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TERORISTŲ ATAKOS 
NESIBAIGIA

Nežiūrint amerikiečių 
laivyno ir aviacijos veiksmų 
nukreiptų prieš Libiją Vidur
žemio jūroje, nei pakartoti
nų grasinimų, teroristų bom
bos tebesproginėja. Neseniai 

• nukritęs Meksikos keleivinis 
lėktuvas (žuvo visi 166 ke
leiviai), prieš kelias dienas 
sprogusi bomba Amerikiečių 
Trans World Airlines lėktuve 
netoli Atėnų (žuvo 4 kelei
viai), š.m. balandžio mėn. 
5 d. Vakarų Berlyno šokių 
klube sprogusi bomba (du 
užmušti ir 193 sužeisti),Stoc- 
kholme š.m. balandžio 7 d. 
sprogusi prie JAV lėktuvų 
bendrovės įstaigos bomba, 
nesibaigiantys sprogimai Bei
ruto mieste ir apylinkėse, 
vis tai įrodymas, kad tero
ristai nė nemano nustoti 
sprogmenimis kovoti už savo 
teritorinius ir politinius tiks
lus bei reikalavimus. Dėlei 
daugelio pastarųjų teroro 
pasireiškimų Amerika kalti
na Libiją, nors iki šiol tikrų 
įrodymų tokiam tvirtinimui 
ir neturi. Tačiau Libiją pa
laikančios įvairios teroristų 
grupės yra viešai pareišku- 
sios, kad jos įvykdė visus 
prieš JAV nukreiptus sprog
dinimus.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prancūzijos vyriausybė 
paprašė išvykti du Libijos 
diplomatus, įtariamus teroro 
veiksmų planavimu prieš a- 
merikiečiams priklausančias 
įstaigas Prancūzijoje. Ameri
kiečių spauda rašo, kad pa
našaus elgesio prieš Libijos 
diplomatus arba net jų dip
lomatines įstaigas laukiama 
ir iš Vakarų Vokietijos.

SOVIETŲ BĖDOS 
AFGANISTANE

Sovietų okupaciniai dali
niai paskutinėmis dienomis 
turėjo labai stiprių susirėmi
mų su Afganistano laisvės 
kovotojų daliniais. Vakarus 
pasiekė žinios, kad vienose 
kautynėse netoli Pakistano 
sienos sovietai sutraukė apie 
5000 karių, kad galėtų su
naikinti afganistaniečių įsi
tvirtinimą. Laisvės kovotojų 
pranešimais, tose vienose 
kautynėse žuvo daug sovietų 
karių. Žuvo nemažai sovietų 
okupacinės kariuomenes ir

portuotąjį į Izraelį Demjan- 
juk'ą. Jis esą kaltinamas 
buvęs Treblinkos koncentra
cijos mirties Ipgerio ypatin
gai žiaurus sadistas sargas, 
kalinių pramintas "Ivano 
Žiauriojo" pravarde. Tas la
geris buvo okupuotoje Len
kijos teritorijoje. Kaltinama
sis, sakoma, prisidėjęs prie 
tūkstančių kalinių nužudymo 
dujomis. Nužudytųjų daugu
ma buvę žydai. Demjanjuk' 
as gi tvirtina, kad jisai nie
kados nebuvęs sargu, niekad 
nebuvęs Treblinkoje ir tik
rai nesąs tasai "Ivanas Žiau
rusis". Kaikurie faktai, atro
do, tai patvirtina. Anot 
Demjanjuk'o, jisai buvęs vo
kiečių paimtas nelaisvėn ir 
išbuvęs belaisvių lageryje 
iki 1945 metų. Štai kaikurie 
liudijimai iškilę aikštėn da
bar: 1960-ųjų metų dešimt
mečio pabaigoje buvęs Treb
linkos kalinys Avraham Gold
farb j^ra paliudijęs, kad "Iva
nas Žiaurusis" buvo nužudy
tas sukilus kaliniams 1943 
metų rugpjūčio mėn. 2 d. 
Goldfarb, dabar jau miręs, 
apie tąi liudijo Tel Aviv 
universiteto žydų žudynių 
Tyrinėjimų centrui. Kitas 
liudijimas, po priesaika, bu
vo atliktas Žydų Istorinės 
Dokumentacijos Centre Vie
noje 1947 m. gruodžio 24 
d. Buvęs Treblinkos kalinys 
Elias Rosenberg tvirtino, 
jog keli asmenys įsiveržę 
į sargų~ baraką ir užmušę 
"Ivaną Žiaurųjį". Dar kitas 
liudininkas Ispanijoje (Joa
quim Garcia Irbez, 85 metų 
amžiaus, Ispanijos pilietinio 
karo veteranas, kalėjęs Treb
linkos lageryje), taip pat 
tvirtina, ~ kad tasai sargas 
"Ivanas Žiaurusis" buvęs nu
žudytas kalinių sukilimo me
tu. Neatitinka ir Demjanjuk’ 
o ūgis (180 cm.) su paieško
mojo sargo, nes šio ūgis vo
kiečių dokumentuose pažymė
tas 175 cm. Izraelio prokura
tūra sakosi turinti apie 20 
liudininkų, kurie patvirtinsią, 
kad Demjanjuk'as buvęs a- 
nas žiaurusis sargas.

Laikraštis pamini ir kai- 
kurių Izraelio teisininkų nuo
mones. Vienas jų, Jeruzalės 
miesto advokatas Haim- 
Katz, nurodė, kad Izraelio 
kriminaliniai įstatymai yra 
pagrįsti Britų teisine siste-

VANCOUVER’IS RUOŠIASI "EXPO 86” PASAULINEI PARODAI

nieko (I would not get invol- nio reikalų vedėjo (menager) 
ved in it). Antrasai, buvęs Morris Friesner kriminalinę 
vyriausiojo teismo teisėjau praeitį. Ir pats Friėsner, 
Haim Cohn, šiuo metu vado-|-Toronto biznierius, prisipaži- 
vaujantis kovotojas už žmo- no, kad jis buvęs nubaustas 
gaus teises Izraelyje, pareiš-7praeityje už sukčiavimą^, 
kė, kad dėl Demjanjuk'o by- padegimus, užpuolimus bei 
los esą daug problemų, nes slėpimą pavogtų daiktų. To- 
"sunku remtis (to rely) liudi-j' ronto spauda be to tvirtina, 
ninku atmintimi po 44 metus kad visa Friesner'io biznie

riška -karjera jau nuo 1966 
g metų esanti labai drumsta 

ATLEIDO, ir, 1982 metais, subankruta- 
> vus vienam jo bizniui, likę 
r net apie 200,000 dolerių ne

išmokėtų skolų. Kadangi 
Fonyo yra pasiruošęs naujam 
bėgimui Didžiojoje Britanijo- 
jeį kad surinktų pinigų Ang
lijos nelaimingiems vaikams, 
jis nutarė, kad toks neaiš
kus jo biznio reikalų vedė
jas gali pakenkti visam rei
kalui, todėl ir atleido Fries- 
ner'į iš tų pareigų.

STEVE FONYO 
SAVO BIZNIO VEDĖJĄ

Vienakojis bėgikas Stew 
Fonyo, perbėgęs skersai ) 
nadą ir surinkęs dešimt’ ši 
puse milijonų dolerių gydy
mui vėžio ligos, dėl Kurios 
ir jis prarado vieną savo 
koją,pasidarė savotiškas hero
jus, nes užbaigė Terry Fox 
nebaigtą misiją. Tačiau jau 
kurį laiką Kanados spauda 
ėmė kelti viešumon jo biz-

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS IR BATUNAS 
IEŠKO VASAROS STAŽISTO

Lietuvių Informacijs Centras ir BATUNAS, pabaltie- 
čių organizacija prie Jungtinių Tautų, ruošia bendrą stažą 
studentui, norinčiam dirbti Šią vasarą New Yorke.

Internas dirbs aštuonias savaites Lietuvių Informa
cijos Centro Įstaigoj Brooklyn'e įr BATUNO įstaigoj 
Bronkse. Pareigos: pabaltiečių sąžinės kalinių duomenų 
surinkimas ir įvedimas į kompiuterį, ryšių palaikymas su 
nevaldinėm organizacijom ir diplomatais prie Jungtinių 
Tautų ir kiti pavesti darbai, įskaitant straipsnio parašymą 
apie vasaros stažą pabaltiečių spaudai.

Kandidatai į internus turi būti bent 18 metų, lais
vai valdyti anglų kalbą ir . turėti mašiną.

Stažistui bus mokama $1200 (US) už 8 darbo savai
tes. Bus parūpintos gyvenimo patalpos ir apmokamos pra
gyvenimo bei su darbu surištos išlaidos. Pirmenybė bus 
duodama studentams, turintiems nuovoką apie Žmogaus 
Teisių klausimus.

Didesnė stažo dalis bus atliekama Lietuvių Informa
cijos Centre.

Reziume siųsti iki gegužės 2 d, į, Lithuanian Infor
mation Center, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY, 11207. 
Tel.: (718) - 647-2434.

kitose Afganistano provin
cijose. Paktia provincijoje

m a, todėl nesą jokios abejo
nės, kad kaltinamasai bū- PRANESA ELTA:

žuvo ir 52 laisvės kovotojai. 
Partizanai tvirtina nušovę 
ir vieną sovietų karinį lėktu
vą.

KANADIEČIŲ SPAUDA
APIE DEMJANJUK'O BYLĄ

Š.m. kovo mėn. 24 die
nos numeryje Montrealio 
dienraštis "The Gazette" 
įdėjo įdomų straipsnį apie 
ukrainiečio John Demjanjuk 
bylą, pavadintą "Has Izrael 
got wrong man?". Straipsnio 
pradžioje sakoma, kad Izrae
lio tardytojai šiuo metu su
sidūrė su dideliais sunkumais 
berenkant kaltinamąją me
džiagą prieš suimtąjį ir dė

siąs teisiamas teisingai, be
šališkai. Kaltintojai turėsią 
įrodyti, kad kaltinamasis 
yra kaltas be abejonės. Jei
gu to negalėsią įrodyti - 
kaltinamasis būsiąs išteisin
tas. Kiti du teisininkai yra 
kiek atsargesni ir kritiškes
ni. Dr. Yitzak Raveh, pavyz
džiui, mano, kad Izraelis 
turįs būti labai išmintingas, 
persekiodamas įtariamuosius 
nacių karo nusikaltėlius."Jei- 
gu aš būčiau vyriausias pro
kuroras", pasakė dr. Y. Ra
veh, - "patikrinčiau visus 
įrodymus labai rūpestingai, 
ir jeigu tai tebūtų žodiniai 
pareiškimai, - nepradėčiau

• VLIKO Valdybos posėdyje vasario 22 d. tarpe kitų rei
kalų, buvo nutarta, kad VLIKO ir PLB atstovai susitiks 
Chicago'je pasitarti dėl Vienos Konferencijos ir bendrai 
dėl planuojamo lietuviškų veiksnių susirinkimo. VLIKO 
Valdybą tame pasitarime atstovaus dr. Krivickas ir V. 
Jokūbaitis.

PASAULIO PABALTIEČIŲ SANTALKOS POSĖDIS
Vasario 21 d. VLIKO/ELTOS būstinėje, Washingtone 

įvyko antrasis šiais metais Pasaulio Pabaltiečių Santalkos 
posėdis, pirmininkaujant dr. K. Bobeliui. Posėdyje iš lietu
vių dalyvavo dr. D. Krivickas, sekretoriavo M. Samatienė. 
Lietuvių, latvių ir estų atstovai pranešė apie svarbesnius 
paskutiniojo mėnesio įvykius ir artimos ateities planus 
bei numatytas programas.

Estų, atstovas M. Kari pranešė, kad Estų Pasauli
nės Tarybos pirmininkas L. Savi lankėsi Australijoje, ir

tenykštis Pabaltiečių Komitetas pageidauja artimesnio ben
dradarbiavimo su PPS Centru. M. Kari taipgi pranešė, 
kad Kanados pabaltiečiai svarsto projektą dėl surinkimo 
laisvame pasaulyje didelio skaičiaus parašų siekiant Pabal- 
tiečiams stebėtojo teisiu. Jungtinėse Tautose. Dr. Bobelis 
pasiūlė Pabaltijos klausimą vėl kelti Europos Parlamente.

Latvių atstovas G. Meierovics pranešė apie Julijs 
Kadelio netikėtą mirtį V.- Vokietijoje. Jo netekimas yra 
didžiai nuostolingas, nes jis daugiausia pasidarbavo ruo
šiant Šaltų Tribunolą Kopenhagoje ir, Taikos ir Laisvės 
Žygį.

Dr. Bobelis pranešė apie savo kelionę į Europą ir 
ten turėtus pasimatymus su A. Klimaičiu (Ziuriche), ir 
inž. A. Venskum (Paryžiuje). Inž. Venskus sutiko kontak
tuoti Jean-Marie Daillet, buv. Kopenhagos Tribunolo teisė
ją, kad jis sutiktų būti kalbėtoju demonstracijų metu, Vie
noje, kurios veiks ESB Konferencijos metu.

Plačiau diskutuotos detalės ir programos įvyksian
čioms šioms Europos Saugumo ir bendradarbiavimo Konfe
rencijoms - balandžio mėnesį Bern'e, ir lapkričio mėn. 
Vienoje.

Detalės bus skelbiamos spaudoje artimiausiu laiku. 
Estų atstovas pranešė, kad estų jaunimas Stokholme, Šve
dijoje, jau organizuoja keletą 
konferencijos metu ruošiamose 
se.

autobusų dalyvauti Vienos 
Pabaltiečių demonstracijo-

ŠVENTĖ
Vasario 24 d. estai tėvynėje ir išeivijoje minėjo 

savo nepriklausomybės dieną. Amerikos Estų Tautinė Tary
ba paskelbė pareiškimą, kuriame pasmerkiama "nesiliaujan
ti brutali sovietinė okupacija". Estijos nepriklausomybės 
metų atsiekimai palyginartii su dabar vykstančiu "sistemin
gu politinių ir žmogaus teisių pažeidinėjimu".

Estų pareiškime reiškiamas ypatingas susirūpinimas 
Estijos rusinimu. Estų nuošimtis savo tėvynėje sumažėjo 
nuo 92% 1939 m. iki 68% 1970 m. Rusų kalba brukama 
į švietimo sistemą, spaudą, radiją, televiziją ir visą viešą
jį gyvenimą. Prieš keletą metų buvo uždrausta ginti di- 
zertacijas estų kalba. Neseniai paskelbta, kad rusų kalba 
bus pradėta mokyti Tartu miesto vaikų darželiuose. ^Ta- 
čiau, pabrėžia Taryba, laisvės atstatymo svaja tebėra gy
va visų estų širdyse.

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBES

REAGANO PAREIŠKIMAS UKRAINOS 
NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES PROGA

Prezidentas Reagan'as paskelbė pareiškimą Ukrai
nos nepriklausomybės paskęlbimo 68-tųjų metinių proga. 
Pasak jo, niekas negali ištrinti ukrainiečių gilaus tautinio 
jausmo". Reagan'as išreiškė savo solidarumą su ukrainie
čiais, kurie, jo žodžiais, siekia laisvės, žmogaus teisių, 
ir tautinio tapatumo išlaikymo. Pareiškime buvo išvardin
ti keli kalininami ukrainiečių patriotai.

AMERIKIEČIŲ RAŠYTOJU AKCIJA PADĖTI GINTAUTUI 
IEŠMANTUI

Lietuvių pastangos tarptautinėje rašytojų organiza
cijoje atnešė gažių vaisių. Vasario pradžioje, amerikie
čių PEN Centres išsiuntinėjo savo nariams aplinkraštį, 
kuriame jie raginami rašyti laiškus sovietų valdžios at
stovams ir prašyti, kad iš konclagerio būtų paleistas po
etas ir žurnalistas Gintautas Iešmantas. Amerikiečių PĖN 
Centrui priklauso apie 2000 rašytojų.

PEN aplinkraštis aprašo Iešmanto gyvenimą- ir jo 
teismą 1980 m. drauge su Povilu Pečeliūnu ir Vytautu 
Skuodžiu. Apie jį negaunama daug žinių ir atrodo, kad 
jo šeima bijo susirašinėti su užsieniu. Iešmantas buvo pa
skelbęs bado streiką, protestuodamas prieš konclagerio 
vadovybės uždraudimą jam rašyti. Po dešimties dienų ba
davimo jį pamaitino prievarta ir vertė bematant valyti 
sniegą nepaprastame šaltyje.

Amerikiečių rašytojų aplinkraštyje reiškiamas susi
rūpinimas, kad Iešmantas nebūtų iš naujo nuteistas ir pa
smerktas užmarščiai psichiatrinėje celėje. 1984-ais metais
jis buvo perkeltas iš Permės 35-jo lagerio į 36-tąjį, kuria
me veikia ypatinga psichiatrinė ligoninė. Šiais metais bai-
giasi Iešmanto bausmė lageryje ir jis turi būti perkeltas 
į nutrėmimą. Bijomasi, kad pasiremdama nauju įstaymu 
(B.K. 188-3 str.), valdžia gali jam pridėti dar keletą metų, 
lagerio. Iešmanto sveikata dabar labai pavojingame sto - 
vyje.

SUSITARIMAI SU OKUPANTU - LIETUVIŲ ĮŽEIDIMAS
Chicagos Kamerinio Orkestro vadovas Dieter 

Kober paskleidė pranešimus, kuriuose sakoma, kad susita
rus su Sovietų Sąjunga, ruošiamas . koncertas "Salute Li
thuania".

Amerikos Lietuvių Taryba p.Kober pasiuntė raštą, 
kuriuo priminė, kad Lietuva yra Sovietų Sąjungos okupuo
ta, kad JAV okupacijos ir Lietuvos inkorporacijos nepri
pažįsta ir tarimasis su okupantu, ruošiant "Salute Lithu
ania" yra tik įžeidimas pavergtai tautai.

(Koncertui duodant dar tokį pavadinimą kaip jis 
skelbiamas- tai tik pabrėžia Sov.Sąjungos propagandinio 
tinklo įžūlumą. Red.)



Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyųutž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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KUR LIETUVOS KRIKŠTO 
MINĖJIMO PASLAPTIS?
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU SĄJUNGOS PAREIŠKIMAS

Reiškiamos spaudoje nuomonės, pareiškimai, "filo
sofiniai" išvedžiojimai ir privačiai įvairūs nepasitenkini
mai dėl Lietuvos krikšto tikrosios datos, yra labai svar
bus reikalas dėl krikščionybės priėmimo minėjimo. Tą gin
čijamu klausim? turėt? išspręsti bažnytinės teisės žinovai 
ir teologai specialistai. Be to, klausimas, ar Vatikanas 
leist? Lietuvai pasirinkti jai tinkamaiausią datą?

Šiuo labai sunkiu pavergtai Lietuvai metu, yra rei
kalinga, kad toji perėjimo iš pagonybės į krikščionybę su
kaktis būt? minima toje vietoje, kur krito pirmieji pašven
tinto vandens lašai. O toji vieta, kaip žinome, buvo Lietu
vos sostinė Vilnius. Toje reikšmingoje vietoje, kur prie 
Neries ir Vilnelės randasi uždaryta šiuo metu katedra. 
Ten buvo ir šiandien yra Lietuvos širdis.

Ten buvo pagoniškos Lietuvos svarbiausia ir garbin
giausia vieta. Pradėtas teikti Lietuvai krikštas prasidėjo 
sostinėje - Vilniuje. Vilnius tapo krikščionybės židinys 
ir gaivinantis šaltinis...

Dvasiški? vadovybės pranešimas yra, kad Vilniuje 
nėra tinkamos šventovės, kuri sutalpint? tikinčiuosius ir 
svečius, norinčius dalyvauti iškilmingame krikščionybės 
minėjime. "Filosofiniu" atžvilgiu, tokios šventovės, kuri 
sutalpint? visus, Vilniuje nėra. Tokios šventovės, taip pat 
nėra ir Kaune. Principas yra ne bažnyčios dydyje, bei 
talpume. Nenoromis gaunasi įspūdis, kad artėjantį Lietu
vos įėjimą į krikščionybės bendruomenę minėjimą spaudžia 
neaiškūs politiniai "žaidimai".
, .. / typrirčiųj? dalyvauti Liętuv.os krikšto minėjime gali 
susidaryti tūkstančiai ir daugiau. Čia ir iškyla pagrindinis 
klausimas. Kodėl taip svarbus Lietuvai minėjimas nustum
tas į Kauną, kuris nieko bendra neturėjo su Lietuvos krikš 
tu? Kas nurodė? Vatikanas, Maskva ar dvasiškija?

Jeigu šis reikšmingas Lietuvai minėjimas negali 
būti rengiamas ten, kur jis turėt? būti, geriau jo iš viso 
iškilmipgai nereikėt? minėti nei švęsti. Ne vietoje j į 
švenčiant, Lietuvai padarysime žalę.

į . Kai Kanadoje, Toronte lankėsi popiežius Jonas Pau
lius II-sis, Toronte nebuvo tokios šventovės, kuri galėt? 
sutalpinti norinčius Popiežiaus mišiose dalyvauti ir jį pa
gerbti. Dėl stokos talpios šventovės, buvo parinktas spor
to stadijonas. Jame sutilpo visi. Lietuvoje, Lietuvos krikš
to minėjimas galėt? būti rengiamas Vingio Parke, atviroje 
gamtoje po atviru dangumi. Tai pilnai atitikt? Lietuvos 
krikšto pradžią, kuri prasidėjo Vilniuje, gamtoje, po atvi
ru dangum. Tuomi tikriausiai būt? patenkinti visi lietu
viai.

Viso laisvojo pasaulio lietuviai ir kenčiantieji pa
vergtoje tėvynėje turi dėti pastangas, kad Lietuvos krikš
čionybės minėjimas būt? minimas tik Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje. To reikalauja Lietuvos garbė. Minėdami t? 
svarbi? sukaktį kitur, save pažeminsime.

Steponas Varanka, Vilniaus Krašto Lietuvi? Sąjungos 
Kanados Krašto Valdybos Pirmininkas.

Albertas Misiūnas, VKLS-gos Centro Valdybos Pirm.

SOVIETAMS LAIKAS 
TRAUKTIS IŠ UŽIMTU 
KRAŠTU

Amerikos "Žvaigždži? 
kar?" SDI projektas įgauna 
vis 'realesnę laisvą pasaulio 
taut? paramą. Šalia Anglijos 
ir Vokietijos dabar Ameri
kon jau atvyko 55 japoną 
erdvi? technologijos specia
listai tartis dėl Japonijos 
įsijungimo į to projekto sta
tybą.

Tai reiškia, kad Amerika 
vis spartesniu žingsniu žen
gia tiesiog į fantastišką tri
lijonini? sumą technologinį 
apsiginklavimą, kurio tikslas 
yra paversti sovietą karinę 
galybę lygią nuliui. Šį pro
jektą užbaigus, sovietai ne
begalės grasinti jokiai kitai 
tautai, jokiai valstybei, nes 
jos ginklai galėt? būti sunai
kinti toje vietoje, kur jie 
randasi.

Yra taip pat faktas, kad 
dabar jau po tiek metą, So
vietą Rusija irgi gali pasiek
ti "Žvaigždži? kar?" -SDI- 
įgyvendinimą. Per pastaruo
sius keliolika metą Sovietai 
padarė didelę pažangą fizi- 
Zpsl.

kos moksluose. Erdvi? spe
cialistas Nikolaj Basov'as 
ir Aleksandras Prokorov'as 
gavo Nobelio premijas kvan- 
tum elektronikos srityje. 
Laikas nedirba Amerikos 
technologijos labui. Per 40 
metą nuo II-jo Pasaulinio 
Karo pabaigos Sovietą Rusi
ja netik prisiglemžė viso
kiausi? karini? paslapčią, 
toki? kaip atominės bombos 
pasigaminimo paslaptis (įteik
tas Sovietams Etel ir Julius 
Rosenberg'?), bet ji taip
pat toli pažengė aukštosios 
technologijos bei erdvi?
moksluose.

Per tuos 40 pokarini? 
metą Amerika, niekuo nesi
rūpindama, užleido sovietams 
daugybę kraštą tikėdamasi, 
kad jos dosnumas, gal? gale, 
pasotins sovietą begalinio 
imperializmo troškulį. Deja, 
apsiriko. Lengvai užimti Bal
tijos ir po to visi kiti kraš
tai tik sukėlė sovietą apeti
tą dar daugiau griebti sveti
mą kraštą. Sukėlė negiliai 
paslėptą sovietini? rus? na
cionalizmą, niekuo nesiski
riantį nuo fašizmo, siekti

Nuotr. E.J. CookeVienas iš fontanu Butcharte Gardens, Victoria, Britų Kolumbijoje

viso pasaulio užėmimo. Į 
tolimesnį Sovietą plėtimąsi 
Amerika surado vienintelį 
vaistą - tai "Žvaigždži? ka
rą" gynybos sistemą -SDI.

Nors Sovietai ir galėt? 
tokią sistemą pasistatyti, 
bet jie tam neturi lėšą. Tai 
pareikalaut? stambi? išlaidų^ 
galinčią vėl privesti Rusiją 
prie bado ir skurdo. Tai yra 
tokia didelė Sovietams prob
lema, kad jos apėjimui j? 
entuziastingas vadovas Gor- 
bačiov’as pradėjo imtis eili
nio agitatoriaus pareigą. Jis 
nori suagituoti prieš Ameri
kos erdvi? gynybą bent di
džiąją žmonijos dalį, tvirtin
damas, kad Amerikos pasi
ruošimai toje srityje - ato
miniai sprogdinimai Nevado
je - turi būti uždrausti, ki
taip jis niekad nesutiks su 
Reagan'u pasaulio nusiginkla
vimo bei taikos reikalais.

Prezidentas Reagan'as 
dabar jau yra tiek populia
rus ne tik amerikieči? visuo
menėje, bet ir visame pasau
lyje, kad jis visai nekreipia 
dėmesio į tai, ką daro ar 
sako Gorbačipv'as ar kiti 
jo smarkiai pagausėję padėję- daug ilgai Europa nebegalės 
jai, propagandistai, kuri? būti padalyta, kad Helsinkio 
diplomatijoje nepriimtina Sutaties nesilaiko pirmiausia 
veikla "iš pasalą", tiktai grū- patys sęvietai, kad Europos 
dina Amerikos pasiryžimą visos tautos turės būti lais- 
įgyvendinti "Žvaigždži? karų’ vos ir pati Europa vėl suvie- 
projektą.

Ar Amerika tikrai tą 
projektą įgyvendins, pareis 
nuo Sovietą elgesio: ar Šo

kit? 
ne.

nyta, kaip kad buvo prieš 
II-jį Pasaulinį Karą. Dar 
anksčiau nedvejotinai pareiš
kęs, kad Sovietai, paverg
dami Rytą-Vidurio Europą, 
yra sulaužę Jaltos sutarties 
dvasią.

Kitaip sakant, sovietai 
dabar stovi prieš pasirinki
mą: arba laisvė visoms tau
toms ir tikra taika pasauly
je, arba "Žvaigždžiu kar?" 
sistemos įgyvendinimas be 
joki? kalbą apie sustabdymą 
atomini? bandymą Nevadoje. 
Tai parėmė ir Didžiosios Bri
tanijos premjerė Margarita 
Thatcher sakydama, kad be 
atomini? ginklą ir j? bandy
mą žmonija neapsieis. Visa 
tai rodo, kad Sovietams bu
tą pats laikas atsisakyti ki
tą tautą pavergimo, grįžti 
į savas žemes ir pradėti 
tikrai taiką irt-ram? pasaulio 
gyvenimą, ko žmonija labiau- 

fffezidentas Rea- sląi ir trokšta. , k • , 
pareiškė, kad per S. Setkus.

vietai ir toliau tęs 
kraštų, užgrobimą, ar 
Juo ilgiau , sovietai neatsisa
kys savo imperializmo, 
SDI sistema 
labiau į 
sovietai 
dus SDI 
doleri?, 
sustabdyti net ir tada, jei 
sovietai atsisakyt? ne tik 
imperializmo, bet ir pradėtų 
trauktis iš užimt? kraštą, 
kas ir yra nereklamuojamas, 
bet pagrindinis prezidento 
Reagan'o administracijos 
tikslas. Dar seniau Amerika 
yra pasakiusi, kad kol nors 
viena šalis liks pavergta So1- 
vietą, tol taikos pasaulyjte 
negalės būti. \

Pernai, lankydamasis V&- 
kiėtijoje, i 
gan'as

tuo 
bus stumiama 

priekį. Daug laiko 
nebeturi, nes išlei- 

sistemai trilijonus 
jos nebęapsimokės

Te-

•g Sft ¥ CONSTITUENCY OFFICE
2323 Bloor Street West

*23/Jr Suite 218 G
Toronto, Ontario
M6S 4W1

Ontario (416)766-7656
LEGISLATIVE ASSEMBLY

to

of
a

(Ištraukos iš parlamentaro Y.Shymko laiško,pasiųsto 
levizijos stočiai. Žemiau dedame lietuvišką vertimą iš 
siąstojo laiško originalo /ištraukos/).

Toronto. Yuri Shymko, MPP for High Park—Swansea, stated 
his objection to a segment of the television series 'High
way to Heaven' in a letter dated March 10, 1986, 
Mr.Murray Chercover, the President of C.T.V.

The segment, through the intentional selection 
the name "Jan Baltic" for the character portraying
Nazi war criminal, insinuates that all people of Baltic 
origin, namely Estonians,Latvians and Lithuanians, are 
N azi sy m pathizers.

In his letter, Shymko urged the network to cancel 
the offending segment. He stated that he "shares with 
countless Canadians a deep concern about a tragically 
growing climate of distrust, insecurity and confrontation 
polarizing our groups and co m m unitfes''’. He cited the un
fortunate sensationalism attached to the Deschenes Com
mission and the O.S.I. in the U.S. as a cause of this 
problem and continued that',"when suspicions, however, 
are levelled colectively against entire co m m unities, the 
most noble causes 
attested to by our 
ring W.WJT'.

Mr.Shymko is 
apologize before i 
example in 1979, 
"W5f

become shameful acts. This is well 
treatment of Japanese Canadians du-

; now urging the network to publicly 
more harm is done. He cites a past 
when the airing of a segment of the ą.

series, wich discriminated against the Chinese com
munity, resulted in an apology from the network.

"To build and maintain a climate of peace, tole
rance, understanding and trust between groups in any so
ciety is a painful and patient task",states Shymko. In his 
letter to Mr.Chercover, he says that "willingly or unwil
lingly, your network should not be an accessory to des
troying such harmony. On the contrary, it should be its 
foremost champion. An apology 
pay for such a noble cause".

a minimal price to

YURI SHYMKO.M.P.P.
High Park- Swansea

Gerb. p. Chercover -

“Aš prisidedu prie stipraus nepritarimo iš
reikšto Balt? bendruomeni? Kanadoje - lietuvi?, latvi? 
ir ėst? kilmės, dėl jūsų stoties nutarimo transliuoti TV 
serijos "Highway to Heaven". vieną epizodą, kuriame pik
tai ir aiškiai kenksmingai šmeižia ir iškreipia minėtas 
bendruomenes.

Atkreipiu dėmesį į epizodą, rodytą kovo 12 d. 
1986 m-., kuriame naci? karo nusikaltėliui duotas "Jan 
Baltic" vardas.

Insinuacija yra aiškiai nesubtili, "balt?" žmonės 
sutapatinami su naci? karo nusikaltėliais. Tai aiškus re
zultatas piktos intencijos, parenkant skripto rašytojui 
žodyną, rodantį šmeižikišką jumorą.

Nors CTV nėra šio veikalo producentas, Jūs turite 
pasirinkimo ir diskretiškumo galimybes atšaukti arba su
laikyti spektaklį, kuris peržengia Jūs? tinklo standartus. 
Esu tikras, kad dvigubą standart? taikymas, diskrimina
cija ir šmeižimas rasią, valstybini? ar etnini? kilmi? as
menų yra pakankamos priežastys susirūpinti.

Prieš kelis metus Jūs, kaip aš prisimenu, patyrėte 
šiek tiek panašią situaciją, kai Kanados kiniečiai protes
tavo dėl Jūsų epizodo W5 programoje, kurioje jie jautė
si diskriminuojami ir j? bendruomenė įžeista. Jūsų, po 
to išreikštas apgailestavimas j? bendruomenės buvo tik
rai pagirtinas ir, reikia tikėtis, pamokantis.

Reikėt? tikėtis panašaus supratimo ir jautrumo 
dėl rūpinimosi mūs? lietuvi?, latvi?, estą ir kitą Ryt? 
Europos kilmės bendruomeni? minimu atveju. Jeigu būtu
mėte programos netransliavę, nebūt? reikėję atsiprašymo. 
Dabar -tai yra būtinai reikalinga.

Aš kartu su visais kanadienčiais giliai susirūpinęs 
dėl tragiškai didėjančio nepasitikėjimo, netikrumo ir kon
frontacijos prieš pastatančios grupes ir bendruomenes. 
Tai pasidarė dėl reliatyviai neseniai vykdomos koncent
ruotos kampanijos medžioti tariamus naci? karo .nusikal
tėlius,, esą besislapstančius tarpe mūsą. Neseniai Jstėjgt^ 
Deschėnes Komisija Kanadoje ir OSI Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, be abejonės,''buvo labai Vėkfain'tiojama.

Kai įtarinėjimai yra kolektyviniai nukreipti prieš 
ištisas bendruomenes, ir pačios kilniausios priežastys 
tampa gėdingais veiksmais. Tai "gerai" iliustruoja mūs? 
elgimasis su japonais kanadiečiais II-jo Pasaulinio Karo.

Kurti ir išlaikyti taikos, tolerancijos, supratimo 
ir pasitikėjimo klimatą tarpe grupi? kiekvienoje visuome
nėje yra kantrybės reikalaujantis ir sunkus uždavinys. 
Sąmoningai ar ne - Jūsų tinklas neturėt? prisidėti prie 
harmonijos griovimo... Atsiprašymas yra minimali kaina 
kurią reikia mokėti tokiam kilniam tikslui.'

BUVUSIŲ "AUŠROS" GIMNAZIJOS MOKINIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

s
b

u 
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Parengiamieji darbai buvusi? aušroki? - aušrok? 
važiavimui TORONTE, g e g u ž ė s 31- 
r ž e 1 i o 1 d.d. eina prie pabaigos.

Darbo komitetas dažnai posėdžiauja ir tikisi maty- 
savo veiklos pasėkas 

mieji dalyviai - ės, 
gūžės mėn. 1 dienos.

Suvažiavimo metu rengiama buvusi? auklėtini? 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 suvažiavimą,pagal turi
mus sąrašus, bus greit.ai išsiuntinėti.

kas dar norite gauti daugiau informaciją, rašykite 
Rūkui:

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

- gaus? dalyvi? būrį. Mieli būsi- 
tik nedelskite su registracija iki ge-

TARNYBA WASHINGTON'S
Vasaros darbui Jungtinis Pabaltieči? Komitetas 

Washington'e priima internus. Reikia, kad būt? sulaukę 
18 metą, JAV piliečiai, turėt? automobilį savo darbe 
Washington'e, mokėt? savo tautos ir anglą kalbą, būt? 
studijavę politinius mokslus, žurnalizmą, Pabaltijos ar 
Soviet? Sąjungos pažinimą, istoriją, ar tarptautinius santy
kius.

Lietuviai, norintieji šią vasaros tarnybą gauti, tu
ri kreiptis į Amerikos Lietuvi? Tarybą, 2606 W. 63-rd 
St., Chicago, IL. 60629, pridedant ir pagrindines informa
cijas apie save. Prašymą reikia atsiąsti iki balandžio 
30 d.

Jungtiniame Pabaltieči? Komitete atsiras k laisva 
vieta pilnai Public Relations direktoriaus tarnybai. Kan
didatuojantieji turi kreiptis į Altą arba į minėtą Komi
tetą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠ VIENO KARO LAIKU 
DIENORAŠČIO ma (tęsinys)
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Rytas išaušo saulėtas. Širdis nerami, žinome,kad 
ir šiandien bus lėktuvų. Įsakymas nugali baimę ir darai 
tai,kas įsakyta. Vaizdas neaprašomas,' žiaurus. Pilnas 
uostas karių,sužeistų. Renkami lavonai, ir kas tik po 
kojomis, vežami į skirtas vietas. Pravalomi keliai. Pie
tus atveža į darbovietę. Tik spėjome pavalgyti - vėl 
lėktuvai. Žūna vienas lietuvis ir kitas, pietus atvežęs.

Daug žūna dirbančių prie baidokų. Praėjus pavo
jui, mes keturi padarome neštuvus, nešame draugų la
vonus į nuošalesnę vietų. Benešant dar kelios eskadrilės; 
bet iš mūsų .daugiau žuvusių nėra, nes dauguma buvo 
jau išbėgioję. Vienoje padvadoje išsiunčiame į apsisto
jimo vietų draugų lavonus. Atsiranda ltn."Z", kuris 
mums padeda susitvarkyti. Į kitų padvadų sukrauname 
įrankius. Pakelyje susitinkame draugus, jų tarpe vienų 
lengviau sužeistų.

Grįžę namo, apsitvarkom. Turėjome Snapso- nu
geriame, dalinadamiesi įspūdžiais. Pasimeldžiame už 
žuvusius draugus.Malda buvo tikrai liūdna.Po visos die
nos įvykių sugulėme galvodami :"Šiandien jūs,rytoj mes 
užbaigiame vargus..."

Ryte vėl gražus oras, saulėta. Vykstame į uostų. 
11 vai. paskirti laidotuvių tarnybon, grįžtame vėl namo. 
Einant per miestų užpuola lėktuvai. Nebeturime nė kur 
pasislėpti. Krentame ant šaligatvių, kur kam papuola 
ir laukiame savo eilės...Bet laimingai - ji dar mums 
nebuvo atėjusi. Čia aš gavau su keru per kojas, nes 
sprogo medis ir lėkdamos jo dalys krito ant manęs, su- 
trenkdamos kojas. Paeiti dar galėjau. Grįžę namo, ran
dame apdaužytų vienų pastatų, apdaužytų gyvenamųjį 
namų; užmušti 2 vokiečiai ir vienas mūsiškis. Sudaužy
ta ambulatorija, raštinė. Sukrauname žuvusius ir va
žiuojame į kapines, įrengtas už miesto. Teko važiuoti 
vėl per miestų. Nuvažiavę laukiame eilės, kada galėsi
me iškrauti. Lavonus veža sunkvežimiais, padvadomis.
Veža ir krauna vienų prie kito bendroje ilgoje duobėje. 
Paguldome ir mes savo draugus, pažįstamus. Dirba 
daugiausia belaisviai ir civiliai, trubūt prancūzai, len
kai. Vokiečių kunigas be perstojimo kartoja tuos pačius 
maldos numirusiems žodžius.

Kuopos vadas taria keletu žodžių, rodos pana
šiai: "Tegu būna tai paskutinės mūsų aukos".

Pavakariais parvežė dar vienų žuvusį mūsiškį ir 
keletu sužeistų.

Ryte paklausia, kas moka stogus čerpėmis deng
ti. Maniau, kad bus keletas tokių, bet neatsiranda. Sa
kau, kad moku... Palieka mane namuose. Leidžia pasi
imti dar vienų padėjėjų. Pasiimu vieno sužeisto draugo 
brolį. Sužeistasis guli namuose. Tai taip mes visi trys 
vietoje, mažesniame pavojuje. Nors ir čia nesaugu, bet 
vis geriau, negu uoste.

Bulat Okudžava

LIK SVEIKAS, MOKINUK.
PAVADA-

Spausdinamos ištraukos yra paimtos is soVietinio 
rašytojo Bulat Okudžavos romano. Autorius- joks disi- .
dentas. Gyvena Sovietų Sąjungoje. Be prozos - poros is
torinių romanų - rašo eiles, kurias pritaiko gitarai ir 
dainuoja, panašiai , kaip mūsų Vyt.Kernagis. Yra labai 
populiarus.

LIK SVEIKAS, MOKINUK ("Bud'j zdorov, školiar")
yra viena jo ankstyvesnių apysakų ir jos istorija įdomi. 
Vadinamojo "atodrėkio" metu, 1961 metais buvo išleistas 
provincijos mieste Kalugoje literatūrinis aim anachas 
"Tarusskije stranici", redaguotas Konstantino Paustovski. 
Jame pirmą kartą ir pasirodė Bulat Okudžavos apysaka. 
Tačiau tas tekstas niekada neišėjo atskiru leidiniu, o 
pats aimanachas yra tapes Sovietų Sąjungoje bibliofiline 
retenybe. Neprieina m a ir nežinoma eiliniam žmogui. 
Netgi ir užsienyje,kaip pav. W ashington'o bibliotekoje 
- Library of Congress- teturi m vien jo mikrofilm ą. Ta
čiau Vakarų šia vištai tą apysaką vertina kaipo viena 
iš drąsesnių apraiškų sovietinėje raštijoje. Užtat ji yra 
išversta i anglų kalbą.

Neskaitant literatūrinių nuopelnų - gyvo pasako
jimo, i m presionistinio stiliaus, tvirtai užbrėžtų persona
žų profilių - tai vienas retą sovietinių kūrinių, kuriame 
U-sis Pasaulinis Karas vaizduoja m as be pertempto pat
riotizmo ir heroikos. Tai vien paprasto eilinio dienoraš
tis; juo įspūdingesnis, kad jį rašo nepilna m etis, išėjės 
karan savanoriu. Jau pačiais pirmaisiais sakiniais jis 
primena mums Mariaus Katiliškio atsiminimus- "Išėju
siems negrįžti":

"Tai ne nuotykiai. Tai (knyga) apie tai kaip aš 
kariavau. Kaip jie norėjo mane užmušti, bet man pa
sisekė..."

Tie J i e, ne vien vokiečiai, bet ir savoji valdžia. 
Todėl savo pacifistinė mis nuotaiko mis "Lik sveikas, m o- 
kinuk " būtų tarsi sovietiniu E. M.Remarque "Vakarų 
fronte nieko naujo". Net ir pabaiga savotiškai panaši. 
"Vakarų fronte nieko naujo" herojus pašaunamas, kai 
vieną saulėtą dieną jis pasilenkia virš apkaso pagauti 
peteliškę. Okudžavos pasakotojas sužeidžiamas viduryje 
skaisčios dienos, kai kareiviai ilsisi po m ėdžiais išdy
kaudami, svaidyda miesi paimtais iš vokiečių šaukštais, 
ir nepastebi priešo lėktuvo, kuris apšaudo juos is tolo 
kulkosvaidžiais.

B.Okudžava sugeba perteikti, kareivėlio prisimi
nimų pagalba, visą karo brutalybę ir absurdą, ir nors 
perteikiame skaitytojui vien kelis fragmentus, tikimės, 
kad jie nepasirodys netekę savo aktualu m o, nes,kas ži
no, gal ir mūsų žmonės šiuo metu išgyvena Afganistane 
panašius pėrgyvenimus. Bent Juos pažino mobilizuotieji 
į 16-tąją Diviziją.

Praeitais metais pasaulis minėjo 4O-ties metu su
kaktį nuo U-to Pasaulinio Karo pabaigos. Ta proga vi
sos televizijos stotys nepagailėjo progra m y apie baisius 
nuostolius, kuriuos pakėlė tautos tose skerdynėse. Visu
moje iškauktose Vakarų galybių nesugebėjimo vieningai 
priešintis totalitarinių valstybių agresijai. Vien tik Ka
nados CBC savo programoje "Journal" atkreipė dėmėsi 
L tai,kad Sovietų Sąjunga ir toliau visomis priemonėmis 
ugdo Jaunime militaristinę dvasią. Ta prasme "Lik svei
kas, mokinuk" - vieno suklaidinto jaunuolio drama- dar 
labiau aktualesnė.
##*##*
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Stogų dengėme 8 dienas; žinoma, neskubėjome. 
Iš uosto kasdien parveža sužeistų, užmuštų. Baigiame 
stogų. Grįžtu uostan, kuris jau apšaudomas ir artileri
ja. Mane paskiria prie bunkerio statybos. Po kelių die
nų frontas jau visai arti. Esame iš visų pusių apsupti. 
Kovo 19 persikeliame arčiau uosto. Mūsų buvusioje 
vietoje- jau frontas. Miestas smarkiai apšaudomas. Lai
mingai pervažiuojame ir apsigyvename pakraštyje. Čia 
irgi sviediniai, bombardavimai. Jau visur tas pat deda
si. Visur dūmai, gaisrai, sprogimai, neaprašomas triukš
mas.

Pirmų dieną mane, jau kaipo "specialistą" palie
ka namuose pastatyti virtuvę ir arkliams pastogę. Už 
poros dienų - vėl į uostų. Iš ryto dirbome, geriau pa
sakius, lyginome duobes išmuštas bombų. Dedame į jas 
lentgalius,verčiame, kas pakliūna: visokias mašinas,pad- 
vadas, užmuštus arklius, dviračius, motociklus - kad 
tik užlyginus kiek kelių privažiavimui. Privažiavimas 
labai svarbus, nes evakuojamas laivais visas apsuptasis 
plotas-keselis. Keliami įvairūs’ daliniai; apie mūsų per
kėlimų nėra jokios kalbos, mes turime pagelbėti ir lik
ti... Pakilus miglai, vėl užskrenda lėktuvų eskadrilės 
daužyti griuvėsių ir kas juose dar juda, nesudegę. Svei- 
kesnio namo jau nėra- vien griuvėsiai.įpuolame į pirmą, 
pasitaikiusį rūsį, nes jau bombos krenta...Praėjus pavo
jui, darbas vėl toliau tęsiamas; kitam pavojui užėjus, 
slepiamės ant viršaus pastatytųjų slėptuvių. Šalia slėptu
vės krenta bombos, esame užversti žemėmis, pagaliais. 
Galintieji išlindome. Manau, kad nevisus suradome.

Likę vyrai bėga kur kas, gali, kur tik mažiau pa
vojaus. Aš kažkodėl niekados neskubėjau. Žiūriu, vienas 
iš mūsiškių sėdi slėptuvės prieangyje atidengta krūtine. 
Likę trys čiupome paklodę, uždedame sužeistųjį ir sku
bame į pirmos pagalbos punktų. Pažinau, kad nešame 
vienų pažįstamų iš "L".

Vėl bombos. Sugulame, bet pamatę, kad 
krenta kiek toliau,nunešame sužeistųjį pas daktarų ar 
felčerį. Pasižiūri-sako, kad jau miręs. Vėl bombos prie 
pat ambulatorijos. Aplink pilna lavonų, kartu su jais 
ir mūsų atneštųjį apverčia žemėmis. Bandau jo ieškoti, 
bet nerandu. Vis dar krenta bombos aplinkui. Oras pil-
nas dūmų, vien parako kvapas;

Sulendam į rūsį. Norime pareiti namo, bet nelei
džiama išlįsti. Pagavęs momentų, išlendu ir išbėgu iš 
uosto rajono. Pakelyje užklupo dar dvi eskadrilės. Ran
du saviškius rūsiuose. Klausinėja manęs kas sužeistas, 
kas žuvęs.

Rytojaus dienų į darbus neiname. Mūsų būrys yra 
pliktas nakčiai, kiti du būriai išėjo. Manėme, kad dabar 
čia bus saugiau, bet artilerija nenustojo šaudžiusi, o 
parpliai be paliovos mėtė bombas iš fosforo.Kai tokios 
kliudo, tai viskas dega. Kelių nakčių darbe nuostolių 
neturėjome, bet sužeistų- 6. Frontas jau visai prie uos
to, gynimasis vyksta jau uosto'rajone.

Gauname žinių,kad ir mus likusius kels iš čia. 
Visi esame jau uoste, jokie darbai nebevykdomi.Nesi
mato jokios tvarkos. Čia mūsų frontan nestato, bet

LIK SVEIKAS, MOKINUK. i.
Tai ne nuotykiai. Tai (knyga) apie tai, kaip aš 

kariavau. Kaip jie mane norėjo užmušti, bet man pasi
sekė. Aš nežinau kam už ąai dėkoti. Rasit, niekam. 
Žodžiu,'.Jus nesijaudinkit... Į <

i:šiA’A ' Aš'Tgyvasi ir sveikąs; <Kųs nors .dėl. to, džiaugsis, 
kam nors bus apmaudu. Bet aš gyvas. Nieką, nepadary- r 
si. Visiems juk neįtiksi.
*** y
KARAS

Aš imu tave pažinti, karuže. Mano delnai - vie
nos šerpetos. Galvoje dūzgesys. Norisi miego...Tu nori 
atpratinti mane nuo visko, į kų buvau įpratęs. Tu tai
kais! išmokyti mane paklusti tau besųlyginiai. Užriks 
viršininkas - bėk, vykdyk - rėk kurtinančiai: "Taip, 
Tamsta.", krisk žemėn, šliaužk, užmik žygyje. Suzvims 
sviedinys - rauskis žemėn, knisk jų nosimi, rankom, ko
jom, visu kūnu, nejausdamas baimės, negalvodamas... 
Grucės katiliukas - viduriuose pasilieja rūgštys - ruoš
kis, urgzk, kimšk gūžį, brauk šaukštų į žolę. Žūsta 
draugai - kask duobę, pyškink automatiškai į dangų; 
tris kartus.

Aš jau daug ko išmokau. Tarsi nealkčiau. Tarsi 
nebūtų man šalta. Tarsi nebūtų man nieko gaila. Vien 
norisi (miego, miego, miego...

Kaip durnelis, aš pamečiau šaukštų. Tokį papras
tų, aliumininį. Pajuodusį. Apkramsnotų. O vis tik šaukš
tų. Labai svarbų įnagį. Dabar nėra kuo valgyti. Srebiu 
sriubų tiesiai iš katiliuko. O jeigu košė?...Aš prisitai
kiau sau medinukų skobinėlį. Kabinu košę skobinėliu. 
Pas kų išsikaulyti tų šaukštų? Kiekvienas saugo savųjį. 
Nėra durnių. Man lieka skobinėlis.

O Saška Zolotoriov'as raižo brūkšnelius ant laz
delės. Kritusių atsiminimui,

Kolia Grinčenko prasišiepia savo išklibusiais dan
timis:

- Nesigailėk,Saška. Mūsų amželiui bobų pakaks.
Zolotoriov'as tyli. Aš tyliu. Vokiečiai tyli. Šian

dien.
Leitenantas Burakov'as strypsi šen bei ten, nesi

skutęs. Matomai, kažkų forsuoja. Tuo esu įsitikinęs. 
Šiandien mums neįsakė atverti ugnies. Vyksta kažinko- 
kie pasitarimai. Va, užtat ir vaikšto mūsų komandiras 
iš posėdžio į posėdį. O minosvaidžiai stovi apkasuose 
įlomėlėje. Apkasai išrausti pagal visas įstatų taisykles. 
Ne mums tuos įstatus nustatinėti.

Prieina prie manęs taikytojas Gavrilov'as. Sėdasi 
šalia. Dybso į mano suktinę:

- Ale,brolau, pats ir užsipleškinai.
- O kas ?
- Vėjas žarsto žiežirbas. Jau sutemę. Jie paste

bės, - taria jis ir apsidairo.
Aš gesinu nuorūkų į padų. Ryškiu fejerverku pa

žyra žiežirbos į šalis. Ir bematant iš vokiečių pusės 
atsišaukia šešiavamzdis minosvaidis. Ir kažkur užpaka
lyje mūsų dusliai sprogsta minos. Govrilov'as čiuožia 
sniegučiu.

- Sakiau tau, "Matj. Matj"- rėkia jis.
Sprogimas po sprogimo. Sprogimas po sprogimo. 

Artyn,artyn...Pro mane lekia tekini prie minosvaidžių 
mano draugai. O aš tupiu sniege...Aš kaltas...Kaip man 
pažvelgti dabar tiems vaikinams į akis? Aure,bėga lei
tenantas Burakov'as ir kažkų šaukia. O sviediniai kren
ta, krenta sviediniai.

Aš tada pašoku, irgi lekiu iš paskos ir šaukiu:
- Drauge leitenante. Drauge leitenante.

Sukrioši pirmasis minosvaidis. Iš karto pasidaro

tupime čia rūsyje. Iš jo išlįsti jau nebeįmanoma. Čia 
saugu nuo skeveldrų. Laukiame, kol pataikys Į vįršų, 
ar "išlaisvins" Ivanai. j

Po paros laukimo mūsų dar neiškelia. Laukiame 
kitų parų. Esame dar išvaromi duobių užtaisymui,prava- 
lymui. Keliai vis užversti žmonių lavonais, arkliais ir 
visokia karo medžiaga. Žinoma, mūsų visų nesuranda, 
bet atrastieji dirbame. Ir ko tik nėra išmėtyta. Foto 
aparatai, laikrodžiai,revolveriai, cigaretės, cigarai, mais
tas, bet nieko nelieti- tik meti į duobes, kad' tik išly
ginus kelią ir sugrįžus atgal į saugesnę vietų. Pralei
džiame dar vienų naktį, sulaukiame ryto. Nuo bombos 
sviedinių linguoja mūsų rūsys. Dūmai, parakas, akys ir 
dantys tik žiba, visi • tokie juodi, apžėlę, vienas kito 
nebeatpažįstame.

Bombų sviediniai rodos krenta jau ant mūsų; gir
disi paskutiniai pageidavimai, poteriai, maldos.

Gauname žinių, kad po pietų ateis mūsų eilė įsi
kelti. Mūsiškių čia esame 9 vyrai. Galvojame, jeigu 
šiandien nebūsime iš čia iškelti,žūsime ar pakliūsime 
rusams. Mes trys nutariame mesti vadovybę, pakliūti 
uostan ir kaip nors išsikelti, nes pažadais,kad būsime 
iškelti nebetikime.Taip mums besvajojant,užsidega mūsų 
rūsio griuvėsiai, dūmai lenda vidun, esame priversti neš
dintis į kitų. Lendame laukan, bet ir čia dūmų nema
žiau. Visur aplinkui dega. Prieš mane lipantis sustoja, 
nes užkliuvo kuprinė. Kada aš pasiekiau viršų- nebema
čiau, kur sulindo mano draugai. Staiga nusprendžiau 
nebelįsti į jokį rūsį, bet spausti į uostų. Šliauždamas 
pasiimu cigarečių,maisto, kurio visur pilna, ir ropomis 
uosto link, kuris gal apie 400 metrų nuo manęs. Gir
džiu šalia manęs užklausia kretingiškis, kų aš manus 
daryti. Sakau, slenku i uostų. Jis irgi seka mane. Į bai
dokus krauna sužeistuosius, juos traukia ir neša sanita
rai ar šiaip kariai. Sakau savo bendrui- "Dėk vokietį 
ant pečių ir sek mane". Aš irgi vokietį ant pečių, o 
gal ir ne vokietį,pavardės neklausiau. Užlipame ant de
nio ir, guldydamas sužeistųjį, pats irgi guliu šalia. Vi
sur aplinkui sužeistieji šaukia, blaškosi,atmeta rankas 
ir kojas. Tų patį darome ir mudu, vaizduojame sužeisr- 
tus, nes esame ir kruvini nuo sužeistųjų nešimo. Tik 
spėjome sugulti- ir mūsų baidokas atsiskiria nuo kranto
Sviediniai krenta visur aplink, tik ne ant mūsų denio. 
Plaukiame vis tolyn,o atrodo viskas vyksta taip paleng
va. Kad tik greičiau, kad tik toliau. Palikome rūsiuose 
saviškius iš "L", draugus, pažįstamus mirčiai, belaisvei, 
nieko negalėdami padėti. ( bus daugiau ) 

jaukiau. Tarytumei būtų mus aplankę galingi mano 
draugai. Ir nurimsta šūksnojimai. Dabar visi keturi mi
nosvaidžiai pliekia kažkur aukštyn iš daubos. Vien tele
fonistas, džiūsna jaunuolis Gurgenidze, iškilmingai skel
bia:

- Pataikė. Tiesiai į vidų. Pataikė.
Aš darau tai, kas man priklauso daryti. Velku 

dėžes su minomis iš žeminės. Koksai aš, vis dėl to,stip
ruolis. Ir nieko nebijau. Tempiu sau dėžes. Griausmas, 
šūksniai,aitrus sprogimų tvaikas. Viskas susimaišė. Na 
ir kautynės. Tikra kova. Dūmai tumulais...Tarp kitko, 
aš viskų prasimaniau. Niekas į mus nė karto neiššovė. 
Mes patys keliam peklų. Bet aš kaltas. Ir visi tai žino. 
Ir visi laukia, kada aš pats prieisiu ir pasisakysiu,kaip
aš prasikaltęs.
' . J ėu vis iabiah Vėmšta. Man skauda strėnas. Vos 

besuspėj'u griebti 'sniegų ir ryti gniūžtes.
- Sustabdyti iigriį- šaukia Gufgenidze., >

Aš viskų išsipasakosiu baterijos vadui. Tegu jis 
nemano, kad aš kų slepiu.

- Drauge leitenante...
Jis sėdi ant apkaso šlaito ir vedžioja pirštų po 

žemėlapį. Žvelgia į mane ir aš suprantu: laukia kada 
aš prisipažinsiu.

- Aš kaltas. Aš visai apie tai nepagalvojau...Da
rykit su manim, kų norit.

- O kų turėčiau su tavim daryti? - taria jis su- 
simųsčiusiai. - Negi būsi kų pridirbęs?

Negi jis juokauja. Negi bus užmiršęs? Aš viskų 
jam išpasakoju. Iš širdies. Jis žvelgia į mane nuste
bęs. Paskui mosteli ranka:

- Klausyk, eik pailsėti. Kuo čionai dėta tavo 
suktinė? Mes paprasčiausiai perėjom į puolimų. Papras
čiausiai prireikė šaudyti. Eik sau, eik.

Aš nueinu.
- Žiūrėk, neužmik. Sušalsi į ragų,- šneka man 

pridurmu! leitenantas.
Už valandėlės mes vėl ant kojų. Vėl šaudom į 

vokiečius. Puolimas? Aš jo nematau. Koks tai puolimas, 
jei mes tupim vietoj? Nejaugi visados taip bus? Sąmy
šis, parako kvapas, Gurgenidzės šūkalojimai: "Pataikė, 
neąptaike." ir ta prakeikta loma, iš kurios nieko nesi
mato. O kur gi tas puolimas? Eina tankai, pėstininkai, 
kavalerija, vyrai traukia "Internacionalų", krenta žemėn 
nepaleisdami iš rankų vėliavų..

Kai truputėlį aprimsta, aš nulekiu į stebė
jimo punktų. Žvilgtersiu bent akių kampučiu kaip atro
do toji ataka. Prįskvepsiu jo dvasios. Bet S.P. ne ka- 
žinkas - tai paprasčiausia kalvos viršūnėlė, ir ten, šlai
tuos, pasliki, vos vos kyštelėję galvas, žvalgai; o bate
rijos vadas Burakov'as spokso į stereoskopų. Aš tėplio
ju stačiu skardžium, išlindęs iki pusiaujo. Ir išgirstu 
kaip pragysta paukščiai. Paukštukai .

Kažkas mane timpteli už kojos žemyn.
- Ar gyventi nusibodo? - šnypščia vadas. - Ko 

čia maišaisi?
- Norėjau pažiūrėt, - atsakau.
Žvalgai juokiasi.
- Iš kur tie paukštukai? - sakau aš.
- Paukštukai? - užklausia baterijos vadas.
- Paukštukai...
- Kokie paukštukai? - klausia iš apkasėlio telefo

nistas Kuzin'as.
- Nugi paukščiai,- sakau aš ir jau pats nieko ne

besuprantu.
- Negi tai paukščiai? - žvelgia į mane pavargu

siom akim baterijos vadas.
- Paukštukai, - juokiasi Kuzin'as.
Aš jau imu suprasti kas dedasi. Vienas iš žvalgų 

pamauna ant lazdos kepurę ir jų kilsteri. Bematant su
čiulba paukščiai.

- Ar supratai? - pasiklausia baterijos vadas.
Tai geras vyras. Kitas būtų šokęs trypti kojomis 

ir keiksnotis visais "Matj,Matj" materitsia). Ne, mūsų 
baterijos vadas- geras žmogus. Būtų juk mane užmušę, 
jei ne jis. Tikriausiai jis ir bus buvęs tuo žmogum, ku
ris mane timptelėjo už kojos žemyn. (bus daugiau)
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Mes tikrai gyvename nepaprastame amžiuje. Vieni 
mokslininkai tvirtina, kad žmogus gali gyventi išorinėje 
erdvėje, kiti demonstruoja, kad gali gyventi jūrų dugne. 
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Dobilas

IŠMESTINUKAS
H APYSAKA
; < .'(. tęsinys)
• : it’,Traukinys be .sustojimo dundėjo gana ilgai. Stotis 

kurioje sustojo ešalonas, buvo žymiai didesnė už tų, 
kurion Laima buvo įsėdusi. Daugelis aplink esančių tro
besių buvo sugriauti ar sudeginti. Traukinys skubėjo, 
ir čia sustojo tik labai trumpai ir vėl nesustodamas 
dundėjo ilgesnį laikų. Pradžioje, nors šaltis skver
bėsi, gerasis vatinukas jį sulaikė. Vėliau- vėjo sūkuriai 
jį pergalėjo ir Laimos kūnas pamažu ‘ pradėjo drebėti, 
o kaikuriose vietose savotiškai skaudėti. Ir šį kartų 
jai pasisekė. Lyg žinodamas, traukinys ėmė ir pasisuko, 
o netrukus pradėjo mažinti greitį. Galų gale, miškingo
je vietoje visai sustojo. Sustojo, ir atrodė, kad daugiau 
nebegalėjo važiuoti,- girdėjosi fronto dundėjimai. Ko
kiame nuotolyje jis buvo, negi pasakysi, bet visokie 
garsai atrodė griaudė ir draskėsi labai netoli. Atsipa
laidavusi nuo ešalono ir sustingusiu kūnu persiritusi per 
tris pervažas, Laima atsidūrė prie apdraskytos tvoros. 
Ji laikėsi tik ryžtu ir kantrybe. Nuo šalčio kūnas pasi
darė lyg bejausmis. Apsidairiusi ir pamačiusi už kelioli
kos žingsnių spragų, nieko nelaukdama pro jų pralindo 
ir atsidūrė ant mažos aikštelės. Kitoje jos pusėje ma
tėsi keletas vyrų kažkų sunkaus ritinant. Ji pasislėpė 
už sukrautų sniego užtvarų. Kareiviai, nepastebėję Lai
mos, perstūmė tų sunkų, ilgos statinės pavidalo daiktų 
ir dingo tamsoje. Pirmieji aušros ruožai pradėjo skaid
rinti apylinkę. Dabar Laima pamatė, kad netoli nuo 
sniegtvorių riogsojo ir apdegęs namas. Kiek dar toliau- 
dūlavo nedidelis pastatas ir daugelis šešėlių grupavosi 
atokiau nuo jo. Kitoje pusėje aikštelės taip pat stovėjo 
namų griuvėsiai. Mankštindama sustingusį kūnų, Laima 
nubėgo prie jų. Čia buvo užuovėja ir žmonių šešėlių 
nebesimatė. Girdėjosi atskiri pašnekesiai ir aštrūs ko
mandos žodžiai. Turėdama pakankamai vietos, ji sukru
to lakstyti ratu ir šildyti jau beveik į ledų virtusį kūną. 
Po pusvalandžio pajuto, kad ji jau laisvai judina visus 
sąnarius.

Diena išaušo, ir tolumoje matėsi žemas spygliuo
čių miškas, dangaus plotas. Atsargiai apsižvalgydamaji 
staiga pajuto šlamesį ir žingsnius užnugaryje. Skubiai 
atsisukusi, pamatė prie jos einantį kareivį su atkištu 
šautuvu. "Dabar jau papuoliau",dingtelėjo.

- Stok, ir stovėk ramiai.
Dar arčiau priėjęs ir turbūt pamatęs, kad mote

ris, ramesniu balsu paklausė:
- Kas esi? Ka čia veiki?

Laima jau buvo Maričkos pamokyta, kad tokiais 
atvejais turi sakyti, kad atsilikusi nuo savo dalinio. Ji 
nedvejodama ir atsakė:

- Atsiskyriau nuo savo grupelės, mielas kareiveli, 
ir dabar jų čia vėjo negairinama laukiu, nes matyt, ne 
į tų ešalonų būsiu pataikiusi. Traukinys nesustodamas 
mane ligi čia atvežė.

- Nuo kada pasidariau tau mielas? Žiūrėk tu 
man. Tuojau eik su manimi.

- Betgi aš nesu nieko blogo padariusi, be to, 
esu pabėgėlė iš Lietuvos. Manau mane laikai dezertyre, 
bet labai apsirinki, nes dezertyrai bėga nuo fronto, ne 
į ji.

- Perdaug šneki. Eisime pas viršininkų, o jis nu
spręs kę daryti.

- Gal galėtumei mane palikti, ir aš iš čia pasi
šalinsiu, bėdos tau nepadarydama?
4 p«i.

- Yra fronto zona, ir yra griežtas įsakymas 
kiekvienų sargybos poste radus, sulaikyti. Jei nieko blo
go nepadarei, tai nėra ko bijoti. Patikrins ir paleis.

- Kur mane vesi? į
- Perduosiu dalinio ^vyriausybei. Ten galėsi aiš

kintis, o su manimi neverta aušinti burnų.
Vos tik paėjus, kitas kareivis prisidėjo.Šis, pama

tęs moterį, garsiai nusijuokė: ‘ \
- Nežinojau, kad moterys padeda sargybų nešti. 

Tikrai puiku šaltyje. Bet geriau juokus palikime, nes 
mane pasiuntė kapitonas ir prašė skubiai mums abiems 
grįžti į dalinį. Girdėjau, kad pajudėsime j frontų.

- Tai jūs einate į pozicijas. Tada paimkite ir 
mane kartu, gal ten rasiu savęjį dalinį.

- Mergaite, ten nėra šokių ir virtuvės valgiui 
gaminti. Boba neturi galvos, matai- į frontų užsigeidė,- 
Kodėl jų čia prispyręs laikai? Skubėkim. Jų paliksim 
būstinėje. Na, pirmyn,- paragino antrasis. Laima,nieko 
daugiau nebesakydama, pajudėjo. Perėję skersai bėgius 
ir priėję prie namų, sušuko į praeinantį kareivį, kuris 
sustojo ir palaukė iki trijukė priartėjo.

- Šitų moterį radome prie griuvėsių, sandėlio 
rajone. Sulaikyta ištyrimui. Mes turime skubiai palikti 
postų, todėl jų perduodam.

- Kų turiu su ja daryti ?
- Čia jau tavo reikalas,- ir jie nusiskubino.

- Velnias gi tave ten nešioja. Ir be tavęs turiu 
pakankamai darbo.

- Nelaimingai atsiskyriau nuo savos grupelės.Per 
klaidų įlipau ne į tų traukinį ir jis nesustodamas mane 
atvežė iki šios stoties. Nežinojau kur eiti, tai ir lau
kiau ligi prašvis. Labai ša|ta buvo, ieškojau geros už
uovėjos. Matai, kad vargšė moteris ir einu ne nuo 
froto, bet į jo pusę.

- Skubėk toliau kurį šalį ir nesirodyk daugiau čia. 
Nudžiugusi Laima pasijudino eiti, kai iš už kam

po pasigirdo balsas:
- Ivan, su kuo tu ten kalbi?
- Sargyba perdavė moterį, draugas leitenante.

Taip atsakęs,kareivis griežtai kreipėsi į jau be
nueinančių Laimų:

- Stok, ir toliau nė žingsnio.
Laima sustojo. Iš- jos akių ritosi ašaros. - Ma

tai, kad ne mano kaltė toks netikėtas supuolimas. 
Eik tuojau su manim. Viršininkas nėra blogas žmogus. 
Tarkis tik su juo ir su manim daugiau nekalbėk, nes 
yra draudžiama su sulaikytais kalbėti.

Abu ėjo tylėdami. Leitenantas laukė prie durų 
ir privedus Laimų, švelniai paklausė:

- Kodėl tave sargybiniai sulaikė?
Laima, nespėjusi nusivalyti ašarų, viskę taip pat 

sakė, kaip pirmiau sargybiniams.
-Dėl to nėra ko nusiminti. Jei tiesę sakai, tai 

ilgai netruks, dalinys bus surastas ir prie jų su pagalba 
prisijungsi. Leitenantas jų įvede į būstinę ir klausė .ka
da palikusi dalinį.

- Vakar vakare,drauge leienante. Gal galėtumėte 
leisti man pačiai susirasti dalinį, nes žinote, kad per
davinėjimas labai išvargina.

- Žinau ir užjaučiu, bet matai, ne aš tave sulai
kiau, taip pat nežinau kitų aplinkybių. O kų, jei jie 
ten pranešė, kad tave čia pristatė? Aš taip pat neno
rėčiau būti tavo vietoje.

Laimos visa išvaizda buvo nepavydėtina; matėsi, 
kad labai pavargusi ir visa lengvai virpėjo. Ji suprato, 
kad melavimas ar maldavimas nieko nepadės. Kurį lai
kų buvo tyla, tik lauke girdėjosi vyrų kelegesys.
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- Ar labai išalkusi?- paklausė leitenantas.
- Dar kol kas badu nemirštu, bet man ir nesise

ka. Niekur negaliu pas jus, svetimam krašte pritapti. 
Vos tik kalbų išmokau, galvojau, kad jau prisitaikysiu, 
bet ir vėl visokios bėdos.

Kalbų nutraukė įeidami į būstinę trys kareiviai. 
Laima pasiliko toje pačioje vietoje stovėti. "Netikiu,kad 
mane apleidai, Šventoji Motina",-pagalvojo ji ir staiga 
pajuto,kad ji visiškai išsekusi.Kojos nebenorėjo jos lai
kyti įr ji verkdama paprašė leisti atsisėsti.

- Taip, taip, labai prašau. Tuojau atneškite ko 
nors šilto,- kreipėsi į vienų atvykusių leitenantas. - 
O judu- skubėkite ir kiek tik turėdami laisvų vyrų, už
maskuokite visus naujai atvežtus pabūklus ir patikrinki
te ankstyvesniųjų maskuotę.

Visiems išskubėjus,leitenantas, pasakęs dar kelis 
raminančius žodžius Laimai,pradėjo vartyti savo stal
čiuje popierius. Netrukus atnešė apvalų dubenėlį karšto 
skysčio. Laima tik žiūrėjo į kareivį, nes neturėjo jokio 
puodelio. Leitenantas atsikėlė ir pakišo jai molinį puo
dukų. Kareiviui jį pripylus, padavė Laimai. Nespėjus 
jai nė padėkoti, pasigirdo pavojaus sirenos. Leitenantas 
nusikeikė ir pridėjo;

- Taip ir galvojau, nagi dangus kaip veidrodis. 
Dabar tuoj kartu su manim į priedangų. Nedelsk, mer
gaite,- ir pats pačiupęs jos rankų,išvedė į laukų. Sire
nos klyksmas rėžė ausis, atrodo, kad buvo pavėlavus, 
nes tik gabaliukų pabėgėjus, keli su triukšmu smigdami 
lėktuvai pažėrė sprogstančio lietaus. Suterškė kulko
svaidžiai ir tuo pat metu leitenantas paleido Laimos 
rankų, pasvyravo, ir krito prieš jų. Neišlaikiusi lygsva
ros, ji užgriuvo ant jo. Keli iš paskos bėgę kareiviai 
pasileido už kampo prie apgriauto trobesio. Laima, pa
mačiusi, kad aikštelė ištuštėjo ir ji viena virš nukauto 
leitenanto, skubiai pašokusi, metėsi už sukrautų stati
nių. Ten irgi nieko nerado. Girdėjosi tik lėktuvų moto
rų ūžesys ir priešlėktuvinės trenksmas. Netolimais, šalia 
bėgių, vingiavo griovys. Nieko nelaukdama, Laima bėgo 
juo į laukų pusę, paskui pasislėpė už sukrautų pabėgių.

Dar kelis kartus sugrįžę lėktuvai apšaudė stotį ir 
numetė bombų, kurios uždegė likusius sveikus trobesius.

Trenksmui aptilus, Laima apsižvalgė ir nelaukda
ma, pasileido prie laukuose susigūžusių krūmokšnių. Kur 
kitur bėglys prieglaudos ieškos? Pusiau sėdėdama, ji 
gerai pasislėpė krūme. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAUNO "ŽALGIRIS” VĖL 
ČEMPIONAI

Kauno ’’Žalgirio" krep
šininkai vėl pakartotinai lai
mėjo Tarybų Sąjungos pir
menybėse, įveikdami jų ar
šiausią varžovą - Maskvos 
Armijos komandą CASK. Re
guliariose pirmenybėse su
rinkę po lygiai taškų, šios 
dvi komandos susitiko taip 
vadinamame "Super Finale".

Pirmosios "Super Finalo" 
rungtynės, įvykusios Kaune, 
baigėsi lietuvių pergale 69: 
62. Tada buvo persikeltai 
Maskvą ir antrasis žaidi - 
mas priklausė Armijos at
stovams '( jų eilėse žaidžia 
krepšininkai iš įvairių 
miestų. Viską nulėmė tre
čiasis susitikimas kovo 25 
dieną, kurĮ "Žalgiris" lai - 
mėjo 67:59.

Galima sakyti, visa Lie
tuva buvo susėdusi prie tele
vizijos aparatų ir stebėjo 
šių rungtynių transliaciją iš 
Maskvos. Rungtynių pra
džioje lietuviams nesisekė- 
vienu metu CASK vedė 1O 
taškų skirtumu. Tačiau lie
tuviai vėliau pasispaudę ir 
išplėšė ši neeilini laimiki 
jau antri metai iš eilės.

Kaip pranešta telefonu, po 
šios pergalės didesniuose 
Lietuvos miestuose lietuviai 
išsiveržė | gatves " šoko, 
dainavo, leido spalvotas ra
ketas bei kitokiais būdais 
reiškė savo džiaugsmą.

Dabar Kauno krepšinin
kų laukia kitos svarbios 
rungtynės- "Super Finalas" 
Europos taurės varžybose . 
Jis įvyks Budapešte, Veng
rijoje balandžio 3 d. Čia 
susitiks ligšiolinis čempio
nas - Jugolsvaijos "Cibona" 
ir Kauno "Žalgiris". Šiose 

„pirmenybėse dėl Europos 
jt^tifėš abi komandos yra pa
sidalinusios po vieną perga
lę. Lietuviai tikisi dar kar
tą Įveikti Europos krepši
nio galiūnus ir parsivežti 
Europos taurę į namus.

Beje, "Žalgiris" yra pa
kviestas Į tarptautini krep
šinio turnyrą, kuris rengia
mas 1986 m. spalio mėnesi 
New YorKe. Galbūt jie galės 
pasirodyti ir kituose Ameri
kos miestuose. E.Š.

PAGERBS RAŠYTOJĄ 
PEDAGOGĘ G. PETKEVIČAITĘ 
- BITĘ

Buvusiame Puziniškio 
dvarelyje planuojama įreng
ti rašytojos, pedagogės, vi
suomenės veikėjos Gabri
elės Petkevičaitės - Bitės 
memorialini muziejų. Tvar
kyti užsilikusi dviejų aukštų

IR IŠEIVIJOJE)

Bitės kūryba.
Gimusi 1861. III. 18 d. Puzi

niškio dvare, Smilgių par. , 
Panevėžio apskr.), augo ba
jorų šeimoje. Tėvas buvo li
goninės vedėju, demokratiš
kų pažiūrų, altruistas, tu
rėjo didelę Įtaką Gabrielei.

Ji gimnazijos atestatą ga
vo Mintauoje. Lankė biti
ninkystės kursus. Baigusi 
mokslus , padėjo savo tė
vui kaip vaistinės vedėja ir 
dalinai felčerė. Pati bu
vo silpnos sveikatos, iškry
pusiu stuburkauliu. Motina 
mirė nuo Šiltinės, kai Gab
rielė buvo 9 m. amžiaus. Jai 
teko rūpintis 6 brolių augi
nimu.

Po tėvo mirties 1900 m. 
išvyko | Vilnių, kur 5 mdir- 
bo Lietuvos Žinių redakcijo
je. Nuo I-ojo Pasaulinio Ka
ro pradžios grĮžo | gimtinę 
išlaikė felčerio egzaminus ir 
vykdė tėvo testamentą-gydė 
žmones. Taip pat daug skai
tė, nes mėgo literatūrą.

Lietuvos nepriklau
somybės metais nuo 1919 m. 
mokytojavo Panevėžio gim
nazijoje ir 1922-24 m. para
šė Pasaulinės Literatūros 
Istorijos vadovėlio keletą 
sąsiuvinių. Rašyti ją paska
tino P. Višinskis. Ji pradė
jo rašyti publicistiką 1890 
m. "Varpe". Paveikta V. Ku
dirkos, vis labiau įsigilino | 
literatūrinius darbus. Pra
dėjo rašyti vaizdelius, apy
sakas ( " Tėvas ir sūnus"), 
"Nebepirmas", 7 apysakų 
rinkinys ’ ’Kri s l ai") / kuriuose 
atsispindėjo socialinės ir 
tautinės temos. Siekė socia
linės lygybės, tiek materiali
nėse, tiek švietimo srityse . 
Buvo optimistė, kad Įsiga
lėjus artimo meilei ir žmo
nijos etikai vyks harmonija 
ir visuomeniniame gyven|- 
me.

Tautinio susipratimo te
ma parašė dviejų dalių ro
maną "Ad Astra".

Politiškai priklausė liau
dininkams. 1920.m, išrinkta 
| Steigiamąjį Seimą, kaip vy
riausia amžiumi, pirminin - 
kavo atidaromam posėdžiui.

Buvo Įsitraukusi į tautinio 
atgimimo sąjūdį, įsteigė"Ži- 
burėlio" D-ją neturtingiems 
moksleiviams ir kultūros 
darbuotojams šelpti, viena iš 
Lietuvių Moterų S-gos stei
gėjų.

DAIL. A. KRIŠTOPAIČIO 
AKVARELIŲ SERIJOS

ŠIAULIŲ "Aušros" Istori
jos ir Etnografijos Muziejus

Kauno "ŽALGIRIO” centras ARVYDAS SABONIS (Nr. 11), 
kuris yea geriausias krepšininkas Europoje, deda Į ispanų. 
Real Madrid krepšį. Šias Europos Taurės rungtynes lietuviai 
laimėjo 95:87. Nuotrauka iš E. Šulaičio archyvo.

MIRĖ FIZIKAS POVILAS ^vos Fizikos Rinkinys"vyr.
BRAZDŽIŪNAS redaktorius.

Vasario mėn. pabaigoje 'Gimė 1897 m. , Žiežmariš- 
mirė Lietuvos Mokslų Aka- kyje. 1925 m. baigė Kauno 
dėmi jos prof. Povilas Braz - Universitetą, gilino žinias 
džiūnas. Jis buvo vienas iš Šveicarijoje, Zd’rich’o U - 
Lietuvos Fizikų Draugijos tete. Gr|žęs į Lietuvą, dirbo 
organizatorių, ilgametis jos Kauno ir Vilniaus Universi- 
pirmininkas, žurnalo "Lie- tetuose.

Lietuvos lenkinimas po Lietuvos-Lenkijos padalini
mo nei kiek nestabteri, priešingai, įgauna dar didesnio 
masto. Vysk. J.N. Kossakowska (1798-1808m.) viešai pik
tinosi, kad lietuviai nesistengia suprasti ir pramokti len
kę kalbos, vadinasi - ir katalikų tikėjimo. Jis į bažny
čias įsimetusią negerovę imgrigydyti iš atbulos: ne kuni
gus . moko lietuviškai, bet parapijiečius verčia paskubo
mis nVoftį^s (T§nktrI^a'(68|.1}T6h tlk'^įV. yy’skųpas'fniestęlįųs 
ir kaimus^ ŲŽTvHh'db J^Wfc^j<ojn'(s rnaldaknygęmis. Maža 
to, šis vysktįph's duoda bajorams .teisę pasirinkti sau tin
kamus klebonus, ir, aišku, ibkie rinktiniai klebonai ima 
vesti lietuvius ne į Dievo, karalystę, bet į Lenkijos kara
lystę.

J. Cicėnas (iš "Vilnius tarp audrų")
1909.VII.24 Garšvinės k., Dūkšto vis. Švenčionių 

aps. gimė žuranlistas ir rašytojas Jeronimas Cicėnas.

Ir namų ūkio šeimininkė* buvo žemaitė moteris. 
Jos žinioje buvo mėsos ir. pieno atsargos, ir ji tvarkė 
planavo, kad tų atsargų užtektų visiems metams. Ji nu
sprendė, ką virti valgyti. Jos išimtina teisė buvo paskirs
tyti pietums išvirtas mėsos porcijas. Ji pasakė, kur ką 
sodinti daržuose. Dirvos ir pievos priklausė šeimininkui, 
o daržai šeimininkei. Ji rūpinosi mažais veršeliais ir ėriu
kais, juos prižiūrėjo, girdė. Jos žinioje buvo kiaulės, jų 
šėrimas, penėjimas. Jos žinioje buvo vištų ir kiaušinių 
ūkis. Ji nusprendė, kiek reikęs suverpti, kiek ir ko išaus
ti, kad ūkio gyventojams drabužių užtektų.
A. Pakalniškis (iš "Žemaitė moteris", Moteris, 1978 Nr.6)-

mūrinį pastatą ir apleistą 
sodą apsiėmė Puziniškiuo- 
se įsikūrusi Panevėžio Tiks
liosios Mechanikos Gamyk
la kartu su Lietuvos sava
noriškos Knygos Bičiulių D- 
jos darbuotojais.

Pradėta rengti literatūros 
vakarus, kurie dar vyksta po 
atviru dangum. Susipažįsta
ma plačiau su'Petkevičaitės

įsigijo dail. A. KriŠtopai - 
čio akvarelių seriją "Tel
šiai". Joje vaizduoja Telšių 
miesto istorinius ir kultūri
nius objektus. Šis dailinin - 
kas yra sukūręs eilę ciklų: 
"Lietuvos Medžiai", "Malū
nai", "Gandralizdžiai", "Že
maičių architektūra" ir kt. , 
kurie susilaukė didelio susi
domėjimo.

KHENl 
VE/dRoDZ/m

Kindziulienė rytą bara savo vyrą:
- Vis geri ir geri! Ir per kiekvieną Nujųjų Metų 

sutikimą vis labiau nusitašai. Ir kaip tau negėda? Vaikai 
jąu užaugo, o tu...

- Ar jau vaikai užaugo? - nusistebėjo Kindziulis. 
-Tai tegu atneša alaus!

DIPLOMATIJOS MENAS
Vienas prancūzų Užsienio Reikalų ministeris yra pa

sakęs:
- Tikros diplomatijos menas yra padalinti tortą taip, 

kad kiekvienam atrodytų, jog jis gavęs didžiausią gabalą.

Sumaišyti 1/4 puodelių citrinos sunkos, 1/4 puodelio 
paprasto jogurto ir 3 Šaukštus skysto medaus. Užpilti 
š| mišinĮ ant vaisių ir lengvai sumaišyti. Pabarstyti 
kapotais valakiškais (walnuts) riešutais.

KALIFIJORŲ VINIGRETAŠ
Į sandariai uždarytą stiklaini Įpilti 1/2 puodelio alyvų 

aliejaus, 2 ar 3 šaukštus vyninio acto (Vine vinegar ), 
1/2 Šaukštelio druskos, truputį: pipirų. Gerai suplakti ir 
sandariai uždarius, palaikyti apie valandą laiko, kad vi
si skoniai gerai susimaišytų.

Nuskainioti kalifijoro žiedelius, sudėti | verdanti 
vandenį su trupučiu druskos, lengvai apvirint!. Nusunk- 
ti vandenį ir gerai sulaistyti paruoštu mišiniu, kol dar 
kalifijoras šiltas. Atšaldyti.

Duodant valgyti, galima papuošti raudono pipiro rie - 
kelėmis, juodomis alyvomis ir pabarstyti kapotomis 
petražolėmis.

CITRINOS-AVOKADO SALOTOS
Sudėti į stiklainį 2/3 puod. lengvo aliejaus(salad oil), 

sutarkuotos 1 citrinos žievės, 2-jų citrinų sunkos, 1- 
šaukštą garstyčių, 2 šaukštelius cukraus, 1/2 šaukštelio 
druskos, 1/2 šaukštelio paprikos ir 1/2 šaukštelio itališ
kų džiovintų prieskonių. Gerai sukratyti ir atšaldyti.

Dideliame dubenyje sumaišyti 8 puodelius žalių kapo
tų salotų lapų 2 nuluptus, supjaustytus apelsinus,

1 suraikytą avokadą ir 1/2 puodelio supjaustytų ridikėlių. 
Atšaldyti.

Prieš valgant, sušlakštyti su paruoštu mišiniu.

SALOTOS

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

London 438—1122 
Windsor 252—3842 
Calgary 287 - 2712 
Winnipeg233 - 3508 
Sudbury 674- 6217

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

Salotos ne tik gaivina;1 paįvairina mūsų mitybą, bet 
ir suteikia gausų kiekį vitaminų bei mineralų.

Štai keletas būdų jas paruošti:
CITRONAI (grapfruite) ir VYNUOGĖS

Nulupti žievę ir išskirstyti skiltelėmis 3 citronus , 2 
apelsinus. Sudėti I dubeni kartu su 1/2 kg. vynuogių( be 
sėklų).

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
PASAKŲ? JOSE RASI IR GROŽIO! R JUMORO IR IŠMINTIES l

ŠPINATŲ - LAŠINUKŲ, SALOTOS
Sumaišyti 2 šaukštus tarkuoto svogūno, 1 šaukštelį 

druskos, 1/2 šaukštelio pipirų ir 2 šaukštelius garsty
čių. Pridėti 2 šaukštus vyninio acto ir Įplakti 8 šaukštus 
aliejaus,* pilant | mišinį po vieną Šaukštą. Įmaišyti 1/4 ar 
1/2 - pagal skonį- citrinos sunkos.

Nuplauti apie 2 puodelius šviežių špinatų, pašalinti ko
telius, nusausinti ant popieriaus. Susmulkinti.

Paskrudinti šešias lašinukų riekeles. Nusausinti , su
trupinti .

Sumaišyti špinatus, lašinukų trupinius ir 4 suraikytus, 
šviežius grybus. Gerai apšlakštyti mišiniu, papuošti Ba
rnis suraikytais kietai išvirtais kiaušiniais.

KOPŪSTINĖ ROŽĖ
Nuo žalio, didelio kopūsto galvos nuimti pirmą išori

nių lapų sluogsnffnes jie dažniausiai būna šiek tiek ap - 
vytę). Atsargiai išpjauti vidurj, paliekant pagrinde kotą, 
ir gana lapų, kad sudarytų lyg dubenėlį. Suvynioti Į plas
tikini popierį ir padėti | šaldytuvą iki valgymo.

Sutarkuoti išimtą kopūsto dal| kartu su raudonojo ko

ATEIK I LIETUVIU A. A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPČs'SUSIRINKIMĄ. SUSIRENK AME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leeaui G. : 344-2541 ( hmm ); 419-5391 (darbe);
Norikui N. : 364-7770 Dainiui L.; 741-9606 ;

{ JONUI R.: 337-8637

1986. IV. 10

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

1053 Albanai Cr. Duvemay, Laval, P.O. H7Q 4K7
Tel.: 669-8834

pūsto nedidele galvute.
Sumaišyti 1/4 puodelio acto, 3 šaukštus vandens, 1 š-l| 

druskos, šiek tiek pipirų ir žiupsnĮ cukraus | I puodeli 
majonezo. Gerai išmaišyti kartu su tarkuotais kopūstais.

Išimti išpjautą kopūstą ir pripildžius mišiniu, patiekti 
valgymui. ( 8 porcijos. Visų kitų salotų - 6).



toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

9 % už 90 dienų term, indei 
9)4% už 6 mėn. term, indei. 
9)6 % už 1 metų term, indei. 
9%% už 2 metų term, indei. 
9%% už 3 metu term, indei. 
9)6% už pensijų plona
7)6% už speci ai i ą taup. s—ta 
7 % už taupymo sąskaitos 
6—8% kasd. palūk. sąskaita
6 % už čekių sąskaitas

AKTYVAI virš 50 milijonų
Asmenines paskolas duodame i ki $65,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai ( American 
Express) Kitos paskolos:(l ine of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS- pirmad., antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 v.r. iki 3 v. po piety; k etvirtadien i ai 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 Šeštadieni ai s uždaryta ) 
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

<r 532-1149 M6P 1A6

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

KASOS VALANDOS:

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................. 9)6%
Specialią taupymo sask,..< 7)6% 
Taupomąją sąskaitą,,..,.... 7 % 
Kasd. taupymo sąskaitą....7 % 
Depozitų—čekių sąskaitą-.6 %

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

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

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-3 E 
10-3 i 
10-3 = 
10-8 E 
10-8 E 
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 dydi iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS- 

NE PELNAS, B ET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

|chicago|
MŪSŲ CICERO 
SPORTININKAI

Cicero krepšinio komanda 
"ATEITIS" Vid. Vakarų 
Spėrto Apygardos krepšinio 
pirmenybėse kovo 22-23 d. 
d. Chicagoje užėmė II vietą. 
Šią komandą galima pava
dinti brolių komanda - joje 
žaidžia trys broliai Owensai 
ir du broliai Šulaičiai( vie
nas iš jų - E. Šulaitis- yra 
komandos kapitonas).

Du broliai Owens ai pir - 
menybių išvakarėse atstova
vo Cicero All- Stars rinkti
nę tradicinėse rungtynėse 
prieš Berwyn ą, kurį įveikė . 
Vienas- iš brolių Owensu bu
vo pasKelbtas rungtynių iš

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

DALININKU Į BENDROVĘ. SKAMBINTI

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

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSI RINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v-

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

IMA :•B
” už asm. paskolas nuo ... 1 1% 
•j už nekiln. turto (mortgages):
— su nekeičiamu nuošimčiu

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

(fixed rate)

S su keičiamu nuošimčiu
S 1, 2 ar 3 metų....... .10)6%

(vari abi e rate)

kiliausiu ("most valuable" ) 
žaidėju.

Dabar "Ateities" komanda 
rengiasi dalyvauti Š. Ameri
kos Lietuvių Sporto Žaidynė
se HAMILTONE, Kanadoje , 
kurios bus gegužės mėnesio 
pradžioje.

Klubas norėtų sudaryti vy
rų ir moterų tinklinio ko - 
mandas.bet dar trūksta žai
dėjų. Taip pat trūksta ir lė
šų. Kas norėtų prisidėti prie 
Klubo veiklos vienokioje ar 
kitokioje srityje - prašomi 
susisiekti su Klubo pirmi
ninku Edvardu ŠULAIČIU, 
1330 S. 51 Avė. , CICERO, IL 
60S50, tel: 652-6825.

• "ATEITIES"žaidėjas Dean 
Ovens buvo išrinktas ge
riausiu žaidėju Cicero All-

NUOTAIKINGAS "TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIU" VAKARAS

Spauda - tai mūsų sėkmin
gas ginklas - naudokime jį, 
kaip galima dažniau. Tuo 
prisidėsime prie kovojan - 
čios už savo teises Lietuvos 
ir pavergtųjų tautiečių, sie
kiančių atgauti laisvę ir ne
priklausom ybę.

Kanados savaitraštis "Tė
viškės Žiburiai" kvietė tau
tiečius į savo tradicinį , 
metinį Spaudos Balių ba
landžio 5 d. Tą Šeštadie
nį dangus buvo apsiniaukęs^, 
lijo. Toks oras ne tik veikia 
į žmogų fiziniai, bet ir psi
chiniai. Nežiūrint to, Į Mi - 
ssissaugą, Anapilio salę su
sirinko, suvažiavo ne tik Ka
nados, bet ir JAV "TŽ"pre- 
numeratorių, rėmėjų bei 
svečių. Apie 500 dalyvių.

Įvadinį žodį tarė Kanados 
Lietuvių Katalikų Kultūros 
D-jos p-kas dr. Silvestras 
Čepas. Jis pasveikino at
silankiusius, padėkojo už 
lietuviškos spaudos rėmimą 
ir pasveikino "T Ž"redakto
rių dr. P. G a i d ą su 25 m. 
redagavimo "karjera"-su - 
kaktimi.

Sekė Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Daužvardžio Fondo 
premijos įteikimas. Ją lai
mėjo "TŽ"jauna bendradar
bė Indrė Čuplinskai- 
t ė. Premiją Įteikė "TŽ"re- 
daktorius dr. Pr. Gaida.

Meninėje šio Vakaro daly
je pasirodė Montrealio Vyrų

• "EGLĖ, ŽALČIŲ.KARA
LIENĖ ".Kazio Inčiūros 3 v.
8 pav. lyrinės pasakos prem
jera įvyks PRISIKĖLIMO 
Parapijos Didžiojoje salėje 
BALANDŽIO mėn. 27 d. , 4 
vai. p. p. Vaidina Hamiltono 
AUKURO Teatras.

Stars ir Berwyn All-Starl 
rungtynėse kovo mėn. 21 d. 
Morton Kolegijos sporto sa
lėje. Cicero čia išėjo laimė
tojais 79-76, o Owens pelnė
17 taškų. Owens ir du jo 
broliai Cicero "Ateityje" 
žaidžia nuo pradžios mokyk
los dienų, jau beveik 10 me - i 
tų.

• Žurn. KĄSNI UNAS Vytau 
tas bus pagrindiniu kalbėto
ju SLA 100 metų minėjimo 
Seime birželio mėn. 30 d. 
Essex viešbutyje Chicagoje. 
Šis Seimas tęsis nuo birže
lio 30 d. iki liepos 3 d.

• KIŽYPĖ Audrė, Vincas OL
ŠAUSKAS, Laima ŠULAITY- 
TĖ, Edis ŠULAITIS ir Kazėj 
BRAZDŽIONYTĖ vaidina 
vieno veiksmo komedijoje, 
kurios premjera bus gegužės
18 d. Jaunimo Centre.

Šį veikalą režisuoja Mari
ja SMILGAITĖ. Tai bus nau
jojo Chicagos teatro "Vaidi
lutės” pirmas pastatymas.

• ANDRIŠTUNAS Ričardas, 1 
kuris pernai pabėgo iš So
vietų turistinio laivo Pran-- 
cūzijoje ir kurį laiką gyve
no V. Vokietijoje, kovo 25 d. 
Balfo pastangomis, atvyko į 
Chicagą. Jis apsistojo Ber
wyn’o priemiestyje ir susi
pažįsta su dietos lietuviais.*

Pasikalbėjimas su naujuo
ju pabėgėliu buvo perduotas 
MARGUČIO Radio progra
moje kovo 27 dieną. e. š.

SOLD
x.Di UMAX

Birutė Grigaitytė - Spudienė
▼ namų pirkimo Ir pardavimo agentė

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

Oktetas:Alfonsas Gudas, Ry
tis Bulota, Albertas Rusi
nas, Albinas Urbonas, Vy
tautas Murauskas,. Haroldas 
Celtorius, Antanas Mickus, 
Danius Piečaitis ir ju vado
vas, jaunas muzikas Alek
sandras Stankevičius.

Oktetas maloniai padaina
vo apie 14-15 dainų- "Širdis 
dar žydi", "Tėvynė" ir kt.

Loterija buvo labai turtin
ga. Pirmąjį bilietą traukė 
red. dr. P. Gaida, kitus bi
lietus- įvairių organizacijų 
atstovai.

Pagrindinis laimikis - 
$500, kurį įteikė laiminga - 
jam Gen. Konsulas dr. Jonas 
Zmuidzinas.

Atvykusiųjų tarpe buvo 
matyti viešinčių Kanadoje iš 
toliau atvykusių svečių-JAV, 
V. Vokietijės, net Australi
jos ir mūsų bendruomenės 
veikėjų.

Loteriją pravedė Vytau - 
tas Aušrotas su St. Čepu.

Vakarienė buvo labai ge
rai paruošta. Smagūs šokiai 
visų mėgiamo orkestro 
"Good Times Boys" lydimi , 
kėlė visų nuotaiką.

Vakaras praėjo labai ma
loniai, tuo pačiu paremiant 
lietuviškąją spaudą ir labai 
nelengvą spaudos darbuoto
jų triūsą.

Okteto dainininkai ir va - 
dovas gavo po gėlę ir buč - 
kį.

Visi atvykusieji spaudos 
darbuotojai buvo pakviesti 
prie jiems paruoštų specia
lių stalų ir vaišinami. St. V.

@ PRISIKĖLIMO Parapijos 
LABDAROS Sekcija BALAN
DŽIO 22-24 ir 26 d. d. ren - 
gi a vartotų rūbų išpardavi
mą. Pelnas skirtams persiun
timo nepasiturintiems lietu
viams Lenkijoje siuntinių iš
laidoms padengti.

• POEZIJOS VAKARĖ kovo 
15 d. Jaunimo Centre daly - 
vavo penkios poetės:Vitalija 
BOGUTAITĖ, Ona MIKAI - 
LAITE, Danguolė SADŪNAI- 
TĖ, Liūne SUTEMA ir Julija 
ŠVABAITĖ-GYLIENĖ.

Kad poezija dar ką nors 
reiškia mūsų gyvenime, ro
dė netikėtai didelis skaičius 
klausytojų.Penkios iškilio - 
sios mūsų poetės pasiro
dė įdomiai ir gyvastingai .

• PENKIOS DAILININKĖS 
pasirodė su 48 kūriniais 
Čiurlionio Galerijoje Jauni
mo Centre kovo 7 d. Paro
dą suorganizavo Aušros 
Tunto vyresnių skaučių 
"Gražinos" Būrelis. Daly
vavo jaunosios kartos daili- 
ninkės:Jonė KARUŽAITĖ - 
ARCENO, Daiva KARUŽAI
TĖ, Diana KIZLAUSKIENĖ , 
Dana PLEPYTĖ, Rasa BUT
KUTĖ.

• BALANDŽIO 26 d. Jauni
mo Centre Cleveland’o Tau
tinių Šokių Grupė "GRANDI
NĖLĖ", vadovaujama Liudo 
S a g i o, atvyksta koncer
tuoti.

"GRANDINĖLĖS" progra
moje yra naujų šokių, juos 
atliks 30 šokėjų, grojant 7- 
niems muzikantams. Ši gru
pė gyvuoja jau 33 metus, yra 
daug kur važinėjusi ne tiktai 
šiame kontinente, bet gastro
liavo po Europą.

įstaigos Tel,: 535-2500
Nam^ Tel.: 445-9469

•PARTIZANŲ VEIKLA OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.

ĮĖJIMAS - NEMOKAMAS.
RENGIA - LIETUVIŲ NAMU VYRU BŪRELIS

1986 m. BALANDŽIO 27 d. SEKMADIENĮ 3:30 vai. p.p. 

Toronto Lietuvių Namų salėje 
ĮVYKS Dr. KAZIO KARVELIO

PASKAITA

Toronto LIETUVIŲ NAMŲ vedėjas Algirdas VAIČIŪNAS.
Nuotr. St. Varankos

Lietuvių Namų 
Žinios

• VISUOTINIAME LIETU -
VIŲ. NAMŲ, narių susirin - 
kime buvo įteiktos "LABDA-
ROS"SVIETIMO FONDO sti
pendijos. Gavo po $600, -R. 
Budnikas ir L. Daukša; po 
$400, - R. Mažeikaitė ir R. 
Rudaitytė;$300, -A. Bričku
tė; po $200, - Maironio Mo
kyklos mokytojos, vykstan
čios į Lituanistikos Kursus 
Kent Universitete :V. Kupre- 
vičiūtė - Jay, L. Gustainytė- 
Underienė ir D. Skrinskaitė
viško ntienė.

* • 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. .M8X1A5.

VOKIETIJA
REIKŠMINGAS VOKIEČIU. ŽODIS 
VASARIO 76—tosios PROGA

Centrinį Vasario 16 minė
jimą Vokietijos LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VALDY
BA surengė ir šiemet Htit- 
tenfelde vasario 15 d. Pilnu— 
tėlėje Šv. Jėzaus Širdies baž
nytėlėje mišias aukojo vysk 
sr.A. L. Deksnys su Tėv. 
Alf. Be r n at o n i u , kun. Br. 
Įjiubinu ir kun.E. Putr i - 
m u. Įneštos trys vėliavos 
su palydomis - Lietuvos, 
skautų ir ateitininkų.

Pamoksle vyskupas , per
davęs JAV lietuvių sveikini
mus, pabrėžė, kad okupan - 
tas stengiasi nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį iš
braukti iš mūsų tautos isto
rijos. Ir dalinai jam tai jau 
yra pavykę. Pasaulinėse en
ciklopedijose randame šim
to su viršum valstybių vė
liavas, bet neužtinkame sa
vo trispalvės. Per ilgesnį 
laiką gali pasisekti iš knygų 
net Lietuvos vardą ištrinti . 
Bet- niekados nepajėgs iš
rauti iš lietuvių širdžių lais
vės troškimo.

Tuo pat metu evangelikų 
bažnytėlėje pamaldas laikė 
kun. Fr. SKĖRYS gausiai su-

tauta yra tada žuvusi,kai JI PATI SAVęS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

• LIETUVIU NAMUOSE kas
met rengiami tradiciniai Ve
lykų Pietūs šiemet vyko ba - 
landžio 26 dieną.

Vytauto Didžiojo Menė bu
vo pilna svečių, kurie vaiši
nosi velykiniais valgiais ir 
pyragais.

Pietus rengė LN Moterų 
Būrelis ir pravedė A. J u f 
c i e n ė.

Meninėje dalyje pasiro
dė Mergaičių Kvartetas Su
tartinė ir mokiniai.

• LN SOCIALINIŲ REIKALŲ
KOMITETAS renkasi po
sėdžiui balandžio 18 d., 
8 vaL vakaro. ’

Visi galintieji ' prisieiti 
prie šio Komiteto darbo, 
mielai kviečiami.

Žinantieji apie sergančius 
arba reikalingus lankymo; 
praneškite Vyt. KULNIUI'tel: 
769-1266 arba Jonui DAM - 
BARUI - 536 - 1433.

si rinkusiems tautiečiams . 
Jie taip pat meldėsi už' Lie
tuvą ir jos laisvę. Kun. Skė
rio pamokslas buvo perpin - 
tas gražiomis, mintimis apie 
laisvės vertę ir jos brangią 
kainą.

Po pamaldų visi skubėja į 
Bllrgerhaus'ą, kur laukė Lie
tuvos ir Vokietijos vėliavo - 
mis išpuošta erdvi salė su 
didele scena ir 500 .kėdžių, 
kurių vos užteko.

Trumpu žodžiu minėjimą 
atidarė Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos p- 
kas inž. Juozas Sabas, o 
vicep-kas vyr. mokytojas 
Vincas Bartusevičius 
kalbėjo vokiškai. Jis pa
sveikino garbinguosius sve
čius dvasiškius, aukštuosius 
vokiečių pareigūnus, Lietu
vos savanorį-kūrėją pulk . 
Itn. Viktorą Sutkų ir iš
vardino raštu atsiųstus svei
kinimus. Nepamiršo pasvei
kinti ir pernykštis paskaiti
ninkas dr. Otto von Habs 
burg.

V. Bartusevičius pabrėžė, 
kad Vasario 16-tosios neuž
miršta lietuviai visame plar 
čiame pasaulyje ir ji visur 
yra minima.. Jis taip pat 
priminė, kad turtingų pra
moninių kraštų žmonės yra 
patenkinti esama padėtimi, 

(Nukelta į 7 psl........... )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 23
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)......  5 %
santaupos ....................... 2Y1 %
kasd- palūkan. už sant. ? % 
term, indėlius 1 m.........
term, indėlius 3 m.......  10)4%
reg. pensijų fondo ...... 9 %
90 dienai indėlius......... %
( minimum $ 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ... 10 %
DARBO VALANDOS: pirmadieniais,
dieniais — nuo IU v. ryto iki 5 v.p p., trečiadieniais — nuo 
10 y. r. iki 1 v.p.p., penktadieniai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniai s uždaryta.

Hamilton
• HAMILTONO miestas pa
rinktas pravesti VIII"tąją 
LAISVOJO PASAULIO LIE
TUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTŲ, kuri Įvyks 1988 m.

Hamiltonas parinktas to
dėl, kad galima gauti naujas, 
tinkamas patalpas, kuriose 
telpa apie 17. 000 žmonių.ne- 
trūksta ir gerų viešbučių.

Hamiltonietis dr. V. KVE
DARAS pakviestas šią šven
tę organizuoti ir pravesti.

HAMILTONO PENSININKAI
Į "EXPO 86"

Rugpjūčio 23 d. Hamilto
no Pensininkų klubas vyks 
organizuotai į "Expo 36".
Užsirašė 26 asmenys, ku
riems vadovaus L. Klevas.

st.catharines
• VELYKŲ ŠVENTĖS ir šie
met praėjo visiems gražiai 
ir sėkmingai tik, sunegala
vus provincijolui Placidui 
Bariui,rekolekcijas gausiam 
skaičiui žmonių atliko kun. 
Jonas Bacevičius, OFM.

• A. a. Antano RINKU NO 
mirties metinėse pamaldose 
bei priėmime Mississaugo - 
je - Anapilyje tarp poros 
šimtų dalyvių matėsi ir ke
letas mūsų bendruomenės 
tautiečių, atvykusių pagerbti 
atminimą šio žymaus lietu - 
vybės veikėjo.

• PAVERGTŲ TAUTŲ OR - 
GANIZA GIJOS posėdis įvyko 
kovo 27 d. , kuriame nutąrta 
Baisųjį Birželį šiemet pa
minėti visoms septyniorps 
tautybėms kartu - vadovau - 
jant baltiečiams- lietuviams,

SPECIALYBES l
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE;
• ZOMŠAS

495-90* AVENUE, LaSalle
365-11 <3

7661 A CENTRALE, LaSalle 
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1986. IV. 10

MILIJONUS DOLERIU
IMAME UŽ:
nekilti, turto pask... 12 % 
asmenines paskol os 13)6 % 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $ 10.000, 

antradieniais ir ketvirta

latviams ir estams. Tuo rei
kalu vyksta posėdžiai.

• DEIMANTINIO AMŽIAUS 
JUBILIEJŲ švenčia buvęs 
mūsų parapijos ilgametis 
klebonas kun. Ignas MIKA
LAUSKAS Londono lietuvių 
parapijoje balandžio"20 die - 
ną, 6 v. v. Organizatoriai 
kviečia visus lietuvius, bu - 
vusius jo parapijiečius.

Būtų gražu dalyvauti kuo 
didesniam skaičiui, nes kun. 
Ig. Mikalauskas daugelį me
tų praleido besirūpindamas 
mūsų tautine parapija ir 
mūsų pačių dvasiniais rei - 
kalais. Kreiptis į mūsų pa
rapijos komitetą, kurį suda
ro S. Janušonis,?. Meš
kauskas ir J. Kalninis.

• Mūsų parapijos ilgame
čiu! vargonuoto  jui Sigitui 
ZUBRICKUI išvykusiam a- 
tostogų į gražiąją Ameriką , 
linkima geriausio oro, ma
loniausių Įspūdžių ir laimin- 
glausto sugrįžimo namo.

Kor.

(Atkelta iš 6 psl.)

stengiasi ją išlaikyti ir ne
galvoja apie kitą pasaulio 
pusę, gyvenančią nelaisvėje 
ir nuolatinėje baimėje. Tie, 
kurie prisimena ir kalba a- 
pie trėmimus, darbo sto
vyklas, kalėjimuose ir sto
vyklose kankinamus už tai, 
kad nori pasinaudoti pagrin
dinėmis Žmogaus Teisėmis, 
kurie prisimena šmeižia
mus, išjuokiamus ir purvais 
viešai apdrabsto mus už tai, 
kad išpažĮsta Dievą ir lau
kia dabartinės padėties Eu
ropoje pasikeitimo, kad rei

kalauja savo tautoms laisvės 
ir apsisprendimo teisės-be 
pagrindo apšaukiami taikaus 
sugyvenimo priešais ir karo 
kurstytojais. Taika negali 
būti pasiekta bet kokia kai - 
na. Tai būtų kapų kaina. Pa
grindinė taikos sąlyga yra- 
laisvė.

Pagrindiniu paskaitininku 
buvo Vokiečių Bundestago 
narys Johannes GERSTER. 
Jo žodis buvo išskirtinas:

"Jei prieš 600 metų Didy
sis Lietuvos kunigaikštis 
galėjo rinktis tarp Rytų ir 
Vakarų, tai 20-tojo amžiaus 
lietuvių tauta tokio pasirin
kimo neturėjo: jos likimą 
apsprendė vokiečių ir so - 
vietų diktatoriai, 1939 m. pa
sidalindami Europą. Lietuva 
buvo atiduota Sovietų Sąjun
gai. 1940 m. lietuvių tautos 
valia buvo sutrypta:kraštas 
buvo užimtas Raudonosios 
Armijos ir Įjungtas Į Sovie
tų Sąjungą. Šimtai tūkstan - 
čių lietuvių ištremti už Ura
lo."

Toliau kalbėdamas prele
gentas parodė puikų dabarti
nės padėties Lietuvoje paži
nimą. Jis suminėjo gausią 
lietuvių pogrindžio spaudą, 
daugelį protesto raštų su 
dešimtimis tūkstančių para
šų, kovą už grąžinimą tikin
tiesiems Taikos Karalienės 
bažnyčios Klaipėdoje, Hel
sinkio Akto vykdymui pri
žiūrėti ir Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti komitetus bei 
skaudų jų narių likimą, ku - 
nigų atsisakymą vykdyti so
vietinius Įstatymus, priešta
raujančius sovietinei konsti
tucijai, Kat. Bažnyčios kano
nams ir kunigo pašaukimui , 
45 pabaltiečių 1979 m. rug - 
pjūčio 23 d. Maskvoje pa - 
skelbtą pareikalavimą pa
naikinti Hitlerio - Stalino 
1939 m. paktą, Europos 
Parlamento 1983 m., sausio 
13 niltarimą, siūlantį Pabal- 
ti jo; tautu dekolonizavimo 
klausimą svarstyti Jungtinėr 
se Tautose.

Paskaitininkas prieštara
vo Lietuvos pogrindyje vei - 
kiančios Jaunimo sąjungos 
reikalavimui panaikinti Hel
sinkio susitarimus, nes so
vietai nevykdo savo Įsipa
reigojimų. Anot jo, Helsin
kio susitarimai tapo sovie
tams dygliu jų pačių kūne. 
Reikalavimai, kurių šiandien 
ar rytoj dar.nepajėgiama į- 
gyvendinti, nepraranda savo 
moralinės teisės bei istori
nio orumo..

'Mūsų neribotos pagarbos 
nusipelno tie lietuviai, kurie 
savo krašte pasisako už pi
liečių bei sąžinės laisvę ir 
tautų apsisprendimo teisę , 
dėl to statydami Į pavojų sa
vo socialinę padėtį ir nere
tai savo laisvę. Jie aiškiai 
pasisako už europinės lais
vės tradicijas, kurios .yra ir

n D C C U IT D INSURANCE &V Ei L U n L n REAL ESTATE BROKERS

2333334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kolba patarnauja- V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos.' 9 v.r. - 7 v. v. , iettedienieis 9 v.r.— 12 v>e>p.

Netys of "Better Business" Bure

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS ! 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont, 
M6P1A5 

mūšų tradicijos :tai laisvė ir 
apsisprendimo teisė, taika ir 
teisingumas.

Mes, vokiečiai- kalbėjo 
Bundestago narys Gerster- 
kurie po H-jo Pas. Karo bu
vome padalįnti, kurių žmo
nės Rytų Vokietijoje gyve
na nelaisvėje ir kuriems taip 
kaip ir Pabaltijo tautoms bei 
lietuviams paneigta apsi
sprendimo teisė, nei šian
dien; nei artimoje ateityje 
negalime esamos padėties 
pakeisti. Esame galutinai 
atsisakę jėga siekti politinių 
tikslų. Bet mes pripažįs
tame ypatingą politinę atsa
komybę, kilusią iŠ 1939 m. 
Hitlerio - Stalino Pakto ir jo 
pasekmių bei iš II-jo Pa
saulinio Karo ir jo pasekmių 
pabaltiečių pabėgėlių atžvil
giu.

Skatiname integraciją, bet 
nereikalaujame asimiliaci
jos. Integracijos interesų 
naudai sveikintinas vokiečių 
pilietybės priėmimas. Kai - 
bai ir kultūrai išlaikyti rei
kalinga Lietuvių Gimnazija, 
kuri ir toliau gali būti tikra 
dėl Federalinės valdžios pa
ramos. " 
... " Kaip kompetentingas 
Federalinio biudžeto politi
kas - noriu pareikšti, kad 
Lietuvių Gimnazija ir atei - 
tyje gali būti tikra dėl Fede
ralinės valdžios paramos.

Nežiūrint to, mes .vokie
čiai, turėtume žinoti, kad 
finansinė parama niekados 
negali pakeisti mūsų mora
linio Įsipareigojimo žmonių 
iš Pabaltijo valstybių ir jo
se gyvenančių atžvilgiu. Įsi - 
pareigojimų, kuris turėtų 
būti išreikštas?!. Išpažinimu 
tautų, taip pat ir Pabaltijo 
tautų, apsisprendimo teisei 
Europoje; 2. Išreikalavimu 
Žmogaus Teisių kur tik ir 
kąda tik įmanoma laisvėje; 
3L Solidarumu su išguitai
siais ir persekiojamais pa
saulyje. Teisė yra silpnųjų 
ginklas. Taikoje .įr laisvėje 
rūpinkimės, kad pasaulyje 
teisė įveiktų neteisybę", 
-baigė savo kalbą Bundestag 
go narys Johannes Gerster, 
audringai plojant klausyto
jams.

Padėkos ženkįan paskaiti - 
ninku! įteikta graži juosta.

Po pilies apžiūrėjimo , 
J. Gerster grįžo Į salę, kur 
su pustūkstančiu svečių gė
rėjosi mokinių atlieka
ma menine programa.
• MOTINOS DIENOS minėji- 

, mą Hūttenfelde rengia Ro
muvos Lietuvių Moterų Klu
bas gegužės 10 d., Vasario 
16 Gimnazijos patalpose. 3v. 
pamaldos kaimo bažnytėlėje, 
o 4 vai. programą atliks sol. 
Nelė P a 11 i n i e nė su Arvy
du P a 1 ti n u ir Gimnazi - 
jos mokiniai. Bus šokiai , 
veiks lietuviškų valgių bufe
tas.

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

TEL.: 533-3531

A t A

PRANUI SKRUIBIUI 
mirus ,

žmoną ADELĘ, sūnus, dukteris su Šeimomis 
ir žentą šaulį Alfonsą STANKŲ broliškai 

užjaučiame ir kartu liūdime -
L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

. A + A

SALOMĖJAI ŠILEIKIENEI

Lietuvo/s mirus,

jos sūnų kun. Šaulį Stasį ŠILEIKĄ,SDB., 
liūdesio valandoje broliškai užjaučiame —

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

o Kovo 25 d., Lietuvoje mi
rė Šv. Kazimiero Parapijos 
klebono kun, St. ŠILEIKOS

motina SALOMĖJA ŠILEI
KIENĖ, 93 m. amžiaus. Pa
laidota Joniškio kapinėse.

Užuojauta kleb. kun. Sta - 
siui ŠILEIKAI SDB ir jo ar
timiesiems.

RĖMĖJŲ PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:

A. Balčiūnas, EIJurgutienė, Pr. Kaziukonis, J. Valiu - 
lis, J. Zabieliauskas (už 2 m.), J. Rimkevičius (4 m.), Kl. 
Macejūnas (2 m.), A. Mockus, V. Pilkauskas, J. Valaitie
nė.

Atsiuntė AUKĄ:
K. L. K. Moterų Draugijos Montrealio Skyrius - $50;
po $20, - J. Kupris, R. Otto; $1O, - M. Bajoras;$5, - C.

K. Jonys; $2, - Vi. Jasinavičius.
Atsiuntė PRENUMERATĄ ir pridėjo AUKĄ:
Pr. Gustas -$1O; Ig. Gurčinas -$1O; Mrs. N. Ship-$5 ;

VISIEMS - nuoširdžiausias AČIŪ . ’ NL"

AUKOS TAUTOS FONDUI MONTREALYJE 1986 m.
Į išsiuntinėtus Tautos Fondo laiškus, sekančiai atsi

liepė:
A. Augaitis -$20; kun. St. Šileika- $100;S. Umbrasas- $35;
V. Skaisgirys -$25; J. Dabkus- $100;A. Mockus - $20; M. S. 
Meškauskai-$100; P. Žilėnas - $20;I. Valkauskas -$ 30; P. 
Klezas - $25; J. Zabieliauskas- $25.

VISIEMS aukojusiems nuoširdžiai dėkojame ir laukiame 
atsiliepiant kitų. Tautos Fondo Atstovybė

Montrealyje

Į "N L" NAMŲ REMONTO VAJŲ. ATSILIEPĖ:
TORONTO LIETUVIU KREDITO UNIJA "PARAMA

$ 500;
$OO, - A. Patamsis; $30, - Z. Barysas;$25, - Pr. Kaziu

konis; $20, - J, Valiulis; $5, - Z. Bakaitis'.
NUOŠIRDŽIAUSIAS AČIŪ VISIEMS! ' "NL”

•••••••••••••••••••••••••••••t
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”

NAMŲ REMONTO VAJUS

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

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

GŲE RICHARD
ROOFER----- -COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomi s. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364-1470
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MIRUSIEJI :
• SKRUIBIS Pranas, sulau -*• 
kęs 89 m. , mirė savo na
muose balandžio 3 d. , Point 
Fortune ūkyje.

Liko žmona Adelė, 2 sū - 
nūs, 3 dukterys, 13 vaikaičių 
ir 6 pro-vaikaičiai.

Palaidotas Cote dės Nei
gęs kapinėse iš Aušros Var
tų bažnyčios.

Užuojauta artimiesiems

IŠ

SPAUDOS BALIUS
GEGUŽĖS 3 d. SEKMADIENĮ 7 vai. v.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve, Montreol.

PROGRAMOJE: “PAVASARIO” Mergaičių Choras, vadovauja INGRID TARK
• Karšta vakarienė • Visokių5 rusių gėrimai • Loterija

ŠOKIAMS GROS

ĮĖJIMAS : $ 10.00 
pensininkams $ 7- jaunimui

SPAUDOS BENDROVE

VISI MALONIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI !

A. «• PRANAS SKRUIBIS

GEGUŽINIŲ GLOBĖJAS 
PRANAS SKRUIBIS

Nuo pat atvykimo j šj 
kraštą, Montrealio šau
liai rūpinosi išlaikyti išei
vijoje gražias vasaros tra- 
dicijas-rengti gegužines po 
atviru dangum.

1957 m. sužinoję, kad Pra
nas SKRUIBIS, gyvenęs Ville 
Emard, pasiilgęs ūkio, Įsikū
rė Point Fortune, nuvyko ap
žiūrėti: netoli nuo Montre
alio, prie upės kranto, drau
giškas pirmosios emigraci
jos tautietis, žemaitis. Taip 
1958 m. šauliai čia suorgani
zavo savo pirmąją gegužinę. 
Po jų ir kitos organizacijos 
pradėjo naudotis šia vieta , 
bei pavieniai asmenys pava
saroti. Netrukus šeiminin
kui teko praplėsti aikštelę , 
padaryti patogų priėjimą 
prie didelio seno ąžuolo.Čia 
vyko užkandžiavimai, dainos, 
šokiai, žvejyba, šaudymo 
sportas. NIDA- Žvejoto jų ir 
Medžiotojų Klubas ne vieną 
valandą praleido bemirkyda- 
mi savo meškeres, kur kaip 
tik(dar nelabai seniai) indė - 
nai atsikeldavo valtimis ir 
jas prie iškyšulio prisiriš
davo.

Dr. J. MALISKA
D. D. s;

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

Tel. Bus.: 866 -8235
Namu : 761-4679

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
Šv.K AZIMIERO 
PARAPIJA

1475 DE SEVE 3907 A ROSEMONT

PIRM. ANTR. TREČ.

KETVIRTADIENIAIS

PENKTADIENIAIS

SEKMADIENIAIS

duodame visus bankinius

9:00-3:00

12:00-8:00 

10:00-6:00 

10:30- 12:30

4:00-8:00

2:00-6:00

10:30- 12:30

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

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE’

' 1 ' " ......

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

BALANDŽIO 20 D. SEKMADIENĮ 12 VAL.

Aušros Vartą parapijos salėje
ŠAUKIAMAS MONTREALIO LIETUVIŲ 

ŽVEJOTOJŲ-MEDŽIOTOJŲ KLUBO 

"NIDA“ METINIS NARIŲ

SUSIRINKIMAS
Visi klubo nariai ir svečiai ■ kviečiami dalyvauti. 
Po susirinkimo — bendros visų dalyvių vaišės.

KLUBO VALDYBA
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MOTbTRgALIO LIETUVIU KREDITO 
unijos LITAS

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
ĮVYKS 1986 m. BALANDŽIO mėn. 19 d. 4 vai. p.p.

Sv. Kazimiero parapijos salėje,
3426 Patthenois St. Montreal, Que.,

REGISTRACIJA PRASIDĖS 3:30 vai. p.p-
Kandidatams išstatyti formos gaunamos visuose “Lito“ skyriuose.su muz. I. TARK ir administratore 

Nuotr. A. Kalvaičio

prisimins tą mielą tautieti, 
didįjį ąžuolą ir tujų mišką, 
praleistas dienas po atviru 
dangum, prie upės kranto.

A. J. B.

ir 
ge-

“PAVASARIO“ mergaitės 

J. BALTUONIENE.

Nors žmonių sąlygos 
reikalavimai pasikeitę ir
gūžinės išeina iš mados, šau
liai dar vis jas susiorgani
zuoja toje pačioje vietoje, pas 
tą pati Šeimininką. Tik šią 
vasarą to malonaus šeimi
ninko nebebus. Jis, sulaukęs 
89 m. amžiaus, užmerkė a- 
kis savo ūkyje, savo lovoje, 
kad nepabustų.

Liko žmona Adelė, sūnūs 
Frank ir Albertas, ir duktė - 
rys Izabelė, Adelė, Matilda 
su šeimomis.

Gegužinininkai visuomet

• PAVASARIS dėkoja, kad 
dar vis atsiranda išvykai 
1 Los Angeles remti aukoto
jų. Jų sąrašas bus paskelb
tas vėliau-

"NL" Spaudos Baliui PA 
VASARIO Mergaitės aukoja 
savo pasirodymą. Jos 
šia ir naują programą 
liui.

ruo- 
ba -

Rūta
Dr Philip Stulginski

D. D. S.
anty gydytojas - chirurgas
M06 Centralo, coin comor «5e ava.

suit* 2OS. 364-46S0

Tol: 364-4658

• Ruošiasi vestuvėms 
ŽURKEVIČIUTE su Timothy 
H. LEBLANC.

M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINĖ

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

• ČIPKIENĖ Teodora at
šventė savo vardines, daly .- 
vaujant gausiam draugių bū
riui savo namuose.

Ta proga ji padovano
jo Lietuvių Enciklopedijos 
komplektą lietuvių Šv. Kazi
miero parapijai.

e Montrealio Metro stotysa- 
pasirodė naujos "Les Te- 
races" reklamos, kurias 
puošia dideli aktorės Sophie 
STANKE ( Stankevičiūtės) 
portretai.su užrašu "Choix 
de Sophie".
LIETUVIŲ HOTELIS 
"ABERCORN”

ABERCORN yra hotelis, 
kuris priklauso lietuvlams- 
motinai ir sūnui - Olgai ir 
Algiui BENDŽIAMS. Jis 
randasi Abercorn, Que. , 
1 mylia nuo Vermonto rube- 
žiaus, apie 5 m. nuę Sutton 
slidinėjimo kalno. Gamina
mas ir lietuviškas maistas.

Hotelis atidarytas žiemą 
ir vasarą. Galima išsinuo
moti salę, kurioje telpa iki 
300 žmonių.

Vieta labai maloni ir ra
mi. Kainos prieinamos.

Daugiau informacijų gau - 
site parašę; A. Bendžius, 
JOE 1B0. Abercorn, Que.

Bus.: 722-3545
Re«.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. L B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

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

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

3907A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Hlk 1L7

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

MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sh ar brook. St. W. Suita 215,
Montreal , P.O. TEL: 931-4024

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

• Taisau ir remodeliaoju
• Sieve ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Su<<> 500 A up—a. ena CkCAft
Montreal, P.Q. &H3A 2G6  ■

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

MONTREAL ENTERPRISES Ref’i
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 15th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6
TEL 727-3 120 Kerny 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , CSC., I.B.

Komuninio. priratout turto, automobiliu 
attakomybėi, pyryt+f draudimai

A fl • n tiiJJL-

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreol, P.Q. H3B 2G2 
Tel. (514) - 871-1430

P H OTO| MARIAGE - WEDDINGS 

STU O ^5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

Tel. Business: 273-9181 ; Residence: 737-0844.
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TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & CfiTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

portretai.su
B.Com
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