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PRANCŪZIJOS POLITINĖS • IZRAELIS TEISIA 
PROBLEMOS DEMJANJUK’Ą

Š.m. kovo mėn. 16 d. IS Amerikos j Izraelį de- 
įvykę Prancūzijos parlamen- portuotasai tariamasis nacių 
to rinkimai sukomplikavo karo nusikaltėlis ukrainietis 
Prancūzijos politinį gyveni- John Demjanjuk Izraelio 
mų. Prezidentas Franęois teisme teisėjui pareiškė, 
Mitterand, priklausęs sočia- kad esųs traktuojamas lyg 
listų partijai, turės likusius būtų sovietų kalėjime, nes 
kelis savo kandencijos me- jam neleidžiama paskambin
tus valdyti kraštų su dešinių- ti šeimai į JAV. Teisėjas 
jų partijų dauguma parlamen- Aharon Simcha pasiūlė tardo
te. Nors viešosios opinijos majam naudotis telepatija, 
įstaigos ir pranašavo labai o kalėjimo atstovas pasakė, 
didelį dešiniųjų fronto laimė- kad telefoniniai pasikalbėji- 
jimų, iš tiesų tasai laimėji- mai su JAV perbrangiai kai
mas buvo be galo nežymus, nuoja ir jei žmona bei šei-

po atentato švedų policija tas Janis Baltic. Taigi, lat- 
buvo paskelbusi,kad įtariami vįšku Jono vardu ir pavarde, 
kažkokie užsieniečiai ir du kuri tinka visiems pabaltie- 
jugoslavai buvo sulaikyti Da- čiams. Lietuviškos ir baltų 
nijoje. Įtariamųjų tarpe buvo organizacijos dėlei to protes- 
minimi net kairiųjų grupių tavo, bet NBC atstovas aiš- 
teroristai Europoje. kinosi, jog niekas neturėjęs
PABALTIEČIUS ŠMEIŽTI jokios intencijos ką nors ap- 
GALIMA ? Šmeižti. Įdomu, kas atsitiktų

Amerikos NBC televizi- jei, koki n°rs niekš? ta Pati 
jos bendrovė pagamino vieną televizijos bendrovė pavadin- 
savo serijinės programos sak^ia1’ Moiše Semite 
"Highway to Heaven" (pa- vąrdu. Toks dvigubas stan- 
grindinis aktorius: Michael a^ai nejaukia diskri-
London) epizodų, kuriame minaci,ne šviesa nušviečia 
vaizduojama kaip vienas mi- ne tiktai amerikoniškąsias 
ręs žydas sugrįžta iš dangaus televizijos programų gamyk- 
į žemę ir čia yra persekio- as’ ,^et ir kaikurias visų 
jamas vienos neo-nacių gru- amerikietiškąjį kultūrinį gy- 
pės, kurios vadas pavadin- venlm? diriguojančias jėgas.

----------------------------- - -fe.------ -------------------

BUVUSIŲ "AUŠROS" GIMNAZIJOS MOKINIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Parengiamieji darbai buvusių aušrokių - aušrokų 
suvažiavimui TORONTE, g e g u ž ė s 31- 
b i r ž e 1 i o 1 d.d. eina prie pabaigos.

Darbo Komitetas dažnai posėdžiauja ir tikisi maty
ti savo veiklos pasėkas - gausų dalyvių būrį. Mieli busi
mieji dalyviai - ės, tik nedelskite su registracija iki ge
gužės mėn. 1 dienos.

Suvažiavimo metu rengiama buvusių auklėtinių me
no paroda. Norintieji dalyvauti, rašykite ar skambinkite 
V.B a 1 s i e ne i iki balandžio mėn. 15 d., 539 Winderme 
Ave.,Toronto,Ont. Canada, M6S 3L5,tel.(416) 767-6619.

Pakvietimai registracijai į suvažiavimų,pagal turi
mus sųrašus, bus greitai išsiuntinėti.

Kas dar norite gauti daugiau informacijų, rašykite 
A. R ū k u i:

46 Viamede Cr., Willowdale, Ont., Canada, 
M2K 2A8, tel: (416) 221-1348.

Centro ir dešiniųjų partijų 
koalicija 577 vietų parlamen
te laimėjo 291 vietų, taigi 
vos trijų vietų daugumų. 
Šioje koalicijoje didžiausia 
partija yra neo-Gaullistų 
sųjūdis, kurio vadas Jacques 
Chirac, atrodo, bus paskir
tas .naujuoju Prancūzijos mi- 
nisteriu pirmininku. Buvęs 
ministeris pirmininkas Lau
rent Fabius, socialistas, jau 
atsistatydino. Pažymėtina, 
kad kadaise buvę labai stip
rūs komunistai įtelaimėjo 
vos dešimtį nuošimčių (bū
davo virš 20%), o kraštuti- 
niųjų dešiniųjų partija, reika
laujanti pašalinti iš Prancū
zijos visus užsieniečius dar
bininkus, surinko net 9.8% 
balsų, taigi beveik tiek pat 
kiek komunistai. Žvelgiant 
į viso naujojo parlamento 
sudėtį, įskaitant visokias 
mažas grupuotes bei partijė- 
les, kairiųjų pažiūrų atsto
vai sudaro 46%, o dešiniųjų 
54% visų parlamento atsto
vų.

MARCOS MILIJONAI 
KANADOJE

Pašalintasai Filipinų pre
zidentas Ferdinand Marcos, 
kaip teigia dabartinės Filipi
nų valdžios atstovai, yra 
susikrovęs užsieniuose turto, 
siekiančio kelių ar net kelio
likos bilijonų dolerių vertės. 
Tų pačių šaltinių žiniomis, 
virš šimto milijonų dolerių 
Marcos esųs investavęs ir 
Kanadoje. Bent šimtų milijo
nų dolerių esu investuota 
tiktai vien Calgary mieste. 
Šiuo metu Hawajuose įsikū
ręs Marcos nori išsikelti 
į Meksiku, Panamų arba Is
paniją. Ispanija jau atsisakė 
jį įsileisti.

MULRONEY IR REAGAN'O 
PASIMATYMAS

Seniai numatytoji konfe
rencija tarp Kanados minis- 
terio pirmininko Brian Mulro
ney ir JAV prezidento Ro
nald Reagan'o vyksta š.m. 
kovo mėn. 18-19 dienomis. 
Pasitarimų pagrindinė tema: 
ežerų ir aplinkos taršos su
mažinimas ir laisvesnė pre
kyba. Kadangi JAV šiuo me
tu užimtos labai svarbiais 
Centralinės Amerikos politi
kos klausimais, kažkokių ypa
tingų rezultatų iš šio pasita
rimo nenumatoma susilaukti. 
Jeigu bus kokių netikėtinu
mų, plačiau parašysime se
kančiame numeryje.

ma nori su kaliniu pasikalbė
ti, tegul atvažiuoja į Izraelį. 
Izraelio policija patvirtino, 
kad suimtasai parašęs laišką 
namiškiams. Policija taip 
pat nurodė, kad šiuo metu 
peržiūrimi dvylikos liudinin
kų parodymai, kuriuose Dem
janjuk vadinamas "Jonu Žiau
riuoju", vienu iš Treblinkos 
koncentracijos lagerio sargų, 
saugojusių nuodingų dujų ka
meras. Neseniai spaudoje
buvo pasirodžiusi žinia, kad 
vienas Ispanijoje gyvenus
buvęs.Treblinkos koncentraci
jos lagerio kalinys tvirtinus, 
jog jis pats matęs,kaip ta
sai žiaurusis sargas bu
vęs vieno kalinio nužudytas 
tuojau po išlaisvinimo. Buvo 
minima, kad tasai liudinin
kas, pakviestas vykti Izrae
liu, atsakęs nežinųs ar vyk
siąs. Spaudos žiniomis, Dem- 
janjuk'o teismas prasidėsiąs 
po kelių mėnesių ir jį gin
siąs amerikietis advokatas 
Mark O'Connor, kuris netru
kus atvyksiąs Izraelin. Kaip 
jau buvo skelbta, Demjanjuk 
tvirtina, kad jis esųs nekal
tas ir kad jį maišo su visiš
kai kitu asmeniu.
SUIMTAS OLOF PALME’S 
ŽUDIKAS

Šiomis dienomis suimtas 
Švedijos pilietis K. Svensson

Hon. OTTO JELINEK

• Otto Jelinek, Valsty- karną integravimąsi į Kana- 
bės ministeris Daugiakultū- dos gyvenimų. Jis pabrėžė, 
rizmo reikalams, lankėsi kad pasiryžęs dirbti ir to- 
Montrealyje ir ta proga pa- liau, kad multikultūrizmas 
kvietė priėmiman etninės Kanadoje klestėtų ir mažu- 
spaudos atstovus ir jų sve- mos būtų lygiateisiškai trak- 
čius. Priėmimas vyko "The tuojamos. Kanadoje yra, jis 
Four Seasons" hotelyje,atvy- pastebėjo, apie 8 mil.gyven- 
ko arti 400 svečių, tojų, kurie nėra nei anglai, 
Ministerį pristatė itališkai, nei prancūzai. Tad tikisi,kad 
prancūziškai ir angliškai, pasiseks padvigubinti etniškų 
Ministeris kalbėjo trum- grupių atstovų skaičių vy- 
pai, pasidžiaugė, kad tiek riausybėje. Pažadėjo, kad 
daug spaudos atstovų atvyko, bus rūpinamasi vystyti mul- 
Priminė, kad yra pats čekų tikultūrinę ekonomija^ ir tam 
kilmės,jaunas atvykęs su tė- tikslui bus rengiamas semi- 
vais į Kanadą, Sovietams naras.
okupuojant Čekoslovakiją. Mūsų savaitraštis "Nepri-

32 metų amžiaus, švedų po- Jis gerai supranta įvairių klausoma Lietuva" šiame 
licijos kaltinamas arba Šve- etninių grupių troškimų iš- priėmime irgi buvo atsto- 
dijos ministerio pirmininko laikyti savo kultūrą ir tin-. vaujamas. d.
O. Palme's nužudymu, arba 

PRANEŠA ELTA: W
VLIKOS TARYBOS POSĖDIS

VLIKO Tarybos posėdis įvyko š.m. sausio 25 d. 
ALTOS būstinėje, Čikagoje. Prieš posėdį buvo išdalinta 
posėdžio dalyviams Tarybos pirmininko Vlado šoliūno pa
ruošta informacinė medžiaga apie VLIKO Seimau St. 
Petersburge ir kitus reikalus.

Posėdžiui pirmininkavo Vladas Šoliūnas, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų S-gos atstovas, sekretoriavo Vla
das Sinkus, Lietuvių Krikščionių Darbininkų S-gos atsto
vas. Posėdyje dalyvavo 13-kos organizacijų atstovai, ar 
jų antrininkai, ir Rimantas Dirvenis, PLB Valdybos vicep.

Tarybos pirmininkas savo žodyje prisiminė miru
sius Tarybos narius: Kazį Oželį, Lietuvos Atgimimo Sųjū- 
džio atstovų ir Jonų Balčiūnų to sąjūdžio antrininką. „Pa
reikšta užuojauta Faustinai Mackevičienei, Lietuvos Ūki
ninkų S-gos atstovei, dėl jos sūnaus dr. Juozo Manelio 
mirties. Tarybos pirminikas paminėjo prof. Domo Krivic
ko, Valdybos pirm, pavaduotojo, 80 metą sukaktį. Pirmi
ninkas, atstovavęs Tarybų įvykusiame VLIKO Seime, pa
darė pranešimų.

Praėjusio posėdžio protokolų skaitė Vytautas Pau- 
lionis, Lietuvių Rezistencinės Santarvės atstovas. Dr. 
Krivickui dėl lėktuvo vėlavimo neatvykus, Valdybos prane
šimo nebuvo. Plačią VLIKO Seimo apžvalgų padarė Vac
lovas Mažeika.

Buvo diskutuojami kiti reikalai, po to sekė Tary
bos pirmininko ir sekretoriaus pareigų perdavimas. Sekan
tis Tarybos pirmininkas bus Vaclovas Mažeika, Lietuvių- 
Tautinio Sųjūdžio atstovas, o sekretorius - VI. Šoliūnas, 
Liet. Krikščionių Demokratų S-gos atstovas.

PASITRAUKĖ į VAKARUS LIETUVIS EKONOMISTAS
Ričardas Andrikonis, vilnietis,praeitų rudenį pasili

kęs Prancūzijoje, Marselio uoste, ir negrįžęs į Sovietų 
laivų, pasiprašė politinio prieglobsčio. Nesniai gavo ameri
kiečių vizų ir netrukus ruošiasi atvykti į JAV.

Jis yra 35 m.amžiaus, Vilniuje dirbo miesto Vykdo
majame Komitete.

Jos biudžetas - 2 su puse reikėtų apkarpyti tos įstai-
dalyvavimu tame nužudyme. 
Kiekvienu atveju, tasai žmo
gus buvęs atentato metu 
toje vietoje, kur Palme bu
vo nušautas, ir neturįs jokių 
pasiteisinimų . Jo persiskyru
si žmona tvirtina, kad jos 
buvęs vyras labai neapken
tęs Palme's, nes manęs, jog 
jisai Švedijų išduos Sovietų 
Sųjungai. Kad išvengti sovie
tinio stiliaus režimo, Svens
son su žmona 1981 metais 
buvo išvykę keliems mėne
siams į JAV-es. Suimtasis 
tvirtina, kad apie nužudymą 
nieko nežinųs. Stockholmo 
policija suimtųjį tebetardo, 
nurodydama, kad atentato 
metu ir tuojau po jo {taria
masai buvo netoliese ir ban
dė susistabdyti automobilį, 
bet tam nepavykus, įėjo ki
no teatran, kuriame filmas 
buvo seniai, pradėtas. Be 
to, jo rūbai atitinka žudikų 
apdarus ir suimtasis esu ke
liomis progomis grųsiai kal
bėjęs apie nužudytųjį minis - 
terį pirmininkų. Tuoj

KONSERVATORIŲ < kad pralaimėdavo rinkimus.
SUVAŽIAVIMAS < Šį kartų betgi nebuvo kelia-
MONTREALYJE mas partijos vado klausimas

Federalinės Progresyviųjų, ir Mulroney atrodo, kol kas 
Konservatorių partijos praei* tvirtai tebesėdi ant balno, 
tų savaitgalį įvykęs suvažia- Viena kita audrelė, sukelta 
vimas buvo pirmasai sušauk- jaunųjų koservatorių sekci- 
tas Quebec'o . provincijoje, jos bei konservatorių mote- 
Montrealin susirinko apie rų atstovių, buvo gana grei- 
500 tos partijos mažesnių tai ir be didesnio nuostolio 
bei didesnių Šulų ir, kaip užglostytos, 
komentuoja kanadietiškoji 
spauda, pirmų kartų nesusi- LAIKAS AIŠKIAI 
kapojo iki kraujo. Žinoma, PASISAKYTI 
neturima galvoj tikrų mušty- Separatistinės Parti Que- 
nių.bet iki šiol visuose pana- becois pagimdytas ultra-šovi- 
šiuose suvažiavimuose kon- nistinės dvasios įstatymas 
servatoriai niekaip negalėda- Nr. 101 buvo įsakęs panai- 
vo rasti vieningos linijos kinti visus viešuosius užra- 
bei kalbos ir taip susikirsda- Sus anglų kalba Quebec'o 
vo, kad po tokių suvažiavi- provincijoje. Tam reikalui 
mų nukentėdavo ir vadai buvo įsteigta ir taip vadina- 
ir pati partija. Labai dažnai moji "kalbos policija", t.y. 
tie suvažiavimai priversdavo tam tikri šnipeliai, kurie 
arba pasitraukti senuosius turėjo miestuose ir mieste- 
vadovus, arba pakišdavo ko- liuese tikrinti užrašus. Jiems 
jų kandidatuojantiems į va- vadovavo, --irgi P.Q. įsteigta 
dus, arba taip apsimėtydavo įstaiga , pavadinta Conseil 
savo pačių pagamintu purvu, de la langue franęaise vardu.

milijonų dolerių kasmet, o gos biudžetų bei tarnautojų 
tarnautojų skaičius - 35 as- skaičių?
menys. Naujai išrinktoji libe- BRITAI ATMETĖ SUKTĄ, 
ralų provincinė vyriausybė SOVIETŲ PASIŪLYMĄ 
yra pasisakiusi, kad leis ša- Kremliaus diktatoriaus 
lia prancūzų kalbos vėl nau- Gorbačiov'o paleista propa- 
doti ir kitų kalbų užrašus gandinę antis apie visų bran- 
viešose vietose. Ji tik lau- duolinių ginklų panaikinimą 
kia galutinio teismo sprendi- iki 2000 metų buvo Didžio- 
mo, nes tasai anglų kalbos sios Britanijos' vyriausybės 
draudimas yra paduotas teis- atmesta, nes branduoliniai 
man, kaip laužąs Kanados ginklai iki šiol tėra vienin- 
Konstitucijos bei Quebec'o telis būdas apsiginti nuo grę- 
provincijos žmogaus teisių siančios komunistinės atakos 
chartą. Dabar gi senojo rau- prieš visą laisvąjį pasaulį, 
go viršminėtoji kalbos įstai- Niekas netiki staigiu sovietų 
ga, nelaukdama nei teismo, siūlomu nusiginklavimu jau 
nei provincinės vyriausybės vien dėl to, kad Sovietų Są- 
nutarimo, savo viešame biu- junga kol kas nėra sunaikinu- 
letenyje reikalauja, kad įsta- si nei vieno savo branduoli- 
tymas 101 būtų arba pilnai nio ginklo ir niekad nesutiko 
įgyvendintas, arba pataisy- įsileisti tarptautinės nusigink- 
tas, arba atšauktas, nes esą, lavimo komisijos, kuri galė- 
vėl atsirado daug angliškų tų pirmiausia patikrinti, 
iškabų šalia prancūziškųjų, kiek tokių ginklų sovietai 
Mūsų manymu, taip pat rei- turi. Bendrai, Sovietų impe- 
kėtų išvėdinti šią įstaigą rija slepia kiek ir kokių 
ir iš jos išmesti fanatiškuo- ginklų toje milžiniškoje ko- 
sius pekistų paskirtus valdi- munistinėje ginklų kalvėje 
ninkėlius. O gal ir iš viso nukalama ir kiek jų turima.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! UI ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyąuti au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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UŽDARĖ POGRINDŽIO SPAUSTUVĘ LIETUVOJE
Nuteisti 5 lietuviai vyrai už darbų pogrindinėje 

spaustuvėje.
Š.m.sausio mėn.21 d.laidoje Maskvos "Sovieskaja 

Kultūra" dienraštyje paskelbta, kad spaustuvė veikusi 
7 metus Gragžduose,Lietuvos šiaurės vakaruose.

Pagal minimų pranešimą >60 katalikų kunigų buvo 
pakviesti liudyti prieš apkaltintuosius, bet tik 2 iš jų 
atvyko į teismų.

Stanislovas Murauskas , nelegalios spaustuvės vedė
jas gavo 3 metus kalėjimo Augščiausiojo Lietuvos SSR 
Teismo sprendimu. Jo padėjėjas Donatas Jonutis - 2 
m..Zigmantas Murauskas ir Alfonsas Vaičekauskas - po 
2 m..Stasys Mitkus- 1 m. sulyginęs bausmes.

x Zigmantas MURAUSKAS, pagal specialybę- ekska
vatorius ir VAIČEKAUSKAS - fotografas- pasižymėję 
kaip puikūs specialistai. Taip pat ir MICKUS, laimėjęs 
eilę profesinių ir garbės žymenų, dirbant energijos sto
ties inspektorium. Stanislovas MURAUSKAS ir JONUTIS 
yra menininkai. Jiedu spausdino Kalėdų ir Velykų bei 
kitokius religinius atvirukus.

(LKB Kronika savo 67 nr.mini, jog 1985 m. pra
džioje jie buvo apkaltinti,kad vykdę, nelegalių prekybų 
ir buvo iki teismo uždaryti Vilniaus kalėjime).

Speciali "Sovietskaja Kultūra" korespondentė H. 
Maidanskaja apibudino šiuos 5 vyrus kaip išnaudotojus, 
alkoholikus, parazitus ir svetimų pinigų išviliotojus.

Kaip straipsnyje rašo, vyrus pagavo spaustuvėje 
kaimynui pranešus, kad apleistame name kasnaktį II-ame

KURIUO KELIU EINA LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS ?
Šaulių suvažiavimo pareiškimas

Lietuvos Šaulių Sųjungos tremtyje Vytauto Didžio
jo Rinktinės suvažiavimas, 1986 m. vasario 2 d. įvykęs 
Šaulių Namuose Chigago'je, rinkiminiu keliu persitvarky
damas trejų metų veiklai, atkreipė dėmesį ir į pasirengi
mus Lietuvos Krikščionybės sukakčiai. Šauliai tiki, kad 
šips reikšmingos sukakties minėjimas sukels visoje lietu
vių tautoje krikščioniškų atsinaujinimų ir jos dvasinių 
jėgų sustiprinimų už tautinį, valstybinį ir religinį išsilais
vinimų.

Šauliai, tačiau, susirūpinę spaudoje ir visuomenėje 
pasireiškiančiomis užuominomis, susijusiomis su šio minė
jimo pasiruošimais. Suvažiavimas tvirtai tiki, kad Lietu
vos krikščionybės sukakties paminėjimas privalo išplaukti 
iš lietuvių tautos dvasinės buities idealistinių rūpesčių:

1/. Vytauto ir Jogailos 1387 m. Vilniuje vykdytų 
Lietuvos krikštų privalome švęsti, kaip Lietuvos 
karaliaus Mindaugo Pirmykščio Lietuvos krikšto 
atnaujinimą.

2/. Krikščionybės istorijoje negirdėta, kad tauta, 
švęsdama savo krikščioniško gyvenimo ilgų šimtme
čių sukaktį, neturėtų bažnytinės vyresnybės savoje 
sostinėje, o priklausytų svetimos valstybės pasie
nio arkivyskupijai. Šių skaudžių faktų akivaizdoje, 
Lietuvos Krikšto atnaujinimo 600 metų sukaktį 
švenčiant, laisvojo pasaulio tautos dalis - dvasišką
ja, politiniai ir visuomeniniai veiksniai bei plačio - 
ji visuomenė individualiai privalo nukreipti, visas 
pastangas, kad Lietuvos sostinė Vilnius būtų pri
jungta prie Lietuvos Bažnytinės provincijos ir kad 

Lietuvai būtų paskirtas kardinolas, palaikus tiesio
ginius ryšius su Vatikanu.

3/. Privalome įtaigoti ok. Lietuvos dvasinę vyres
nybę atmesti kažkieno jai daromus siūlymus šių 
svarbių mūsų tautai sukaktį švęsti ne Lietuvos 
krikščionybės lopšyje Vilniuje, bet kur kitur. Šito
kiomis pridengtomis užmačiomis sostinė Vilnius 
būtų pasaulio akyse išplėšta iš Lietuvos apimties 
legalistinių ribų ir vėl taptų gobšių kaimynų gro
bio objektu. Jeigu dėl neaiškių priežasčių šis su
kaktuvinis minėjimas negalėtų būti švenčiamas 
Vytauto ir Jogailos sostinėje Vilniuje, tai jokio 
centrinio minėjimo iškilmių neturėtų būti kitoje 
vietovėje.
Lietuvos šauliai aukojosi visose Lietuvos nepriklau

somybės kovose, todėl ir tremtyje tautos gyvybiniai 
reikalai siejasi su jų organizacinės veiklos pagrindais.

Lietuvos Krikščionybės 600 metų sukakties minėji
mas reikalauja platesnio visuomeninio įsijungimo ir išsa
mių diskusijų dar prieš priimant minėjimo planus. Ligšio
liniai Lietuvos Krikščionybės minėjimo pasiruošimai neap
jungia tautos daugumos ir neatitinka jos lūkesčiams. Si 
šventė turi mus visus jungti ir rišti su tautos stiprybės 
versmėmis pašvęstomis per krikščionybę prieš 600 metų. 
Šioje jungtyje niekas neturi teisės leistis į kompromisus, 
paaukojant tautos interesus arba - kokiu nors būdu silp
ninant per Lietuvos krikštų Vilniuje sutvirtintus tautos 
ir valstybės pagrindus.

Seka 170 suvažiavimo dalyvių parašai. Chicago, 
IL. Vasario 2, 1986.
2 psl.

aukšte deganti šviesa. Atvykusi policija rado vienų ope
ruojant spaustuvę, kitus dirbant prie nuotraukų didinimo 
ir dauginimo, religiniams atvirukams džiūnant ant virvės, 
ištemptos per kambarį.

Lietuvos SSR Vidaus Reikalų Ministerijai tiriant 
šį atvejį, rašo Maidanskaja, paaiškėjo, kad šias kontra
bandines prekes- religinius atvirukus, kalendorius ir mal- 
daknyges-daugiausiai serka "bažnyčios tarnautojai".

Autorė iš to padarę išvadą , kad Lietuvos kunigai 
prisideda prie tų vyrų nusikalstamumo, palaikydami jų 
kriminalinius įpročius.(sicl Red.). Toliau ji pabara visus, 
kurie per 7 metus buvo "užmerkę akis prieš neaiškius 
užsiėmimus", pradedant pastato šeimininku, kitais vietos 
gyventojais ir baigiant milicija.

Baigdama savo straipsnį, Maidanskaja pamini dar 
vienų vardų, komunistų partijos narį ir propagandininkų 
Viačislav Nesterov'ų, irgi įsivėlusį į religinių atvirukų 
gamybų. Ji pasmerkė kolektyvų, kuriam jis priklauso, 
kad Nesterov'o neišmetė iš partijos.

(Praneša Lietuvių Informacijos Centras.
Žemiau - tekstas angliškai).

UNDERGROUND PRINTING PRESS CLOSED IN 
LITHUANIA

Five men have been sentenced to terms ranging 
from one to three years for running an underground prin
ting press, according to the January 21-st edition of the 
Moscow-based Sovietskayat | ultura.

The printing press Jįrilegedly operated for seven 
years in the city of Gargždai, in the region of Klaipėda, 
northwestern Lithuania.

According to the report, sixty Catholic priests' we
re summoned to testify against the men, but only two 
of them appeared at the trial, the date of which was 
unspecified.

Stanislovas Murauskas, identified as the director 
of the illegal printshop, was sentenced to three years 
by the Supreme Court of the Lithuanian SSR. His part
ner Donatas Jonutis, received a two year sentence. Zig
mantas Murauskas and Alfonsas Vaičekauskas, received 
two year suspended sentences, whereas a one year suspen
ded sentence was passed on Stasys Mitkus.

Zigmantas Murauskas, by profession an excavator, 
and Vaičekauskas, a photographer, had outstanding work 
records, as did Mitkus, a recipient of numerous professio
nal and honorary awards in his capacity as a power sta
tion inpsector. StanislovasvMurauskas and Jonutis are ar
tists.

The disclosure that Stanislovas Murauskas and Jonu
tis printed Christmas, Easter and holy cards, first appea
red last year in the Chronicle of the Catholic Church 
in Lithuania. This underground publication has been docu
menting human rights violations in predominantly Roman 
Catholic Lithuania since 1972, despite Soviet efforts to 
close it down.

The latest issue of the Chronicle, nr. 67, reported 
the arrests of Stanislovas -Murauskas and Jonutis at the 
beginning of 1985. The two mėn, reported the Chronicle, 
were charged with dealing in illegal commerce and irnpri-

"Amerikos Bal so” kor. Romas SAKADOLSKIS kalbasi su prof. dr. 
Bronium VAŠKELIU apie Lituanistinę Katedrą Nuo t r. J. Tamulaiclo

Duok jam darbo vasarą
Kiekvieną vasarą studentai pasiruošę suteikti sa - 

vo gabumus, žinias ir išradingumą, kuriuos kiekvienas 
darbdavys galėtų panaudoti. Darbdaviui bus nau
dinga studentą energija ir entuziazmas vasaros dar
bams. Studentai įgaus taip reikalingo patyrimo, įsi - 
jungdami į dirbančiąją pasaulį.

Žinoma, studentai nori dirbti bet kokį siūlomą darbą,bet

■ Employment and . . ' Emploi et
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soned in Vilnius prison pending trial. \ '
The expose by Sovietskaya Kultura special corres

pondent H. Maidanskaya portrayed the five men as profi
teers and alkoholies. In her article, she labelled Stanislo
vas Murauskas a "parasite" and "embezler1'.

According to Soviestskaya Kultura, the men were 
cought red-handed, after a neighbor, suspicious of the 
nightly going-ons in their second story apartment, loca
ted in a condemnet building, informed on them. The mi-' 
litia raided the apartment and found one man working 
a printing press, and the others manning a photo enlar
ger and duplicator, while religious cards were still drying 
on a line hung across the room.

An investigation by the Ministry of Internal Af
fairs of the Lithuanian SSR, writes Maidanskaya, revea
led that the largest consumers of these contraban goods, 
i.e. religiuos cards, calendars and prayerbooks, were 
"church personnel".

The author therefore concludes that the priešts 
of Lithuania contributed to the delinquency of these men 
by supporting their criminal habits. She further repri
mands all, who "closed their eyes to what was going 
on" for seven years, from the landlord of the building 
to other local residents, including the militia.

Towards the end of her article, Maidanskaya men
tions another man by name, Communist Party member 
and propagandist, Vyacheslav Nesterov, purportedly invol
ved in producing religious cards too. She condemns the 
collective, of which he was a member, for npt expelling 
Nesterov from the Party.

būtų idealu dirbti jų studijuojamoje srityje. Tai 
pagelbėtų pereiti iš mokyklos i darbą ir palengvintų 
„jei neturi patyrimo-nėra darbo” nusistatymą, su 
kuriuo gali susidurti ieškant nuolatinio darbo.

Verta samdyti studentus. Kiekvienai siūlomai darbo 
rūšiai yra ir mielai dirbantis studentas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DIENORAŠČIO
IŠ VIENO KARO LAIKŲ

M. A. (tęsinys)
Užvertus Partizanų dienų lapų, grįžtu kooperatyvo 

tarnybon,} tų patį kooperatyvų. Priskyrė pardavėjų, buvu
sių P. partizanę; labai lėtų judesių ir vis užsisvajoju
sių, Darbe ji man buvo beveik nenaudinga, daugiau trukdy, 
davo, bet nenorėjau atleisti, kadangi buvo šiaip graži 
mergaitė ir dar likimo draugė. Taip ir praleidome šaltą, 
žiemų. Pavasarį jų iškėlė kitur ir kada prekių nebuvo ga
lima gauti pakankamai, atsisakiau pardavėjo. Nesant pre
kių, apytuštėje krautuvėje darbas pasidarė nebepatrauklus 
ir krautuvę perdaviau "X" mieste buvusiam nepriklauso
mos Lietuvos laikais pardavėjui A. Mane pasikvietė į "Y" 
centro raštinę ir čia nuo gegužės iki liepos pabaigos 1942 
m.buvau inspektoriaus paręigose. Kas savaitę lankydavau 
skyrius, kurie radosi keturiose vietose.

Liepos pabaigoje buvo atidaromi vadinami rekvizi
cijos sandėliai, pyliavos priėmimo punktas, ir mane skiria 
šios lupikavimo institucijos raštinės vedėju. Čia, be manęs 
dirba 4 kiti vyrai. Priėmimo punkte suvežami gyvuliai, 
šiaudai,pašaras, bulvės, grūdai. Čia darbas buvo atsakin
gas, įdomus, kombinuotas ir naudingas...

Prie sandėlių skiriamas vienas vokiečių karys,daž
nai būdavo keičiamas. Man tenka eiti ir vertėjo pareigas, 
ypač pirmaisiais metais. Dažnai tenka važiuoti į du kitus 
miestus, o į Kaunu kas trys mėnesiai "Lietūkio" raštinėn. 
Turiu visus reikiamus pažymėjimus- kas esu ir kur kų

nizuoja ženklų pažinimo kursus.Vėl esu išsiunčiamas, kur
sai vėl vieno mėnesio. Kaip ir pirmuose kursuose, taip 
ir dabar, visų išlaikymų davė "Lietūkis". { šiuos kursus 
buvau pasiųstas numatant, kad grįžęs, reikalui atėjus, galė
čiau duoti susipažinimo su sėklomis kursus kooperatyvo 
tarnautojams. Bet to darbo dirbti neteko. Šiuose kursuose 
tada dėstė ir vienas agronomas tarpe daugelio kitų^dabar 
gyvenus Vakaruose.

Darbo daug. Ypač rudens metu, bulvių, šiaudų, pa
šaro, avižų, miežių normas dalinai galima prikombinuoti. 
Už tai ūkininkai yra labai dėkingi ir nenori likti skolingi, 
stengiasi iš savo pusės parodyti gerų širdį, kviesdami pas 
save į svečius svarbesnėmis progomis. Taip per dienas 
dirbi, vakare baliavoji, poilsio maža.

1943 m.atidavęs pakietukų iš tėvų studentui 
Kaune, grįžau namo. Pakietukų man įduodavo vienas 
"Lietūkio" tarnautojas, jau ketvirtų kartų. Kartų tokį pa
kietukų Kaune atplėšia prie mano akių ir aš pamatau, 
kad atvežu pogrindžio literatūros kovoje dėl nepriklauso
mos Lietuvos. "Mes",- sako ,- "žinome, kad Tu gali atvež
ti, tavęs nekratys, o jei būtume prašę, gal būtumei nesu
tikęs? Pasisakau, kad vešiu ir toliau. Kiek tokių "mes" 
mano vietovėje buvo, neteko sužinoti. Kartą man kitas 
toks "mes", dabar gyvenantis Australijoje, sako, kad esu 
įtrauktas į Ž.šaulių pogrindžio pulką, ar kaip tai pana
šiai pasivadino. Paklausiau, kokios bus mano pareigos, at
sako, kad aš tas pareigas jau atliekųs du metu, o kokios 
bus vėliau- praneš.Taip, visai nežinodamas, buvau įtrauk
tas ir dirbau pogrindyje. Po Šio pasikalbėjimo dar du to
kius pakietėlius nuvežiau.

į Lietuvų. Sekant žinias, pradeda galvon lįsti mintis 
stoti į vokiečių kariuomenę; būčiau pasiųstas į Vakarų 
frontų, ten išlikčiau gyvas ir progai esant, pasiduočiau 
Vakarų sųjungininkų kariuomenei.

Tomis mintimis paslapčia gyvendamas, sulaukiu va
sario mėnesio, kada prasidėjo mano gyvenimo naujas la
pas.

III. KAREIVIS
1944 m.vasario men. įstojau J gen.Povilo Plechavi

čiaus pulkų. Balandžio mėnesį pulkas panaikinamas ir po
rų mėnesią likau vėl civiliu. Keletu savaičių dirbau ko
operatyvo raštinėje.

Gegužės pradžioje pašaukia atgal į X komendantū
rų. Vyrų esam apie 40. Atliekame apmokymus ir einame 
sargybų prie kariškų institucijų bei valdžios civilinių įs
taigų pastatų.

Randu dažnai progų aplankyti namus, mieste- pažįs
tamus, pažįstamas. Pora kartų buvau mieste sulaikytas 
už išėjimų be leidimo ir už tai buvau nubaustas. Apgink
luoti esame daugumoje prancūzų šautuvais, kulkosvaidžiai-' 
lengvieji ir sunkieji - vokiečių. Praeiname jų detalinį ap
mokymų, susipažinimų. Dažni lauko pratimai ir kitokie 
užsiėmimai. Esame gerai aprūpinami maistu, rūkalais. Ko 
trūksta- patys pasirūpiname.

Rugpjūčio pradžioje, pagal įsakymų, esame veža
mi traukiniu Vokietijos link. Tuo metu rusai jau Lietuvoje^ 
ir kariuomenės civiliai pradėjo masinį pasitraukimų.Pabė- 
gėliai daugiausiai sustojo Žemaitijoje ir laukė tolimesnės 
eigos. Esame atvežti į Kretingos apskritį. Čia praleidome

dirbu bei kokiais reikalais važinėju. Durys visur atidary
tos. Sulaikius ar darant kratas traukiniuose,parodydavau 
tik savo "Ausweisus" ir to užtekdavo.

Kartą išėjęs iš valgyklos, gatvėje, Laisvės Alėjoje 
tuojau prie durų mane sulaiko du vokiečių rudmarškiniai 
ir pareikalauja dokumentų. Parodau. Pažiūrėję, tuojau 
grąžina ir dar priduria "Alles in ordnung,gutten Tag". Iš 
Kauno dažnai parsiveždavau prekių sau asmeniškai ir pa
gal užsakymų kooperatyvui, kurios būdavo pasiunčiamos 
traukiniu. Atsargumo dėliaijr savo prekių dažnai įsėdėda
vau į siunčiamas.

Mano vietovėje taip pat veikė ir Žemės Ūkio Koo
peratyvo sandėlys, kur priimdavo tik grūdus. Turėjo labai 
mažas patalpas, galėdavo priimti tik poros kaimų pylia
vas.

1942 m."Lietūkis" suorganizuoja buhalterijos pasito
bulinimo kursus. Į juos esu pasiunčiamas ir aš. Juos bai
giu gerais pažymiais, gaunu atatinkamų pažymėjimų, kurį 
įsidedu į rėmus ir pasikabinu.

Rudeniop man prideda ir kasininko pareigas, nes 
iždininkas dėl senatvės jau nesutiko važinėti tolokų kelių 
į darbovietę.

Gaunu dar vienų tarnautojų dėl dekoracijos ir kon-

1943 m. lapkričio mėn., atidaręs raštinę, pasigedau 
keletos raštinės reikmenų. Tikrinant pastebėjau, kad din
gusios įvairių sųskaitybų knygos ir įvairios raštinės me
džiagos. Pranešus policijai, kooperatyvo administratoriaus 
įtaigota, policija apkaltina mane dokumentų sunaikinimu, 
esųs išeikvojimas ir mudu su sandėlio vedėju P. uždaro 
namų arešte. Po poros dienų Ž. policija atranda dingu
sias knygas ir raštinės reikmenis, kurie buvo rasti pas 
vienų penktos klasės mokinį, įtariamų mokyklos knygynė
lio apiplėšimu. Taip viskas laimingai pasibaigė. Kitu at
veju, nežinau kaip būtų buvę. Kada administratorius norėjo 
išėsti sandėlio vedėjų ir pats jo vietoje likti, nepavykus, 
nežinau, kur jis dingo.

Po to praslinko pora mėnesių. Buvo padaryta krata. 
Ją atliko du lietuviai policininkai ir du vokiečiai, bet lai
mingai nei raštinėje, nei mano bute nieko neturėjau, ko 
jie ieškojo. Nesakė ko, bet man buvo aišku.

Frontas Rytuose buvo jau rusų ofenzyvoje. Vokie
čiai traukėsi. Vakaruose irgi prasidėjo antrasis frontas. 
Vokiečiai iš vieno fronto meta jėgas į kitų, trūksta karo 
medžiagų, ypač benzino. Kaskart vis didesnis spaudimas 
su duoklėmis. Savaime pastebėjau, kad kartu su vokie
čiais apiplėšiame savo tautietį lietuvį. Kažkaip ta tarny-

keletų dienų ir gauname įsakymų pereiti sienų į Vokietiją. 
Informuoja,kam dabar priklausome. Frontas tuo metu bu
vo sustojęs prie Papilės-Kuršėnų.

Nors mano tikslas buvo patekti kaip nors į Va
karų frontų, bet kada reikėjo eiti galutinai Vokietijon, 
negalėjau apsispręsti galutinai tai padaryti. Negalėjau pa
likti gimtųjų namų rusui be pasipriešinimo.

Mano minčiai pritaria dar du vyrai. Pasisakome . 
pažįstamam pulkininkui lietuviui,kad grįžtame. Jis palinki 
mums laimės ir išlikti gyviems, prasmukus pro sargybų.

Be didesnio vargo pakrauname porinį vežimų su* 
reikmenimis ir naktį paliekame draugus, trise grįžtame 

ir įstojame į partizanų būrius.
Per savaitę suorganizuojamos savanorių kuopos. 

Atvyksta ir dar vienas būrys iš "Y", panaudojami ir mūsų 
atvežti ginklai. Mane skiria būrio vadu. Pakelyje priima
me dar vienų būrį su vadovu ir rugpjūčio pabaigoje buvo
me paskiriami frontan ties "X". Mūsų ginklai įvairūs- vo
kiški, prancūziški, rusiški ir dar kitokie. Išbūname fronte 
virš mėnesį laiko. Negaliu pasakyti,kad būtume turėję 
stipresnių susirėmimų, daugiausiai susidūrimai žvalgybinio 
pobūdžio. Žinoma, be aukų neapsiėjome. (bus daugiau)

kurencijos darbe...turime vienų mergaitę, kuriai pradžioje 
buvo sunku įsitraukti į darbų, ypač, kada dažnai buvo su
trukdoma dėl atvežamų dovanų iš ūkininkų,kurias tekdavo 
tuojau paragauti. 1943 m.taip pat "Lietūkis" suorga-

Kaip Tampama Kitaip Galvojančiu
5. ( tęsinys)

Ne vien šios melodijos sklido visur, bet jas perrašė 
hėdavo ir išmokdavo^mlritinai bet kas, kas sugebėjo pa- 
kliunkinti gitara. Nuo tada tos dainos tapo mūsų gyveni
mo dalimi. Po išgertuvių ir tradicinių išdaigų, visos vaka
ronės užsibaigdavo bendra giesme, gitaristui pritariant.

Veiksniai bematant reagavo. Jie įžvelgė toje ma
doje grėsmę režimui. Juk sovietiniams piliečiams pridera 
dainuoti vien dainas, šlovinančias Leniną, partijų, socialis
tinę valstybę ir planuotojų genialumą.

Laikraščiai paskelbė nesuskaičiuojamų kiekį straips
nių, pliekiančių tuos " dainius - vaidilas" ir "kermošinin- 
kus"; kaltindami juos pačiomis baisiausiomis nuodėmėmis, 
būtent, tarnavimu imperialistinių galybių kėslams. Bet bu
vo pervėlu. Milijonai žmonių išmoko tas dainas. Nežiūrint 
visos slaptos policijos galybės ir jos pramanumo, sovietinė 
valdžia neįstengė ištrinti tų tekstų iš žmonių atminties. 
Niekam nepavyko sutrukdyti, kad tų "trečiaeilių" poetų 
eilės pasitarnautų suklestėjimui jaunimo tarpe vieno daly
ko, kuris visada kelia siaubų totalitaristinėms santvar
koms, - būtent - kritiškos nuovokos.

Vienas Instituto studentų, Sergiej Potagov'as mokė
jo visus naujuosius poetus atmintinai. Kai kurie jų rašė 
jam specialiai eiles. Jis tapo vienu geriausiu jų interpre
tuotoju. Dėka jo i mes turėjome didžiulį repertuarų. Aš 
pramokau groti gitara. Kiekvienų kartų, kai mes organi
zuodavome vakarėlį, ir kai Sergiejus negalėdavo dalyvauti, 
aš dainuodavau jo vietoj, išmoktas iš jo dainas.

Nors šios dainos mums šiandien atrodo kiek pasenu 
šiom, nė vienas mūsų nėra jų užmiršęs. Tie, kurie vė
liau emigravo, jaustųsi nekaip, susitikę Paryžiuje, Londo
ne, Bostone, New Yorke ar Washingtone, jei jie neužbaig
tų savo vakaro be šių dainelių, žadinančių nostalgijų.

(Vert, pastaba: nežinoma, ar esama Lietuvoje "po
grindžio" dainų. Čia paplitusi tenykštė estradinė muzika 
anaiptol nėra "priešvalstybinio" pobūdžio. Žinoma tik tiek 
iš spaudos, kad tenai dažnai priekaištaujama "Aliukams", 
bet ar tie jų skleidžiami tekstai kuo panašūs į Vl.Galič'o, 
Bulat Okudžavos dainas, sunku spręsti; kiekvienu atveju 
-abejotina. Žinoma taip pat, kad esama tikrų "kermošinin- 
kų", "kaimo kapelų", kurios bliūvauja per vestuves blevyz
gas- talaluškas. Bet net ir tie riebūs tekstai išeivijai ne
žinomi, nors tai savotiška tautosaka).

ba pasidarė nebepakeliama. Pradėjau galvoti, kas daryti,
kaip veikti toliau, nors gaila lietuvio ūkininko , vokiečių y 4
spaudžiamo, bet baisu artėjančio ruso. Aiškiai jau mato- n'as žaidė su juo kaip katė su pele. Sov.Sųjunga privalėjo 
me tik sunkiai prileidžiamų sau mintį,kad rusas vėl grįžta net atitraukti savo kariuomenę iš kaikurių kraštų, kaip 

“Irano, pabūgus grasinimu<, kad amerikiečiai panaudos ato
minį ginklų. Vienas artimiausių Kurčatov'o bendradarbių 
pasakojo man vienų dienų, kad Stalinas buvo jam prisi
pažinęs, kad kaip tik dėl tos grėsmės jis negalėjęs "suves
ti sąskaitų su tuo svoločium Tito".

Tas pats kolega papasakojo man kitų stulbinančių 
m ui. -Jis davė jam teisę sąpidytis visus jam reikalingus istorijų.T.? ; •->.. u. ■. y ‘
----------------------------- t.. . . . Praėjus kiek laiko po pirmojo pasimatymo su Stali

nu , Kurčatov'as įteikė jam sųrašų mokslininkų, reikalingų 
jo sumanymui įvykdyti ir paprašė įsakyti, kad jie būtų 
perkelti iš įvairių laboratorijų, kuriose jie darbavosi. Per
žiūrėdamas sųrašų j Stalinas pareiškė, kad kai kurios tų 
pavardžių jam pažįstamos. Tikrumoje, visi valymai,kuriuos 
jis pravesdavo kai jam užeidavo blogas ūpas, lietė visus 
visuomenės sluoksnius. Mokslininkai nebuvo saugūs nuo 
tų priepuolių. Tautų tėveliukas tačiau nebuvo kvailas, kad 
likviduotų sovietų mokslo grietinėlę. Kai KGB pakišdavo 
jam "įtartinų" asmenų sąrašus, jis bejausmiai brūkšteldavo 
savo parašų. Bet jam pasitaikydavo patausoti kai kuriuos 
asmenis, pasitenkinant jų nukišimu tam tikram ( laikui 
"pavėsiu". Tokiu būdu, pradedant 1941 metais, daugeliui 
mokslininkų^kuriuos KGB buvo nuskyrus masinių kapų duo
bėn, buvo paprasčiausiai atimta teisė darbuotis krašto- 
apsaugoje ir jie buvo nugabenti toli nuo karo linijų. Pat
sai Kurčatov'as praleido visų karų Kazanėj, pačiame to
torių krašto viduryje , į pietryčius nuo Gorkio miesto, 
kur šiuo metu merdi Andriej Sacharov'as.

Peržvelgę sąrašėlį, kurį jam įteikė Kurčatov'as, 
Stalinas pasigyrė turėjęs "gerų uoslę":

- Jūs pasakykit visiems tiems žmonėms, kad jei 
ne aš, jų vardai būtų sušmėžavę jau seniai kur kas nykes
niame sąraše. Aš juos išgelbėjau iš Ježovo ir Jagodos (a- 
nuometinių KGB viršininkų) nagų. Tegul jie tai prisimena 
ir būna minkšti ,kaip vilnai

Stalinui nereikėjo jaudintis. Kurčatov'as pilnai pa
teisino jo pasitikėjimą. Iki tokio laipsnio, kad jis tapo 
vėliau jo favoritu. Sovietų Sųjunga paskyrė atominio gink
lo gamybai beribius finansinius ir žmogiškosios energijos 
išteklius. Jos mokslininkai sugebėjo pagaminti vandenilio 
bombų netgi anksčiau už amerikiečius. To laimėjimo kal
tininkais buvo žmonės, kurie vadinosi - Andrėj Sacharov 
ir Igor Tamm.

Pašaukė Kurčatov'ą Kremliun. Stalinas suteikė jam 
'carte blanche" -laisvas rankas- ir pažadėjo parūpinti vi
sus finansinius išteklius, reikalingus sumanymo įgyvendini-

specialistus, ištraukiant juos iš bet kurios laboratorijos 
ir paskyrė jam tūkstančius vokiečių karo belaisvių Instituto 
statybai. Jam buvo perduotos visos informacijos, išgraibs
tytos šnipų Europoje ir JAV. Kurčatov'ui ypatingai padė
jo vakariečių mokslininkų, kurie del ideologinių sumetimą 
perdavinėjo Rytams atomines paslaptis, paslaugos, 
buvo kapitalinės reikšmės parama.

Be Rozenbergų, patys žymiausi tų perbėgėlių 
dai buvo Klaus Fuchs ir Bruno Pontecorvo. Atlikęs 
kalėjimo bausmę Didžiojoje Britanijoje, Klaus Fuchs 
metu dirba Rytų Vokietijoje. Kai dėl Pontecorvo, kuris 
perėjo į Rytus su visa šeima 1950 metais, jis talentingai 
darbuojasi šiuo mėtų Atominių Tyrimų Institute, Dubno 
miestelyje netoli Maskvos.

Pontecorvo buvo priimtas į SSSR Mokslų Akademi
jų ir yra gavęs Lenino premijų (Vert.pastaba: vienu metu 
Pontecorvo yra gyvenęs Montrealyje.Paminklinėje lentoje, 
kuri įmūryta Universitė de Montreal kieme, išskaitoma 
jo pavardė šalia kitų, dirbusių prie Manhattan'o projekto).

Jis yra, aš turiu pripažinti, lipšnaus būdo žmogus, 
jį sutikdavau tuo metu, kai dirbau su jo sūnumi Dub- 
ir man teko buvoti daug kartų jo namuose. Man daž- 
knietėjo per pašnekesius jo šio bei to užklausti. Kaip 
toks žmogus, kaip jis, nusidangino su atominių pas-

Tai

var- 
savo 
šiuo

Kurčatovo Institutas
Kurčatov'o Institutas, kuris vadinosi prieš tai Eks

perimentine Mokslų Akademijos Laboratorija, buvo įsteig
tas
Stalino iniciatyva, baigiantis II-jam Pasauliniam Karui.

Tautų tėvelis vos nenusprogo nuo širdies smūgio, 
kai sužinojo iš savo šnipų, kad baigiamas realizuoti Man
hattan'o Projektas ir kad amerikiečiai ruošiasi išsprogdin
ti Los Alamos dykumoje atominę bombų. Išliejęs savo įtū
žimų ant patarėją ir bendradarbių, kurie nebuvo jo visai 
painformavę apie tų naujų ginklų, Stalinas nusprendė eiti 
lenktynių su JAV. Jis susikvietė pačius stambiausius SSSR 
mokslininkus ir pasiklausė jų, kas jų manymu, pajėgtų pa
gaminti sovietirię atominę bombų. Abram Joffe, vienas 
aukščiausioje pagarboj laikomų fizikų, pratarę Igorio Kur
čatov'o pavardę :

- Ne vien tik jis turi šviežių idėjų, bet jis pajėgs 
jas^-sėkmingai įgyvendinti praktikoje. Be to, jis apdovano
tas organizaciniais sugebėjimais. Štai žmogus, kurio jums 
reikia.'

- Puiku, -tarė Stalinas. -Tegul imasi darbo.
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lapčią popieriais kišenėje į tokį kraštų, apie kurį plito 
gandai, stingdantys kraujų; informacijos apie masines žu
dynes, apie politinių kalinių stovyklas, apie Pabaltijo 
valstybių ir Rytų Europos tautų vergijų. Bet. kų man būtų 
davę senų žaizdų atvėrimas,’ jei man buvo žinomas jo at
sakymas. Pontecorvo netikėjo tiems "prasimanymams". 
Tai esu antisovietinės propagandos padariniai. Kadangi 
Sovietų Sųjunga buvo jam "socializmo tėvyne" - kaip ga
lėjo jis gyventi jai nepasitarnavęs? Tokie būtų buvę - tuo 
esu užtikrintas- jo atsakymai. Pakakdavo šnekteleti su 
juo penketų minučių, net neužkliudant tos temos, kad įsi
tikintumei, jog išdavystės metu jis buvo apžabalęs vizija, 
kad Sovietų Sųjunga yra nekalta ir skaistutėlė, bet sų- 
moningai Vakarų imperialistų dergiama.

Bet kaip yra dabar? AAr jis gailisi savo veiksmų? 
Ar tebetiki komunistinių idealų stereotipais? Man sunku 
atsakyti už jį. Tie, kuriuos šis klausimas domina, galės 
jo pasiklausti, kai jis pabuvos Italijoje. Italijos įstatymai 
numato, kad po 30 metų kaltinimai už šnipinėjimų nebe
galioja. Vadinasi, Pontecorvo gali grįžti savo kraštan bet 
kada. Jeigu jums pasitaikytų proga susitikti su juo Romos 
ar Neapolio gatvėje, galbūt jis jums išsipažintų, kų jis 
apie visa tai galvoja. Vienintelis dalykas, kurį galiu jums 
čia pasakyti yra tai, kad krašte, kuriame melas ir veid
mainystė yra užėmusios moralės vietą, apie žmogų spren
džiama ne iš to, kų jis daro,bet iš to, ką jis atsisako da
ryti.

Aš pergyvenau entuziazmų darbuotis tų stambių 
vyresniųjų brolių paunksmėje. Mane apėmė jausmas, kad 
aš pasiekiau savo tikslų, kad nuo šiol būsiu pilnateisiu 
savo krašto mokslininkijos nariu. Aš džiūgavau be saiko.

Bet kam Sovietų Sąjungoje rūpi tavo džiaugsmai? 
Kam įdomus tavo užsidegimas? Biurokratija, kuri užsmau- 
fia bet kokių iniciatyvų, nieko nepraleidžia pro pirštus, 

i negailestinga, supliuškusi hydra išneria piktdžiugiškai 
prieš akis, kai atrodo viskas klostosi gerai. Ten, kur nesa
ma problemų, ji jas sukuria. Tai jos pašaukimas, jos "rai
son d'etre". 
******

Pontecorvo visada atsilaikė prieš savo naujų tijū
nų spaudimus; jis pavyzdžiui, atkakliai atsisakinėjo duoti 
savo parašų po "spontaniškomis" peticijomis, kurias reda
gavo prisitaikėliai jo kolegos ir kurios smerkė Andriej 
Sacharov'ų. Už šių laikysenų jis vertas pagarbos.

Tai dėka tokių vyrų kaip jis, Kurčatov'ui sekėsi 
sparčiai žengti į priekį savo darbuose. Buvo būtina turėti 
eksperimentę atominę bombų kuo skubiausiai. Amerikiečių, 
turimas atominės bombos monopolis statė Stalinų pavojun 
ir dramatiškai stabdė jo ekspansijos planus. Harry Truma-

Nomenklatūros "Dolce Vita"
Vis labiau ir labiau sklido kalbos Šarvuočių' Mokyk

loje, kad mane paskirsiu fizikos departamento direktoriu
mi. Bet tam pakėlimui buvo vienas kliuvinys: aš nepriklau
siau partijai.

Tas kabliukas netrukdė man gyventi, kaip pasakoje. 
Aš užmiršau stoviniavimų eilėse prie krautuvių, sausakim
šų metro ir grūstį tramvajuose. Kiekvienų savaitę, jei 
mes neskrisdavome kariniu lėktuvu aplankyti Tatjanos tė
vų, jie mums atsiųsdavo didžiausius siuntinius maisto,gau
to specialiose krautuvėse arba fermose, kuriose buvo au
ginami pagrindiniai žemės ūkio produktai, skirti aukšto 
rango karininkijai. ( bus daugiau )
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Uietutoog Jfonliasf
Prieš šimtą su viršum metų, kada Vokietijos val

džia sąmoningai vokietino Mažąją Lietuvą, drausdama 
lietuvių kalbos pamokas mokyklose ir visokiais būdais 
slopino bet kokį lietuvninką judėjimą, atsirado entuziastų 
rinkti ir saugoti visa tai kas lietuviška. Profesoriaus dr. 
A. Bezzenbergerio, Karaliaučiaus universiteto rektoriaus, 
archeologo ir baltisto dėka, susiformavo "Lietuviu Litera
tą Draugija" su tikslu išlaikyti mokslui lietuvią kalbą 
ir lietuvią dvasinį-kultūrinį palikimą. Tam pritarė ir kiti 
pasaulio ir lietuvią mokslo žymūnai, įsijungdami savo 
materialiniais ir kūrybiniais įnašais į "Lietuvią Literatą 
Draugiją", kaip dr. J. Basanavičius, K. Būga, Aug. Janu
laitis, dr. V. Gaigalaitis, A. Kuršaitis, dr. J. Šliūpas, 
dr. V. Storasta-Vydūnas, E. Volteris; Fr. Brugmann, Beau- 
douin de Courtenay, F.F. Fortunatoff, R. Gauthriot, Her
man Hirt, August Leskien, J. J. Mikkola, M. Nieder- 
mann, De Saussure, V. Thomsen ir kiti. Ją pastangomis 

paskelbta daug vertingos lituanistines medžiagos, kuri 
ir šiandien mokslininką cituojama ir naudojama. Ją dar
bai liks neišdildoma dokumentacija, kad Mažoji Lietuva Dt. VYDŪNAS, Tilžėje 1943 m, gegužės mėnesį. Foto Wiecherf

LITHUANIAN MINOR FOUNDATION vardu ir pasiųsite:
Ramūnui Buntinui, 908 Rob Roy Place, Downers 

Grove, IL. 60516, USA, arba Ievai Adomavičienei, 18 
Gracemount Cr. Scarborough, Ont. MIG 1K3 Canada. 
Mažosios Lietuvos Fondo Valdyba.
A. Lymantaš - pirmininkas,
V. Peteraitis - Vice Pirmininkas

savo dvasiniu turtu suaugusi su visa lietuvią tauta ir 
prisidėjo prie lietuvią tautos formavimosi.

Šiandien nebėra tos draugijos, kaupiančios ir skel
biančios Mažosios Lietuvos lietuvią kalbos tyrinėjimus, 
tautos sakmes, mitus, tarmes ir kitą svarbią kultūrinę 
medžiagą. Nebeliko ir žmonią krašte, o užsienyje likę 
baigia ištirpti ir išnykti kartu su savo praeities pažinimu 
ir atsiminimais.

Bet dar nevėlu. Dar yra gyvą mūsą praeities liu
dininką ir žinovą. Yra jau ir sukauptos neįkainojamos 
rašytinės medžiagos, laukiančios leidėją. Taip pat yra 
entuziastą, raginančią skelbti tą medžiagą, kad išliktą 
ateities kartoms ir ateities kovoms dėl Lietuvos laisvės.

Mažosios Lietuvos Rezistencijos Sąjūdis, suprasda
mas šią padėtį, savo paskutiniame suvažiavime 1985 m. 
rugsėjo 1 d. Čikagoje įsteigė MAŽOSIOS LIETUVOS FON
DĄ su uždaviniu leisti ir skleisti studijas ir knygas, lie
čiančias Mažosios Lietuvos gyvenimą, istoriją, kalbą, et
nografiją, kad išliktą dokumentacija, kuria bus galima 
naudotis ir remtis Lietuvos ir Mažosios Lietuvos išlaisvi
nimo žygyje ateityje.

Norėdami šį kilnų tikslą atsiekti, įsijungsime visi 
į MAŽOSIOS LIETUVOS FONDĄ, ar tai: a) RĖMĖJAIS, 
remdami Fondą bet kuriuo būdu ir bet kokia suma; b) 
NARIAIS, sutikdami mokėti metinį 100 dolerią moskestį 
arba vienkartinį - 1000 dolerią suma; c) MECENATAIS, 
įnešdami daugiau kaip 1500 dolerią arba d) STEIGĖJAIS, 
pasižadėdami įnešti 3000 ir daugiau dolerią iki 1986 m. 
gegužės 1 d. ir tą pažadą įvykdyti iki 1986 m. rugsėjo 
1 dienos.

Tapdami Mažosios Lietuvos Fondo tikraisiais NA
RIAIS, MECENATAIS ar STEIGĖJAIS, gausime nemoka
mai atitinkamus meniškai paruoštus pažymėjimus, visas 
Fondo išleistas knygas, kur mūsą pavardės bus įrašytos 
į visas Fondo leidžiamas knygas. Įnešę daugiau 3000 do
lerią auką, turėsime privilegiją pasirinkti knygą, kurioje 
bus įrašytos mūsą pavardės atskirame knygos tituliniame 
lape.

Kuo Mažosios Lietuvos Fondas skiriasi nuo kitą 
veikiančią fondų? Ogi tuo, kad: 1. Mūsą įnašais bus kau
piama Mažosios Lietuvos dokumentacija, rodanti to kraš
to lietuviškumą; 2. Mūsą įnašais bus leidžiamos knygos, 
susijusios su Mažąja Lietuva , lietuvią, anglą ir vokiečią 
kalbomis; 3. Mūsą įnašais bus skleidžiamos knygutės ir 
brošiūros, liečiančios Mažąją Lietuvą ir Prūsiją.

Visą mūsą užsimojimas yra sutelkti 100,000 dole
rią per keletą metą ir išleisti bent dešimtį ar daugiau 
knygą. O kokias knygas? Štai keletas pavyzdžią: M. Gel- 
žinis, The Problems of Lithuania Minor; E. Simonaitis, 
monografija; A. Lymantaš, Elzės Jankutės atsiminimai; 
V. Pėteraitis, Mažoji Lietuva vandenvardžią šviesoje; 
M. Purvinas, Klaipėdos krašto lietuvią mokyklos - Mokyk
lą Draugijos istorija; dr. J. Sauerveinas, monografija; 
J. Užpurvis, Saugą tarmė; (vokiečią kalba); A. Puskepa- 
laitis, monografija. A. Lymantaš, Maž. Lietuvos dailinin
kas ir veikėjas Adomas Brakas, monografija.

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO Valdyba žino, kad 
Tamstoms taip pat rūpi Mažosios Lietuvos ateitis. Mes 
esame tikri, kad Jūs parodysite savo pritarimą mūsų Va
jui ir išrašysite čekį arba ’pašto perlaidą (money order)

Namai Clausius g. 27a, Tilžėje, kuriame gyveno Vydūnas.

Dobilas

- Taip, galiu prikelti patį viršininką, bet, jei svar
baus reikalo nebus,prižadu,kad pačiam reikės šią naktelę 
daboklėje pernakvoti. Tai kaip- ar kelti, ar apsigalvojęs, 
man leisi reikalą sutvarkyti?

- Ne, ponas policininke, labai svarbus ir skubus 
reikalas, ir tik su pačiu viršininku turiu kalbėti, nes tai 
ne juokais kvepia.

- Na, gerai, gerai, ale tik nesigailėki - Kiek švel
niau pridėjo. - Čia,kur stovi, palauk, aš jį prikelsiu.

Nuėjęs į kabinetą, pasuko telefoną. Kadangi virši
ninkas gyveno virš įstaigos antrame aukšte, netrukus nuli
po. Budintis atraportavo apie užsispyrusį atvykėlį, kuris 
jau ligi padą išprakaitavęs, laukė prie durą. Viršininkas 
įėjo į kabinetą, policininkas, pastatęs kėdę^žentui Kastuliui 
leido atsisėsti.

Atsivėrė kabineto durys ir jose pasirodė viršininkas
- Na, kur tas naktibalda? Ar tai tu? - nustebo vir

šininkas.

ISMESTINUKAS
APYSAKA

( tęsinys)
Pirmiausiai bėgo su lazdomis vyrai, po jų sekė pa

auglys, o pačiame gale moterys, nes aiškiai žentas pasa
kė, kad marškas iš dangaus kažkas išmetė. Tų medžiagų 
taip dabar negalėjai gauti, už tai ir bėgo moterys iš pas
kos. Kažin kodėl, pirmoji, Motuzienė buvo įsitvėrusi ražinę 
ilgu kotu šluotą; tikrai dalyvavo visų aštuonių kiemų jei 
ne patys šeimininkai, tai jų atstovai. Ilgiau užtruko sal- 
dotas Motiejus, kol susirado kumelaitę ir jai apynasrį. 
Jis pėsčias ir negalvojo eiti, geras kelio gabalas.

Pasirodė, kad žento Kastulio buvo teisybė, nes ten 
tikrai plevėsavo marškos ir buvo išmėtytos septynios dė
žės. Vienos su ginklais, kitos su maisto konservais ir dar 
prie jų buvo vokiškų markių, maisto kortelių ir dokumen
tams blankų su visais parašais ir antspaudomis. Reikėjo 
tik norimą pavardę užrašyti ir jau bemaž įsipilietinęs vo
kietis ar iš pačios Žemaitijos, nuo Skuodo ar Raseinių 
ramus artojėlis. Priede prie jų dar paties Gebietskomisaro 
Rentelno gražiausias pažymėjimas, kad asmuo tai įteikęs 
yra nusipelnęs Reichui, ir jam privaloma teikti visoke
riopą pagalbą. Toliau sekė kiaušininės granatos, sprogsta
ma medžiaga ir kitas kariškas turtas.

Apžiūrinėjant ketvirtąjį ryšulį, kiek mažesnį,dar 
ant šakos kabantį,pasigirdo duslus vaiko verksmas. Visi 
nustebę klausėsi, ir kad tu žinotum, tas vaikelio riksmas 
pasikartojo., ir jau žymiai stipriau. Kurį laiką miškelį už
plūdo nejauki tyla. Staiga pasigirdo ir verksmingas Motu
zienės balsas,ir ji stumdydamas! pripuolė prie dar kaban-' 
čio lazdyne ryšulėlio.

-Ar aš nesakiau! Tai mano bus tas vaikelis. Jį man 
Dievulis atsiuntė. J augi mano sapnas visiems žinomas...

Raudodama ji pradėjo rankomis nudraskyti ryšulėlį, dinti 
Prie jos pripuolė dar kitos moterys ir vienas pusbernis 
su peiliu^ir po minutės Motuzienė laikė rankose verkiantį 
vaiką:

- Štai žiūrėkite! Jis sveikas, tik seniai bemaitintas. 
Paklauskit Jocienės. Ji yra čia ir patvirtins,kad vakar 
jai išdėsčiau, kaip sapne pasirodė Šventoji Panelė Marija, 
prašė melstis ir visada užsukti į šį lazdynyną .Tai ,va, kaip 
Ji grąžino man prarastą sūnelį! Jis bus mano,ir nebandy
kit jo nuo manęs atplėšti, tik jei per mano lavoną!

Vaikas j pabuvęs ant Motuzienės rankų, vėl užmigo, 
o rastą, prie jo raštelį perskaitė Jocienės duktė. Visi il
gai tylėjo. Tylą nutraukė pati Motuzienė, garsiai sušukda- 
ma:"Dėkoju Tau, švenčiausioji Marija1.", ir apsisukusi pasi
leido į namus dar sušukdama: "Imkit viską,man nieko ne
reikia, nes jau turiu,ką man atsiuntė." Jai atsakė pakeltu 
balsu saldotas Motiejus:

- Palauk, neskubink taip! Turim jį pirmiau parody
ti nuovados viršininkui, tik jis pasakys, kam jis turi pri
klausyti.

Dar jis man kalbės. Jei bandysit nuo manęs a- 
vaikelį, -žinokit- apie tai girdės visa žandarmeri- 
už tai, ką šiandien čia jus susigraibstėte- pamaty- 
nematę!

8.
se

timti
ja, ir
sįt ko

Motuzienė grasino, nes kaimynai glemžė mažesnius 
ginklus ir po skvernais paslėpę, nešėsi kas sau. Daugiau 
jęs niekas nebetrukdė.

Nelaimingoji Motuzienė, kai buvo vykdomas žmonių 
trėmimas, gulėjo ligoninėje del komplikuoto gimdymo. Afc-

Taip, ponas viršininke, esu Kastulis Šarka.
- Koks kipšas tave naktį nešioja?

- Negaliu čia pasakyti,-pažiūrėjęs į policininką,tę- 
Kastulis. - Aš tik pačiam vienam, slaptai.

- Na, gerai. Eisim į kitą kambarį? Užtfėnkus
duris, abu patylėjo.

-Tai kodėl dar lauki? Juk esam vieni du)
- Ponas viršininke,- žentas staiga užsikirto. Taisė 

žodžius, bet tik nevykusiai kaleno dantimis.
- Žinai , kad esu viršininkas. Sakyk, ko atsibalado

ja! nakčia? '" ’’
- Ponas viršininke, saaaamagoną variau, - labai 

skubindamas, išpylė.
- Puiku, labai puiku! Atėjo pasigirti,kad jis Samago- 

ną varė. Kaip tik mums reikia kelią tokią vyruką į Rei
cho darbus, į Vokietiją.

Viršininkas , staigiu judesiu atidaręs duris, pašaukė 
budintį:"Eik ir prikelk vachmistrą, reikia Šį prisipumpuSį 
degtindarį, kratą 
mano Žinioje ligi

- Ne,ponas 
kyti Kastulis.-Aš 
esu išdavęs visas 
sakysiu.

- Tuoj viską pasakyk, arba bus kaip minėjau. Pie
menimis mus laiko, perkūnėlis imtą ...

- Kaip Dievą myliu, viršininke, man bevarant na
minę, jau niekam tikusi buvo, galima sakyti ir gerbs čer- 
kutės neprisunkiau, pradėjo ant manęs marškos kristi, o 
su jomis iš dangaus ir dėžės. Visoki ginklai ir kitoks ka
riškas turtas. Manęs vos neužmušė! Tik dėl to atlėkiau 
pas viršininką, kad pats geras žmogus ir dirbi dėl mūsą, 
o ne dėl vokiečią. Tuos ginklus gali kokie negeri žmonės 
surankioti, nes matyti juos išmetė iš 
tą, kur dar ir lempas buvo iškabinę.

- Kada ir kur tas įvyko?- jau 
viršininkas.

- Mūsą galulaukės krūmuose, šią 
ninkę.

- Ar ten ginkluotą žmonią nepastebėjai?
- Ne,ponas viršininke.Tik , kai nusigandęs pradėjau 

šaukti,sukilo visas kaimas manęs gelbėti.
- Tai sakai, tau naminę varant, ant tavęs miške

pradėjo kristi visokios dėžės? ’
- Taip, taip! Bet kokia jau ten ta naminė...Matai, 

ponas viršininke, norėjau kiek iš šermukšnių pasidaryti vy
nelio dėl šeimyninių reikaliukų ir-kad žinotumei- ta rūgš- 
tybė virto ne vynu, bet dvokiančia putra. Pasiskundžiau 
saldotui Motiejui, jau gi jūs jį gerai žinote,tai jis patarė 
taip padaryti, kaip ten pas ruskį buvo daroma - išsispaus- 
ti naminėlės. Bet iš to brudo brudas išėjo,- melavo įsirie- 
tęs žentas Kastulis, nes šnekta jam sugrįžo, ir dabar jis 
galėjo kalbėti visą naktį. - Taigi, mūsų užtarėjau viršinin
ke, šį kartą manęs nenubausk!

-Jei viską, teisingai man čia papasakojai ir apie 
ginklų išmetimą man tuojau pranešei, tai tikiu, kad susi
tarsime. O dabar -viršininkas kreipėsi į budintį- tuojau 
bėk ir pakelk ne tik vachmistrą, bet dar tris arčiau esan
čius policininkus. Palik vieną čia nuovadoje budėti, o 
pats važiuosi su mumis. Mudu su Kastulių čia palauksime. 
Pakinkysit mano bėrį, ir mažiausia keturiese ( važiuosime 
į įvykio vietą.Ligi nieko tikro nesužinosime, įsakyk poli-

______ putes ir visus ginklus. Paskubėk, paskubėk,- pridėjo bėlšei- 
Tai pasakęs, Kdstulis hėt apsidžiaugė, kad pati pra- nančiam budėtojui.

džia taip puikiai susidėjo. j Viršininkas atsipūtęs, užsirūkė. (bus daugiau)
1 _ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pat siąsti Re- 
ten, prisipaži- 
arielkėlė, vis- 
apie tai, kad 

labai ožiavosi

padarius,patalpinti į daboklę. Palaikyk 
bus apskrityje paruoštas transportas, 
viršininke, nei - šaukdamas skubino sa- 
tik užsikertu! Nesiąsk manęs į Vokietiją, 
normas. Palauk dar minutę, pamažu pa-

tą bombonešią, iš

švelniau paklausė

naktį, ponas virši-

važiavę bolševikai rusai, su pagalba vietinių komunistėlių, 
atvykę į jos namus, rado|tik jos vyrą, kurį ir išsivežė. 
Ar jie ją ligoninėje užmiršo, ar buvo palikta kitam trans
portui, niekęs negalėjo pasakyki. Ji grįžo į namus su nau
jagimiu, prasidėjus karpi. Rūpesčiai ir vaistų stoka mažy
čiui neleido gyventi ir jis paąįmirė, kokliušui jį pasmau
gus trečiais meteliais. Tai buvo prieš keturias savaites 
nuo šio įvykio. Vargšelis buvo palaidotas parapijos kapinė
se. Motina po to stipriai susirgo nervais ir vis matė viso
kias vizijas apie savo mažytį. Širdyje ji dar tebevaitojo 
ir štai - tas kūdikio verksmas miške, jo iš dangaus nusi
leidimas, buvusių sapnų pranašystės pavertė ją į neper
maldaujamą ir nesukalbamą . Lieknas jos siluetas su vai
ku glėbyje dingo miško mėnulio šešėliuose.

Apsitvarkę su ryšuliais ir pasiglemžę kai kuriuos 
lengvesnius ginklus, visi susėdo prie dar nespėjusio tinka
mai atvėsti, naujai išvirto gėrimėlio ir jį po lašelį ragau
dami, tarėsi ką toliau daryti. Ginčai truko gana ilgai. 
Vidurnaktis jau buvo praslinkęs ir mėnuo pamažu pradėjo 
ieškoti nakvynės. Galų gale nutarta tuojau 
meikio žentą Kastulį į policijos nuovadą ir 
nūs kaltybę, kad buvo varotpa įvykio metu 
ką-smulkiai papasakoti. Žinoma, nuslepiant 
ten buvo nuvykęs visas kaimas. Labai ir
žentas Kastulis, betgi prieš',visą kaimą neatsispirsi. Pas
kutinis ir galutinas sprendimas buvo iškilmingai perduotas 
buvusio caro armijos kareiyio Motiejaus, kuris, patraukęs 
aukštyn visada smunkančias- savo kelnes, retai tardamas 
žodžius, pasakė:

- Tuojau pat ir visai nepersirengęs, Kastulis Šarka 
turi su bėriu joti į policijos nuovadą ir prikelti tik patį 
viršininką. Jam prisipažinti, išpasakoti kas čia įvyko.

Buvo įsakyta visai formaliai, nes tik tokiu atveju 
buvo galima vartoti tikrą Remeikio žento Kastulio pavar
dę; Jam ta tikroji jo pavardė taip nepatiko, kad jei no- 

į laikyti draugu, neduok Dieve, neprivalėjai jo va- 
>arka. Žinoma, jis tiesioginiai tau į akis nespjautų,

bet ilgai neužmirštų. Prasidėjo tada, kai jis atėjo pas Re- 
meikį į užkurius. Kažkas jį pavadino tikrąja pavarde, tai 
jis, piktai atsisukęs, jam išrėžė: "Ta pavarde mane šaukia 
tik policija ir viršaitis jei yra reikalas, o jums visiems 
-esu Remeikio žentas Kastulis!" Nuo tada jis buvo visų 
trumpai vadinamas Žentu. X

Buvo sugautas išsibaidęs bėris, gerai pritvirtinta 
vietoje balno, gūnelė ir, palinkėjus Dievo palaimos, išleis
tas vieškeliu į pačios policijos rankas. Prajojus tuos tris 
kilometrus ir pasiekus geležinkelio bėgius, žentas Kastulis 
lyg iš miego pabudęs, pradėjo dėlioti žodžius, kaip turės 
prisikelti viršininką ir kaip jam viską pasakyti.

Daugelis žmonių turi kokių nors silpnybių. Vieną 
jų turėjo ir žentas Kastulis:' jis pats sau galėjo kalbėti 
valandomis, ir viskas rišosi,lyg būtų parašyta, ale, neduok 
Dieve, kai jis būdavo susijaudinęs - užsikirsdavo ir kar
tais, nė murmur. Tai jis pats žinojo ir dėl to labiausiai 
bijojo. Pasilyginęs susivėlusius plaukus su ranka, baigė 
likusį puskilometrį kelio į,nuovadą.

Durys buvo užrakinto^; bet į jas pasibeldus, tuojau 
atsidarė ir pasirodė aukšto ūgio policininkas.

- Ko pačiam reikia?- nepatenkintas užklausė - kad 
naktimis daužaisi, ar jau dienų reikalams neužtenka?

- Ponas policininke, labai svarbus ir skubus reika
las. Turiu ko greičiausiai pamatyti patį viršininką, kitam • cininkams užčiaupti burnas. Tegul pasiima kišenines Įem 
negaliu pasakyti nė žodelio. ? ]



IB PADANGES MIELOS
(IŠSPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE>

ONA SALTONAITĖ-REMERIENĖ. Kaimietės Kaziuko turguje Vilniuje. Akvarelė, 1930.

• PRANCŪZIJOJE, Bordeaux 
mieste pirmą kartą sureng
ta lietuviškų knygų vaikams 
ir knygų grafikos paroda. 
Eksponuojama apie 300 vai
kams knygų ir apie 100 lie
tuvių dailininkų iliustracijų . 

aurtn^alta lietuvių liaudies pa - 
sakų, yra ir V. Žilinskaitės,
K. Sajos, V. Petkevičiaus, J. 
Avyžiaus sukurtų. Savo dar
bus patiekė ir dailininkai A . 
Surgailienė, M. Ladygaitė, V. 
Jurkūnas, A. Kuč as.

Šios parodos proga "Vy
turio" leidykla išleido pran
cūzų kalba plakatus ir lanks
tinukus. Būtų įdomu buvę , 
esame tikri, prancūzams 
pamatyti ir lietuvių kalba 
plakatų.

ŠVEDIJOS KOMERSANTAI 
NORI RYŠIU

Vasario mėn. pradžioje 
Lietuvoje lankėsi Švedijos 
prekybininkų grupė aptarti 
tarpusavio prekybos galimy
bių praplėtimą. oa

• Lietuvos Kultūros Minis
terija paskyrė premijas re- 
žisoriams už parodytą ini - 
ciatyvą, pirmą kartą statant 
lietuvių dramaturgijos kūri
nius (lyg juos būtų reikėję 
specialiai tam raginti. Inici
atyva, ne paslaptis, nurodo
ma iš kitur ir pro ją prasi - 
veržti nelengva).

Premijos paskirtos už J. 
Grušo "Mykolo Glinskio"pa-

FEMINISTINĖ SĄMONĖ IR LIETUVIAI
"Feministinė sąmonė savaime prigijo Lietuvoje. Tam 

pagrindas susidarė, galimas daiktas, dar mūsų proisto- 
rėje...

. . . Per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos isto - 
riją moteris niekada nesijautė vyro pavergta. Jau Pirma
sis Lietuvos Statutas 1529 m. apsaugojo moters teises, 

■pavz. , ne tik sūnūs, bet ir dukterys galėjo paveldėti že
mę, buvo nustatytas našlių bei našlaičių aprūpinimas.
.... Lietuvių tautosaka net nežino tokių motiną- įžei
džiančių keiksmų, kokie tebėra paplitę Rusijoj., Lietuvoje 
motina visad buvo gerbiama, ūkininkė laisva ar baudžiau
ninkė, sayo vyrui nevergavo, bet buvo jo talkininkė, lygiai 
su vyru besirūpinanti ūkiu ir vaikų auklėjimu.
......... Didelės reikšmės į pažiūrą, kad moteris yra lygi 
su vyrais būtybė, padarė "Aušra" ir V. Kudirkos straips
niai "Varpe".

(Iš pokalbio su V. Sruogiene "Akiračiuose")

AA CENTRINĖS ;
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 -9977 
Toronto 489 - 3693 
Hamilton 522-8392

London 438-1122 
Windsor 252-3842
Calgary 287 — 2712 
Winnipeg 233 — 35C18 
Sudbury 674-6217

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIU. IR SENIAUSIU, K AL R y- LIETUVIUKAI

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. OUE.

• vėl. vok ere

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonei G. : 366-2548 ( nemu ), 489-5391 (darbe);
Henrikai N. : 366-7770 Dainiai L.; 768-9606 ;

JOHUI R.: 337-8637
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA ~ 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

statymą J. Dautartui Panevė
žio Dramos Teatre ir V. 
Balsiui už J. Marcinkevi - 
čiaus "Erelnyčios" pastaty
mą Kauno Dramos Teatre.

KOKIA KAREIVIO ALGA?
’’Valstiečių Laikraštis" tu

ri paklausimų skyrių. Iš 
Mažeikių rajono teiraujasi 
skaitytojas: "Brolis grįžo iš 
Tarybinės Armijos, pradėjo 
dirbti tarybiniame ūkyje, ve
dė, turi šeimą, bet neturi 
lėšųkarvei įsigyti. Ar galėtų 
gauti paskolą jai pirkti ? "

Teisininkas J. Kazakaitis 
pataria:

- Reikėtų kreiptis į tary - 
biųio ūkio administraciją , 
kad ji tarpininkautų gauti 
karvei pirkti Valstybinio 
banko kreditą iki 500 rublių. 

jįToks kreditas teikiamas 5 
metams.

• HELSINKYJE gyventojai 
labai domisi ten vykstančia 
lietuvių dailininkų paroda. 10 
dailininkų eksponuoja 50 pa
veikslų. Žymesni darbai - 
A. Gudaičio, J. Švažo, A. Ku
ro peizažai, V. Ciplijausko 
portretai, V. Kisarausko kū
riniai.

• NAUJĄ pasaulinį rekordą 
pasiekė Klaipėdos dvirati
ninkas Gintautas Umbaras, 
pagerinęs ankstyvesnį re
kordą daugiau kaip 3 sekun
dėmis. Jis nuvažiavo 4 km. 
per 4 min. 37, 6 sekundes.

BANDYMAI GERIAU PAŽINTI 
ERDVĘ

Naktį dangaus skliaute žvaigždės ir retkarčiais 
pasirodantieji kiti dangaus kūnai visada sukeldavo žmo
gaus norą juos pažinti. Taip tęsėsi ištisus amžius, iki 
žmogus sugebėjo pašidaryti’ spcialias raketas ar erdvėlai- 
vitls ir juos paleisti į erdvęC' 1977 m. JAV pęleido’erdvė
laivį Voyager 2, jį aprūpinę įvairiais instrumentais, į sau-
lės sistemą. Voyager jau aplankė keletą planetų, o sau
sio 24 d. priartėjo apie 50,680 mylių prie Urano plane
tos, yra nutolusi nuo žemės už poros bilijonų mylių. Se
novės laikais planeta Uranus graikų ir romėnų mitologijo
je buvo laikoma dangaus dievu. Bet vėliau iš jo dieviš
kas pareigas paveržė Dzeusas ir, romėnų supratinu - Ju
piteris. Tokiu būdu Uranas buvo pamirštas, nes jis per 
storą debesy sluoksnį iš žemės vargiai įžiūrimas. Tačiau 
astronomai Uraną įrikiavo tarp kitą planetų, jam paskir
dami septintą vietą; aštuntoje vietoje patalpino Neptūną 
ir devintoje - Pluto.

Erdvėlaivis Voyager 2, 1979-81 m. jau suskubo 
aplankyti planetą Jupiterį ir jo kaimynus. Dabar jis, 
išstudijavęs Uraną, surado, kad jį supa arba lydi bent 
10 mėnulių. Anksčiau surasti jo palydovai - mėnuliai ne
turi jokios civilizacijos ar gyvybės ir yra nusėti uolomis, 
išraižyti giliais grioviais, kurių atšlaites dengia ledynai. 
Buvo žinoma, kad Uraną supo bent devyni tamsūs, kaip 
anglis, žiedai, bet Voyager 2, surado, kad tarpai tarp 
žiedų švyti raudona arba mėlyna šviesa. Tačiau Uranas 
yra nesvetinga planeta, nes jo paviršiuje siautėja vėjai, 
nešdamiesi bent 220 mylių greičiu per valandą. Jo at
mosferą sudaro helio ir hidrogeno dujos, o šaltis siekia 
350 laipsnių žemiau nulio. Uranas turi magnetinį lauką, 
kuris toli nusidriekia į erdvę. Urano pietinis ašigalis yra 
atsuktas į saulę. Mokslininkai mano, kad kadaise išorinė
je erdvėje siautėjo nežinomos jėgos, kurios pačiupusios 
kokį nors dangaus kūną, jį sviedė į Uraną ir jį išmušė 
iš horizontalinės padėties. Kol Uranas apsisuka aplink 
savo tariamą ašį, užtrunka 30.685 žemiškos dienos ir 
kartu sukasi aplink saulę, nuo kurios jis yra nutolęs 
2,720,000,000 km.

Anglų astronomas William Hershel surado Uraną 
1781 m. Voyager 2, susipažinęs su Uranu, jau išskubėjo 
į kitą planetą - Neptūną. Tai vis senovės laikais žmonių 
garbinti dievai. Neptūnas buvo laikomas požeminiu valdo-

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKU? JOSE RASI .IR GROŽIO. IR JUMORO IR IŠMINTIES t
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RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Lavai, P.Q. H7G 4K7 
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Pabandyk įsivaizduoti, kad aš esu ekonomiškai 
atsilikusi valstybėlė, o tu - "JAV”

NATIONAL ENQUIRER

• Teisės profesorius aiškina teismo procedūrą: "Kuomet 
gini atvejį, kai visi įrodymai yra tavo pusėje - kalbėk 
tik apie juos. Jeigu įstatymas yra tavo pusėje - kalbėk tik 
apie įstatymą. " ,

- Bet ką daryti, jeigu nei įrodymai, nei įstatymai 
nėra tavo pusėje? Kokio metodo tada imtis? - klausia: 
studentas.

- Tokiu atveju - kalk kumščiu į stalą!

• Du marsiečiai nusileido naktį ant gatvių sankryžos , 
priešais pat eismo šviesas.

- Aš pirmas ją pamačiau! - sako vienas marsietis.
- Tai kas, -atsako kitas, - bet ji man mirktelėjo.

TURGUJE
Keliaujant po Turki ją, netrukus pamačiau kaip labai 

mėgsta derėtis turkai. Ne taip svarbu jiems pinigai,kaip 
pačios derybos.

Vieną dieną kaimo autobusų stotyje, kur dirbo dviejų 
kompanijų autobusų tarnyba, užklausiau, kiek kainuoja 
išvyka

- 600 lirų, - atsakė vienas šoferis.
Tuojau pat kitos kompanijos šoferis sušuko: "Su ma

nim keliausit už 5OO lirų.1 "•
Ir prasideėjo varžybos:
- 4001 r'
- 3OO!
- 2OO!
- JOO J
Galų gale pirmasis šoferis pakėlė rankas į viršų: 

"Gerai, gerai! Veltui! Aš jus vešiu veltui. BE užmokes
čio! "

Nustebusi žiūrėjau, kaip jis man išrašė bilietą.
- Bet kodėl veltui V - paklausiau.
Jis išsišiepė iki ausų:
- Todėl, kad AŠ laimėjau varžybas. ("R. D. ”)

vu ir net žemės drebėjimų dievu. Tačiau, anot romėnų 
mitologijos, jis mėgdavęs pasirodyti jūrų paviršiuje, bet 
jo laivelį traukdavę delfinai. Neptūnas yra labai nuto
lęs nuo žemės, todėl astronomai apie jį mažai težino.

Neptūnas buvo užtiktas vien tik remiantis mate
matiniais apskaičiavimais, dar prieš teleskopo išradimą. 
Nuo žemės jis nutolęs apie 4,426 bilijonus kilometrų. 
Neptūno metai yra gan ilgoki - trunka 105 mūsų žemės 
metus. Jo paviršiuje vyrauja minus 215 laipsnių šaltis. 
Turi 2 palydovus - mėnulius. Nuo saulės jis nutolęs už 
4,486,000,000 km. Voyageur 2 yra pasiryžęs praplės
ti žmogaus akiratį apie mažai pažįstamą pasaulį išorinė
je erdvėje.

Dar prieš erdvėlaivio Chalenger tragediją, JAV 
ir Europos "Space Agentūra" buvo susitarusios, kad 1986 
m. gegužės viduryje turėtų būti paleistas erdvėlaivis /ra
keta/, kuriam jau parinktas ir vardas - "Ulysses". Jo pa
grindinis uždavinys būtų ištirti Saulės polius ir tuos re
gionus, kurie kaip spėja astronomai, sukelia magnetines 
audras. Tačiau "Ulysses" raketa neturėtų priartėti prie 
Saulės, kad nenudegtų nosies, o laikytųsi maždaug 130 
milijonų mylių atstume nuo jos. Be to, ji tirs ir tą erd
vę, kuri randasi aukščiau planetų. "Ulysses" raketos pro
jektą paruoš Europos mokslininkai, o ją pagamins JAV 
Dynamics ir iškels Amerikos erdvėlaivis 1987 m. liepos 
15 d. į Jupiterio traukos lauką, kuris sukdamasis aplink 
saulę trauks ir "Ulysses" raketą. P. I n d r e i k a

MES IR INDOEUROPIEČIAI
" Mano, kaip mosklininlęo- etnologo darbas suvedė 

mane į sąlytį su daugeliu Europos, Azijos ir Afrikos kon
tinentų tautų kalbų ir tų tautų kultūromis. Be daugelio Eu
ropos valstybių, Agipto ir dalies Arabijos, turėjau pro
gos būti Persijoje, Afganistane, Indijoje ir pietinės Ki - 
nijos provincijoje Yuname. Tačiau šiaurės ir Šiaurės va
karų Indijos srityse ryškiausiai pastebimi kultūriniai ir 
kalbiniai saitai su mūsų tauta. Ten gyvena žmonės, kurių 
protėviai - indo-europiečiai - atsikraustė į tenai prieš 5 
tūkstančius metų. Indijos gyventojai sudaro daugybės tau
telių, įvairiausių kilčių, kalbų ir kultūrų konglomeratą - 
tuo tarpu kai indo-europiečių ainiai yra vientisa visuma, 
jie sudaro vadovaujančios klasės daugumą, nes jie visa 
kuo pranašesni už kitas ten gyvenančias tautas.1*''

(Dr. J. Šerriaitis. IS NIDOS Kalendoriaus )
5 psl.



Pirmutiniame ir didžiausiame at f* a a 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

MGKA:

už 90 dienų term, indei 
už 6 men. term, indei, 
už 1 metų term, indei.

už 2 metų term, indei.
už 3 metų term, indei.
už pensijų planą
už special i ą taup. s—tą 
už taupymo sąskaitas

9 % 
914% 
9)6 % 
9% % 
9%% 
9)6% 
7)6% 
7 %
6-8% kasd. p ai ūk. sąskaita 
6 % už čekių sąskaitas

IMA :
už asm. paskolas nuo ...11% 
už nekiln. turto (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų............... 11)6%
2 metu.............  12 %
3 metų .............  12)6 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ar 3 metų...... .10)6%
(variable rate)

» AKTYVAI virš 50 milijonų dolerių
Asmenines paskolas 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 paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgicioi.

KASOS VALANDOS: pirmad., antradieni ai s ir trečiadieniais — 
nuo 10 v.r. iki 3 v. po piety; ketvirtadieniai s 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 ) 
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai - 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

>r 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI VIRŠ 29 MILIJONU DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius......9 %
180—185 d. term, .indėlius 9%% 
Term, indėlius 1 metų ..>...9/6 
Term, indėlius 2 metų,........9/6%
Term, indėlius 3 metų ...>...9/6% 
Pensijų sąskaitą.............. ,.954%
Specialią taupymo sask>..« 7/6% 
Taupomąją sąskaitą,..,.... 7 % 
Kasd. taupymo sąskaitą....7 % 
Depozitų —čekių sąskaitą. .6 %

asmenines nuo ........................ 12 %
mortgičius nuo..........  1056%—12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

10-3 
10-3 
10-3 
10-8 
10-8 
9-1 

9-12.30

DUODA PASKOLAS:

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. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neirram mokesčio už išrašytus 
Čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET “SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

NEPRIKLAU- 
ATKŪRIMO

8 d. St.Peters-

LIETUVOS 
SOMYBES 
ŠVENTĖ 

Vasario
burge buvo atšvęsta Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimo 68-sios sukaktuvės.Da- 
lyvavo arti 400 žmonių;ALT- 
ai, JAV LB ir VLIK'ui su
dėjo $13,302 aukų jų veik
lai paremti.

Susirinkusieji šiai šventei 
į Lietuvių Klubo salę, paju
to esą vieno kraujo, vienos 
genties asmenys,. kuriuos 
negali dalinti nei skirtinga 
pasaulėžiūra, nei religinė 
priklausomybė - visi pasi
juto esą broliai-sesės lietu
viai. Minėjimą
Lietuvių Klubas, kuris taip 
pat davė veltui savo patal
pas. Valdyba yra dėkinga 
visiems atsilankiusiems.

organizavo

TRADICINĖ "KAZIUKO MUGĖ”'TORONTE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE' "Širdelės", "baronkos” ir kugelis.. Skautiškos veiklos 
paroda. Tėvų Komiteto valgykla. ..Draugovių pavil i jonai. Rengėjai: "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai. 1986. 3. 2 <J. Nuotraukos Stepo Varankos.

Lietuvių Namų Žinios
SMAGUS VYRŲ BŪRELIO 
METINIS POBŪVIS

Kpvo 15 d. įvyko Lietuvių 
Namų Vyrų Būrelio metinis 
pobūvis. Gedimino Menė III- pavertė niekais dietų planus 
iame aukšte buvo pilna sve
čių. Meninėje dalyje p. Brič
kutė pagrojo pianinu keletą 
Brahmso ir Schumanno kū
rinių. Ji studijuoja muziką 
Londono Western Universi-

proga.
Kalbą pasakė VLIK'o p- 

kas dr.Kazys Bobelis,kvies
damas visus lietuvius kur 
nors priklausyti, ries tik su
jungtomis jėgomis tarptauti
nėje politikoje galima ką 
nors padaryti. Svarbiausia, 
sakė,netrukdykime dirban
tiems Lietuvos labui.

Meninę dalį atliko Lietu
vių Klubo Choras kartu su 
Bay Area Chamber Strings 
kameriniu orkestru,vadovau
jant muz.Petrui Armonui.Sd- 
listai- O.Armonienė ir A. Ku- 
sinskas.

Programą užbaigė Klubo 
p-kas A.Karnius,dėkodamas 
visiems bet kuo prisidėju- 
siems prie minėjimo pasise
kimo ir pakviesdamas visus 
sudainuoti"Lie tu va, brangi".

d.Sekmadienį,vasario 9 
Šv.Vardo bažnyčioje buvo 
laikomos mišios už Lietuvą. 
Mišias atnašavo 5 kunigai. 
Pritaikytą pamokslą pasakė 
kun.V.Dabušis. Pamaldose' 
dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis. Giedojo Klubo, 
Choras. Pamaldos užbaigtos 
Lietuvos Himnu.

St.Petersburg Beach, V.. 
Jacobson iniciatyva ameri-. 
kiečiams laikomų pamaldų 
metu angliškai pamokslą pa-j 
sakė svečias iš Čikagos kun.į 
A. Zakarauskas. Pamaldose]
dalyvavę lietuviai, vargo-] 
nams pritariant, pagiedojo] 
3 lietuviškas giesmes iri 
Lietuvos Himną. Į bažny
čią buvo atvykę ir televizi-į

Minėjimą prasmingu žo
džiu atidarė Kubo p-kas A. 
Karnius,toliau vadovauti pa
kvietė A.Karnienę. Vyčiams 
ir šauliams įnešus vėliavas, 
buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos Himnai.Invokaciją 
sukalbėjo kun.V.Dabušis. Bu
vo pagerbti salėje esantys 
nepriklausomybės kovų sava
noriai. Atminimui tų,kurie 
iš kovų lauko negrįžo, prie 
didelės Laisvės stovylos 
nuotraukos degė speciali žva-jos reporteriai ir vakarinius 
kūtė.

Lietuvius sveikino atvykę 
ukrainiečių ir estų atstovai. 
Nepriklausomybės Atkūrimo 
Aktą perskaitė K.Gimžaus
kas. Floridos gubernatoriaus 
proklamaciją, skelbiančią 
Vasario 16, d.Lietuvių Die
na Floridoje, perskaitė A. 
Karnavičius. Gulfport'o mies
to Tarybos atstovas perskai
tė Gulfport'o merės pro
klamaciją Vasario 16 Dienos

žinių metu buvo parodytos) 
pamaldos ir papasakota apie j 
Lietuvos situaciją

tete.
Virtuvės Šeimininkas Vyt, 

Birštonas su paruoštu 
jautienos kepsniu ir vištiena

lio, Zavio ir Drąsučio.
Naujas Vyrų Būrelio p-kas 

H. Chvedukas prista
tė Būreliui specialiai kvies
tus svečius ir Lietuvių Na

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ “LITHO-ART” LIMITED 
TORONTE IEŠKO ASMENS, NORINČIO IŠMOKTI 
SPAUSTUVĖS DARBU, SU GALIMYBE ĮSIJUNGTI 

DALININKU Į BENDROVĘ. SKAMBINTI :

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

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

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

ATEIK Į LIETUVIU 4.4. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatvės nuo pensininku rūmų, 1610 

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

ir norus numesti svorį.
Būrelio narys Stasys Jo

kūbaitis, pusdieni dalyvavęs 
Pabaltiečių Karių Veteranų 
suvažiavime, vadovavo trijų 
Juozų pagerbimui - Šlaučlu-

mų pareigūnus.
Gausioje loterijoje išban

dyta laimė ir, veikiant barui, 
vakarienė tęsėsi iki vidur - 
nakčio. J. Š.

• PETRAITIS Viktoras,"NL” 
Rėmėjų Būrelio kasininkas , 
priima "NL"prenumeratas , 
skelbimus ir 1.1.

Prašome kreiptis į jį tel: 
233-4074 arba raštu 2684 
Bloor Str. W. , Apt. 6, TO - 
RONTO, Ont. ,M8X 1A5.

Jis atsakinėjo Į tuo reikalu 
patiektus klausimus.

Programos pabaigoje Z. 
Radvila televizijos ekranuo
se rodė filmą "Antano Ma
žeikos debatai su buvusia 
Kongresmane Elizabeth Holz
man",kurios pastangomis šis 
suktas įstatymas JAV Kong
rese, ieškant nacių kolabo
rantų, buvo pravestas.

Buvo pasirašyta peticijos, 
bus įteiktos Washing- 
įvairiems kongresma- 
bei kitiems JAV val- 
pareigūnams, prašant,

• "NL" RĖMĖJŲ BŪRELIO 
VALDYBĄ šiais metais su - 
daro: L. Girinis - Norvaiša- 
pirmininkas, Bronius Laucys- 
vicepirmininkas, Gunda Ado
maitienė-sekretorė, Vikto - 
ras Petraitis-kasininkas, D. 
Renkaųskas- narys ypatin - 
giems reikalams.

• CHIN Radijo Stotis šiais 
metais mini 20 metų veiklos 
sukaktį. Iš jos transliuoja , 
šalia lietuvių, dar'29 tauty
bės savo programas. Šios 
stoties įsteigėjas ir vado - 
vas John Lombardi kovo 6 
dieną buvo apdovanotas žy
meniu "Civic Award of 
Merit, kurį įteikė Toronto 
burmistras A. Eggleton.

kurios
ton'e
nams
džios
kad būtų daromi žygiai pa
keisti ar papildyti Holzman 
įstatymą.

Pranešėjai kalbėjo sklan
džiai ir įdomiai,dalyvavo 
ąpie 350 svečių

• Užgavėnių Vakarą Klubo 
Valdyba surengė vasario 11 
d. Dalyvavo apie 290 asme
nų, kurie buvo pavaišinti 
skaniais tradiciniais valgiais. 
JuOs pagamino Klubo narės, 
vadovaujant E.Purtulienei 
ir A.Karnienei. Salę gražiai 
išdekoravo M.Andrejauskienė • 
Po trumpos programos, ku
rią atliko I.Kusinskienė,A.Ku- 
sinskas, A. Ulbinas, V. Račkaus
kas ir B.Ginčauskas,vyko 
šokiai ir loterija.

• Vasario 14,15 ir 16 dieno
mis vyko tradicinis kasmeti
nis Tarptautinis Festivalis- 
Folk Fair. Dalyvavo 42 tau
tų klubai. Lietuvių Klubas 
pasirodė su Tautodailės pavi- 
lijonu, įrengtu Gintaro Karo- 
so.Meninę programą atliko 
Klubo Choras ir Klubo vete
ranų šokėjų grupė "Audra". 
Veikė lietuviška virtuvė su 
Klubo narių gamintais virti-

VEIKIA LIETUVIŲ TEISĖMS niais, žagarėliais ir tortais. 
GINTI KOMITETAS Jie visi buvo išparduoti ir

Vasario mėn.9 d. St.Pe-> Klubui padaryta gražaus
tersburgo Lietuvių Teisėms pelno.
Ginti Komitetas, padedant]! Tautodailės pavilijone 
Lietuvių Klubo vadovybei, lietuviškų juostų audimą de- 
suorganizavo lietuvių tei-l monstravo Aurelija Roberts- 
sėms ginti reikalu išsamiąj son, Ona Samulevičienė ir 
programą. Pagrindiniai pra-, Emmet Walsh; šiaudinukų 
nešėjai-Americans for Due* gamybą A.Liubinienė. 
Process koordinatorė Rasa rodymas scenoje irgi 
Razgaitiene ir adv.Povilas vienas iš pirmaujančių. 
Žumbakis.

R.Razgaitiene ilgesnėje kai-* Inž. Mečys ir Elena 
boję pristatė naujai “ ‘ ’
P.Zumbakio paruoštą 
"Soviet Evidence in 
American 
Žumbakis 
nušvietė 
kiek tai liečia veiklą prieš $50,-vertės 
OSI-KGB bendradarbiavimą.; j?-

BALTŲ VETERANŲ LYGOS KANADOJE SUVAŽIAVIMO,
ĮVYKUSIO š.m. KOVO 15 d., 1986 m. Lietuvių 
Namuose, 1573 Bloos S t r.W. ,TORONTO,On t.

REZOLIUCIJA
Baltų tautos - Est i j a,La t v i j a ir Lie

tuva dar vis pergyvena ypatingas fizinio 
ir dvasinio teroro kančias, kueių apimtį 
sunku suprasti to nepergyvenus lems. Visa 
tai vyksta jau 41 metus,po II-jo Pasaulinio 
Karo pabaigos, kuri turėjo atnešti "išlais
vinimą" viso pasaulio t a u t omis?..li

Mes prašome Kanados FedęrąĖinės , Vy
riausybės pasmerkti Sovietų imperializmą 
ir Baltijos valstybių okupaciją.

Neseniai Kanados vyriausybė stipriai 
pasisakė apie Pietų Afrikos gyventojų tei
ses balsuoti ir buvo net pasiryžusi taikyti 
šiam kraštui ekonomines sankcijas. Visai 
Rytų Europai- 62 milijonams žmonių-ši bal
savimo teisė buvo atimta nuo II Pasaulinio 
Karo.

Prašome netaikyti dvigubo standarto už
sienio politikoje ir traktuoti baltuosius 
žmones Europoje lygiateisiai kaip juoduo
sius Afrikoje. Taip pat raginti visas vy
riausybes, įskaitant Sovietų Sąjungą,savo 
pavaldinius traktuoti su pagarba,a t sižve 1- 
giant į Žmogaus Teises. Vienas paskutinių 
Ministerio Pirmininko pareiškimų, kad "mes 
turime pasitikėti Sovietų Sąjunga" yra be
veik toks pat geras,kaip kad Britų Ministe
rio Pirmininko Chamber 1 a i n ' o po Muencheno 
Konferencijos su Hitleriu.

Me s e s ame labai nusivylę mū s ų vyriau
sybės laikysena Rytų Europos gyventojų at
žvilgiu ir specialiai -Baltijos valstybių 
at-žvilgiu.

Laisva Europa reiškia taip pat taiką 
tame kontinente.

Mes pritariame Kanados Federalinės 
Vyriausybės nutarimui sustiprinti Kanados 
ginkluotas pajėgas ir palaikyti alijantus 
NATO i r NORAD organi zaci jose.

Rezoliucija yra priimta Suvažiavimo 
delegatų.'

Vancouver
Pasi- 
buvo

KRA-
Kluboišleistą SAUSKAI, Lietuvių

knygą nariai,gyvena So.Pasadena.-
North- Jie gavo iš miesto burmist- 

Adv.P. ro pranešimą, kad jų kalėdi- 
i lai- 
miesto 
premi-

Courts". r
savo pranešime niai namų papuošimai

dabartinę padėtį. m_ėjo So.Pašadenos
> antrąją

SOLD

Birutė Grigaitytė-Spudienė
namų pirkimo Ir pardavimo agentė

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

jstoigos Tel.: 535-2500
Namif Tel.: 445-9469

i.

KOLONIJA RUOŠIASI 
[DOMIAI VASARAI
• -BIRŽELIO mėnesį į Van
couver atvyksta iš Toronto 
dr. M. ŪLECKIENĖ, kuri a- 
pibudins mūsų lietuviams' 
Žmogaus Teisėms Ginti 
veiklos svarbą ir parodys 
filmą.
• Atrodo, kad šiais metais 
VancouveTyje sulauksime 
daug lietuvių svečių iš visų 
pasaulio kampelių. Todėl 
planuojame gegužines ir su
buvimus, kuriuose mielai 
norėtumėm matyti svečių. 
Atvykę j Vancouver’į, daugiau 
žinių gausite , skambindami 
tel:943-4770 arba574-7948 .

• Šiais metais LIEPOS 5 d. , 
čia puošiamas SUSIPAŽINI

MO VAKARAS-KONCERTAS. 
Programą atliks Toronto 
ATŽALYNAS ir Seattle LIE
TUTIS. Po to bus bendra 
vakarienė ir šokiai. Norin
tieji dalyvauti prašomi įsi - 
gyti bilietus iš anksto.

Taip pat pranešame, jog 
vėlesniu laiku koncertuoti 
atvažiuoja Toronto FINTĄ- 
RAS. Dabar eina pasitari - 
mai dėl datos ir laiko. Be to, 
žada atvažiuoti iš Montrea- 
lio meno parodėlė VAIVO
RYKŠTĖ su savo ekspona-' 
tais. Todėl Zita T u mal
ti e n ė rūpinasi vietos pa
ruošimu. Smulkiau apie tai 
pranešime vėliau.

KLB Vancouver'io 
Apylinkės Valdyba



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

5 % 
, 7/i%

7 %
10 % 
10’4%

9 % 
9/2 %

io %

AKTYVAI PER 23 
MOKAME UŽ: 

indėlius (P.C.A.) .... 
santaupas .......................
kosd. p ai ūk on. uz sant 
term, indėlius 1 m. ..... 
term, irdėlius 3 m. ...» 
reg. pensijų fondo ..... 
90 di enų indėlius.........
( minimum 5 5-000) 
Reg. pensijų 1 m. ...
DARBO VALANDOS: pirmadieniai s, antradieniais ir ketvirta
dieniais - nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieni ai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

Hamilton
TORONTO "ARAS” 
ATLĖKS HAMILTONAN

KLB Hamiltono Šalpos 
Fondo Komitetas, planuoda
mas lėšų papildymą šalpos 
reikalams, tarpe kitų planų 
nutarė surengti koncertą. 
Yra pakviestas Vyrų Choras 
ARAS iš Toronto, vad. sol.V. 
Verikaičio. Dainuos ir solis
tai V. VERIKAITIS ir R. 
STRIMAITIS.Koncertas vyks 
balandžio mėn.20 d., sek
madienį, 4 vai. p.p. Westdale 
gimnazijos auditorijoje, 700 
Main str. , W. Pelno dalis 
niimatyta paskirti ir Vasario 
16 Gimnazijai. Po gaisro ne
laimių, joje dabar vyksta sta
tybos darbai, reikalingi di
desnių lėšų. Dabar joje mo - 
kosi 93 mokiniai. Savo atsi
lankymu į šį koncertą pa- 
remsite mūsų vienintelę lie
tuvišką gimnaziją laisvaja - 
me pasaulyje.

Kalbant apie Fondo išlai

Winnipeg
MIRĖ SAVANORIS—KŪRĖJAS ANTANAS SAMULAITIS

A.a. Samulaitis Antanas, 
Mykolo ir Konstancijos Sa- 
mulaičių sūnus gimė 1896 
m. gegužės 1 d. Žeimelio 
vals., Panevėžio apskrityje. 
Mirė 1986 m. vasario 18 
d., Grace ligoninėje, Winni
peg'e.

Vos tik nuaidėjo 1918 
m. Vasario 16-tos Nepri
klausomybės Akto paskelbi
mas, Samulaitis Antanas 
išskubėjo ir prisijungė sava
noriu į besikuriančią Lietu
vos kariuomenę. Kaip kariu 
nas buvo pasiųstas į frontą 
prieš lenkus. Kautynėse 
ties Suvalkais buvo sužeis
tas į kojas/Sugrįžęs iš ka

specialybes:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomŠas
495-90e AVENUE, LaSalle 
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle 
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1986. HI. 20

MILIJONUS DOLERIU
IMAME UŽ: 
nekiln. turto paste... 12 % 
asmenines paskolas 13/ž % 
'Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama norią gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų,, 
drauda iki $ 10.000,

das, primintina, kad Š. m. 
vasario mėn. pabaigoje, Fon
das paruošė ir pasiuntė į 
Suvalkų Trikampį 47 siunti
nius hamiltoniečių suaukotos 
aprangos ir apavo. Už per
siuntimą sumokėta $1285 . 
Tai nemaža suma. Fondas 
turėjo ir kitų išlaidų pašal
pos formoje.

Paskutiniu laiku Fondo 
darban įsijungė energinga ir 
sumani darbuotoja Danutė 
Vaitiekūnienė.

MIRUSIEJI
• SKVERECKAS Vladas mi
rė Šy. Juoz.apQ ligoninėje va
sario 17 d. .eidamas 67 me
tus. Palaidotas per Marlatt 
Laidojimo Namus ir iš lie
tuvių A. V. Parapijos bažny
čios, Mississaugos Lietuvių 
Šv. Juozapo Kapinėse.

Liko žmona Bronė ir 5 
dukros, 4-rios su šeimomis 
Kanadoje ir4 broliai, 1 sesuo 
Lietuvoje. Visiems artimie
siems nuoširdi užuojauta.

Zp.

riuomenės, įstojo į Paštų 
valdybą, Pakruojo mieste 
dirbo viršininku. Susipaži
nęs su Lianija (Leona) Keb
lyte, 1926 m. kovo »20 d. 
susituokė. Po vestuvių, už 
trijų dienų išvyko į Kanadą 
Winnipeg'ą. Čia susirado 
darbą, Hudson Bay Co. ir 
1927 m. atsikvietė savo 
žmoną.

Gyvendamas Winni- 
peg'e, su kitais lietuviais 
įkūrė Manitobos Lietuvių 
Klubą ir Pašalpinę Draugiją 
Antanas ir Lianija Samulai- 
čiai išaugino ir išmokslino 
du sūnus: Eric ir Ernest. 
Eric dirba NATO sistemoje. 

o Ernest Manitobos Univer
sitete. Sūnus Eric su žmo
na Ann augina ’dvi dukteris 
ir vieną sūnų. Sūnus Ernest 
su žmona Lillianne augina 
du sūnus. Visi penki vaikai
čiai aktyviai dalyvauja lie
tuvių tautinių šokių grupė
je ir Winnipeg'o Lietuvių 
Bendruomenės ruošiamose 
Folkloramose.

Po II Pasaulinio Karo 
atvykus į Winnipėg'ą dau
giau lietuvių, pradėjus kur
ti lietuvių parapiją ir staty
ti Šv. Kazimiero bažnyčią, 
Antanas Samulaitis ir visa 
jo šeima daug prisidėjo 
prie parapijos kūrimo.

Antanas Samulaitis, išė
jęs į pensiją, pasiryžo įsi
rengti savo namą. Visi bal
dau lentynos, spintelės ir 
kiekvienas kampelis pertai
sytas su dailiais išraity
mais ir tinkamais apšvieti
mais. . Į Samulaičių namą 
įėjus, atrodo, kad įeini į 
dailės muziejų.

Baigęs įrengti savo namą 
Antanas Samulaitis manęs 
paklausė: "Vincai, kodėl
lietuviai neturi karių vete
ranų skyriaus Winnipeg'e. 
Ukrainiečiai turi, lenkai 
turi".

Po tokio jo pareiškimo, 
1985 m. lapkričio mėn. su 
Antanu sušaukėme lietuvių 
karių veteranų susirinkimą 
V. Januškos bute. Bet į 
kviestą susirinkimą atvyko 
labai mažai, tad susirinki
mas neįvyko.Tada Antanas 
pasakė, kad mes turime 
sušaukti antrą susirinkimą 
ir sudaryti lietuvių karių 
veteranų grupę. Bet pirma, 
negu sukviesim karių vete
ranų antrąjį susirinkimą, 
Antanas ir Lianija Samulai- 
čiai pradėjo rengtis 1986 
m. kovo 16 d. iškilmingai 
minėti 60 metų vedybinį 
jubiliejų. Tą Antano-Liani- 
jos jubiliejų ėmėsi organi
zuoti abu sūnūs su žmono
mis ir vaikaičiais: sukvietė 
visus Winnipeg'© ir apylin
kės lietuvius, užsakė didelį, 
restoraną, talpinantį virš 
dviejų šimtų žmonių, užpra
šė lietuvių sv. Kazimiero 
bažnyčioje specialias pa
maldas su vedybinėm apei
gom, jau buvo pasirengę 
nepaprastai nuoširdžios tar- 
pusavės meilės džiaugsmin
gam 60 metų jubiliejui. 
Bet vasario 15 d. Samulai
tis staiga susirgo. Nuvež
tas į Grace ligoninę, išgulė
jo 4 dienas ir vasario 18 
d., 10 vai. ryto mirė. Žinią 
apie jo mirtį pranešė Lillia
nne Samulaitis ir prašė ma
nęs būti karstanešiu. A. 
Samulaičio visa šeima budė
jo 4 dienas ir naktis ligoni
nėje prie lovos, laukdami 
Antano atgaunant sveikatą, 
bet vasario 18 d. jis užmi
go amžinu miegu.

Vasario 21 d. 7 vai.
ryto Korban laidotuvių kop-
tyčioje prelatas Justinas 
Bertašius kalbėjo maldas, 
o vasario 22 d. 10 vai. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje laikė 
gedulingas pamaldas. Vargo
navo Renata Ramančiaus- 
kaitė ir Danguolė Januškai- 
tė. Laidotuvių koplyčioj

hDCCUCD INSURANCE t M " t O H L n REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - , 231-6226
3830 B Bloor Street West e Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo rtlendoi: 9 v.r. - 7 v.v. , iat/arfianiai» 9 v.r. — 12 v»e.p.

Narys of “Barter Business** B ura

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

ir Šv. Kazimiero bažnyčioje 
karstas skendėjo gelių puokš
tėse ir vainikuose. Karsto 
nešėjai kariai veteranai’. 
Valter Stapon (Steponavi
čius), Mykolas Januška, Vin
cas Januška, Eugenijus Ka- 
lasauskas, Victor Novog 
(Novogrockis) ir Paul Plack- 
tis (Plečkaitis). Virš pami
nėti karsto nešėjai Valteris 
Steponavičius ir Mykolas 
Januška kartu su Antanu 
Samulaičiu 1919-1920 me
tais kautynėse prieš 10 kar
tų skaitlingesnį Lietuvos 
priešą-lenkus, ties Vilnium, 
Giedraičiais, Širvintais ir 
Suvalkais, savo narsa ir 
pasiaukojimu parnešė Lietu
vai laisvę. O dabar savo 
draugo Antano palaikus at
nešė amžinam poilsiui. Po 
pamaldų Samulaičio Antano 
karstąs, palydint daugeliui 
žmonių, nuvežtas į Assump
tion kapines ir lietuvių ka
rių veteranų nuneštas, pa
guldytas mauzoliejuje amži
nam poilsiui.

Mirusiojo liūdi: per 60 
metų sandaroje ir meilėje 
išgyvenusi, žmona Lianija, 
sūnus Eric, jo žmona Ann 
ir trys vaikaičiai, \ sūnus 
Ernest, jo šmona Lillianne 
ir du vaikaičiai, Lianijos 
sesuo Apolonija su vyru 
Kazimieru Malaskevičiai 
ir kiti artimieji bei 'visi 
vinnipegiečiai. Po laidotu
vių apeigų, mauzoliejuje, 
velionio žmona pakvietė 
visus laidotuvių dalyvius 
pietums į Šv. Kazimiero 
parapijos salę. Ji supjaustė 
ir išdalino laidotuvių daly
viams tortą, kuris buvo 
skirtas vedybinio jubiliejaus 
pietums.

Ilsėkis ramybėje garbin
gos atminties, lietuvių tau
tos prisikėlimo didvyri 
Antanai - ir lauk mūsų.

V incas J anuška.

fchicago|
ĮDOMUS KONCERTAS 
CHICAGO'JE

Pasaulinio garso klarne
tistas, lietuvių kilmės mu

zikas Ramūnas Kireilis pir
mą kartą pasirodė Chicagos 
lietuviams ir laimėjo jų 
simpatijas. Akomponuojant 
prof. Ramintai Lampsaty- 
tei-Kollars, jis nustebino 
savo tautiečius aukšto lyg- 
gio atlikimu.

Savo programoje tarp 
kitų dalykų, Kireilis atliko 
jam dedikuotą garsaus Lie
tuvos kompozitoriaus Ju
liaus Juzeliūno gan ilgą 
trijų dalių kūrinį - "Koncer
to" vardu. Tai buvo šio 
veikalo pasaulinė premjera.

Kartu su sol. Guoda 
Puzinauskaite iŠ Washing
ton'© R. Kireilis atliko 

. "Šešias dainas" - (šiuos kom
pozitoriaus Louis Spohr kū- 

padainavo vokiškai). Kon
certo pabaigoje R. Kireilis, 
akomponuojant R. Lampsa- 
tytei, pagrojo Bramso kūri
nį, o pirmos dalies viduryje 
be palydos - Stravinskio 
'"Tris pjeses".

Šio koncerto programa

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

TEL: 533-3531

Pasaulinio garso klarnetistas R. KIREILIS, pianistė dr. R. 
LAMPSATYTĖ-KOLLARS ir sol. G. PUZINAUSKAITE po 
jy koncerto kovo 9 d., 1986, Chicago's Jaunimo Centre.

Nuotr. E d. ŠulaiČio

buvo pradėta jaunos solis
tės Guodos Puzinauskaitės. 
Ji sudainavo du komp. 
Gruodžio ir po vieną Si- 
niaus, Karoso ir Čerienės 
kūrinį.

Šių dainų ciklą solistė 
pradėjo Juliaus Siniaus dai
na "Našlaitėlės rauda".Dai
nininkė jaunose dienose ne
teko mamos, bet su užsis
pyrimu ir nemažomis pas
tangomis ir tėvelio parama 
išsimokslino ir dabar nori 
kopti į muzikos aukštumas.

Tačiau, kaip ir visos 
šiame krašte gimusios so
listės, taip ir Puzinauskai-

morrtreel
įdomi paskaita

CONCORDIA Universitete, 
1455 deMaisoneuve W. Blvd. 
KOVO 27 d. , ketvirtadienį , 
8:30 v. v. Room H- 937 bus 
Vladimir Bukowski paskaita 
apie pavergtas tautas. Jis 
pats buvo uždarytas privers
tinoje psichiatrinėje ligoni- 
nėję, kur iškentėjo 23 mė
nesius, sunkiųjų darbų kalė- o LAURINAITIS Tony - pro- 
jime išbuvo 8 metus, kalėj! - fesionalas fotografas, per 
nae 2 metus ir tremtyjebdfe>i&ilįU£>4 -Mtas patalpas. Jo 
metus. Įėjimas visiems naują adresą ir telefoną ra* 
laisvas. Mūsų studentija tu- n site skelbime 8 puslapyje.

I "NL" NAMŲ REMONTO VAJŲ ATSILIEPĖ:
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA "TA L K A" 

-$2OO; ■
$1OO, - A. S. Kenstavičlus; $50, - K. Čižauskas; K. Dau

nys - $25, F. Stirbys - $25, St. Varanka - $25, Alb. Bar
šauskas - $25, J. Liorentas - $20, Mrs. P. Lecours -$1O, 
Fr Vičiulis - $1O, A. Balčiūnas - $1O.

NUOŠIRDŽIAUSIAS AČIŪ VISIEMS’ "NL"

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

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

GUY € 
RICHARD

rinius sol. Puzinauskaitė

ROOFER------ COUVREUR

5784 Vardun Av 
Vardun, Qua., 
Tai: 767-9956

,123 Maple Blvd, 
Cbateauguy,, 
Tai: 691-4763

r FUNERAL HOME
J. F. Wilson &Sons Ine,

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuri-s jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui ar taisymui skambinkite: 364-1470

irsi

tei nelabai buvo lengva 
susidoroti su lietuvišku ta
rimu bei dainų interpreta
cija. Jai žymiai lengviau 
sekėsi dainuojant arijas iš 
Pucirii ir Mascagni operų.

Šį neeilinį koncertą su
rengė "Margučio" Radijo 
programos vedėjas Petras 
Petrutis. Netrukus - balan
džio mėn.20 d.toje pačioje 
salėje bus dar vienas "Mar
gučio" rengiamas koncertas 
Jo programą atliks jau ket
virtą kartą atvykstantieji 
sol.Nelė ir muz.Arvydas 
Paltinai iš V.Vokietijos, eš.

retų ypač pasinaudoti šia re
ta proga ir jo pasiklausyti, 
o AV Parapijos Komiteto 
nariams ir visiems kitiems 
už atliktus darbus prie AV 
bažnyčios pastatų ir už Šil
dymo įrengimų iŠvalymąrA. 
JONELIUI, E, AUGŪNUI, V. 
ŽITKUI, Br. STAŠKEVIČIUJ, 
P. GIRDŽIUI, K. TOLIUŠIUI, 
K. MARTINĖNUI, A.ŠVEI - 
KA USKUI nuoširdžiai dėkoja 
kleb. J. Aranauskas, S. J.



morrtreal
MIRUSIEJI :

• KALINAUSKAS Frank, 64 m. 
mirė kovo mėn. V2 d. Moot-' 
realio General ligoninėje. Li
ko žmona Stella, sūnus, duktė 
su šeimomis, du broliai ir 
sesuo, su šeimomis.

Palaidotas iš Šv. Kazimie
ro bažnyčios Notre Dame 
dės Nėiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems

• velykinę PROGRAMĄ 
girdėsime per lietuviškąją 
Radijo Valandėlę KOVO25 
d. ,antradienį, 11:30 vai- v. 
CFMB banga 1410.
PAGERBĖ JUOZUS

Kovo 16 d. , AV Parapijos 
salėje vyko pietūs, skirti Juo
zų garbei. Atvyko daugiau 
kaip 150 svečių pagerbti 
kleb. Juozo Aranausko ir kitų 
Juozų - Juzių.

Svečių tarpe buvo ir Ai
varo Farinacci, atstovavęs 
LaSalle merą. Už garbės 
stalci sėdėjo 12 Juozų, o vie - 
nas Juozukas, gavęs gėlę , 
pasiliko su mama. Buvo at
vykę ir Šv. Kazimiero klebo - 
nas St. Šileika ir kun. Iz. Sa
dauskas.

Aldona Urbanavičienė ati
darė trumpu žodžiu pietus . 
Su vardinėmis sveikino raš
tu kleb. Juozą Aranauską 
įvairios mūsų organizacijos, 
o žodžiu pasveikino K. To
liušis- Bendruomenės vardu, 
sol. A. Keblys - Parapijos 
Choro vardu, J. Baltuonienė-

prugruma. ai v ui . . cu m, , y, u x | o s 11 erų v i sk ų vei k I ą Vasario 16 —tos d. minėjimo proga šiemet

Montrealio P auk stytes i r V i I k iuk ai Abi nuotraukos R. Otto

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 

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

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’!

"LITAS" SĖKMINGAI UŽBAIGĖ FINANSINIUS METUS

Metų laikotarpyje LITO 
aktyvas nuo $13.969,337 pa
siekė $17. 467, 248, t. y. , be
veik^. 5 milijonų prieaūg - 
lio.

Sumokėjus pelno mokes
čius, liko $123 ..683. LITO 
rezervas su nepaskirstytu 
pelnu jau yra pasiekęs 3.42% 
nuo aktyvo. Patartina išau - 
ginti rezervą iki 4.5%-5% 
aktyvo. Išauginę tokį rezer

vą, proporcingai būtume ly
gūs su komerciniais bankais 

LITAS neturi nurašomų 
skolų ir apie 90% LITO iš- 
skolintų pinigų yra paskolos 
nuosavybėm arba pilnai ga
rantuotos asmeninės pasko
los. Tokios yra pačios sau
giausios. Tačiau šiais fi
nansiniai nepastoviais lai
kais yra būtinas bent 4. 5% 
rezervas. "Lito" Inf .

’’Pavasario"Mergaičių Cho -
ro ir Seselė Palmyra-. Se - 
sėlių ir "Rūtos" Klubo var
du.

Skanius pietus paruošė 
vadovaujant Marijai . Vaup- 
šienei, G. Balaišienė,O. U- 
sienė, N. Naikelienė.

Tris dainas padainavo sol 
Agutė Paškevičienė, akom - 
ponavo muz. Aleksandras 
Stankevičius. Dal .

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Lietuvos Karaliaus Min

daugo Šaulių Kuopos meti
niam susirinkimui praėjus , 
naujai išrinkta Kuopos val-

Dr. J. MALISKA 
d. d. s;

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St. W.
Suite 600. Montreal, P.Q.
Tci. Bus.: 866-8235

Namu : 761 — 4673*

M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINĖ

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

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

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

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. 8.H3A 2G6 Į&__

♦

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

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

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 psi. 

dyba ir jos p-kas Aug. Mylė 
kovo 12 d- susirinko į Kuopos 
būstinę pirmam posėdžiui , 
kuriam^ pasiskirstė parei
gomis:

Aug. M^lė - pirmininkas, 
V. Sušinskas - pirm, pava
duotojas, J. Babrauskas- 
sekrėtorius, A. Žiūkas- ka - 
sininkas, B. Kasperavičius - 
sporto vadovas šaudyme, A. 
Račinskas - vėliavininkas , 
Jenny Rimeikienė - parengi
mų vadovė, šeimininkė, A. 
Čepulis - Kuopos turto glo
bėjas, Aug. Kalvaitis - ligo-

Dn Philip Stulginskį
D.D.S. '

Danty gydytojas - chirurgas
M06 Centrate, coin comer 45e ava.

•Uite 200. 364-4658

Tel: 364-4658 

nių lankymo ir Bibliotekos 
vedėjas, V. Barauskas -V - 
bos narys ir P. Gabrys - in
formacijai.

Išrinkti atstovai į Vii - 
niaus Šaulių Rinktinės atsto
vų suvažiavimą, kuris įvyks 
š. m. balandžio 26-27 d. d. - 
Hamiltone, DLK Algirdo 
Šaulių Kuopos globoje.

• J. ŠIAUČIULIS ir Aug. MY
LĖ kovo 15 d. išvyko į To
rontą dalyvauti Baltic League 
atstovų suvažiavime.

• L. K. M. Šaulių Kuopos ka
pelionui Tėv. J. Kubiliui, SJ 
sunegalavus, kapeliono pa
reigose šiuo metu yra kun 
Stasys Šileika, SDB, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas.

IŠKELIAVO ANAPUS
Šių metų vasario mėn. 11 studijavo ir baigė veterina- 

d. , po ilgos ir sunkios ligos riją. Baigus studijas, bu- 
Eloroje, Ont. mirė veterina-įvO paskirtas kavalerijos 
rijos gydytojas Viktoras ‘ pulkan veterinarijos gydyto- 
Sniečkus. ju. Išėjęs iš kariuomenės ,

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

'• Didelis pasirinkimas gatavu,paltų,.
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju 
o Siuvu ir parduodu

Tel: 288-9646

TniXl V I PORTRAITS
• *—1 g PASSEPORT - COMMERCIAL 

P H OTOI MARIAGE - WEDDINGS 

studio!5 220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 Tel.: 481-6608

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

APDRAUSTAS

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

Telefonas : 721-9496

MONTREAL ENTERPRISES Reg’l 
draudimo agentūra

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

TIL. 727 -3 120H«nV 376-3781

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t ą r SL-.* J-JLJLY-2.L9/5 Q.

MEMBER D.N. BALTRUKONIS
fgnį'i IMMEUBLES - CLASSIC INC.
lMv<' Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas

PIRKIMAS - PARDAVIMAS
irjTEM .445 jean To|on W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 ; Residence: 737-0844.
■ ■■ n1, u ............u, i i wiaimiIigsaaagaMi

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

JONAS IR COTĖ
REALTIES

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

VINCAS PIEČAITIS 

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Velionis buvo gimęs 1895 
m - Zanavykų krašte, gausio
je 4 brolių ir 3 seserų šei
moje.

Priklausė Montrealio lie - 
tuvių bendruomenei ir visa - 
da labai tvarkingai užsimo
kėdavo solidarumo mokestį. 
Buvo didelis spaudos mėgė
jas ir skaitė bemaž visą iš
eivijos lietuvišką spaudą. 
Būdamas jau sunkioje ligo
je, savo užrašų knygutėn į - 
rašė, kad reikia apmokėti 
Bendruomenės solidarumo 
mokestį, " Nepriklausomos 
Lietuvos" prenumeratą ir 
Lietuvių Fondui 1OO dolerių.

A. a. Viktoras Sniečkus 
mokėsi Marijampolės gim
nazijoje ir ją baigė Vorone - 
že. Kauno Universitete stu
dijavo mediciną, bet jos ne
baigęs, Tartu Universitete 

buvo Kauno apskrities vete
rinarijos gydytoju.

1944 m. artėjant frontui su 
šeima ir visa gimine pasi
traukė į Vakarus-

1948 m. atvyko Kanadon ir 
vienus metus dirbo pas ūki - 
ninką. Po to gavo darbą 
Calgary skerdyklose, tikrin
ti skerdžiamų gyvulių svei
katingumą.

Buvo vedęs veterinarijos 
gydytoją, kuri Kanadoje, iš
laikiusi reikalingus egzami
nus,. dirbo savo specialybė

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

Tel. Bušu 722-3545 
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
c. I. B.

• GAISRA5 • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ e 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Hlk 1L7

je-
Sulaukęs pensininko am

žiaus, persikėlė Eloron ir 
čia praleido savo likusius 
gyvenimo metus

Nuliūdime paliko žmoną 
Pauliną, sūnų dr. Algirdą su 
šeima Vaterloo Universiteto 
profesorių, brolį Juozą su 
šeima Ir seserį Gražiną su 
šeima Lietuvoje.

Ilsėkis, mielas Vitau, Ta
ve priglaudusioje svetingoje 
Kanados šalyje. J.

B.Com
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