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SAVAITINIAI įvykiai BIRUTES.

AMERIKOS PINIGUOČIAI
Nors gaunančiųjų aukš

čiausius atlyginimus JAV- 
ėse tarpe yra labai daug 
gydytojų, advokatų bei sąs
kaitybos specialistų, tačiau 
daugiausia pinigų yra banki
ninkų, nekilnojamo turto 
planuotojų ir draudimo 
bendrovių aukštųjų valdi
ninkų kišenėse. Nors yra 
tiktai 2% tokių šeimų viso
je Amerikoje, kurių galvos 
arba nariai vadovauja ban
kų, apdraudos arba nekilno
jamo turto bizniams, bet 
net 31% jų gauna aukščiau
sius atlyginimus JAV-ėse, 
būtent, 280.000 dolerių ir 
daugiau. Advokatai bei są
skaitybos specialistai tesuda
ro vos 1% Amerikos gyven
tojų, tačiau net 13% jų 
randasi aukščiausius atlygi
nimus gaunančiųjų šeimų 
grupėje. Medicinos dakta
rai ir visi kiti medicinos 
bei sveikatos srities spe
cialistai taip pat tesudaro 
apie 1% visų JAV-vių gy
ventojų, bet tiktai 2% jų. 
yra aukščiausius atlygini
mus gaunančiųjų Šeimų tar
pe. Toji pati statistika , su
daryta 1983 metais, taip 
pat konstatuoja, kad vos 
vienas nuošimtis Amerikos 
gyventojų gauna daugiau 
negu 150.000 dolerių į me
tus, o apie 10 nuošimčių 
gauna daugiau negu 50.000 
dolerių į metus. '

NIEKAD NEĮVYKDOMAS 
SOVIETINIS ‘ PENKMEČIO
PLANAS

Tūravodamas Gorbačiov’ 
ui, Sovietų, Sojuzo ministe- 
ris pirmininkas Nikolai Ryž- 
kov, atvirai prisipažino, 
kad penkmečio plano nie
kaip negalima įvykdyti. 
Anot jo, kalti esą visokie 
tinginiai, kurių pilna sovie
tiniuose fabrikuose ir kolū
kiuose. Siaubinga, girdi, 
kaip sabotažnikai sumažina 
pagal planų nustatytas nor
mas. Pavyzdžiui, žemdirbys
tėje buvo numatyta, kad 
1981-85 penkmečio laikotar
pyje užderės 239 milijonai 
tonų grūdų kasmet, o nieka- 
dėjai kolčhozninkai tesurin
ko 189 milijonus tonų kas
met. Taigi, reikėjo už už
sienietiškus pinigus (JAV 
dolerius daugiausiai) pirkti 
grūdų Kanadoje, JAV-ėse 
ir Argentinoje.

KURT VALDHEIM 
KALTINAMAS

Buvęs Jungtinių Tautų 
Generalinis sekretorius 
Kurt Waldheim, šiuo metu 
kandidatuojąs j Austrijos 
respublikos ~ prezidentus, 
Pasaulio Žydų Kongreso 
(World Jewish Congress) 
apkaltintas neva slėpęs sa
vo nacišką praeitį. Anot 
WJC, Waldheim priklausęs 
naciškai studentų organiza
cijai, o vėliau buvęs ir rud- 
marškinių (SA) sąrašuose. 
Be to, tie patys šaltiniai 
teigia, kad Antrojo Pasauli
nio karo metu Kurt Wald
heim priklausęs generolo 

A. Lohr daliniams, kurie 
vykdę žiaurumus okupuoto
se Jugoslavijos ir Graikijos 
teritorijose. (Gen. Lohr už 
tai buvo 1947 m. nubaus
tas mirties bausme). Nors 
toji žydų organizacija ir 
neteigia, kad Kurt Wald
heim vykdęs kokius nors 
nusikaltimus, bet anot jos, 
jis esą buvęs tose vietose. 
Kurt Waldheim ir Austrijos 
katalikiškoji bei tautinė I 
partija (Oesterreichische ' 
Volkpartei), kuriai jis pri
klauso, kategoriškai visus 
šiuos kaltinimus paneigė, 
tvirtindama, kad jie šiuo 
metu sąmoningai iškelti, 
tiktai norint apšmeižti 
Waldheimą ir užkirsti jam 
kelią, kad jisai nebūty iš
rinktas Austrijos prezidentu. 
Nors tuos įtarinėjimus pa
kartojo ir New York'o dien
raštis "Times", ir visa eilė 
pasaulinės spaudos, Austri
jos piliečiai tvirtai tiki, 
kad Kurt Waldheim būtų 
tinkamas jų valstybės pre
zidentas ir viešosios opini
jos apklausinėjimuose Wald- 
heimo populiarumas padvi
gubėjo. Austrijos socialistų 
partija, kuri šiuo metu suda
ro Austrijos vyriausybę, 
giežtai paneigė gandus, kad 
ji esą paskleidusi tas Wald- 
heim'ui kenksmingas žinias. 
Kurt Waldheim'ą atstovau
jantieji sluoksniai nurodo, 
kad po Antrojo Pasaulinio 
karo Austrijos valstybinė 
policija, ištyrusi jo praeitį, 
nerado jokių naciškų bei 
kitokių nusikaltimų. Pa
skleistieji' gandai esąs są
moningas ir piktas šmeiž
tas, siekiąs apjuodinti Wald- 
heim'o asmenį ir sugriauti 
jo politinę ateitį. Kaip ten 
bebūtų, keista tik, kad nie
kas tokiu pat stropumu bei 
įtūžimu neieškojo ir neieš
ko tūkstančius tikrų sovie
tinių praėjusio karo budelių 
bei nusikaltėlių.

VIENO ŠNIPO ISTORIJOS 
PABAIGA

Praeity metų, lapkričio 
mėn., kaip mūsų buvo rašy
ta, pas amerikiečius kiek 
anksčiau pabėgęs stambus 
sovietų KGB šnipas Vitaly 
Yurchenko labai netikėtai 
atsirado ir vėl Sovietų am
basadoje ir, anot Krem
liaus, nutarė vėl grįžti 
Sovietų Sąjungon, kaltinda
mas JAV saugumą jį pagro
bus ir išlaikius apsvaigintą, 
kol jis atsipekėjęs perbėgo 
atgal pas sovietus. Tada 
rašėme, kad vargu ar Yur
chenko su tokia pasakėle 
sugebės apgauti Kremlių. 
Dabar gi Europos ir Ameri
kos žinių agentūros praneša, 
kad Yurchenko buvęs sušau
dytas ir, kaip esą įprasta 
Sovietų Sąjungoj, už panau
dotas kulkas turėjo užmokė
ti tam tikrą kiekį rublių 
Yurchenko šeima. Baltųjų 
Rūmų atstovas žurnalis
tams pasakė, kad šią žinią, 
bus sunku patikrinti todėl, 
kad oficialioji sovietų žinių 
agentūra TASS tokių įvykių

TRADICINĖ "KAZIUKO MUGĖ” TORONTE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE . Skautiškos veiklos paroda.
Rengėjai: ŠATRIJOS ir RAMBYNO Tuntai. Nuotr. St. Varankos

neskelbia. Maždaug po sa
vaitės atsiliepė Kremlius 
ir, kaip galima buvo tikė
tis, tą žinią paneigė. Anot 
Kremliaus, Yurchenko tebe
sąs gyvas ir tebedirba. Kur 
ir ką, nepasakė.

PALEIDO LAISVĖN 
KOMUNISTUS

Naujoji filipiniečių vy
riausybė, prezidentės Cora
zon Aquino įsakymu, palei
do iš kalėjimų visus kalin
tus komunistus. Paleistųjų 
tarpe yra ir vienu metu 
buvęs Filipinų Komunistų 
partijos vadas Jose Maria 
Sison ir įkūrėjas komunistą 
teroristų gaujų (žinomas 
"komandieriaus Dantės" var
du), dabar vadinamų Naują
ja Liaudies^. Armija, Bernabe 
Buscayno. Si "liaudies armi
ja" dar tebesislapsto džiung
lėse ir tebekovoja prieš 
filipiniečių valdžią, todėl 
kariuomenės vadai priešino
si Aquino ir patarė jai jų 
neišleisti laisvėn tol, kol 
komunistų teroristai nenus
tos puldinėję reguliarios 
policijos ir kariuomenės 
ir kol jų tikslas tebėra pa
daryti Filipinus komunistine 
valstybe. Naujoji preziden
tė betgi juos išleido, nes 
jos nuomone, reikią skaity
tis su žmonių laisvės orga
nizacijomis, kurios padėju
sios jai užimti valdžią. 
Filipiniečių kariuomenės 
ir valdžios atstovai spau
dos atstovams pasakė, kad 
komunistai turės dabar įro
dyti, kiek jie gerbia demo
kratinę valdžią, paleidusią 
jų vadus, ir, metus ginklus, 
išeiti iš džiunglių ir padėti 
naujai valdžiai. Vargu ar 
kas nors tiki, kad taip atsi
tiks. *

PRANEŠA LIETUVOS KRONIKOS SĄJUNGA:

Lietuvos Kronikos sąjunga jau baigia paruošti spaus
dinimui KLB Kronikos anglų ir ispanų kalbomis šeštuo
sius tomus, kurie greitai bus spausdinami; potoeis prancū
zų kalba I-mas tomas ir netrukus VI-tas tomas, o dabar, 
dar rudenį lietuvių kalba VIII-tas tomas, o po to eis 
anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis septintieji tomai.

Lietuvos Kronikos Sąjungai reikia nemažų 
sumų, kad galėtų išleisti Kronikos knygas ir jas išsiųs
ti į 138 valstybes: universitetų ir kolegijų bibliotekoms, 
vyskupamas, vienuolynams, spaudai, radijo ir televizijos 
stotims, žinių agentūroms, politikams, didžiosioms tarp
tautinėms organizacijoms.

Pasistenkite, skleisdami kardinolo Įvadą ar vysk. 
Baltakio pareiškimą, paprašyti aukų Kronikos knygoms= 
leisti ir gautąsias aukas mums prisiųsti. Visiems aukoto
jams bus prisiųsti pakvitavimai ir jų aukos atleidžiamos 
nuo valdžios mokesčių.

Pirm. kun. K. Kuzminskas
Sekr. A. C. Bagdonas

SOVIETAI APGAVO 
AMERIKIEČIŲ VALDŽIĄ

JAV senatorius Gordon 
Humphrey ir visa eilė kong
reso atstovų reikalauja nau
jo tyrinėjimo, kad būtą ga
lutinai išaiškinta kokiu bū
du ukrainietis jūrininkas 
Miroslav Medved praeitų 

‘'aietų spalio mėn. 24- d. 
iššokęs net kelis kartus 
iš sovietinio laivo Mississip
pi upėje, buvo jėga grąžin
tas' į sovietų laivą ir vė
liau į Sovietų Sąjungą. Yra 
duomenų, kad sovietų laivo 
ir sovietų ambasados atsto
vai amerikiečiams, kurie 
apklausinėjo norintį pasilik
ti laisvėje Miroslav Medved1 
ą, iš tikrųjų apklausinėjo 
visiškai kitą asmenį. Kaip 
žinia, tasai asmuo pareiškė 
kad apsigalvojęs ir nebeno
rįs likti JAV-ėse, o trokš
tąs grįžti namo. Oficialiuo
se JAV-ių policijos apklau
sinėjimo dokumentuose nu
rodyta, kad apklausinėja
masis esąs žemo ūgio ir 
sveriąs apie 150 svarų. Tuo 
tarpu Medved buvo beveik 
šešių pėdų aukščio ir svėrė 
apie 174 svarus. Be to, 
Medvedev kalbėjo gerai uk- 
rainietiškai, o tasai vėliau 
apklausinėjamasai asmuo 
vos ne vos sugebėjo kalbė- “ 
ti ukrainietiškai. Be to, 
asmenys kalbėję su Medved’ 
u, kai jisai prašė politinio 
prieglobsčio, tvirtino, kad 
prie apklausinėjimo doku
mentų pridėtoji nuotrauka 
yra tikrai visiškai kito as
mens. Sovietų ambasada 
Washington'e, aišku, tvirti
na, kad toks kaltinimas 
esąs nesąmonė. Kol kas 
ir JAV Valstybės Departa
mentas nemano, kad sovie

tai amerikiečius apgavo. 
Pažiūrėsim kiek pastangų 
padės JAV kongresas ir žmo 
gaus laisvių organizacijos, 
kad būtų atitaisyta ši netei
sybė ir išgelbėtas ukrainie
tis jūrininkas.

KANADOS DOLERIS 
ATSIGAUNA

Atrodo, kad visdėlto, 
kaikurie tarptautiniai biz
nieriai ir jų biržos pradeda 
rimčiau žiūrėti į Kanados 
vyriausybės pastangas su
mažinti krašto skolas. S.m. 
kovo mėn. 1 1 d., per piet, 
kanadiškasis doleris buvo 
pasiekęs beveik 71 ir pusės 
cento amerikietiškojo dole
rio vertės.

DINGO "RADIO LIBERTY" 
PAREIGŪNAS

Vakarų Vokietijos žinių 
agentūra praneša, kad Oleg 
Tumanov, 42 metą ėjęs 
rusų žinių skyriaus vedėjo 
pareigas Muenchen'o mies
te esančiojo Radio Liberty 
transliacijų stotyje, dingo 
be žinios. Tumanov'as 1965 
metais iššoko Libijoje iš 
sovietinio karo laivo ir 
plaukė net 9 mylias iki 
pasiekė krantą Gavęs poli
tinį prieglobstį, jis atvyko 
į Didžiąją Britaniją ir iš 
jos 1966 metais persikėlė 
Muenchenan dirbti Radio 
Liberty stotyje.. Kaip kari
nis dezertyras , jis buvo 
sovietu teismo nuteistas 
už akių mirties bausme. Jo 
dingimo aplinkybės dar ne
žinomos. Yra gandų, kad 
jį pagrobė KGB agentai 
arba, kad jis buvo kaip 
nors suviliotas grįžti Sovie
tų Sąjungon. Reikalas ti
riamas.

AIR-INDIA LĖKTUVAS 
IŠSPROGDINTAS

Po ilgų tyrinėjimų visos 
trys komisijos (indų, kana
diečių ir tarptautinė) priėjo 
vienodos išvados: Air-lndia 
lėktuvas (skrydis 182), 
nukritęs pereitų metų 
birželio mėnesio 23 d. 
prie Airijos krantų, buvo 
sunaikintas sprogmenų, 
padėtų arba priekyje, 
arba gale lėktuvo. Juo 
skridę 329 žmonės, beveik 
visi Kanados piliečiai 
kilę iš Indijos, žuvo. Apie 
vieną valandą prieš šią 
avariją bomba sprogo 
ir Tokyo aerodromo patal
pose ir užmušė du to 
aerodromo patarnautojus- 
krovikus. Kadangi buvo 

perkraunami lagaminai 
iš kanadietiško CP Air 
skrydžio i kitą Air-lndia 
lėktuvą, manoma, kad 
abu sprogmenys buvo padė
ti tų pačių teroristų gru
pės. įtariami buvo Indijos 
Pundžabo provincijos šihi- 
tai, kurie nuolat priešinasi 
centrinei Indijos vyriausy
bei, siekdami ' atskiros1 
nepriklausomos valstybės. 
Tačiau kaltininkai dar 
nesurasti.
REIKALAUJA APKARPYTI 
SOVIETINĘ DELEGACIJĄ

JAV pranešė, kaip savo
tišką staigmeną, kad reika
lauja sumažinti Sovietų Są
jungos delegacijos narių 
skaičių Jungtinėse Tautose. 
Priežastis: toje gausioje 
delegacijoje randasi daug 
šnipų,. Sovietai iki dabar 
turėjo ten 275 asmenis, 
o JAV reikalauja laipsniš
kai sumažinti iki 170. '
IZRAELIN DEPORTUOTASIS 
TEISIAMAS

Pirmas iš įtariamųjų na
cių karo nusikaltėlių JAV- 
ėse, ukrainiečių kilmės John 
Demjanjuk, buvo deportuo
tas Izraelin ir ten šiuo me
tu jis teisiamas. Jis kaltina
mas buvęs Treblinkos nacių 
koncentracijos lagerio prižiū
rėtoju ir žudęs nuodingų du
jų, kamerose to lagerio ka
linius. 1981 metais jam bu
vo atimta JAV-ių pilietybė 
už neteisingus parodymus 
imigracijos įstaigoms. Dem
janjuk tvirtina, kad jis nie
kad nebuvęs Treblinkoj ir 
netarnavęs naciams, ir kad 
jį maišo su kitu asmeniu. 
Izraelyje esą apie 20 buvu
sių to lagerio kalinių. Izrae
lio teismo paklaustas pareiš
kimo, Demjanjuk pasakė, 
kad jis mano, jog jis jau 
esąs nuteistas mirties baus
me iš anksto. Iki šiol Izrae
lis mirties bausme nubaudė 
tik vieną asmenį, būtent 
Adolf Eichman'ą.
ATITAISYTINA

Praeitame numeryje įdė~ 
toje žinutėje apie nužudytą
jį Nablus miesto burmistrą 
arabą atitaisytinos šios dvi 
korektūros klaidos: pirma
me sakinyje praleistas žo
dis "okupuotame", tad ant
roji to sakinio dalis, tuojau 
po kablelio, turi būti tokia: 
"Izraelio okupuotame po 
paskutiniojo karo su ara
bais". Trečiojo sakinio pra
džia turi būti tokia: "Nors 
jis ir nebuvo išrinktas...ir 
1.1."
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PRANEŠA ELTA:

"VSIO DLIA NARODA" - LIETUVOS KP XIX 
SUVAŽIAVIMAS

Sausio 24 d. prasidėjusiame Lietuvos Komunistų 
Partijos XIX suvažiavime pareikalauta sustiprinti kovę 
prieš "užsienio propagandę"ir "demaskuoti" išeivijos "bur
žuazinius nacionalistus". Sausio 25 d. Tiesos pirmame 
puslapyje išspausdinta suvažiavimo prezidiumo nuotrauka^ 
kurios fone matome didžiulę Lenino figūrę ir du šūkius 
rusę ir lietuvių kalbomis: "Vsio dlia naroda" ir "Viskas 
liaudžiai".

Savo pranešime LKP CK pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius taip kalbėjo: "Partijos miestų ir rajonų ko
mitetai, masinės informacijos ir propagandos priemonės, 
kitos ideologines žinybos ir įstaigos turi sustiprinti kovą 
prieš užsienio, pirmiausia Jungtinių Amerikos Valstybių 
varomą priešišką propagandą. Reikia padidinti politinį 
budrumą, operatyviai ir argumentuotai demaskuoti šioje 
propagandoje dalyvaujančius pikčiausius lietuvių tautos 
priešus - buržuazinius nacionalistus, ryžtingai atremti 
bet kurias mums svetimų nuotaikų ir pažiūrų apraiškas.

Ilgas Griškevičiaus pranešimas sudurstytas pagal 
įprastinį šabloną. Šalis klesti, partija kupina išminties, 
Gorbačiovo politika tobula, bet... yra problemėlių. Daug 
"teisėtvarkos pažeidimų", partijos komitetai "dar nepa
kankamai efektyviai kovoja su girtavimu ir alkoholizmu'^ 
jaunimo tarpe "dar neretai pasitaiko veltėdžiavimo, chu
liganizmo, idėjinio nebrandumo faktų".

Savo pranešime Griškevičius pabėrė ir būdingai 
sovietiškos korupcijos pavyzdžių. Štai 1984 metais buvęs 
Varėnos "Merkio" pūkų ir plunksnų gaminių fabriko di
rektorius V. Vendas "nepagamintą produkciją daugiau 
k,aip už 400 tūkstančių rublių' supirko tiekimo organizaci
jose ir kitame fabrike, tokiu būdu atsiskaitė už plano 
įvykdymą ir šių machinacijų keliu gavo įmonės materiali
nio skatinimo fondui 26 tūkstančius rublių". Iš partijos 
Vendas buvo pašalintas tik po metų. "Už nederamą elge
sį, piktnaudžiavimus tarnybine padėtimi arba kitus įstaty
mų ir lenininių partinio gyvenimo normų pažeidimus iš 
užimamų pareigų pašalinti ir griežtai nubausti partine 
tvarka partijos Akmenės rajono komiteto pirmasis sekre
torius V. Kupstas, Kauno miesto Lenino rajono vykdomo
jo komiteto pirmininkas R. Baltušis" ir kiti.'

Iš KP revizijos komisijos ataskaitos paaiškėjo, 
kad nepaisant Gorbačiovo pastangų, Lietuvoje tebegir
tuokliaujama be saiko. Geria ir partiečiai, o kai kurie 
jų net savo partinius dokumentus pameta "dėl svaigiųjų 
gėrimų vartojimo". Tokius komunistus raginama šalinti 
iš partijos.

LKP CK pirmuoju sekretoriumi buvo perrinktas 
P. Griškevičius, antruoju - "pilkoji eminencija" N. Dyben- 
ka. Sekretoriais išrinkti V. Astrauskas ir L. Šepetys.

KODĖL SOVIETAI NEDALYVAVO P.E.N. KONGRESE? '
Aštuoni sovietų rašytojai - septyni rusai ir vienas 

kirgizas - buvo pakviesti dalyvauti svečių, ir stebėtojų 
teisėmis sausio mėnesį New Yorke vykusiame tarptauti
niame rašytojų, organizacijos PEN kongrese. Kongreso 
išvakarėse, SSRS-os Rašytojų Sąjungos pirmasis sekreto
rius atmetė pakvietimą, sakydmas, kad sovietai nenori 
bendrauti su kongrese dalyvaujančiais iš Sovietų Sąjun
gos išvykusiais ir kitais rašytojais, kurie "skelbia neapy
kantą". Dėl tokių rašytojų dalyvavimo, pareiškė jis, kong
rese bus "neįmanoma kūrybinga ir konstruktyvi atmosfe
ra". Tų SSRS-gai nepatinkamų rašytojų veikla yra nu
kreipta "prieš žmonijos kovą už taiką ir tarpusavio susi
pratimą". Pasak Markovo, pakvietimo atmetimas nereiš
kia, kad sovietų rašytojai yra nusistatę prieš pasikeitimą 
skirtingomis nuomonėmis".

Sausio 16 d. įvykusioje spaudos konferencijoje, 
prieš keletą metų emigravęs rusų rašytojas Vasilijus Ak- 
sionov'as pareiškė, kad sovietai nutarė nedalyvauti PEN 
kongrese dėl jame būsiančių "pabaltiečių išeivių". Anot 
jo, sovietai visad teikia daug reikšmės pabaltiečių daly
vavimui PEN posėdžiuose.

Estai ir latviai įsteigė savo PEN centrus dar 
prieš II-jį Pasaulinį Karą. Lietuviai savo centro įsteigti 
nespėjo; šiuo metu lietuvių išeiviai rašytojai priklauso 
vad. "PEN - in Exile Centrui". Aksionov'as priminė, 
kad sovietų valdžia laiko estų ir latvių PEN centrus ne
legaliais, nes jie neatstovauja "sovietinių ' socialistinių 
respublikų", o "nepriklausomas, dabar okupuotas valsty
bes".

Pastangos įsteigti PEN centrą Sovietų Sąjungoje 
prasidėjo jau 1934 metais. Bet sovietų valdžia buvo prie
šiška tarptautinei rašytojų organizacijai ir 1940 m., oku
pavusi Latviją ir Estiją, uždarė tenykščius PEN centrus. 
Dėl Maskvos spaudimo, šiandien neveikia Čekoslovakijos 
ir Lenkijos centrai. Tarp 1960 ir 70 metų, sovietai pa
statė sąlygą jų įstojimui į Tarptautinį PEN klubą - užda
ryti užsienyje tebeveikiančius estų bei latvių centrus, 
išeivių rašytojų centrą ir pakeisti PEN chartos tekstą 
apie kūrybinę laisvę. PEN vadovybė atsisakė tas nuolai
das padaryti. Maskvos interesus PEN klube šiandien at- 
2 ęsl.

stovauja Bulgarijos bei Rytų Vokietijos centrai ir negau
sūs politiniai "pakeleiviai" kituose Europos, Ameriką, A- 
zijos ir Afrikos centruose.

„ Viktorija Mat ranga
IS "POLI LOGO"

METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr.50.
..."Tikrai jaučiu, kad lietuviškos savybės - mano indi

vidualybės esmė.
Gimiau 1950 m. Čikagoje. Mano šeimos gyveni

mas buvo ramus, tik keliuose namuose gyvenau, net A- 
merikos vidurkio nepasiekiau, kai statistikos rodo, kad 
šeima kraustosi kas 5 metus ar panašiai. Tėvai griežtai 
laikėsi lietuvių kalbos ir autoriteto principais namuose, 
nors aš ir priešinausi. Mano energingas tėvas, vertinda
mas moklsą, galima sakyti, savo dukrai įsteigė Donelai
čio šeštadieninę mokyklą. Buvau veikli skautė ir savo 
laiku įstojau į Korp' Neo-Lithuania. Baigiau ČALM, bet 
niekad nelankiau Pedagoginio Instituto. Neapkenčiau šeš
tadieninės mokyklos. Tėn man buvo neįdomu - pedagogi
niai metodai ir pats kurso turinys nesiderino su mokslo 
raida kitame - amerikietiškame pasaulyje. Nusibodo eilė
raščiai apie verkiančias motinas ir dainos apie kraują 
ir mirtį. Aš vis gailėjausi, kad nustojau šeštadienio užsiė
mimų su draugais, neišmokau čiuožti ir t.t. Vieną vasarą 
kai buvau apie 10 metų, tėvai mane siuntė į Dainavos 
mergaičių stovyklą. Turbūt ten buvo mano liūdniausios 
ir vienišos vaikystės dienos. Nieko nepažinojau, prastai 
kalbėjau lietuviškai, religijos pratimai man nepatiko, ir 
jaučiaus nustumta.

Po to įstojau į skautus ir buvau laiminga. Skautų 
stovyklos buvo man kaip rojus. Man ir dabar vaidenasi 
tų laikų ramios naktys, miško paguoda ir rikiuotės ir 
laužo dainos. Nors bandžiau tėvams įtikti, ir su dviem 
lietuviais draugavau, pasirinkau vyrą italų kilmės. Tuo 
laiku ištekėjau būdama 22 metų. Nebuvau labai aktyvi 
lietuviškoj veikloj ir net priešinausi tėvų pageidavimams. 
Bet kažkur vistiek glūdėjo lietuvybės svarba.

... Pradėjau šia biografine apžvalga, nes man atrodo, 
kad šie rėmai lieka tie patys mano generacijai. Indivi
dui gvildenant savo etnišką identitetą ir sprendžiant skir
tumą tarp identiteto ir pasirinktos identifikacijos, svarbu 
pažiūrėti į gyvenimo pasikeitimo punktus ir fazes. Rei
kia suprasti namų aplinkos, reguliarios mokyklos ir di
džiosios kultūros įtaką, šeštadieninės mokyklos, jaunimo 
ir studentavimo organizacijų vaidmenį, ir kryžkelę prie 
vedybų sprendimo. Vėliau, kai vaikai išpildo šeimos tiks
lą ir padaugina lietuvybės problemas, dominuoja painesni 
klausimai. Gyvenimas buvo ir yra dvigubas, ir dažnai 
nesuderinamas.

... Augdama aš nelabai vertinau tėvų lietuvybės pa
stangas. Jų idėjos, problemos, nusistatymai man buvo 
svetimi. Brendimo laikotarpy visi vaikai pergyvena pana
šų pasipriešinimą tėvų vertybėms - gal lietuviškumas 
buvo lengviausias - toliausiai išsikišąs kablys, ant kurio

Biudžeto informacija 
^800-2670478
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REIKALINGOS ŽINIOS APIE SOVIETŲ TRUKDYMUS
Berne, Šveicarijoje, BALANDŽIO mėn.15 d. prasidės 

Helsinkio susitarimus pasirašiusių 35 valstybių ekspertų 
Konferencija žmonių santykiavimo klausimais. '

VLIK'o Valdyba šiais klausimais ruošia memorandumą 
kuris bus įteiktas šioje Konferencijoje- dalyvaujančių 
valstybių delegacijoms. Memorandumui paremti reikia 
konkrečių faktų apie sovietų trukdymus:

1. Šeimų susijungimui,
2. Keliavimui (išvykti iš Lietuvos ar ten nuvykti),

3. Susirašinėjimui laiškais su žmonėmis Lietuvoje, 
ar ištremtais,

4. Dovanų pasiuntimui (muitai ir kiti suvaržymai), 
ir 5. Kitokiems ryšiams tarp žmonių.

Kas turi tokių faktų, prašomi kaip galima greičiau 
pranešti, nurodant: Savo vardą .pavardę ir adresą, kartu 
su asmens vardu, pavarde ir adresu Lietuvoje ar trem
tyje, kuriam neleidžiama išvykti, su kuriuo susirašinėja
mą ir t.t. Visi šie duomenys bus prijungti prie VLIKo 
memorandumo, prašant padėtį pataisyti.

Visus duomenis siųsti šiuo adresu:
ELTA, 1611 Connecticut Ave., N.W.,Suite 2,WASHING
TON,D.C. 20009, USA.

galėjau užsikabinti. Bebūdama maža,' gėdinausi savo tėvų 
kad jie taip kalba ir senoviškai galvoja. Nemoderniai 
auklėjo savo dukrą, ir uždrausdavo man tai, ką kitos 
šeimos leisdavo. Tik daug vėliau supratau ir įvertinau 
šią "europietiškų" aplinką.

Lietuvių visuomenė gali būti labai jauki ir patrauk
li savo uždarumu, beveik kaip šiltadaržis. Visi džiaugiasi, 
kad bent jaunimas pasirodo, nesvarbu jų pasirodymų ar 
darbų vertė. Smagu būti "didele žuvim mažam prūde". 
Taip ir gali smukti kūrybos kokybė. Bet aš suprantu, 
kad nors mums dažniausiai lietuviški darbai yra savaitga
lio ar laisvalaikio užsiėmimai, šioj grupėj galime pasito
bulinti ir praturtinti savo profesinius ar interesų polin
kius ir kvalifikacijas. Tuo pačiu lietuvių visuomenė gali 
užimti tą svarbią rolę "of affiliation", kuri reikalinga 
visiems žmonėms. Platesniam gyvenime profesinės sąjun
gos, sporto grupės, chorai, mokyklos, bažnyčios ir pagal
biniai vienetai išpildo žmogui bendravimo ir priklausymo 
motivacijas.

... Prieš kelis metus Mykolas Drunga užsiminė "Drau 
go" vedamajame, kad kiekvienas iš mūsų galim pagal 
savo galimybes ir gabumus pasitarnauti lietuvybei ir dirb
ti savo srityse. Šita paprasta mintis man įstrigo į galvą 

Mano universiteto mokslas buvo meno ir architek
tūros istorija (net savo baigimo darbą rašiau apie Lietu
vos baroką), po to dirbau- tyrinėjimo ir reklamos srityse. 
Nors ir prieš 15 metų retkarčiais rašydavau straipsnius 
apie dailininkus ir parodas, šis interesas pražydo vėliau, 
1979 m., kai pradėjom "Galerija" rūpintis. Ten dirbau, 
ruošiau parodas ir rašiau apie dailininkus. Po kiek laiko 
amerikiečių meno žmonės Čikagoje mane pripažino lietu
vių atstove ir pakvietė į miesto menams pinigų skirsty
mo komisiją atstovauti etnines grupes." (bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DIENORAŠČIO
IŠ VIENO KARO LAIKŲ

M.A. (tęsinys)

2.
Naktį apie 4 vai. kažkas beldžiasi į langę. Žiūriu. 

-. "Įleisk greit į vidų",- sako. Įleidau. Jis man paduoda 
6 Žeimy sųrašiukų. Dvi šeimos mano giminės. Sako "Pra
nešk šitiems žmonėms, kad pasislėptų, nes juos išveš". 
Klausiu, kur? Jis nežinųs. "Matai,- sako,- vagonus? Tai 
jiems ir kitiems. Aš turiu grįžti". '

Dienų pradėjo sunkvežimiais atvežti žmones, juos 
sulaipino į vagonus ir taip tas tęsėsi iki vakaro. Naktį 
vagonai dingo.

Birželio 22 d., sekmadienis. X dvaro parke- 
gegužinė. Nuvažiuoju. Pavakariais išgirstame dundėji
mus, sako, kad prasidėjo vokiečių - rūsy karas. Gegužinė 
greitai išsisklaidė, prapuolė rengėjai. Matau - po keletu 
vyry būriuojantis ir kažkų kalbantis. Aš išvažiuoju narnoj 
atsisuku radijų. Taip. Karas prasidėjo. Naktį nemiegu, 
susirišu su L.būrio šauliu "C",nurodytas jo žmonos. Jis 
buvo su keliais vyrais miškelyje. Pakviečia mane jungtis 
prie jy, kų ir padarau. Esame viso 7 vyrai - vyrukai. 
Taip birželio 23 d.ryte, pusę keturių, pradedu partiza
nauti.

II. PARTIZANAS
L.Partizanų būrys pradėjo gyvuoti su 7 vyrais ,

pavardės neatsimenu) informuoja, kad "Z",kuris patru
liavo neginkluotas. Rusai jį paima, taip pat stoties vir
šininkę "O" į traukinį, vėliavų nutraukia (bet savo nebe- 
pakabina, gal neturėjo) jie išvažiuoja į vienų vietovę 
Latvijoje. Traukiniui išėjus, suimame telefonistę. Kiti 
įtartini asmenys, žinomi komjaunuoliai, vyresnieji ir gud
resnieji jau buvo pabėgę...

Už geros valandos stotin paskambina V.latviy par
tizanai, kad traukinio neįsileido ir jis grįžtųs atbulas at
gal. Skubiai nutariama paimtų partizanų ir stoties virši
ninkų išlaisvinti. Sudaromas gelbėjimo planas.

Pirmiausia, paskambiname į "Ž" vietovę, prašyda
mi paramos, kurių pažada. Antra - atpalaiduojame vieną, 
geležinkelio bėgly linijų ir apie Im.pasukame į šonų. Sun
kųjį kulkosvaidį įstatom į pieninės pastogės skylę, po 
vienų lengvųjį kulkosvaidį išilgai geležinkelio griovyje. 
Mes, likę 5 pasirinkę vienų šone apsaugų su automatais, 
laukiame traukinio ir laukiame atvykstant paramos.

Pamatome ateinantį atbulų traukin-į iš 4 vagonų 
apie 15-20 km.greičiu į valandų. Privažiuoja išardytų 
linijų, pravažiuoja, už kokių 200 metrų vagonai pradeda 
svyruoti, o garvežys, pasiekęs pabėgius, už kokių 30 met
rų šonu atsigulė į griovį. Vagonai liko stovėti. Vienas 
atrodė, kad tuojau grius, bet išsilaikė.

Nuverstas garvežys šnypščia, leidžia garus ir ma
tomumo beveik nėra. Tuose garuose atsidaro ugnis, kala 
mūsų kulkosvaidžiai, šautuvai, granatos. Stipria ugnimi 
atsako iš traukinio vagonų ir geležinkelio pylimų; aiškiai 
nematyti.

I 
esame jau 36. Mergaitės neskaičiuojamos, kurios irgi į 
vairiomis progomis pasidarbuodavo virtuvėje bei ryšių 
ar sanitarių darbuose.

Trečiadienį po pietų reikėjo dalyvauti stipresnėse 
kautynėse su rusų daliniais, kuriose žūna antras partiza
nas, jaunas vyras B.

Ketvirtadienio vakare, 26 d.,aplankome pašarvotus 
mūsų partizanus. Vykstame po 4: du viduje, 2 lauke sar
gyboje. Pašarvotieji buvo atskirose vietovėse, pas namiš
kius. Lankant pirmųjį žuvusį, susitikau su motina, kurios 
jau nebuvau matęs nuo sekmadienio, ir ji nežinojo, kur 
aš esu ir kų veikiu. Iš džiaugsmo apsiverkė mane gyvų 
pamačiusi, nes apie mūsų darbus žinios sklido greitai.

Nakties metu rusų daliniai, traukdamiesi iš Latvi
jos aerodromo, plėšikaudami viename mūsų kaime, nužu
dė porų ūkininkų. Padarėme todėl didesnę medžioklę 
miškuose, bet ar tikruosius kaltininkus radome, nežinome. 
Tik žinome, kad jie buvo mūsų priešai.

Per savaitgalį mūsų būrys pasiekė jau netoli 50- 
ties vyry, ir rodėsi, kad jau nieko nebebijome. Maistų 
neprašant pristato apylinkės ūkininkai, kurie daugumoje 
patys arba jy sūnūs partizanavo. Iš kooperatyvo su būrio 
vado leidimu aprūpinu šnapsu (kurio prieš pat karą, di
desnį kiekį buvau gavęs), rūkalais ir kitais reikmenimis. 
Sargyba einama prie įstaigų, krautuvių, kelių mazgų, ge
ležinkelio įrengimų.

Pirmadienį pavakariais gauname žinių, kad iš "Y" 
miesto yra išvažiavę 3 sunkvežimiai su kariuomene "su-

4 šautuvais ir 3 kišeniniais ginklais. .Aš irgi turėjau dar 
savo "walteriukąy 7.65. Šovinių irgi nedaug turėjome.

v Apie 6 vai.ryto atvyksta su dviem vyrais atsargos 
leitenantas "X", vieno generolo brolio sūnus. Visi trys 
gerai ginkluoti, patyrę, pagyvenę šauliai. "X" apie 30 
metų,. Jis sutinka ir perima šio Partizanų Būrio vado 
pareigas.

Mane ir vienų vyrų su šautuvu pasiunčia saugoti 
kooperatyvo. Buvęs pasienio policininkas "Y" pasienio 
sargybos uniformoje su dviem vyrais vyksta apsaugai į 
geležinkelio stotį.

10 vai.dviračiais 7 partizanai su vadu leitenantu

Kova truko, kaip vėliau sužinojome, 25 minutes 
nuo nuvertimo. Pamatome gulomis slenkančius civilius 
vyrus, moteris, net vaikus. Pradeda rodytis ir rusų ka
reiviai. Šaudymas aprimsta. Parama atvykti vėluoja, bet 
dabar jau matome, kad ir vieni apsidirbsime. Prasideda 
belaisvių paėmimas, nuginklavimas. Tuo metu pasirodo 
ir žadėto būrio sunkvežimis. Pavėlavo, nes pasikraunant 
į sunkvežimį, išstatytas kulkosvaidis virš būdos staiga 
iššovė ir mirtinai žuvo partizanas Strikaitis, kiti du sun
kiau sužeidžiami. Atvykus paramai, greitai paimami visi 
rusai, išrikiuojami, surenkami civiliai. Suskaitome su už-

"X" priekyje išvyksta į "P" už kokių 9 km., pakviesti 
vietovės partizanų būrio nuginkluoti rusų apsaugos būrį. 
Aš lieku vietoje. 4 val.p.p. grįžta su dviem vežimais 
ginklų, amunicija ir kitais reikmenimis. Du mūsiškiai 
lengvai sužeisti, vienas vietovės vyras žuvęs, 4 sužeisti. 
Rusų būrio žuvo 11, 4 paimti nelaisvėn. (Juos paskui 
perdavėm vokiečiams).

muštais ir sužeistais viso 84 rusų kareivius; mirę buvo
ir su aukštais laipsniais, priskaitant traukinyje 16 už
muštų ir 8 sužeistus. Civilių - 152, priskaitant 4 žuvu
sius ir 18 sužeistų. Įėjus į traukinį, vaizdas tikrai buvo 
mums dar nematytas ir atrodė labai žiauriai.

Latviai buvo traukinyje suimti ir vežami į Rusijų; 
tad mes buvome jų išlaisvintojai.

Rusus uždarome daržinėje, pastatome sargybų,
Esame visi gerai apginkluojami, turime du lengvus 

kulkosvaidžius, ir sunkųjį, visi po šautuvų, granatų. Naktį 
pakaitomis einame sargybų. Būstinę įrengiame Pieno 
Perdirbimo Bendrovės pieninėje, didžiojoje salėje. Vakare 
prie mūsų prisideda dar du partizanai.

Išaušta antradienio rytas. 8 vai.30 min. atvažiuoja 
iš vienos stoties traukinys. Stotyje sustoja, pamačius iš
keltų Lietuvos vėliavų. Išlipę rusų vyresnieji klausinėja, 
kas iškėlė vėliavų. Komjaunuolė, pašto telefonistė (jos

civiliai latviai išdalinami latvių ir lietuvių ūkininkams 
laikinai globai.

Kiek apsitvarkius, mūsų paramos būrio vadas Kl. 
stebėjosi, kad su tiek vyrų imtasi tokio drųsaus žygio.

Traukinyje žuvo mūsų norimas išgelbeti partizanas, 
o stoties viršininkas buvo sužeistas į šlaunį. Su išdavike 
telefoniste buvo susitvarkyta.

Pavakariais prisideda prie mūsų dar 8 vyrai, norį 
būti partizanais, o rytojaus dienų dar 14 ateina. Dabar

Kaip Tampama Kitaip Galvojančiu
Už( Šių serijų, kaip ir prieš 

Sovietų Ambasados Durų"
tai spausdintų "Kas Vyksta 
, paruošė Sonia 1/2'tTR.D.)

įrašoma tolėliau, po titu-Paprastai, veikalo dedikacija 
linio puslapio. Žydų kilmės disidentas Eduard Lazanski 
tačiau jų panaudojo knygos pavadinimo vietoje: "TATJA- 
NAI"("Pour Tatjana"). Tuo ypatingai pabrėždamas pagar
bų savo jaunai žmonai už jos ištikifnybę, drųsų ir ryžtų 
jiems abiems 
teisę gyventi 
Tatjana buvo 
ir sovietiniai 
kio laipsnio, 
kario tėvo širdis suminkštėtų po 32 dienų ir jai būtų 
suteikta viza. Šiuo metu ji gyvena su vyru ir dukra Ta
nia Washington'e, kur Lazanski's dirba kaipo fizikas to 
miesto universitete.

(Skaitant knygų, bematant^ prisimena kita panaši žmo
giškoji drama - Anatolijaus Ščaranski'o kalinimas už no
rų emigruoti ir jo žmonos bei kitų žygiai jį išvaduoti.) 
Tam tikra prasme knyga "Tatjanai" skaitosi kaip meilės 
romanas. Bet nemažiau įdomi ši knyga yra ir grynai do
kumentine prasme, kaip istorija protingo ir apsukraus 
žmogaus, kuris pamažėli perprato sovietinio gyvenimo 
tikrovę ir pajuto, kad jam toje santvarkoje niekada ne
nušvis spindulingi rytojai. Iš tiesų, darbštus, gabus ir e- 
nergingas Lazanski gana anksti susidūręs su diskrimina
cija ir, nors protarpiais pakopdavo aukštėliau, gaudamas 
gerai apokamus, bet laikinus darbelius, jis įsitikino, kad 
mažumų (ne vien žydų) padėtis Sovietijoje yra nepavy
dėtina.

Iš kitos pusės, uošvio dėka jam teko pažinti Raudo
nosios Armijos ir aplamai partiečių-nomenklatūristų gy
venimų, jų privilegijas. Studijuojant Maskvos Universitete 
vėliau dėstant įvairiuose institutuose, Lozanskiui teko 
susitikti įvairiausių žmonių , susidurti su įvairiausiom 
neteisybėm ir,manding, jo liudijimai turėtų būti skaity
tojams 
******

drauge grumiantis su sovietine valdžia už 
užsienyje. O toji kova buvo itin sunki.Mat, 
aukšto pareigūno, generolo Koslov'o duktė 
organai visaip trukdė jai emigruoti. Iki to- 
kad jai teko griebtis bado streiko, idant

įdomūs. Vert.

R a u
Jei 

damas 
apmokymui italams ar prancūzams, aš nebūčiau puolęs 
neviltin. Bet Raud.Armijoje niekas nestudijuoja. Raud.Ar- 
mijoje žmogus nežengia priekin - jis regresuoja.

Raudonoji Armija. Tai košmaras. Toji milžiniška ka
riuomenė, kuri kelia baimę visam pasauliui - tai melo, 
korupcijos, rasizmo ir menkystės mokykla. Toje "revoliu
cinėje" kariuomenėje neapykanta tarp rusų ir kitataučių 
tokia smarki, kad negalima suskaičiuoti visų "Šušmakų", 
kuriuos nugalabija muštynėse jų žydriaakiai draugai.("Šuš 
makai"- kareivia kilę iš Azijos). Sovietinių kareivių tam
sumas ir panieka, kurių jiems rodo jų viršininkai, yra 
tapę tautosakos dalimi. Taip mažai pasitikima daliniais, 
kad vien "skubios būtinybes" atveju jiems išduodami gink
lai bei šaudmenys; ir tai, kai jie pajėgūs suprasti, kas 
sakoma, nes daugelis kareivių nemoka nė žodžio rusiškai, 
nesupranta kalbos, kuria jiems duodamos instrukcijos. 
Kareiviai privalo klausyti įsakymų jų nediskutavę, nemė
ginę suprasti ir nieko daugiau sužinoti. Jiems meluojama 
kas žingsnis, net ir kai pavedami vykdyti uždaviniai.Ka- 
reiviai, kurie užėmė Čekoslovakijų arba Afganistanu, bu
vo įsitikinę, kad jie siunčiami kautis prieš Kinijos ar Va
karų agresorius.
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d o n o j i Ar 
aš būčiau galėjęs 
karinę prievolę,

m i j a
tikėtis tęsti savo studijas, atlik- 
kaip tai įmanoma pašauktiems

tvarkyti" mūsų partizanų, grupę. Pasiruošiame pakelyje, 
išsidėstome ir laukiame pasirodant. Pralaukėme visų nak
tį -mūsų apie 30 - , bet jokių sukvežimių ar "draugų" 
nesulaukėme.

Su besitraukiančiais palaidais daliniais dabar leng
vai apsidirbame, nes mūsų persvara. Porų karų buvo su
teikta parama užpultiems ir pagalbos reikalingiems "x" 
ir "y" partizanams.

Praslinkus porai savaičių, belaisviai išvežami į 
"Z" miestų. Civiliai latviai savo priemonėmis grįžta 
Latvijon. Jie už jų išlaisvinimų liko visam laikui dėkingi,
kų parodydavo kiekvienais metais, atėjus toms dienoms.
Buvome tikri jų broliai, priimami ir vaišinami.

Pradėjau atidarinėti krautuvę po porų valandų 
dienoje. Naujų prekių dar tada, žinoma’ negavau, bet 
ūkininkams reikėjo druskos, cukraus, degtukų ir kitų e- 
samų krautuvėje prekių. Kautynės, susitikimai, pavojai 
vis rečiau ir mažesnės apimties pasitaiko. Pareiškę norą

Gyvenimo sųlygos Raud.Arjnijoje tokios prastos, kad 
sunku suskaičiuoti blogos mitybos atvejus ir jos padari- ” 
nius: odos žaizdas, infekcijas, akių ligas. Prie to prisi- ’ 
deda alkoholio terionė. Netgi karininkų tarpe. 1 
iš trijų kareivių Raud.Armijoje yra chroniškas alkoholi- J 
kas. Pasak kai kurių balsų, tai nelemia nieko gero, kai- j 
bant apie jos pajėgumų ginti mūšiuose sovietinę tėvynę, 
Kareiviai geria bet kų: denatūratų, "anti-freeze", metili- 
nį spiritų, naudojamą gaminant batų tepalų.

"Statybos daliniai" užima toje Armijoje atskirų vietų. 
Sudaryti daugumoje iš kareivių, kilusių iš Azijos,"šušma
kų", tie daliniai dirba sunkiausius darbus ir atlikinėja tiek 
civilines, tiek karines užduotis. Kareivinės, aerodromai, 
miestai, plentai statomi tų iškamuotų žmogelių ranko
mis, kurie gyvena barakuose sukimšti kaip galvijų banda.

Man teko pažinti tuos "šušmakus". Sutikdavau juos 
paplentėse arba statybų pašaliuose. Aš klausdavau savęs, 
kodėl statybiniai vienetai susideda daugumoje iš azijatų. 
Vėliau, po daugelio metų, kai aš buvau praradęs visas 
savo iliuzijas apie socializmo tėvynę, vienas mano kole
gų dėstytojų Maskvos šarvuočių mokykloje, kurioje aš 
dėsčiau fizikų, man paaiškino sovietinių maršalų mųsty- 
senos pagrindus. Kai aš nusistebėjau jo akivaizdoje, kad 
mūsų mokykloje nėra musulmonų, totorių, estų,armėnų 
ar baltų kilmės karininkų ir kai pastebėjau jam,kad mu
sų studentai išimtinai rusai ir keli ukrainiečiai, tas kole
ga generolas prapliupo juokais, švelniai timptelėjo už 
parankės ir tarė:

- Koks pats naivus žmogus. Kaip galima įsivaizduotų 
kad mums šautų i galvų patikėti vadovavimo postus es
tams, latviams arba armėnams. Juk pirma proga jie at
gręš šautuvus į mus. Neminėkim vengrų,čekų ar lenkų 
Rytų Europoje, satelitiniuose kraštuose mes galim pasi
kliauti vien fanatikais milicininkais, kurie mums pilnai 
atsidavę. Ir tai kažin?...Jie galėtų mums suvaryti peilį 
į nugarų..."

Jis pasilenkė ir sušnabždėjo man į ausį: "Atvirai kal
bant, mes bijom kaip maro ir jūsų tautiečių ukrainiečių. 
Bet jų yra 40 milijonų. Mes priversti su tuo skaitytis 
ir juos palabyti. Tačiau mes niekada nepatikim ukrainie
čiui atsakingo posto, nepaskyrę jam eilės pavaduotojų 
rusų, kad jį nuolatos sektų. Įsikalkit gerai sau į makaulę, 
mes pasitikim vien rusais."

partizanauti paleidžiami namo. Gyvenimas pamažu grįžta 
į normalesnes dienas.

Vienų dienų padaromas teismas suimtiesiems ko
munistams ir komjaunuoliams. Žinomi 4 komunistai išve
žami į "X" kalėjimų; 6 komjaunuoliai apklausti, 4 iš jų 
pasisako klydę. Tiems įkertama po 10 diržų, paimamas 
pasižadėjimas ir paleidžiami. 2 komjaunuoliai išvežami 
į "Y" vietovę. Taip buvo išvalyta mano vietovė nuo ži
nomo priešo.

— Rugpjūčio mėn. atvyksta iš miesto "X" geležinke
lio tarnyba su kranu, pastato traukinį atgal ant bėgių, 

◄sutvarkę ir užkūrę jį, išvažiuoja. Už poros dienų gauna- 
Jme žinių, kad iš ten atvažiuoja vokiečiai. Pusė mūsiškių 
◄pasitinkame stotyje jų šarvuotų traukinį, gerai atrodan

čius vokiečių karius, kurių buvo apie 30. Pirmų kartų 
1matyti?jie mums padaro gerų įspūdį- Suprantame,kodėl 
Jrusai negali prieš juos atsilaikyti ir bėga, taip pat,kaip, 
jbuvo Lenkijoje, Prancūzijoje ir kitose vokiečių užimtose 

,V’^S ◄valstybėse.
Vertėjais buvome "S" ir aš, nes ką buvau išmokęs 

ikeliose gimnazijos klasėse, nebuvau dar visiškai pamiršęs. 
Susikalbėti galėjome.

Tų pačių dienų vokiečiai, .perėmę geležinkelį,paliko 
^sargybų, mus apdovanojo šnapsu,cigaretėmis, išdavę spe- 
◄cialius pažymėjimus,liepė užsirišti išduotus vokiečių ženk

lus ant rankovių. Liko 9, o‘ kiti atsisveikinę grįžo atgal 
◄ į "X" miestų.

Savaitės bėgyje buvo atstatyta tvarka, paštas, te- 
◄uefonas; pradėjo eiti traukiniai. Ir tos savaitės bėgyje, 

mūsų partizanų būrys išsiskirstė, atiduodamas dalį gink- 
◄ lų,ypač sunkesnius, vokiečiams.

Obalsiai, kuriuos mes girdim kiaurų dienelę apie et
ninių mažumų svorį Sovietų Sųjungoje ir apie tautų 
draugystę - tėra vien tušti plepalai. Jei šis kraštas tebe
silaiko ant kojų, tai todėl, kad visi kontrolės postai yra 
rusų rankose. Jūs nesat nekaltas bernelis. Jūs puikiau
siai žinote, kad niekas Sovietų Sųjungoje netiki komu
nizmu, išskyrus kokių dvidešimtį trenktų piliečių, kurie 
kiūkso psichiatrinėse ligoninėse. Visus tuos, kurie nuošir
džiai tikėjo tais paistalais, likvidavo 1937 metais. (Bet 
priaugo nauja karta, nuolat ir nuolat plaunama propagan
dos ir laikoma klaustrofobiškame auklėjime...Apie tai,at
rodo, generolas nekalbėjo. Kaip jie visa tai supranta? 
Red.) Vieninteliu tvirtu dalyku šiame krašte yra rusiška
sis nacionalizmas. "Va kaip yra", tarė jis man, tarsi aš 
pirmų kartų gyvenime girdėčiau tokių šnekų. "Savaime 
aišku, mes negalim to čyrenti visam svietui. Dar per 
anksti. Dar neišmušė valanda tiesai. Štai kodėl mūsų 
vadai pliauškia tas durnystes. Bet jie tai daro vakariečių 
intelektualų ausims. Nes paskutiniai dinozaurai, kurie

( bus daugiau )

kreta iš džiaugsmo nugirdę tas nesųmones, gyvena ana
pus Geležinės Uždangos".

Aš vėliau patyriau iš kitų šaltinių, kad etninė kilmė 
vaidina kapitalinį vaidmenį ne vien paprastų ginklo rūšių 
daliniuose, bet taip pat priskyrime į vienetus, turinčius 
ryšio su atomine apsauga, o ypatingai su raketų bazėmis. 
Norint patekti į tos rūšies postus nepakanka būti rusu. 
Speciali komisija iššniukštinėja kandidato šeimos istorijų 
per kartų kartas. Maniakišku kruopštumu ištiriamas jo 
sveikatos stovis. Kandidatuojant į tuos dalinius, pagei
dautina turėti mėlynas akis, šviesius plaukus ir, savaime 
aišku, dailių, tiesių nosį.

Kai dėl akių ir plaukų spalvos, aš atatikau normų. 
Nelaimei, nosis išdavė mano kilmę. Štai kodėl mane pa
skyrė į statybos 
******

Ką P a d a r

dalinius.

o M a g n

kilmę. Štai kodėl mane pa

etofonai

Magnetofonų 
smarkų smūgį iki tol puikiai tiksinčiam mechanizmui, 
kurį įvedė valdžia, idant nesivystytų noras laisvai mųs- 
tyti. Nuo to smėlio grūdelio mašina ėmė kosčioti. Kai 
1950 m.dešimtmetyje pasirodė tie nauji aparatai, tai tuo
jau pat pasklido po kraštų vakarietiška muzika. Išgirstų 
per radijų ar iš plokštelės dainų galima buvo padauginti 
tūkstančiais egzempliorių muzikos mėgėjams. Tad sava
moksliai- biznieriai teisingai pramatė gero pasipelnijimo 
šaltinį. Vėliau magnetofonas tapo idealia priemone rusų 
dainininkams bei poetams, neįtinkantiems "liberaliems 
cenzoriams", supažindinti žmones su savo kūryba.

Pirmasis poetas, kuris išgarsėjo magnetofono dėka, 
buvo Bulat Okudžava. Jo eilės taip skyrėsi nuo pom
pastiškų, herojiškų kupletų, kuriuos mes girdėdavome per 
radijų, jos buvo taip nuoširdžios, taip žmogiškos, kad 
jomis Okudžava tapo labai greitu laiku populiariausiu 
krašto poetu. Studentai, darbininkai, kareiviai-visi mokė
jo ir dainavo jo tekstus. To pasisekimo padrųsinti, dau
gelis talentingų poetų ir kompozitorių pasekė jo pavyz
džiu. "Pogrindinių" dainų banga užliejo visų SSSR. Visi 
norėjo įsigyti magnetofonų, kad galėtų mėgautis Vladi
miro Visocki'o, Aleksandre Galič'o, Novella Matvejiev- 
nos arba July Kim'o dainomis, kurias girdėjai visur.

( bus daugiau )
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( tęsinys)
Dienelė pagal tų metų laikų buvo visai graži. Tik 

balti debesėliai vaikė vienas kitų. Iš pat ryto šaltis 
gerokai apdžiovino purvų ir jis tik vidurdienį ištižo ir 
pamažu susigėrė į žemę. Remeikio žento raugas jau bu
vo dvi dieneles per rūgimo laikų perbuvęs. Pats žentas 
buvo kiek su jam įprastomis ligomis susidraugavęs ir tų 
nelemtų rudenį jam to kairiojo šono vis diegliai nenorė
jo atleisti. Žymiai geriau pasijausdavo, kai su pipirais 
gerų stikliukų išmesdavo. Todėl viso kaimo nutarimu, 
buvo pavelyta du kartu be eilės degtinėlės išsivaryti ir 
žinoma, tik saviems reikalams, bet ne į turgų. Pildė tų 
įsipareigojimų kaip įmanydamas, bet ligos taip jį buvo 
staigiai suėmusios, kad tas dvi dieneles jis iš rankos 
stikliuko negalėjo dėl skausmo paleisti. Žmonos ujamas, 
tik tada išsipagiriojo, kai jau reikėjo iš kaimynų pasi
stiprinimui prašyti, nes ta nedorėlė žmonelė visų atsargą 
kažkur išslapstė. Va, taip išėjo, kad sirgdamas ir negalė
damas,privalėjo eiti į. lazdynynų ir sunkti^ tų smarvę.

Vakaras buvo nepaprastai gražus. Žvaigždės viena 
kitų pralenkdamos, mirkčiojo visais spinduliais. Mėnulis 
iš pat vakaro pasistiepęs ant stoties vandens bokšto, šal
tai šaipėsi iš jų mirkčiojimo.

Remeikio žentas, persimetęs margą, gūnelę arkliui 
per nugarų, pasistojęs ant kaladės, užsirito ant jo ir pa
mažu pūsdamas storų "multankos" susuktinę, iškeliavo 
į vadinamų naktigonę. Kaip kitaip tų darbų pavadinsi?

Rasa, kaip įmanydama, stengėsi ilgiau savo žibėjimu 
prieš mėnulį pasirodyti, bet begėdis šaltis jas pradėjo 
savo balta migla aptraukti. "Ko gero",- pats sau murmė
jo jodamas žentas,- "gali ir visai žmoniškai pašalti. Ge
rai, kad išsiruošiau į darbų, kitaip raugas galėjo visai 
sugesti".

Pabėdojęs, paragino bėrį ir jau ristele įsijungė į miš
ko keliukų. Greitai ir lazdynų krūmas, kur braškėjo rau
gas, pasirodė, pasipuošęs likusiais išr dusiais lapais. Iš 
čia tas raugalas buvo gabenamas bėrio pagalba ant su
nertų ilgų , akmenims vežti, vilktuvų. Negi aštuonis, pus
pilnius kibirus nuneši ligi šaltinėlio ir žaizdravietės su 
naščiais.

Už valandos, gerai supančiotas ir paleistas bėris, 
iš nuobodulio kramtė apšalusių žolę, o žentas šildėsi 
prie skaidrios ugnelės ir su nekantrumu laukė pirmųjų, 
troškulį numalšinančių lašelių ištekant. Netrukus ir jie 
pasirodė, tik drumzlini, nes beskubėdamas, per didelę ug
nelę buvo sukūręs. Ugnį sumažinęs ir tų jau ištekėjusį 
skystimų atskirai supylęs, nuėjo keisti vandenį atšaldymo 
vietoje.

įsteigus tų karo meto kaimo įmonę buvo iš pat pra
džios padarytas nutarimas, kad dirbant šį darbų, pačiam 
gerti negalima, nes reikalui esant, ar kitai kuriai bėdai 
atsiradus, privalėjai būti blaivus, judrus, tvarkingai galvo
jantis ir budrus. To paties laikėsi ir šį vakarų žentas, 
nors paširdžiuose pasiritęs- Pinčiukas jį visomis priemo
nėmis kurstė tų nutarimų aplenkti. Išėjo taip, kad dali
nai laimėjo Pinčiukas, bet visapusiškai ir galutinai žen
tas vis tik nepasidavė ir tik po mažą "šlakelį" L burnų 
tepylė. Pylė tik sukepusį liežuvį pavilgyti, bet tik, ne
duok Dieve, nepasigerti.

Ugnelei susitvarkius, Švarus skystimėlis visai tvarkin
gai tekėjo į jam skirtus indus ir žento širdis pasitenki- 
4 p*i.

VIŠČIUKAS GALVOČIUS
(Iš šio "Eglutės” numerio) 1

Staiga - nei iš šio, nei iš to, Viščiukui Galvočiui pa-, 
sidarė labai nepatogu kiaušinyje snausti. Prie tamsos jis 
buvo pripratęs, bet jam ėmė trūkti vietos. Darėsi ankšta.|

Viščiuko pilvukas augo ir augo. Jis darėsi vis apskri 
tesnis. Jis atsirėmė į1 kažkokią slidžią sieną. - Kas tai ?. 
- galvoja Viščiukas Galvočius- Jam jau sunku kvėpuoti. 
Šonuose jis jaučia kas minutę ilgėjančias rankas. Spar - 
nais - žmonės jas vadina. Jo kojose išaugo ir ištįso ašt
rūs nagučiai. Džir-džir, jie raižo kiaušinio kevalo plėve
lę-

- Kas ūžtos sienos? - klausia neramūs nagučiai.
Kartais viščiukas girdi šlamesį. Kartais - kažkokį 

šauksmą: "Ka-ka-rė-kūūū. "
- Ką tai reiškia ? - vis klausia savęs Viščiukas Gal

vočius.
- Aš sužinosiu, - ryžtasi jis. - Aš turiu iš čia išeiti.
- Dar palauk, - girdi jis balsą, - lauke dar bus tau 

šalta. O pamiškėje yra varnų. . .
Tuk-tuk-tuk, tuksena motinos vištos širdis. Jos spar 

nų šlamesys ramina neramų viščiuką. Bet jis jau dabar 
nori viską žinoti.

- Kas tai per daiktas "varna”? - gimsta naujas klau
simas Viščiuko Galvočiaus mažoj galvelėj

- Varnos yra mažų viščiukų priešas, - atęina atsaky
mas iš kažkur.

- Aš mylėsiu varną,ir mes tapsime draugai , - tokį iš: 
mintingą asakymą girdi Viščiukas Galvočius savo galvu
tėje. Iš kur jis toks išradingas, protingas ir geraširdis ?

- Dar reikia ir katino bijoti. Jis gyvena kaimynų kie
me - biaurus ir piktas tas katinas Pūkis. Jis gaudo ma
žus paukščiukus, - toliau tuksena žinias motinos vištos 
kompiuteris.

- Bet aš nesu paukščiukas. Aš- viščiukas .
- Visi viščiukai yra paukščiai, tik jie neskraido, - 

vėl ateina nauja žinia iš kažkur aukštai, virš viščiuko gal
vos. Bet Viščiukas Galvočius tokia žinia nėra patenkin - 
tas-

- Kodėl aš negaliu skraidyti? - svajoja jisv-Aš noriu 
skraidyti. -Jis nė nežino, ką tai reiškia, Jis dar nebu
vo matęs nei dangaus, nei debesų. . .

- Ir katino aš nebijosiu, - dar pridėjo. 
Užaugs man kojos ir sparnai - ir aš nieko, 
siu. Niekas negalės manęs pagauti.

Ta mintis jam taip patiko, kad pradėjo 
spardyti ir raižyti kiaušinio kevalą.

-Kam bijoti ? 
nieko nebijo-

dar labiau
Danutė Augienė

nimu netvėrė, nes stiprumas ir skonis tikrai buvo karališ
kas. Gal būt, kad dvi dieneles virš normos išstovėjo, o 
gal, kad toks gražus, žvaigždėtas buvo dangus. Nežinai, 
kokias galėjo turėti paslaptis žvaigždelės ir mėnulis, nu
sprendė jau aprimusia krūtine žentas.

Ketvirtas nemažas skardinis ųsotis išdidžiai burbėjo 
po krūmu su nukritusiais lapais. Dar dėl to didelio pasi
sekimo žentui paėmus kiek daugiau pilnesnių gurkšnelių, 
pradėjo rytuose dundėti dangus. Dundėjimas jau buvo 
visiems gerai pažįstamas. Greitai dangų pradėjo šiurpiai 
raižyti griausdami bombonešiai. Dar po kiek laiko, Lat
vijos pusėje pasirodė dvi, visus gąsdinančios, ant parašiu
tų iškabintos šviesos. Aštrios žiežirbos bauginančiai vei
kė ne tik gyventojus, bet ir lauko žvėrelius. Kur tu ma
tei tokias pabaisas! Žentas nebuvo iš bailiųjų ir nemete 
pradėto darbo, nes, veikiant padidintam gurkšniui dar 
šiltų lašelių, laikėsi puikiai ir sukruto šiek tiek tų žiban
čių savo ugnelę kiek prigesinti. Jau buvo girdėjęs, kad 
toks įsakymas yra išleistas ir patys vokiečiai visus lan
gus uždangsto, kai pasirodo ar pasigirsta bolševikų lėk
tuvai. Bet va, pabandyk paliesti nakties metu ugnelę. 
Vietoj, kad ji mažiau žėrėtų, lyg pasipriešindama - susi- 
šiaušia ir paberia kelias dideles saujas aštriai raudonų 
žarijų, kurios, pasikėlusios virš krūmų, išsišakodamos blė
so, apšviesdamos didelį ratų. Lėktuvų trenksmas dar pa
didėjo, ir už valandėlės nejaukus šlamesys pasigirdo virš, 
žento galvos, kuris tęsėsi grųsinančiai. Žentas, sumišęs 
dėl kylančios baimės, sušuko : Viešpatie, apsaugok mane 
nuo tos rykštės." Bet tuojau pat sumirgėjo priešais kaž
kokios šmėklos ant krūmų viršūnių ir tuo pačiu metu 
pasigirdo keli dunksėjimai į žemę. Žentas instinktyviai 
krito, prigulė veidu prie žemės ir kad dar daugiau prie 
jos priliptų, ir rankas kryžiumi ištiesė. Ir Dievui ženklas 
ir pasidavimas bolševikui aiškus. Iš baimės ir "Sveika 
Marija" nebeišėjo, tik panašus murmėjimas ir gargaliavi
mas "Jėzau,Marijėle, gelbėkit."

Kiek laiko nutilęs laukė, bet jokio skausmo savyje 
nejuto. Kiek aprimęs, išdrįso nuo purvinų lapų pasukti 
galvų ir pasižvalgyti jos nepakėlus. Tylu, tik aplink ant 
medžių karojo neaiškios spalvos marškos. Vienas kampas 
tokios marškos buvo visai arti prie ugnelės. Nei žmonių 
balsų, nei jokio triukšmo nebebuvo girdėti, tik nutolstan
čių lėktuvų burzgimas. Žento sąmonė pradėjo graibytis 
ir atbusti. Ne juokas, dar minutė, ir ta medžius supanti 
marška gali užsidegti, ir štai visas miškas gali užsilieps
noti - ir pats iškepsi. Staigiu judesiu žentas nuginė 
baimę, pusiau atsisėdo ir apsidairė. Ramu.Staigiu šuo
liu prišoko prie arčiausios marškos kampo ir jį sugriebęs 
abiejomis rankomis, pašalino nuo ugniakuro. Degtinėlė 
ramiausiai varvėjo ilgu siūleliu. . Artipilnė puodynė ra
miai stovėjo. Iškabintos šiaurėje žėruojančios lempos 
kabėjo, kaip kabėjusios ir svaidė žiežirbas. Joks balselis 
netrukdė tylos. Pastovėjęs krūmo šešėlyje, žentas lyg 
ir aprimo, nors šiurpuliai dar varstė jo nugarų ir galū
nes. Už keliolikos žingsnelių visai netoli, visai netoli, 
gulėjo pusiau perlūžusį, numesta dėžė ir ugnelė, margin
dama jų šviesos ruožais, darė ją panašių į tikrą baidyk
lę, išimtų iš Jakavičiaus kalendoriaus. Žentas skuibiai 
atsimetė toliau už lazdyno krūmo, pradėjo atidžiai dairy
tis. Viskas skendėjo ramybėje, tik ta nukritusi dėžė ir 
nukritusios marškos ant šakų šlamančiai lingavo pučiant 
lengvam vėjeliui. Prisidengdamas krūmokšniu, baimės, 
troškulio ir smalsumo vedamas, žentas priselino pirmiau
sia prie tekančio skystimėlio, tyliai pakeitė indų ir, ne
norėdamas, kad skystimėlis per viršų nusilietų, gerus 
tris gurkšnius nusiurbęs, pamažu prislinko prie išmestos
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KAS ?
Kas šią mįslę greit atspės, 
Gali tūpt šalia manęs - . .

Ji - toli - tu nepribėgsi, 
Ir aukštai - tu nepasieksi. 
Kai jos nėra, mes liūdni; 
Pasirodo - vėl linksmi 
Mes paukšteliai ir žvėreliai 
Pasiilgom jos, vargšeliai. 
Mums su ja visiems smagiau, 
Ir jaukiau, ir maloniau: 
Kai dienelės pailgės, 
Ji pas mus ilgiau viešės - - ..

Ar atspėjai, kas tai būtų? 
Labai aišku - tai saulutė !

kerėplos. Arčiau prislinkęs, pamatė, kad tai iš neobliuo
tų lentų sukalta dėžė ir matyt, nuo smūgio j žemę, buvo 
pusiau perlūžusį. Dar arčiau prisiartinus, aiškiai pasima
tė keli išsikišę šautuvų vamzdžiai. Žento mintys skraidė 
ir pynėsi, sudarydamos vis tikresnį ir aiškesnį vaizdų. 
Jis aiškiai pajuto, kad mirtis nuo jo buvo gerokai atsi
tolinusi ir tam laimingam įvykiui atžymėti, vėl kelis- 
mažus gurkšnelius prie anų pridėjo. Po to garsiai atsidu
so ir išėjo prie apšviečiančios jį ugnelės aiškiai save pa
rodyti ir darkyta, sumišusiai rusiška šnekta lyg išdainavo:

- Ja tik kolkoznik, nebijokit mine, vintofku nema.
Ja prastoj, prastoj kolkoznik!

Palaukęs dar, dėl tikrumo pridėjo: "Ja ne ruski,ne 
germanski, ja prastoj kolkoznik". Niekam į tai neatsa
kant, lašeliams krūtinę kaitinant, pasijuto padėties vieš
pačiu. Rankas kilnodamas ir jomis lyg kų matuodamas, 
pamažu per krūmus pasinešė į namus. Kiek paėjęs,pama
tė dar kelias'tokias panašias dėžes. Jau buvo pasiruošęs 
bėgti, bet staigiai susilaikė. Skubiai grįžo 'prie ugnelės 
ir vandeniu jų veik visai užgesino. Kiek pastovėjęs jį 
supančioje tamsoje dar pakartojo vandens srovę ant ug
nelės. Pasipylė karštų pelenų šnypščiantys garai. Nejau
kūs šiurpuliai suėmė žentą. Jis daugiau nebelaukė, nes 
po to pelenų šnypštimo pasigirdo lyg vaiko verksmas. 
Jau iš pasakų buvo girdėjęs, kad tai reiškė piktos dva
sios juokų. Jis skrodė per praretėjusius krūmus milžino 
šuoliais. Bėris, išsibaidęs, kad jį šeimininkas supančiotų 
taip staiga paliko, garsiai sužvengė.Tas žvengimas jam 
priminė kažkokį neseniai susapnuotų sumišusį sapnų ir 
žentas, skubiai bėgdamas, pradėjo visa gerkle šaukti: 
"Gelbėkit, gelbėkit."'

Nors jau buvo truputį po vidurnakčio, bet kaimas dar 
nemiegojo. Kaip gi miegosi, jei virš tavo galvos skamba 
sukryžiuoti giltinės dalgiai... Kai kurie buvo iš tvartų 
išleidę gyvulius į diendaržius, panašiai, kaip didelei per
kūnijai užėjus, nes nežinai į kur tie nemokšos bolševikai 
gali pataikyti. Praėjusį kartų, taip pat nakties metu, 
jie buvo numetę didžiulę bombų ne ant miestelio ar 
stoties, bet j patį vidurį Gidvylių balos. Galėjo kaip pa
prastai, nepataikyti kur reikia ir nelaimingai į trobų ar 
tvartų trenkti.

Pirmoji žentų taip baisiai šaukiantį išgirdo jo paties 
žmonelė. Skubiai išbėgusi iš trobos, pasileido jo pasitikti 
taip pat garsiai išmetinėdama:

- Ale ir prisitvatinai nulupta kaliera! Dievuliau bran
gus, visų kaimų tas kerėpla prikels.

Tų jų abiejų šauksimgų susitikimų išgirdo ir kiti. At
siskubino pažiūrėti, kas čia atsitiko Remeikio žentui. 
O šis dar garsiau ir įkyriau šaukė, o pamatęs kaimynus, 
vis kartojo, kad dangus ant galvos užgriuvo, kad velnio 
marškos draikosi, kad velniai ir vaikai klykia ir bėris 
žvengia. Ir taip iškėlęs į viršų rankas vis tuos pačius 
žodžius kartojo. Nežinia kiek laiko jis būtų taip beprotiš
kai šaukęs, jei ne senukas Motiejus. Šis, dar caro laikais 
buvęs ruskio saldotas ir visko matęs, susigriebė ir pasė
męs kibirų vandens, užpylė ant šaukiančiojo. Šaltas van
duo su ledeliu paveikė ir jis, nustojęs Šaukti, pradėjo 
visus kolioti:

- Jūs bedušnikai, mane vos gyvų išlikusį vietoj pa
guosti, pilat vandeniu! Tikras pasaulio galas!

- Ar aš nesakiau, kad jis tuoj pasveiks, - patenkintas 
sušuko senukas Motiejus. - Gerai žinau, kad čia jam 
taip nuo degtinėlės. Vaiske mano rotmistras dažnai taip 
darydavo, kol vargšelis užsimušė - užsirito ant stogo 
velnio vaikomas ir paslydęs, užsimušė visai negyvai.

- Galvojat , aš juokus krečiu? - jau lyg verkšlenda
mas ir purtydamas nuo savęs vandenį kalbėjo drebėda
mas žentas. - Visų musų miškų bolševikai ar velniai ap
klojo. Šautuvai ir visokia manta, krinta iš dangaus kaip 
lietus. O bėrį kas nors nugalabijo, nes baisiai žvengė ir 
trypė, o ir vaikus kažkas smaugia...

Skubiai įtempė žentų į trobų. Moterims nusigrįžus, 
čia pat buvo perrengtas sausais drabužiais, pašaukta 
vaistažolių moterėlė, kuri skubiai paruošė puslitrį ramu
nėlių arbatos su valerijono lašais ir dar už gero pusva
landžio visi aiškiai žinojo, kas įvyko tame miškelyje. 
( bus daugiau )
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Pavykęs bulviakasis

KAIP NUTVARKOMOS 
DARŽOVĖS

Vietinėje spaudoje galų 
gale susirūpinta, kad nors y- 
ra išauginta su kaupu įvairių 
daržovių- morkų, burokėlių , 
kopūstų, didesnę jų dalį lai
ko į mažai pritaikytas žie - 
mai saugyklas arba tiesiog 
po atviru dangum. Be to, 
nepakankamai daržovių pri
statoma į parduotuves. Ra - 
soma, kad jau lapkričio mė
nesį dažnai tekdavo išeiti iš 
parduotuvių Laisvės Alėjoje 
Kaune tuščiomis ir blo
ga nuotaika, nes visą savai
tę nebuvo galima gauti nei 
šviežių, nei raugintų daržo
vių.

Parduotuvių darbuotojai 
aiškinosi, kad daržovėj bu
vo pakartotinai ir iš anksto 
užsakomos. Lapkričio 15 d. 
iš užsakytų lO-ties rūšių dar 
žovių gavo tik dviejų, o par
duotuvė Nr. 1O lapkričio 18 
d. užsakiusi 13 rūšių daržo

vių, gavo tik trijų.
Darbuotojai skundžiasi ir 

kaltina, kad tai atsitinka dėl 
nepakankamų transporto 
priemonių daržovėms vež
ti ir vairuotojams leidžiama 
važiuoti tik 2 kartu dienoje . 
Šie aiškinasi, kad jų benzi - 
nas normuotas.

Taigi- bliūdas pilnas- bet 
nėra šaukšto. O šaukštą rei
kia gauti su leidimu iš Krem
liaus.

• Naujiena -Dusetose vyks - 
tant tradicinėms žirgų lenk
tynėms, turbūt pirmą kartą 
istorijoje, nebuvo pardavi
nėjamas alkoholis. Karšta, 
gera arbata, valgiai, suvež
ti iš Zarasų, Utenos ir kitų 
aplinkinių raj onų kulinarų , 
įdomios lenktynės kėlė da
lyvi iį linksmumą ir be ža
lingo įpročio kiekviena pro
ga besaikiai vartoti alkoho
li-

"MAISTO” BENDROVĖ VILNIUJE
"Maisto" Bendrovė įkurta Lietuvos nepriklausomy - 

bės laikais 1923 metais. 1940 m; akcinis'kapitalas siekė 
II, 2 mil. litų Valstybei priklausė 66,8 % tų akcijų ir 33, 2% 
ūkininkams bei ūkiškoms organizacijoms■' "Maistas" turė
jo 7 fabrikus Kaune, Klaipėdoje, Tauragėje, Šiauliuose (du 
fabrikus mėsos ir odos), Panevėžyje, N. Vilnioje ir 70 
krautuvių. Tuo metu dirbo apie 3. 000 darbininkų ir tar - 
nautojų.

Vilniuje savo darbą "Maistas" pradėjo tuojau , kaip 
tik mūsų kariuomenė įžengė į sostinę. "Naujojoj Romuvoj" 
1940 m. balandžio mėn. numeryje rašoma, kad tuo metu 
Vilniuje ir N. Vilnioje "Maistas" turėjo 22 krautuves, 2 
urmo sandėliui, vieną centrinį prekių sandėlį, vieną deš
rų dirbtuvę. Be to, Vilniuje per savo išnešiotojus "Mais
tas pardavinėjo karštas dešreles.

Karštos, labai geroę dešrelės būdavo pardavinėjamos 
Ir Kauno gatvėse, kurias beskubėdami praeiviai ar gim - 

nazistai galėdavo tuojau pat nusipirkti ir suvalgyti. 
******

Keliaujant Merkiu išgirsti nuostabią dzūkišką šneką , 
ne vien legendą ar sakmę, kuriomis taip žavėjosi Vincas 
Krėvė-Mickevičius. Štai Biekšių kaimo gyventojai sako , 
kad jų kaimą įkūręs ties Merkine kryžiuočių sumuštas lie
tuvių būrys. Slapstydamiesi nuo priešo, jie patraukė gi
rion. Jų tarpe buvęs vienas, žinojęs kelią per pelkes ir 
miškus. Eidamas jis šaukęs kitus: "Bėk še, bėk še. . . " 
Nuo to jį praminę Biekša, o jo įkurtą kaimą Biekšių kai
mu.

O štai gretimo Bartelių kaimo žmonės pasakoja, kad 
jų kaime buvę daugybė ąžuolų kadaise, tik dabar vienas 
belikęs, storesnis nei 7 m- Ąžuole nuo seno yra didžiu - 
lė drevė, kurioje galėtų tilpti keletas vyrų. Pasakojama, 
kad šitoje drevėje kaimo vyrai slėpęsi nuo rekrūtų. Jau 
kelintą šimtmetį žaliuojantis ąžuolas paporintų apie ke
lias čia gyvenusias žmonių kartas.
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAV?S IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius
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ALPIU ROŽE
Iš esperanto vertė P. Enskaitis

Kalnai yra ir lieka žavūs visiems gamtos mylėto
jams. - Taip mane mokė profesorius Petras Brummen 
ir todėl šiemet keliavo į Šveicariją su savo žmona - vai
kų, juodu neturėjo - praleisti atostogas.

Petras Brummen iš prigimties turėjo didelę pagar
bą visiems žmonėms. Daugiausia jis gerbė savo žmoną 
kuri to ir buvo verta.

Šiemet jis rado gerą atsotogoms vietą - geras 
maistas, puikūs gyventojai ir prieinama kaina. Ten pat 
atostogavo ir mūsų klebonas. Be to, čia buvo ir kalnai, 
kas profesoriui su tokiu savo kūno svoriu buvo neįkaino
jama vertė

Tą dieną, kada atsitiko šie įvykiai, profesorius 
pasiryžo pasiekti kalnagūbrio viršūnę, kuri buvo 50 met
rą aukščio. Šiam žygiui jis paskyrė 7 valandas.

- Atnešk man grįždamas Alpią rožę, vyreli! - sa
ke profesoriaus žmona savo išeinančiam vyrui, kuris vi
suomet stengėsi išpildyti žmonos pageidavimus.

Išėjimas buvo puikus. Nuėjęs keletą metrą aukštyn 
ir nematomas žmonos, išsiėmė iš savo ryšulio gerą su
muštinį ir butelį vyno. Atsisėdo ant akmens pasidžiaugti 
gamta.

Jau buvo bepradedąs užkandžiauti, kai staiga prie 
jo atsirado čigonė su mažu kūdikiu ant rankų.

- Vargšė čigonė alkana, duokite jai truputį maisto 
alkiui nuraminti.

Brummen'as buvo gailestingas vyras, todėl nesvy
ruodamas jis padavė jai sumuštinį ir butelį. Ji atsisėdo 
prie jo ir įsmeigus savo juodas slėpiningas akis, ėmė 
valgyti.

- Labai dėkoju! - pratarė ji baigus valgyti, - buvo 
labai skanu, bet kūdikis taip pat alkanas. Aš manau, ei
siu į kaimą paprašyti truputėlį pieno. Ponas, būkite ma
lonus ir kol aš sugrįšiu, pasaugokite mano mažulį. Jis 
miega, o aš tuojau sugrįšiu.

Profesorius nespėjo atidaryti burnos, o kūdikis 
jau gulėjo ant jo rankų ir čigone nuskubėjo per miškelį 
ir kaimelį.

■ - O jei Augusta galėtą mane matyti šioje padėty
je... - murmėjo profesorius, žiūrėdamas į miegantį kū
dikį. Rudas veidelis šypsojosi miege ir profesorius taip 
susižavėjo, kad nesusilaikė nepabučiavęs mažylio.

Tuomet šis atbudo ir, pamatęs neįprastą vaizdą 
- vietoj motinos žilabarzdį senį, jis pradėjo verkti viso
mis jėgomis savo jauno čigono plaučiais.

Dabar padėtis pasidarė nevisai maloni. Brummer'is 
sudejavęs apsižvalgė, ieškodamas motinos, bet niekur 
jos nesimatė. Tada jis prisilenkė prie kūdikio ir ėmė iš
darinėti grimasas: judino lūpas, traukė antakius, net mė
gino dainuoti, bet visa tai vaiko nenuramino.

Galop jam pasisekė sudominti vaiką savo kišeniniu 
laikrodėliu. Čigoniukas abiem rankutėm mėgino jį įsidėti 
į burnytę ir krimstelėti. Besidarbuodamas pavargo ir už- 

’ migo.
Ką dabar daryti? Laukti ilgiau nebuvo prasmės. 

Saulė jau gerokai kaitino ir Brummen'as pastebėjo susi
renkant būrį skruzdžią, kurios yra geros žmonią blauzdų 
specialistės.

Jei jis nueitą į kitą vietą, jis tikras, kad grįžusi 
moteris ją nerastą ir jis būtą įtariamas vaiko pavogimu. 
Todėl jis nieko nebodamas, čia pasiliko dar pora valandų 
saulės kaitroje. Kūdikį pridengė savo šiaudine skrybėle.

Bet šis vėl nubudo ir pradėjo savo plaučią gimnas
tiką. Dabr jis visai nekreipė dėmesio į jo auksinį laikro
dį, ir verkė taip smarkiai, kad galėjo sugraudinti net 
akmenį.

Graširdis profesorius ėmė nerimauti. Ar čigonė 
neturi neturi pieno? Ar ji visai užmiršo savo kūdikį?

Jis išėjo į kaimelį ieškoti čigonės pėdsaką, bet 
čia niekas čigonės nebuvo matęs.

- Tikriausiai ji jums paliko kūdikį, - pasakė viena 
kaimietė.

- Paliko man? - murmėjo profesorius, - ką jūs 
norite tuo pasakyti?

- Ji tikriausiai pastebėjo, kad jūs esate gerašir
dis vyras ir kad berniukas prie jūsą turės geresnį gyveni
mą, negu prie jos. Todėl ji paliko kūdikį prie jūsą ir 
pati pasislėpė.

- Augusta, - liūdnai dejavo profesorius, - ką pasa
kys Augusta? Ji, suprantama, gali kažką pagalvoti. Ne, 
ne! Tokios beširdės motinos negali būti.

- Ar ji ne čigonė? - klausė kaimietė, ateidama 
su indu šilto pieno. - Duokite jam pieno. Jis alkanas.

Vaizdas buvo neįprastas: profesorius su šaukšteliu 
maitino kūdikį, murmėdamas kartas nuo karto - Ką pasa
kys Augusta?

Tuo metu klebonas, grįždamas iš kalną, artėjo 
prie pakalnės:

- Ha, brangus Brummen, labai džiaugiuosi , kad 
jūs susilaukėte šeimos prieauglio. Sveikinu!

Vėliau, pykdamas ir nekantraudamas profesorius 
pakėlė berniuką ant ranką ir sukaupęs visas jėgas, išdrį
so jį nešti pas Augustą.

Jis pastebėjo ją sodelyje tarpe būrio moterą. Su
prantama, jis ėjo prie jos su kūdikiu ant ranką ir mote
rims besijuokiant, nustebusi žmona paklausė:

- Bet, tėveli, ką tu atsineši?
- Čia yra - miksėjo profesorius, - pažadėtoji Al

pią rožė.
Vėliau jis papasakojo, kaip visa tai atsitiko.

- Gerai - tarė profesoriaus žmona, - tai yra Al
pią rože. Kitokia, negu aš įsivaizdavau, bet mes galime 
pasilaikyti ir šitą.

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanel C r. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel,: 669-8834

Vaizduotė vandens lelija: ji auga iš dumblo, o žydi 
saulėje.

Tarp dvieją cukraus gabalą suabejoja net musė.
Kam vorui tobulinti tinklą, jei musės negudrėja ?
Krokodilas: "Pasakyk, kiek turi dantą ir aš tau pasa

kysiu, kas tu".
* Avis vilko kailyje taip išbaido savo būrį, kad pati 
nebegali grįžti į jį. ..

* Plaštakė: "Svarbiausia - šviesa"!
Sraigė: "Svarbiausia - butas"!

* Langas: "Pro mane žiūri į pasaulį".
Vitrina: "Į mane žiūri pasaulis".

* Klysti - žmogiška. Kad tik nepritrūktų klaidą !

Jei kepures būtų savarankiškos, sugriūtą visa 
mandagumo sistema.

(Iš "Sizifas be akmens", Vytautas Karalius)

**
jis

Kai 
per

Pesimistiškai nusiteikęs vyras buvo paklaustas, kaip 
interpretuotą šį posmą:

Du žmonės žvelgė pro kalėjimo langą:
Vienas stebėjo purvą,
Kitas - žvaigždes... !

Užklaustasis atsakė: "Du kaliniai žiūrėjo pro langą, 
vienas žiūrėjo į visą purvyną, kitam kažkas užvožė 
galV9"’ ("R. D.")

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“
NAMŲ REMONTO VAJUS 

MALONŪS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" 
SKAITYTOJAI, RĖMĖJAI -

LAISVOJI SPAUDA YRA PAGRINDINIS LIETU
VYBĖS IŠLAIKYMO ŽIDINYS IŠEIVIJOJE.

SAVAITRAŠTIS "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA",DĖ
KA SKAITYTOJU, RĖMĖJU IR BENDRADARBIU, PER 
45 SAVO GYVAVIMO METUS YRA NEMAŽAI PRISIDĖ
JĘS PRIE LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO LAISVAJAME PA
SAULYJE.

"NL" LEIDIMO BENDROVĖS VALDYBA NUOŠIR
DŽIAI DĖKOJA VISIEMS, KURIE PER EILĘ METU RĖ
MĖ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" IR JOS IŠLAIKYMUI 
AUKOJO VISADA^ KADA TIK KOKIU REIKALU BUVO 
KREIPTASI. NUOŠIRDUS AČIŪ VISIEMS, KURIE 
PRISIDĖJO PRIE NAUJOS ELEKTRONINĖS MAŠINĖLĖS 
ĮSIGIJIMO!

TIK BENDROMIS JĖGOMIS VISU "NL" SKAITY
TOJU IR DARBUOTOJU PASTANGOMIS "NL" ATŠVEN
TĖ SAVO 45 METUS! TIKIMASI, KAD "NL" DAR DAU
GELĮ METĘ LANKYS LIETUVIU PASTOGES IR DIRBS 
ŠVIESESNIAM LIETUVOS RYTOJ UŲ PAGAL PRASMIN
GA "NL" STEIGĖJU PASIRINKTĄ ŠUKĮ.

ŠIUO METU "NL" VALDYBĄ VĖL SLEGIA NAU
JAS NEATIDĖLIOTINAS RŪPESTIS. TURIMI "NL" NA
MAI , PASTATYTI TALKOS BŪDU PRIEŠ 35 METUS, 
REIKALINGI PAGRINDINIO IŠORINIO IR VIDAUS RE
MONTO: VOS BESILAIKO STOGAS, REIKIA PAKEISTI 
LANGUS, DURIS, APSAUGOTI LAUKO SIENŲ IŠORĘ. 
VISA TAM ATLIKTI NUMATYTA SĄMATA SIEKIA APIE 
$ 15.000.

"NL" VALDYBA, TIKĖDAMA SKAITYTOJŲ TAU
TINIU SUSIPRATIMU IR NUOŠIRDUMU IŠLAIKYTI "NL" 
TĘSTINUMĄ, SKELBIA ŠIAIS METAIS "NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS" NAMŲ REMONTO VAJU. UŽ BET KO
KIĄ AUKĄ "NL" VALDYBA IŠ ANKSTO TARIA NUOŠIR
DI? A Č I Ū.

NORINTIEJI GAUTI PAKVITAVIMUS, PRANEŠKI
TE SIŲSDAMI AUKĄ.

SIŪLOME PASINAUDOTI SALIA DEDAMA AT
KARPA.

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

Mr.Mrs..................................................... ......... ..........................................
Adresas ........................................... ...............................................................

1986. 111.13 5 psl.



Pirmutiniame ir didžiausiame g* jg AJi /A
TORONTO LIETUVIŲ P AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE ---------------TZ"

MGKA: IMA :
„ _n — už asm. paskolas nuo ... 11%

°- z *enŲ term> in b . ~ už nekiln. turto (mortgages): 
uz men. term, in i . S su nekeiciamu nuošimčiu 
už 1 metu term, indei. S .„ _ x .... S I metų................. 11/2%

uz 2 metų term, indei. - 2 metu................ 12 %
uz 3 metų term, indėl. S 3 mef*................ 12/2%
už pensijų pl ana £ (fixed rate)
uz special i a taup. s—ta 
už taupymo sąskaitas

9 % 
9!4% 
9/2% 
9%% 
9%% 
9/2% 
7/2% 
7 %
6-8% kasd. palūk. sąskaita 
6 % už čekių sąskaitas

AKTYVAI virš 50 milijonų dolerių
Asmenines paskolos duodame iki $65,000 ir mortgiČius iki 
75 % Įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausto 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 poskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmad., antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 v.r. iki 3 v. po pietų; 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 Bloor Slreet 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

AKTYVAI VIRŠ 29 MILIJONU DOLERIŲ
KASOS VALANDOS: - MOKA

= 90 dienų term, indėlius .....9 % 
Pirmadieniais 10-3 = 180-185 d. term, indėlius ?’4%

Antradieniais 10-3 g Term, indėlius 1 metų ..į..<9/4%
Trečiadieniais 10-3 = Term, indėlius 2 metų.........9)4%
Ketvirtadieniais 10-8 g Term, indėlius 3 metų ..4.. 9/4%
Penktadieniais 10-8 = Pensijų sąskaitą............>.,.9‘A%
Šeštadieniais 9-1 5 Specialią taupymo sask,.-< 7)4%
Sekmadieniais 9-12.30 = Taupomąją sąskaitą........ 7 %

E Kasd. taupymo sąskaitą....7 % 
DUODA PASKOLAS: — Depozitų —čekių sąskaitą. .6 %

mortgičlus nuo...........  10!4%—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. 
P ar du o d am e pinigines peri aidas (money orders) ir k'J i onės 
čekius (travelers cheques). Neirram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairios sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

toronto
Mylimai MOTINAI mirus, širdingą užuojautą 
reiškiame Jos dukroms: dr. O. GUSTAINIENEI 
ir A. AISTIENEI - GRAJAUSKAITĖMS, bei 
ją šeimoms, giminėms ir artimiesiems —

Birutė ir Henrikas NAGIAI

o ESTIJOS NEPRIKLAUSO - 
MYBĖS atstatymo minėjimo 
iškilmės buvo surengtos To
ronto Estų Namuose vasario 
21 d. ir Toronto Universite
to salėje vasario 23 d-

Pirmose iškilmėse daly - 
vavo lietuviai atstovai KLB 
pirmininkas adv. A. Pa c e - 
vičius, St. Jokūbaitis, 
ir keletas kitų.

• KANADOS BALTIEČIŲ 
KARIŲ. VETERANU LYGOS 
metinis suvažiavimas vyks 
kovo 15 d. Lietuvių Namų 
patalpose, 1 vai. p. p.

Bus pašventinta nauja vė
liava, dalyvaus visa eilė Ka
nados kariuomenės štabo 
generolų ir kiti valdžios at-

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS 'SUSIRINKIMĄ. SUŠIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatvės nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SOLD

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

6 psi.

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ......10)5% 
(vari abi e rate)

stovai.Visi, kurie domisi 
šia veikla, kviečiami daly
vauti.

• MARIONEČIŲ TEATRAS 
atvyksta iš Chicagos ba
la n d ž i o mėn. 6 d. , per 
Atvelykį, Velykų Bobutės 
renginio proga. Tą dienų 
Prisikėlimo Parapijos Jau
nų Šeimų Sekcija organizuo
ja mišias vaikams kartu su 
tėveliais Parodų salėje,. 12: 
15 vai. p. p. Po mišių atvyks 
Velykų Bobutė. Kviečiami 
visi dalyvauti.

9 ANAPILIO salėje KOVO23 
d. ,12:30 vai. p. p. vyks reli
ginei Lietuvos šalpai parem
ti POPIETĖ. Programoje -

Ottawa
VASARIO 16 Di PAMINĖJI

MAS įvyko vasario 22 d. , 
Ecole Secondaire de La Sal
le mokyklos iškilmių salėje. 
Ruošė Ottawos Apylinkės 
Valdyba, kurios sąstatą da
bar sudaro veik visi jauno
sios kartos atstovai: R. KLI- 
ČIUS, V. VERBYLIENĖ, Ed. 
BRIKIS, V. BALSEVIČIŪTĖ 
ir J. MITĄ LAITE. Tai buvo 
svarbiausias didesnio masto 
renginys. Visa aplinka, įskai
tant sceną, buvo nors kuk - 
liai.bet skoningai papuošta . 
Prie įėjimo buvo rinktos au
kos KLB Krašto Valdybai, 
Tautos Fondui ir vietos pa
rengimo reikalams. Kvies
tiesiems svečiams buvo nu
matyta palyda.

Programa sudaryta iš 
dviejų dalių su trumpa per
trauka. Tai-oficialioji dalis 
ir koncertas. Programoje 
buvo visa, kas būtina- ne - 
perkrauta ir įspūdinga. Pra
nešėja RūtaKličienė sa
vąją pareigą atliko puikiai : 
kalbėjo lietuviškai, o kur 
reikia - angliškai. Viskas 
tęsėsi šiek tiek virš valan
dos.

Trumpą atidaromąjį žodį 
taria Apylinkės pirmininkas
R. K 1 i č i u s. Po jo kalbos 
-Kanados Himnas. Invoka - 
ciją sukalba kun. dr. V. Ski
landžiūnas. Vyksta svei
kinimai. Šventės proga mus 
sveikina estų, latvių, ukrai
niečių atstovai. Vieni trum
piau, kiti ilgesniame žodyje 
kviečia visas grupes dirbti 
vieningai, siekti atgauti 
prarastąsias Nepriklauso - 
mybes. Raštu sveikina mus 
dar ir Senatorius YUZIK.

Pagrindinį žodį tarti Pra
nešėja pakviečia ir jį prista
to- svečią iš Montrealio. Tai 
jaunosios kartos atstovas 
Gintaras Nagys. Jis 
kalba tema: "Kana do s Lietu- 

pietūs, Rekolekcijų vedėjo 
kun. J. Duobos M. I. C. kalba 
ir Dainos Vieneto "Sutarti
nė", vad. N. Beniotienės.

Rengia Lietuvių Kankinių 
Parapijos KLK Moterų Sky
rius.

• PRISIKĖLIMO PA RA PI - 
JOS metinis SUSIRINKIMAS 
įvyks KOVO 23 d. , tuoj po 11 
vai - 30 min. pamaldų PARO
DŲ salėje. Visi parapijiečiai 
kviečiami dalyvauti.

Susirinkimo metu bus ren
kama 15 Tarybos narių. Tam 
tikslui sudaryta . Nominacijų 
Komisija iš B. Čepaitienės , 
B. Danaitienės ir V. Marcin
kevičiaus. Norintieji kandi - 
datuoti ar pasiūlyti kandida
tą gavus sutikimą, prašomi 
paskambinti telefonu bet ku
riam iš jų.

Vancouver
• atvykstantiems tautie
čiams į EXPO 86 pranešame 
kad KLB Vancouverūo Apy
linkės Valdyba neturi nieko 
bendro su parūpinimu nak- 

LIETUVIŲ SPAUSTUVE “LITHO-ART” LIMITED 
TORONTE IEŠKO ASMENS, NORINČIO IŠMOKTI 
SPAUSTUVĖS DARBŲ, SU GALIMYBE ĮSIJUNGTI 
DALININKU Į BENDROVĘ. SKAMBINTI

TeL: (416) 533-4363 , VAKARAIS : (416) 233-7321.

x.Dx UMAX
Birutė Grigaitytė-Spudienė

namų pirkimo ir pardavimo agentė
1280 Dundas St. West, 
(prie Dovercoujt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

vių Jaunimo Ateitis". Jo žo
dis atviras, tiesus, konden - 
suotas, gerai paruoštas. 
Sklandžiai dėstytos mintys 
buvo visiems suprantamos ir 
įsidėmėtinos. Kreipdamasis 
į visas kitas grupes-kalbėjo 
angliškai. Klausytojai padė
kojo jam ilgu plojimu.

Po trumpos pertraukos 
vyko koncertinė dalis. Ją at
liko 4 asmenų Dainos Vie
netas iš Toronto, padaina
vęs įvairias liaudies ir 
lengvosios muzikos dainas . 
Repertuaras įvairus; atlikti 
dalykėliai daugumoje jų pa
čių sukurti. Stengtasi vaiz - 
džiai atlikti. Grynai lietuviš
kajai auditorijai tai nepa
mainomas, nenuobodus vie - 
netas- Jis panaudojo jumorą, 
judesius ir sudarinėjo gali - 
mybę įsijungti ir klausyto - 
jams į jų atliekamą progra
mą. Pasigesta jų programos 
atskirų dainelių pavadinimų 
sąrašėlio. Šis Dainos Vie
netas dar neturįs savo var
do, nes nepakrikštytas.

Uždaromąjį žodį pasako 
Apylinkės Valdybos p-kas R. 
K 1 i č i u s. Visi progra
mos dalyviai iškviesti į 
.sceną, papuošiami puokštė
mis gėlių, kurias jiems pri
sega Ottawos jaunimas. Po 
to- Lietuvos Himnas- 

Dalis MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ vėliavos pakėlimo iškilmėje Vasario 15 d. 
1986 m. Toronto Rotušės aikštėje.
Nuotr. St. Dabkaus

j I ■ ! 1 r I i ; ■

vynių. Privačiai tuo rūpina
si Edvardas G u m b e 1 i s-

o MOTINOS DIENĄ, švęsime 
11 GEGUŽĖS. pradedant 12 
vai. , Šv. Vincento Koplyčioje 
749 West 33 Ave. Mišias at
našaus kun. V. Skilan
džiu na s, kuris labai gerai 
supranta Vancouver io lietu
vių padėtį, žino jų vargus bei 
džiaugsmus. Minėjimas - 2 
vai. p-p. , Douglas Elemen
tary School- 7550 Victoria 
Drive. Paskaitą skaitys L. 
Macijauskienė. Meninę 
programą atliks Seattle šo
kių grupė LIETUTIS, vad. Zi
tos Petkų vienė s . Vieti
nis choras, vad. Vidos M a- 
lerienės, padainuos. Po 
minėjimo-užkandžiai ir ka
vutė. Apylinkės Valdyba

Įstaigos Tel,: 535-2500 
Namu Tel.: 445-9469

Nesulaukęs laisvės ryto išėjai. 
Tavo vardą, darbus tauta minės amžinai.

L.Š«S. Tremtyje - Garbės nariui Vilniaus 
7 Saulių Rinktinės Valdybos narį ui — Garbės

Sauliui — DLK Gedimino Šaulių Kuopos V—bos

garbės Šauliui

STEPUI J AK ŪBI CK UI 
mirus,

gilią užuojautą rei škia žmonai VANDAI-, sūnui RIMUI 
ir okupuotoje Lietuvoje likusiai seseriai su šeima — 

"VILNIAUS'' SAULIŲ RINKTINĖS KANADOJE
PIRMININKAS IR VALDYBA

Vaišėms susirinkusieji 
kviečiami į apatinę Mokyk
los salę.

Rytojaus dieną, sekmadie
nį, vasario 23 d. , kaip tąsa 
Vasario 16-tosios minėjimo, 
vyko pamaldos. Jos tradici - 
niai laikomos St. Hyacinth 
Parapijos bažnyčioje. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė
kun.dr. V. Skilandžiūnas. Kulbio atminimą 
Čia kartu buvo prisimintas Lietuvių Fonde.' 
a. a. kun. St- K u Ibi s, S. J. , Albinas Vilniškis
MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 

FONDUI
Ottawos lietuviai, atsisveikindami su mylimu kunigu 

a. a. St- KULBIU, S. J. , Jo atminimui aukojo Kanados Lie
tuvių Fondui $25, - R. Kličius; po $20, - A. Paškevičius , 
G. Procūta; po $1O, - kun. dr. V. Skilandžiūnas, B. Čepon - 
kus; po $5, - K. Gudžiūnas, J. Morkūnas, dr. M. Ramūnas.

DĖKOJAME visiems aukojusiems, o taip pat užjaučia
me'visus lietuvius , netekus mylimo kunigo. K. L. F.

Lietuvių Namų Žinios 
o TORONTO LIETUVIŲ NA
MŲ ir LABDARA FOUNDA - 
TION narių metinis-visuoti- 
nis SUSIRINKIMAS vyks š .
m. KOVO 23 d. , sekmadienį, 
2:30 vai, p. p. LN Karaliaus 
Mindaugo Menėje.

Dalyviai registruojasi nuo 
1:30 vai. p. p.

Perleidžiamo balso įga
liojimo blankus galima gauti 
Lietuvių Namų raštinėje.

e LN VYRŲ. BŪRELIO meti
nis POBŪVIS-šilta vakarie
nė ir meninė programa vyks 
KOVO mėn. 15 d. , 6:30 vai. v.

» LN Bingui nupirktos 2 len
tos ir elektroninė mašina. 
Visais bingo patobulinimo 
reikalais rūpinasi Bingo ko
misija.

• Jau parduodami bilietai ir 
rezervuojamos vietos VE
LYKINIO STALO pobūviui. Bi-TO Toronto Skyriaus atsto - 
lietus galima įsigyti sekma- vės A. Va i t on i e nė’ir L. 
dieniais popiečių metu arba 
pirmadieniais,trečia dieniais 
ir ketvirtadieniais darbo va
landomis LN raštinėje nuo 9 
vai. r. iki 5 vai. p. p. Telefo
nu rezervacijos nepriima - 
mos..

• KŪRĖ JA S-SA VA NORIS St. 
B a n e 1 i s gydosi Etobi
coke General ligoninėje. JĮ 
aplankė Lietuvių Namų So
cialinės Veiklos Komiteto su- ta apie pokarines Lietuvos 
daryto Ligonių Lankytojų partizanėj kovas prieš sovie- 
Būrelio naiūai. tus rusus okupantus.

miręs vasario 1O d. , Mont- 
realyje.

Kun. St. Kulbis būdavo 
dažnas svečias, atvykstąs į 
Ottawą veik kasmet Šv. Ka
lėdų ar Šv. Velykų švenčių 
metu, pavaduojant ar pade- 
mūsų kunigui.

Otaviškiai sueigos metu 
nutarė įamžinti kunigo St.

Kanados

• KOVO 9 d. ,.sekmadienį į- 
vyko Vyrų Būrelio metinis 
susirinkimas. Valdybos na
riai davė pranešimus apie 
praeitų metų veiklą. Sureng
tos 3 paskaitos, 2 gegužinės, 
Poilsio Stovykla, Motinos 
Dienos minėjimas ir talki
ninkauta LN renginių ruoši
me. Nutarta 1987 m. sureng
ti PIRMŲJŲ POKARINIŲ I- 
MIGRANTŪ. PAŽINČIŲ.AT
NAUJINIMO POBŪVĮ.

Sudaryta nauja Vyrų Bū
relio Valdyba, susidedanti 
iš A . B r i č k a u s , H. Chv e- 
duko, V . K u 1 n i o , Z . Re
vo, T. St a nulio,A. Su - 
kau sko, L . Ve nskaus .

Pareigomis pasiskirstys 
pirmame valdybos posėdyje.

Revizijos Komisiją suda
ro A.Borkertas ,V. Pet
raitis , M. Račys .

• TAUTODAILĖS INSTITU-

Nakrošienė savo ekspo- 
natais- tautinėmis lėlėmis, 
juostomis, velykiniais mar
gučiais ir kitais meniniais 
darbais papuošė Lietuvių 
Namų vitrinas. Joms talki
ninkavo LN atstovė L. B al
si e n ė.

e BALANDŽIO 29 d. , sekmar 
dienį, ruošiama dr. K. K a r- 
v e 1 i-o iš Detroito paskai-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosovuose namuos* —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 23 
MOKAME UŽ: 

indėlius (P.C.A.)....... 5 %
santaupas ....................... . 7% %
kasd. palūkan. už sant. 7 %
term, indėlius 1 m. ..... 10 
term, indėlius 3 m........ 10)4%
reg. pensijų fondo ...... 9 %
90 dienų indėlius......... 9% %
( minimum $ 5.000) 
Reg. pensijų 1 m. ... 10 %
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo . 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieniai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniai s — nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniai s uždaryta.

Hamilton
"VILNIAUS” SAULIŲ 
RINKTINĖS KANADOJE 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

BALANDŽIO 26- 27 d. d.
Hamiltone, Aušros Vartų Pa
rapijos salėje įvyks "Vil
niaus" Šaulių Rinktinės at
stovų suvažiavimas ir jos 
valdomųjų organų rinkimai. 
Ta proga, D. L. K. Algirdo 
Šaulių Kuopa Jaunimo Centro 
salėje rengia KONCERTĄ - 
BANKETĄ. Meninę progra - 
mą atliks Hamiltono Aušros 
Vartų Parapijos Choras, 
vad. muz. D. Deksnytės. So-

"PAVASARIS” ŽENGIA
Kovo 9 d. , sekmadienį, 12 

vai. .Aušros Vartų Parapi
jos salėje per pusnis atžen- 
gė PAVASARIO merginos, 
pa tiekdamos montrealie- 
čiams lietuviams įdomų 
koncertą. Jį atidarė PAVĄ - 
SARIO administratorė ir šio 
choro iniciatorė Jadvyga 
Baltuonienė. Pasidžiau
gusi gausiu svečių atsilanky
mu, pabrėžė, kad visos PA
VASARIO merginos pasižy - 
mi ne tik stropiu repeticijų 
lankymu,kas prie rimtų stu
dijų kolegijose ar universi - 
tetuose yra nelengva pada
ryti, bet dar ir visos yra 
pažymėtinai geros studentės. 
Jos taip pat kiekvieną sek
madienį gieda AV 10 vai. pa
maldose. Mes taip pat žino
me, kad dauguma jų yra ir 
stipriai įsijungusios į skau
čių, Jaunimo Sąjungos ar 
ateitininkų veiklą. Tad-tei- 
singai pastebėjo jų admi
nistratorė - mes visi jomis

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90® AVENUE. LaSalle

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

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

■■■■■■■■■■■■■■i

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

TEL.: 533-3531

1986. III. 13

MILIJONUS DOLERIŲ 
IMAME UŽ:

ne kiln, turto pask... 12 % 
asmenines paskol os 13% % 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi, ik i $ 2.000 . 
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $ 10.000.

kiams gros K. Deksnio va - 
dovaujamas orkestras, bus 
puikiai paruošta vakarienė ir 
turtinga loterija.

Sekmadienį, balandžio 27 
d. , Aušros Vartų šventovėje 
bus iškilmingos pamaldos, 
kuriose dalyvaus visi suva
žiavime dalyvaujantieji šau
liai su vėliavomis.

Suvažiavimą.globoja D. L. 
K. Algirdo Šaulių Kuopa. Vi
si šauliai ir svečiai kviečia
mi dalyvauti suvažiavime, 
koncerte ir iškilmingose pa
maldose.
"Vilniaus"Šaulių Rinktinės 

Informacija 
t

džiaugiamės ir didžiuoja - 
mės.

Dainuoja pastoviai. 17 mer
ginų, tačiau šiame koncerte 
galėjo dainuoti 13.

Koncertą pradėjo daina a- 
pie žiemą, žiūrint iš pavasa
riško taško, nes, anot Pr. 
Lamberto žodžių". . .balta , 
balta. . . bet gražu, gražu. ", 
prie ko labai tiko ir komp. 
G. Gudauskienės sukurta mu 
muzika, lydint pianinu muz. 
Ingrid Tark.

Sekė 3 liaudies dainos, 
harmonizuotos St.Šimkaus- 
"Plaukė antelė", J. Petkai- 
čio "Anksti rytą atsikėliau" 
ir VI. Jakubėno "Augino mo
čiutė". Jų grožį ir liaudišką 
charakterį pabrėžė grynas 
dainavimas - be pianino pa
lydos. Toks dainavimas yra 
daug sudėtingesnis ir juo 
mūsų PAVASARIS parodė, 
kad turi daug galimybių iš
augti į aukštos kvalifikaci
jos vienetą. Pirmoji prog - 
ra mos dalis buvo užbaigta 
žavia muz. G. Gudauskienės 
dainų pyne, kur pianinas ir
gi žaidžia ir pinasi su dainų 

VALYKIA
SPECIALYBES:

posmais, subtiliai papildy
damas ir su jais gerai susi
draugavęs.

AV kleb. Tėv. J. Aranaus - 
kas pasveikino PAVASARĮ ir 
dėkodamas už jų gražų gie
dojimą sekmadieniais, įteikė 
jų koncertinei kelionei į Los 
Angeles Lietuvių Dienas pa
remti, dovaną voke.

Antroje koncerto dalyje 
girdėjome 6 įdomias, gera 
seka suskirstytas dainas : 
"Ar aš ne vyšnelė" -liaudies 
daina, kitos - "Oi, gražios 
mūs dienelės" - žodžiai D. 
Augienės, V. Viltenio muzika, 
"Šlama šilko vėjas"- ž. V. 
Nemunėlio, muz- K. Žižiūnė, 
"Devynbalsė"- K. Saulyno , 
K. Naviko, ''Svajonių Paukš
tė" - V. Barausko, T. Maka - 
cino, "Pavasaris ir vaikai" 
- H. Nagio, A. Stankevičiaus. 
Bisui - linksma daina "Šar
ka", muz. A. Stankevičiaus .

PAVASARIO dainų reper
tuaras labai gerai parinktas, 
pagirtina merginų pažanga 
dainavime. Jaučiamas au
gantis dainų interpretavimo 
supratimas ir malonumas 
jas dainuoti, laisvesnė see - 
ninė laikysena. Nors poroje 
dainų(bet tą ir jos pačios ži- 
no)dar reikia įdėti darbo 
ir žodžių ryškesniam išta - 
rimui, bendrai padaryta ge
ra pažanga dikcijoje.

Jaunoji muzikė Ingrid 
Tark gerai įsijaučia į dai - 
nas ir disciplinuotai veda 
PAVASARĮ tikrai gražiu ke
liu.
v Jadvyga Baltuonienė vi
siems padėkojo ir paaiškino, 
kodėl nei dirigentė, nei dai - 
nininkės negavo gėlių, kaip 
tradiciniai priimta:visos pa
jamos skiriamos išvykai į 
Los Angeles. Ji pakvietė vi
sus pabuvoti kartu prie ka
vos puodelio ir pyragų, b. n 

"PAVASARIS” DĖKOJA
PAVASARIO Mergaičių 

Choras DĖKOJA visiems at
silankiusiems į koncertą ko
vo mėn. 9 d. , ĄV Parapijos 
salėje. Nors oras buvo labai 
nepalankus ir tuo pačiu me
tu vyko Kazimieriniai pie
tūs kitoje parapijoje,tačiau 
reikia pasidžiaugti, kad su
statytos kėdės buvo beveik 
visos užimtos. Atvyko virš 
120 svečių.

Nuoširdi padėka aukoju
siems kelionės išlaidoms į 
Los Angeles:

po $ 1OO, - A V Parapijos 
kleb. Tėv. J. Aranauskas, 
Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Šaulių Kuopa;

po $ 80, - Berta Žemai- 
taitienė;

po $ 50, - Karaliaus Min - 
daugo Šaulių Kuopa, Žvejo- 
tojų -Medžiotojų Klubas "Ni
da", Lietuvių Karių Veteranų 
"Ramovė" Montrealio Sky
rius, K. Toliušis;

po $20, -Iz. Mališka, S. ir

h p C C įi C D INSURANCE &
V n L V n t H REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West o Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo rtlenjoi: 9 v.r. r 1 v. v. , iebtedieniei» 9 v.r. ~ 12 *>*.*.

A. Staškevičiai, D. Baltruko- 
nis;

po $1O, - Ponas X, PonasY, 
J. Gražys, M. ir P.Barteškos, 
V.Kličienė, V. Piešinienė, A . 
Žiūkas, Alb. Baršauskas, O . 
Bieliūnaitė, J. Šulmistras, V. 
Biliūnienė, J. Adomaitytė, A. 
Keršulis, G. Alinauskas,V . 
Murauskas, A. Matusevičius.

Dėkojame tėvams už su - 
neštą vyną loterijai ir moti
noms už gardžius pyragus . 
Ypatinga padėka ponioms , 
kurios praturtino stalus šar
vo. mandriais tortais: D. 
Staškevičienė, E. Bitnerienė, 
J. Adomaitytė, E. Krasovski, 
M. Kasperavičienė, O. My- 
lienė, A. Gudienė, Z. Urbo
nienė.

Mergaitės džiaugiasi, kad 
buvo publikos šiltai priimtos.

"Pavasario" Tėvų 
Komitetas

VASARIO 16-TOSIOS 
GIMNAZIJAI AUKOJO:

$ 200, "- LITAS;
$ 1OO, - LKM D-jos Mont

realio Skyrius; P.Vęrykis
$ 50, - A. ir A. Gauriai;
$ 40, - P. Tekutienė;
$29, - K. Toliušis;$25, - 

Jūrų Šaulių Kp. "Neringa";
po $24, - A. Jonelis, Juo

zas Lukoševičius, J. Jurė
nas.; po .$20, - J. Kęsgailienė 
V. Piečaitis, M. Adomaitie
nė, St. Mekšrūnas, A. Vaps - 
vienė; po $15, - K. Rašytinis, 
Č. Rugys; po $12, -J. Ada - 
monienė, Z..Barysas,J.Dal- 
montas, A. Dasys, J. Skučas, 
M. Kringelis, Ch. Ambrašas, 
P. Bunys, J. Naruševičius, 
P. Šukys, E. Tanona, Br. Bu
nys, A. Grigelienė, J. Bal - 
tuonienė, G.Gedvilienė, Jo
nas Lukoševičius, R. Sima- 
niūkštis, S. Staškevičienė, G 
Urbonaitė, G. Kudžmienė, O. 
Biliūnaitė, A. Mylė, M. Ma
kauskas; po $1O, - J. Asipa - 
vičius, I. Mališka, P. Piečai
tis, P. Žukauskas, R. Pališai- 
tis; $7, - D. ir Br. Staškevi - 
čiai; po $5,-A. Blauzdžiū - 
nas, T. Čipkienė; po $2) -M. 
Petrauskis, S. Pocauskas-, J. 
Ladyga, A. Šaltenienė, A. 
Stankevičius, E. Kerbelienė.

Vasario 16 Gimnazijos 
Rėmėjų Būrelis hr. 59 Mont- 
realyje rinko aukas nuo sau
sio mėn 1985 m. iki kovo 3 d. 
1986 m. Kovo 3 d. išsiųsta 
Gimnazijai 1.000 dolerių .

Aukas rinko Būrelio na
riai: J. Dalmontas- Šv. Ka - 
zimiero Parapijoje ir A. 
Krasowski - Aušros Vartų 
Parapijoje.
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJUS

1987 m. minėsime 600 m. 
nuo Lietuvos krikšto (1387). 
Šiam jubiliejui ruošiasi visi ■ 
pasaulio lietuviai, neatsilie
ka nė montrealiečiai. Šiuo 
reikalu jau sausio 22 d. va
karą Seselių Namuose 1450

apskaičiuota 
išlaidos: 5-6 
kanadiškais). 

jau atidaryta

PADĖKA
Dėkojame visiems, kurie dalyvavo musų mirusios 

Motinos ir Uošvės
A + A KAZIMIEROS MACIULEVIČIENĖS 

laidotuvėse, pareiškė mums užuojautų ir užsakė 
Šv. Mišias už jos sielų.;

Mes prisimename jus visus, nes liūdesį ir didžiausius 

sunkumus pakelti lengviau, kai jauti artimų, 

žmonių pagalbos rankų ir gerą širdį —
Olga ir Leonas GURECKAI 
su ŠEIMA

sąskaita LITE(Nr. 3660) ir į- 
dėtos pirmos aukos.

Kadangi šie 1986 metai y - 
ra pasiruošimo metai, todėl 
Lietuvos vyskupai su mūsų 
vyskupu Paulium Baltakiu , 
O. F. M. skelbia šiuos metus 
SĄMONINGO TIKĖJIMO 
METAIS. Tai būtų dvasinė- 
moraįinė dalis. Šalia to būtų 
gera ir reikalinga išreikšti 
savo ir tautos tikėjimą vie
šais tautiniais ir religiniais 
renginiais, kas padėtų su
telkti lėšas pačios kantatos 
išlaidoms padengti.

Jeigu kas turėtų kokių 
nors patarimų ar pasiūlymų, 
ar ką nors, kad pagerintų ir 
palengvintų kantatos pasta
tymą- mes visuomet išklau
sysime.

A. Blauzdžiūnas

DeSeve gt. , Montrealyje bu
vo sušauktas pirmasis susi
rinkimas - pasitarimui 
kaip šį didelį įvykį paminė
ti Montrealyje.

Iš keliolikos kviestų as
menų, pasitarime dalyvavo 
abiejų Montrealio parapijų 
klebonai, N. P. Seselių Namų 
vyresnioji Sės. M. Palmyra, 
E. Krasowski, Ir. Valkaus
kienė, sol. A. Keblys ir A. 
Blauzdžiūnas(prisidės ir at
stovai iš Šv. Kazimiero pa
rapijos) .)

Šio komiteto branduolio 
vyr. vadovu sutiko būti Šv. 
Kazimiero parapijos klėbo - 
nas kun. St. Šileika. Jun
giasi abi parapijos bendram 
darbui.

Sės. M. Palmyra painfor
mavo apie jau pradėtus Cent
rinio Komiteto darbus (šio 
K-to vadovu yra vysk. Pau
lius Baltakis, O. F. M.). 
Centrinis Komitetas siūlo ir 
pageidauja, kad šį paminėji
mą rengtų kiekviena koloni - 
ja pagal savo išgales.

Montrealyje nutarta ruoš
ti Kantatą tautine religine 
tema. Šis muzikinis kūrinys 
kartu liks ir istoriniu. Nu
matyta tai padaryti savojnis 
meninėmis pajėgomis. Lib - 
retą - žodžius rašo dr. H. 
Nagys, muziką A. Stankevi
čius, gaidų spausdinimu sol. kienė atliko muz. A. Stanke- 
A. Keblys. Jungtųsi visi 
Montrealio chorai ir soils - 
tai- G. Čapkauskienė ir A. 
Keblys.

Numatyta data - 1987 m. 
balandižio mėnesio paskuti
nis sekmadienis, 26 d. arba 
gegužės mėn. 3 d. , o jeigu 
bus suspėta pasiruošti- tai 
gal ir kovo mėnesį.

Vieta - Šv. Kazimiero baž
nyčia, nes ji naujai išremon- 
tuota ir erdvesnė už Aušros 
Vartų. Salėje vyktų vaišės.

Apytikriai 
šio renginio 
tūkstančiai ( 
Šiam reikalui

ATŠVĘSTOS 
KAZIMIERINĖS

Šv. Kazimiero Parapijoje 
kovo 9 d. minint Šv. Kaži - 
mierą, pagerbiant Kazius 
ir Kazės, o taip pat šios pa
rapijos atnaujinimo proga , 
vyko iškilmingos giedotinės 
pamaldos. Dalyvavo 3 kuni
gai ir arkiv. P. Gregoir at - 
stovas. Parapijos choras , 
vad. Tėv. Milox, giedojo 
rinktines kazimierines gies
mes ir sol. Gina Čapkaus- 

vičiaus " Maldą į Šv. Ka
zimierą" ir Fr. Schubert 
"Ave Maria".

Baigus apeigajs buvo su
giedotas Tautos Himnas.

Po to salėje vyko iškil
mingi puikių patiekalų pie - 
tūs.

Meninę dalį atliko Mer
gaičių TRIO, vad. A. Stanke
vičiui ir GINTARO Dainos 
Vienetas, vad. M. Ruffo.

Nuotaikingas dainas pub
lika šiltai priėmė.

Į iškilmingus pietus buvo 
pakviesti ir dalyvavo apie 10 
saleziečių prancūzių Seselių 
ir keli prancūzai kunigai.

GUY « 
RICHARD 
ROOFER------COU VREIIR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui‘ar tai symui skambinkite: 364-1470

7 pel.



unontrea
• KOVO 16 d. , 12 vai. , sek
madienį, A V Parapijos sa
lėje vyks kleb. Juozo ARA- 
NAUSKO ir VISU kitų JUO
ZŲ, bei JUZIŲ pagerbimo 
PIETŪS. Auka $8. Ren
gia "Neringos" Jūrų Šaulių 
Kuopa.
L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Š. m. kovo mėn.2 d.,po iš
kilmingų pamaldų Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčioje, 
atnašautų L. K. Mindaugo 
Šaulių Kuopos š.kun. St. Ši
leikos, pamaldose dalyvauja 
Vilniaus Šaulių Rinktinės, L. 
K. Mindaugo ir j. š. "Neringa" 
kuopų uniformuoti šauliai, 
Rinktinės ir kuopų vėliavos.

12 vai. salėje L. K. Min
daugo š. kp. pirmininkas Air- 
gustinas M y 1 ė atidarė 
bendrą abiejų kuopų susirin
kimų oficialią dalį.Įnešamos 
Rinktinės ir abiejų kuopų 
vėliavos, minutės tyla pa
gerbiama Šaulių Sąjungos į- 
kūrėjas VI. Pūtvis-Putvins- 
kas ir žuvę ar mirę šauliai. 
Kun. St. Šileika perskaito 
Šaulių Maldą.

Į Garbės Prezidiumą.pa
kviečiami š. kun. St. Šileika , 
g. š. kun, J. Aranauskas, "Ne- 
ringos"Kuopos p-kas L. Ba- 
laišis, Vilniaus Šaulių Rink
tinės p-kas g. š. J. Šiaučiulis 
ir I.. K. Mindaugo Kuopos 
susirinkime dalyvaujantys 
garbės šauliai: kūrėjas- sa
vanoris K. Sitkauskas, Ig. 
Petrauskas, A. Vazalinskas. 
Visi prezidiumo nariai pa
kviečiami tarti žodį.

Šaulių S-gos Įkūrėjo 57 m. 
mirties proga Aug. Mylė pa
skaito porą ištraukų iš VI. 
Pūtvio "Gyvenimas ir Pa
rinktieji Raštai " knygos.

Baigus oficialią dalį, iš

nešamos Rinktinės ir "Ne
ringos "vėliavos. "Neringos" 
Kuopos susirinkimas vyksta 
L. K. Mindaugo kp. būstinėje.

L. K. Mindaugo š. kp. Darbo 
Prezidiumui pirmininkauti 
susirinkimas pasiūlo G. Ali- 
nauską, vicepirmininku K1 . 
Čeputį ir' sekretorium P. 
Gabrį. G. Alinauskas 
pristato susirinkimo darbo
tvarkę iš 17 punktų. P. Gab
rys perskaito paskutinio su
sirinkimo protokolu. Prane
šimus padaro: pirm. Aug. 
Mylė, ižd. A. Žiūkas, Sporto 
šaudymo vadovas B. Kas
peravičius pristato sporti - 
nio šaudymo iš 22 kalibro 
laimėtojus ir A. Vazalinskas 
įteikia taures: A. Urbonui, B. 
Kasperavičiui, J. Šiaučiuliui, 
A. Mylei. Kuopos turto pra
nešim p padaro Ig. Petraus - 
kas, A. Kalvaitis informuoja 
kiek buvo aplankyta brolių- 
sesių ligoninėje ir kartu ei
damas bibliotekos vedėjo pa
reigas, kviečia pasinaudoti 
knygomis. Revizijos Komisi
jos pranešimą perskaito P . 
Gabrys, Garbės Teismo pra
nešimą patiekia J. Šiaučiu
lis.

Naujais nariais tvirtinami, 
ir kun. St. Šileikai skaitant , 
šaulių priesaiką priima J. 
Kupris, O. Kuprienė, E 
T a n o na, E . Z i e nka, J. 
Zienkienė,A. Matuse
vičius. Pagal Valdybos 
nutarimą, Kuopai ir lietuvy
bei nusipelnusius, Kuopos 
Garbės Šauliais tvirtinti pri
statomi: Antanas Ke n s ta - 
v i č i u s .Pranė Tekutienė 
ir Monika Grinkienė.

Kuopos primininku dviejų 
metų kadencijai išrenkamas 
Augustinas Mylė.

Į Valdybą pasiūlyta ir ak
lamacijos būdu išrenkami: 
V. Sušinskas, A. Žiūkas, J. 
Babrauskas, B. Kasperavi
čius,  A. Račinskas, , P. Gab
rys, A. Kalvaitis, A. Čepulis,

ONA IR JUOZAS KUPRIAI 
“NL” GLOBĖJAI

ONA IR JUOZAS KUPRIAI
Prieš daugiau kaip 50 me

tų Ona ir Juozas Kupriai at
vyko į Kanadą- Montrealį . 
Jie yra netiktai ilgamečiai 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
skaitytojai - rėmėjai, bet ir 
pirmieji "NL"globėjai, kurių 
namuose buvo pradėta 
spausdinti "NL"savaitraštis 
jį perkėlus iš Toronto į 
Montrealį.

Jiedu yra daug kuo prisi
dėję prie mūsų pirmųjų die
nų laikraščio išsilaikymo, 
ruošiant įvairius parengi
mus, spaudos balius,geguži
nes. Rūpinasi ir šiuo metu 
laikraščio išsilaikymu.

Jie yra sutikę ateityje pa
sidalinti plačiau atsimini
mais apie "Nepriklausomos 
Lietuvos "pirmąsias dienas.

O. Ir J. Kupriai yra išau - 
ginę .išmokslinę dukrą Jean 
Robinson, kuri šiuo metu su 
„šeima gyvena Toronte. Vai
kaitė Pamela praeitais me
tais su labai gerais pažy
miais yra baigusi aukštes
niąją mokyklą ir yra pasiry
žusi studijuoti socialinių ir 
medicinos mokslų srityje.

Džiugu, kad tiek dukra 
Jean, tiek ir dukraitė Pame
la su savo motina ir sene
liais susikalba lietuviškai ir 
susipažinusi su lietuvybe.

Linkėtina ir toliau O. ir J. 
Kupriams gyventi lietuviško
je dvasioje ir geroje sveika
toje. J. Š .

O. ir J. Kuprių vaikaitė Pamela ROBINSON

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

Dr J. MALISKA
d. d. s;

PANTU GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 

1440 St. Catherine St. W. 
Suite 600,. Montreal. P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761-4 675'

Dr Philip Stulginski 
D.D.S.

Dantų gydytojas - chirurgas
8606 Centralo. coin comer 45e eve. 

suite 209. 364-4656 

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. vok. 

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

GREITAS , ■ NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 

Tel.: 366-9742 ir 365-0505

G. Rimeikienė ir V. Baraus
kas.

Revizijos Komisija suda
ryta iš A. Rusino, R. Žiukie- 
nės, V. Murausko. Garbės 
Teismą sudaro A. Vazalins
kas, G. Alinauskas, P. Dikai- 
tis-

Pristatomas 1986 m. veik
los planas. Ilgiau sustota 
prie Kuopos 30 m. įsikūri
mo paminėjimo, rengiamo 
š. m. lapkričio mėn. Aušros 
Vartų salėje. Buvo išklau
syta pasisakymų, kas liečia 
naujų narių verbavimą, pa- 
kelti uniformuotų šaulių 
skaičių, įtraukti pasyves - 
nlus šaulius Kuopos velklon.

Išreiškiama broliška pa

dėka g. š. Ant. Kenstavičiui 
už3. 000 dolerių testamenti
nį palikimą Kuopai.

Naujai perrinktam Kuo - 
pos pirmininkui August! - 
nui Mylei, atgal priėmus vė
liavą, sugiedama's Lietuvos 
Himnas. Vėliavų išnešimu 
uždaromas susirinkimas,už
trukęs 2 ir pusę valandos.

Aušros Vartų Parapijos 
klebonui J. Aranauskui pa
laiminus stalą, sekė abiejų 
kuopų bendri pietūs, paruoš
ti St. ir G. Rimeikių, talki
ninkaujant kuopų sesėms.

A. M .

o Montrealyje kovo 15 d. 
Kongreso Rūmuose Progre
syvių Konservatorių Kon-

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.O. 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 

KREIPKITĖS I

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

8 p*l.

,1449 rue St. Alexan 
Montreal, P.Q. &H

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

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

>A2G6 " 500 * Tel: 288-9646

TONY I 
P H OTOl 
STUDIO!

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE* WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS 
MONTREAL PO- H2K 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

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

APDRAUSTAS

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

Telefoną*: 721-9496

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”.

vencijoje koncertinė dainos L A N D ŽI O 20 d. , sekma- 
grupė, kuriai priklauso ir dienį, 12 vai. AV Parapijos 
mūsų solistė Gina Capkaus- salėje.
kienė, atliks programą.
e Dr. J. SENIKAS padovanojo PRAPLĖSTA TAUTOS 
"NL"gražų moterišką tauti- FONDO ATSTOVYBĖ 
nį drabužį. Nuoširdžiausia MONTREALYJE
jam padėka. "NL" Ryšium su vedamu Tautos

Fondo vajumi Montrealyje,
• "]NEPRIKLAUSOMOS LIE- buvo pakviesti ir maloniai 
TUVOS " SPAUDOS BALIUS sutiko žinomi Montrealio 
įvyks GEGUŽĖS mėn. 3d. , visuomenininkai K. T o 1 i u- 
AUŠROS VARTŲ PARA PI - š i s ir J. D a 1 m o t as sa- 
JOS salėje. vo patirtimi ir įsipareigoji-

Meninę programą atliks mais įsijungti Į Tautos Fon - 
Montrealio Mergaičių Cho- do darbą. Tad nuo š. m. va
tas PAVASARIS. Bus gera sario mėn. 23 d. Montrealy - 
muzika ir Anelės Keršie- je Tautos Fondo Atstovybę 
nė s puikiai paruošta šilta sudaro: J. Š iaučiulis-p-kas, 
vakarienė .Loterijai laimi - A. Mylė-iždininkas, D.Balt 
kius jau dabar galima atneš- rukonis- sekretorius ir na 
ti į NL" Redakciją arba Spaurr^a^~ Toliušis ir J. Dal- 
dos Kioską AV salėje, ar at- m°tas.
vykstant į Spaudos Balių. Tuo pačiu visiems, kurie

aukojo TF, nuoširdžiai dė - 
e Montrealio Lietuvių Žve~ kojame. TF vajus tęsiamas 
jotojų- Medžiotojų Klubo NI- ir toliau.
DA metinis visuotinis Tautos Fondo Atstovybė 
SUSIRINKUSIAS įvyks B A - Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

Tel. Bus.: 722-3545 
Res • 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39Q7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Hlk 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’i.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120H.«nV 376 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
attakomybat, pyvyH> draudimai 

Age " f 9jLt*.S14jJLJUL2.-l.?45jE.’-.

MEMBER

PO-TQ M. L.S 
3TSTEM

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

Tol.: Business: 482 - 0772 Residence: 767—4690

JONAS IR COTĖ
R E A L TI E S

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

B.Com
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