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Sveikiname Estus Jų Nepriklausomybės Šventėje
SAVAITINIAI (VYKIAI

(h.n )
BADAUJANTYS PALESTI- Libano įvairias tarpusavyje 
NIEČIAI TREMTINIAI besipjaunančias gaujas. 
LIBANE

ir kanadietis ekonomistas Vasario 24 d. 1918 m.

Tarptautinių žinių agen
tūros patvirtino, kad iš 
Izraelio išvarytieji palesti
niečiai trijose tokių bena
mių stovyklose, kurios 
randasi Beiruto mieste, jau 
kelis mėnesius badauja ir 
yra priversti skersti savo 
mulus, o taip pat valgyti 
kates, šunis ir žiurkes, kad 
apsigintų nuo bado. Jungti
nių Tautų ir Raudonojo 
Kryžiaus sunkvežimius su 
maistu į stovyklas neįlei
džia šiitų musulmonų gink
luoti vienetai, kurių vadai 
nenori, kad Libane vėl 
įsitvirtintų PLO vado Ara
fato kovotojai. Šie Arafato 
daliniai kaip tiktai grįžta 
į palestiniečių benamių 
stovyklas ir perima tos 
Beiruto^ dalies kontrolę 
savo žinion. To nenori 
šiitai, remiami Irano ir 
Syrijos. Brolžudiško savi
tarpio karo labiausiai palie
čiamos šeimos, gyvenan
čios minėtose stovyklose. 
Paskutinėm dienom, spąu- 
džiant tarptautinėms pagal
bos organizacijoms, į dve - 
jas mažesnes stovyklas 
buvo leista įvežti šiek tiek 
būtino maisto ir vaistų.

Palestieniečiai tose 
stovyklose buvo apgyvendin
ti prieš 40 metų, kai stei
giant Izraelio valstybę, 
apie du milijonai jų buvo 
išvaryti arba priversti pasi 
traukti į kaimynines arabų 
valstybes. Stovyklose, 
kurios turėjo būti tiktai 
laikina būstine ir talpinti 
vos kelis tūkstančius bena
mių, šiuo metu yra sugrūsi 
ta po keliasdešimt tūkstan
čių žmonių. Jie visi laukia 
savo valstybės įsteigimo, 
bet kol kas Izraelis apie 
tai atsisako net kalbėti, 
tvirtindamas, kad su PLO 
teroristais jokių derybų 
nepradės . tol, kol nesiliaus 
vykdžiusi teroro veiksmų 
ir nustos reikalavusi auto
nominės savos valstybės 
Izraelio valstybės ribose.

ANGLIKONŲ PASIUNTINYS 
WAITE DAR NEPALEISTAS

Anglikonų bažnyčios 
Canterbury arkiv. Robert 
Runeie asmeniškas pasiun
tinys Terry Waite dar vis 
tebelaikomas suimtas kaž
kur Libane. Jis dingo be 
žinios š.m. sausio 20 d., 
bandydamas tartis su fana
tikų musulmonų HEZBOL
LAH gauja dėl keturių 
suimtų Beiruto universiteto 
profesorių ir kitų amerikie
čių įkaitų paleidimo. Kaip 
tiktai šiuo reikalu tariasi 
su anglų vyriausybe Londo
nan avykęs Libano prezi
dentas Amin Gemayel. 
Tačiau vargu ar preziden - 
tas Gemayel, pats maroni- 
tų katalikų tikėjimo, galės 
paveikti visiškam chaose 
paskendusio Beiruto ir

PRADĖTAS DEMJANJUKO 
TEISMAS IZRAELYJE

Š.m. vasario mėn. 16 d. 
pradėta ilgai atidėliotoji 
byla prieš ukrainietį John 
Demjanjuką. Jis kaltinamas, 
kad esąs buvęs Treblinkos 
koncentracijos stovyklos 
Lenkijoje sargas ir Antrojo 
Pasaulinio karo metu prisi
dėjęs prie žydų žudymo. 
Demjanjukb advokatas 
tvirtina, kad kaltinamas ne 
tas asmuo, nes Demjanju- 
k'as Treblinkoje niekad 
nebuvęs, o visą karo metą 
buvęs uždarytas Vokietijoje 
sovietų karo belaisvių sto
vykloje. Be to, tariamasis 
"Jonas žiaurusis" buvęs 
kalinį^ nužudytas. Vieninte
lis * dokumentas, kuriuo 
remiasi Izraelio prbkuratū- 
ra, esąs sovietų saugumo 
suklastotas gaminys. Ta
čiau teismas atmetė gynė
jo prašymą bylą nutraukti 
ir Demjanjuką paleisti 
laisvėn. Atsisakė taip pat 
pirmiausia svarstyti ar 
kaltinamasis yra tikrai jų 
JieŠkomas asmuo. Demjan- 
juk’o gynėjas advokatas 
Mark OConnor tada paste
bėjo, kad teismas, atrodo, 
norįs labiau padaryti iš 
bylos spektaklį (show
trial), negu rasti teisybę. 
Užsienio spauda pažymėjo, 
jog bylą stebi labai mažai 
žmonių, nes apie 300 asme
nų talpinanti salė esanti 
apytuštė ir joje esą dau
giau žurnalistų, negu eili 
nės publikos. Numatoma, 
kad teismas tęsis ilgai. 
Tvirtinama, kad būsią 
iškviesti 8 (anksčiau buvo 
minima apie 20, vėliau 
12) liudininkai, kurie esą 
patys matę kaltinamąjį 
žudant kalinius.

PALEIDŽIAMI POLITINIAI 
KALINIAI SOVIETUOSE

Kaskart gausėja žinių 
apie paleistuosius politi
nius kalinius. Pasigirdo ir 
kelios lietuviškos pavardės. 
Tačiau kol kas tikslesnių 
žinių dar nėra. Kremlius 
tvirtina, kad paleista jau 
apie 140 politinių kalinių 
ir dar kita tiek svarstoma 
paleisti. Visa tai paskelbia
ma Maskvoj surežisuotame 
taikos forume, kuriame 
dalyvauja ir užsienietiškų 
įvairaus plauko taikos 
kovotojų, pavyzdžiui: šalia 
apsukrios nužudyto daininin
ko John Lenon našlės 
Yoko Ono bei aktoriaus 
Gregory Peek ir dainų 
kūrėjo Kris Kristofferson, 
sėdi mūsiškis P.E. Trudeau 
su montrealiečiu biznierium 
Paul Desmarais. Sėdi te
nai ir lankstusis aktorius 
Peter Ustinov, ir Vakarų 
Vokietijos Žaliosios Parti
jos vadė Petra Kelly, ir 
amerikiečių rašytojai Gore 
Vidai su Norman Mailer,

J.K. Galbraith. Anot ame
rikiečių spaudos, dabar esą 
madinga vykti Maskvon, o 
ir banketas buvęs nuosta
bus, nes buvę marios vod- 
kos ir kalnai kaviaro. O 
po Gorbačiovo kalbos visi 
ploję net atistodami. Beje, 
salėje esą matėsi net apie 
200 visokių religijų atstovų 
labai spalvingai apsirengu
sių (gal persirengusių?). 
Žinoma, šalia išleistojo 
disidento Sacharovo sėdėjo 
taip pat keli šimtai taurių 
sovietinių partiečių. Ir

visas 
sugebėjo apmuilinti naivių 
taikogaudžių akis taip, kad 
nebesimatė milijonai vergų 
stovykose 
ų* savo tikėjimo 
įnirusių ir tebeini 
fie^a, pamiršim
vi epą svarbų dalytį: dalyva
vo taikos forume' ir ameri 
kietis ponas Donald Ken
dall, Pepsi-Colos gamintojų 
tarybos pirmininkas, kurį 
tikriausiai atviliojo didžiu
lės sovietinės rinkos mira
žas.

tas cirkas, atrodo,

už £avo kraštų
► laisvę 
irštančių. 
ie dar

LAPIENIS IR TERLECKAS IŠLEISTI IŠ KALĖJIMO

’’Draugo" dienraštis nr.22, vasario 3 d. laidoje 
paskelbė, kad New York Ti nęs gavo žinių, jog du lie
tuviai disidentai paleisti iš lalėjimo nebaigę savo baus
mės termino: Antanas Terle kas, suimtas 1979m. už ra
šymų į pogrindžio žurnalų (p' minima į kokį).

Vladns Lapienis, suim >985 m. už tai, kad rašė 
savo atsiminimus ir kėlius reTIgTniūš' essay, pakartotinai T- 
kalintas, esąs paleistas.

Jeigu tai amnestija- tai paleistieji asmenys turėtų 
teisę grįžti į savo tėvynę ir toliau gyventi laisvai. Jeigu 
tai turėtų tarnauti įrodymui, kad Sovietų Sąjunga nuta
rė pažangėti ir laikytis savo pačių skelbiamų įstatymų, 
liečiančių Žmogaus Teises - jie turėtų teisę grįžti į sa
vo tėvynę ir gyventi be baimės ir laisvai.

Jeigu Sovietų Sąjunga po. Vienos Konferencijos 
ypatingai susirūpino viešąja opinija ir tikrai daro pažan
gą - tai turėtų paleisti visus sąžinės kalinius 
ir besąlyginiai: neversti jų emigruoti, nes 
tai būtų tik kitos rūšies b a u s m ė. Su daugeliu pa
leistųjų tačiau jau yra ir toliau elgiamasi kaip su nusi
kaltėliais: jie privalo • ar privalėjo pasirašyti "malonės" 
prašymus, atsieit, prisipažinti "kaltais" o kai kurie tu
rėjo sutikti emigruoti.
PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

NORVEGIJA RŪPINASI SĄŽINĖS KALINIU 
VIKTORU PETKŲ M

Iš Oslo pranešama, kad Norvegijoje veikiantis Hel
sinkio Komitetas paskleidė spaudoje 7 straipsnius apie 
lietuvį sąžinės kalinį Viktorą PETKŲ.

Komitetas naudojosi ' išsamia dokumentine medžia
ga, kurią jiems parūpino New Yorke veikiantis Lietuvių 
Informacijos Centras.

Norvegijoje ruošiamasi įteikti parlamentui doku
mentinę studiją apie Lietuvos Helsinkio Grupės veiklą 
ir likimą. Kaip žjnoma, Maskva yra susidorojusi su Gru
pės nariais už Žmogaus Teisių gynimą, juos įkalindama 
žiauriausiose sąlygose o kai kuriuos ir fiziniai sunaikin- 

-dama.
PRANEŠA ELTA
KULTŪROS LAIMĖJIMAI, PROPAGANDISTŲ NESĖKMĖS 
EUROPOJE

Pernykštė Lietuvos partinių pareigūnų kultūrinė-propa
gandinė invazija Europoje susilaukė prieštaringo atgarsio. 
Liuksemburgiečiai, austrai, prancūzai, belgai šiltai sutiko 
lietuvių ansamblius, solistus, dailininkus, bet nesusižavė
jo propagandistais. Kai kurios vyriausybės paprasčiausiai 
atsisakė suteikti ypatingų privilegijų vilniškiams aparači- 
kams. Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis pirmininkas Ramojus Petrauskas taip skundžiasi 
"Literatūros ir Meno" gruodžio 13 dienos numeryje:

"Kai kurių valstybių oficialūs sluoksniai, priešiškos 
mums partijos ir organizacijos retkarčiais bandydavo su
trukdyti mūsų pasirodymus. Būta ir išpuolių spaudoje, ir 
tiesiog grubių provokacinių akcijų. Italijos vyriausybiniai 
sluoksniai stengėsi apriboti mūsų oficialios delegacijos 
veiklą, bandyta trukdyti mums per Austrijoje vykusias 
dienas. Panašūs dalykai privertė mus atsisakyti kelionių į 
Australiją, Naująją Zelnadiją, Šveicariją."

Dėl panašių priežasčių Vilniaus partiniam aparatui 
nepavyko "susigiminiuoti" su vienu iš Prancūzijos miestų 
- Amjenu (Amiens). Pasirodo, kad "miesto municipalinėje 
taryboje merui komunistui paprieštaravo socialistai". Anot 
Petrausko, "dabar mums siūloma "susigiminiuoti" su Auže 
(?) (Tokie "susigiminiavimai" yra sovietinės infiltracijos 
ir disinformacijos įrankis).

"Kultūrinių" gastrolių tikslus tame pačiame "Lietratū- 
ros ir Meno" numeryje aptarė LSSR kultūros ministeris

Jonas Bielinis. Pasak jo, Europa dar labai mažai žino 
apie Tarybų Sąjungos tautų kultūrinį gyvenimą" ir todėl 
"atskirų respublikų kultūros dienos žadina smalsumą ir 
išblaško oficialiosios propagandos įskiepytą klaidingą nuo
monę apie Tarybų Sąjungos dvasinio gyvenimo primityvu
mą". Kultūrinės gastrolės, teigia Bielinis, yra "efektyviau 
šia kontrapropagandos priemonė."

į tą "kontrapropagandos festivalį" Prancūzijoje buvo 
įtrauktas ir Kapsuko (Marijampolės) bažnyčios klebonas 
Leonas Liašinskas. Anot Antano Drilingos, kun. Liašins- 
kiui "reikėjo gerokai paprakaituoti, bandant atskleisti 
tikrą tiesą" apie Lietuvos katalikus. Tačiau prancūzai 
neužsikabino ant meškerės. Pasikalbėję su prancūzų katali
kų dvasininkais, Liašinskas padarė "deja, nelinksmą išvadą: 
prancūzų kolegų požiūris į bažnyčią ir tikinčiuosius 
Tarybų Sąjungoje, aišku, ir Lietuvoje, mažų mažiausiai 
naivus, o dažniausiai - iškreiptas ir neteisingas

STUDIJA APIE PABALTIJO VALSTYBIŲ TEISINĘ PADĖTI
New Yorko Teisės Instituto leidžiamas ^'Tarptautinės 

ir lyginamosios teisės žurnalas" (New York Law School 
Journal of International and Comparative Law) paskyrė 
ištisą numerį (Vol. 6, No 2, Winter 1985) Williamo J.H. 
Ilough'o III studijai apie Pabaltijo valstybių teisinę padėtį. 
Studija pavadinta "Pabaltijo valstybių aneksija ir jos 
poveikis įstatymui, draudžiančiam prievarta užimti teri- 
-tovija'.Le-... ... „ . „

Autorius rašo, kad šiame šimtmetyje valstybės ir 
tarptautinės organizacijos pradėjo nuosekliau ir ilgiau 
nepripažinti jėga įvykdytų teritorinių pasikeitimų. Šis 
principas siejamas su JAV valstybės sekretoriumi Henry 
Stimsoriu, kuris 1932 m. kategoriškai atsisakė pripažinti, 
kad Japonija turi teisę valdyti jos užkariautą Kinijos 
teritoriją. Ši "Stimsono doktrina" buvo ypatingos reikš
mės įvykis tarptautinės teisės raidoje. Daugelis vyriausy
bių ją pritaikė ir Sovietų Sąjungai po 1940-tais metais 
įvykdytos Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos.

Studijoje apžvelgiama Pabaltijo valstybių istorija, 
teigiamai įvertinamas jų nepriklausomybės laikmetis, ap
rašoma Maskvos agresija ir aneksija. Pasak autoriaus, 
Maskva paskelbė 5 priežastis, neva pateisinančias Pabalti
jo valstybių okupaciją: "Tos valstybės sudariusios antiso- 
vietinę karinę ' sąjungą; Estija ir Latvija neatmetusios 
savo 1923 metais sudarytos karinės sąjungos; Pabaltijo 
užsienio reikalų ministrai du sykius (1939 ir 1940 m.)
dalyvavę slaptose konferencijose; Pabaltijo generaliniai 
štabai pagerinę^ savo santykius; Pabaltijo karinė sąjunga 
pradėjui leisti žurnalą prapcūzų kalba." Autorius pabrė
žia, kad visos tos tariamos priežastys išlaužtos iš piršto. 
Remdamasi melais ir nepateikdama rimtų įrodymų, Mask
va nesugebėjo pateisinti tarpusavio paramos sutarčių su 
Pabaltijo valstybėmis sulaužymo. Tokius veiksmus, kaip 
Pabaltijo valstybių užgrobimą, patys Sovietų Sąjungos 
delegatai buvo griežtai pasmerkę Tautų sąjungos posė
džiuose.

Viename studijos skyriuje aprašomas pasaulio bendruo
menės reagavimas į Pabaltijo valstybių aneksiją, tos 
aneksijos teisėtumo nepripažinimas. JAV ir šiandien laiko 
si Stimsono doktrinos, kuri taip pat įrašyta Jungtinių 
Tautų chartoje, pabrėžiančioje tautų laisvą apsisprendimą. 
Remiantis tuo principu, po karo atstatytos Albanijos, 
Austrijos, Čekoslovakijos, Ėtiopijos ir Lenkijos valstybės. 
Tą patį principą patvirtino dauguma Jungtinių Tautų 
narių, giežtai pasmerkusių Afganistano užpuolimą 1979 
metais.

.Studijos autoriaus nuomone, Pabaltijo valstybių aneksi
ja buvo svarbus precedentas, pakėlęs tarptautinę teisę į 
aukštesnę plotmę. Pirmą sykį istorijoje pasaulio bendruo
menės nariai, įskaitant ir didžiąsias valstybes, tokį ilgą 
laiką - jau 46-erius metus - atsisako pripažinti Pabaltijo 
užkariavimą teisėtu. Prieš Pabaltijo aneksą toksai nepri
pažinimas neužtrukdavo ilgiau kaip 9 metus. Prievarta 
įvykdyto užgrobimo nepripažinimas tapo svarbia tarptau
tinės teisės taisykle ir padėjo išvystyti įstatymą, kuris 
draudžia teritorijos užgrobimą.Tarptautinės teisės požiū
riu, Pabaltijo valstybės egzistuoja ir toliau.

Anot Houghb, teritorijos užgrobimo nepripažinimas 
ypatingai svarbus ir politiniu atžvilgiu, nes jis sustiprina 
okupuotos valstybės gyventojų moralę. Toks nepripažini
mas padeda sutvirtinti jų pasipriešinimo dvasią ir jiems 
primena, kad pasaulis nepamiršo jų problemos. Pabaltijo 
gyventojams tai - ateities vilties simbolis.

Ruošdamas savo studiją, Hough’as atidžiai peržiūrėjo 
visus ELTOS numerius New Yorko centrinėje bibliotekoje 
(N.Y. Public Library). Jo žodžiais tariant, ELTA anglų 
kalba buvo labai vertingas šaltinis.

Ši studija bus nepaprastai vertingas pabaltiečių gink
las tarptautinėje arenoje. Autorius nusipelno visų mūsų 
organizacijų padėkos. Reikia tikėtis, kad jo studija pasi
rodys knygos formoje.



VALSTYBĖS SEKRETORIAUS GEORGE P. SHULTZ'o 
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA RUOŠIASI 
VI-JAM PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI 

AUSTRALIJOJE

Už Lietuvos Ulaisvinimą! Ui Utikimybį Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL" SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
TELEFONAS: (514)366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid at'Montrecd, CP. Published by the Jndependant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.

H8P 1C4

February 9, 1987
Dear Mr, Charge d'Affaires:

ATSTOVŲ RINKIMAI KONGRESUI. KANADAI 
30 pasiryžusiy žmonių.,

Metine preneneratoe kaina $ 20 
Rėmėjo - |>3.90

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne- 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraičiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoŽidra, gražinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

On behalf OF THE Government 
the United States, I have the honor to 
our greetings and sincere good wishes on the occasion 
of the anniversary of Lithuanian independence.

Our history stands as vivid testimony that Ame
rica is firmly commited to national independence and 
self determination for all people. We support and share 
in Lithuania's desire once again to determine its 
destiny. Our commitment to Lithuania's struggle 
not been weakened by the decades of opposition 
illegal occupation. On the contrary, the courage 
determination of the Lithuanian people, steadfast in 
face of overwhelming opposition, are an eternal inspira
tion for us all.

and people of 
convey to you

Sincerely yours,
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the

Vyksta
REIKIA
Kvalifikacijos būti KANDIDATU:

1) Reikia būti tarp 18-35 m.amžiaus.
2) Parašyti trumpy rašinėlį "Ko tu tikiesi iš šio VI- 

jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso. Ką jis tau reiš
kia ir kaip tu ruošiesi atstovauti savo krašto jaunimą."

3) Truputį informacijos apie save ( amžius, adresas, 
telefono numeris, interesai 
Paskutinė kreipimosi data: 
Rinkimai: KOVO mėn. 22

RAŠINĖLIUS SIUSTI:
Marytė ADAMONYTĖ,
6470 Jalobert Ave., MONTREAL, Que, H4H 2M4, 

*****************************************************

ir t.t.).
KOVO mėn. 11 diena, 
diena.

LIETUVOS GENERALINIO KONSULO NEW YORKE 
ANICETO SIMUČIO ŽODIS Į LIETUVA LAISVOSIOS 

! EUROPOS RADIJO BANGOMIS MININT NEPRIKLAUSO- 
? MYBĖS ATSTATYMO PASKELBIMO SUKAKTĮ 1987.11.16

J Brangūs Broliai ir Seses pavergtoje Tėvynėje,

Lietuvos laisvės medelis - Vasario 16-tosios Aktas - 
buvo aplaistytas kraujo aukomis nuo pat jo užuomazgos 
Vilniuje 1918 metais ir tebelaistomas iki šių dienų. Ge
riausių mūsų tautos sūnų aukų pareikalavo to laisvės 
medelio gynimas nuo vokiečių, bolševikų ir lenkų.

Šiaip taip apsigynę nuo priešų, pradėjome progresuoti 
visose nepriklausomos valstybės gyvenimo srityse su ne
girdėtu entuziazmu. Bet neilgai tuo džiaugėmės, iškilo 
nauji pavojai iš dviejų totalitarinės sistemos galybių. 
Anot vieno mūsų poeto taiklių žodžių - "viens raudonas 
kaip šėtonas, kitas rudas kaip šuva".

Ir štai tos dvi totalitarinės galybės susitaria 1939 
metais rugpjūčio mėnesį Molotovo-Ribbentropo paktu 
pasidalinti jų kaimynystėje esamu grobiu. Seka 1940- 
jų metų Sovietinės Rusijos invazija ir okupacija. Praside
da mūsų tautos istorijoje negirdėtas areštų ir trėmimų 
teroras, išprovokavęs 1941-jų metų birželio mėnesio visuo
tiną tautos sukilimą prieš raudonąjį okupantą. Ir vėl 
Vasario 16-sios medelis gausiai laistomas mūsų, tautos 
sūnų krauju.. Mūsų nelaimei, išsivadavimas iš raudonojo 
okupanto buvo tik trumpalaikis, nes jo pėdomis atslinko 
rudasis okupantas. Prasidėjo mūsų jaunimo gaudymas 
nacių karo mašinai ir vergų darbams Vokietijoje.

Ir štai, 1944 metais Raudonoji armija vėl grįžo atsi
imtų grobio, kurį Hitleris 1939 metais oficialiai buvo 
užrašęs Stalinui, užantspauduodamas Ribbentropo-Moloto- 
vo paktu. Tauta gynėsi beviltiškoje kęvoje daugiau kaip 
dešimtįmetų, bet toje kovoję buvome palikti vienų vienį.

Iš tolo stebinčiam, gali atrodyti, kad 46-sis metus 
svetimųjų okupacijoje išgyvenusi tauta, apsiprato su padė
timi. Bet Jūs - pavergtoje Tėvynėje ir mes laisvajame pa
saulyje žinome, kad taip nėra ir niekada nebus.'

Kiekviena svetimųjų okupacija tautai yra sunki, bet ji 
yra neįmanomai sunkesnė, kai paties okupanto santvarka 
savoje valstybėje yra paremta melu, valdančiųjų sauvale, 
brutalia prievarta ir visišku nesiskaitymu su žmogaus 
teisėmis. Lietuvių tauta savo prigimtimi yra Vakarų 
kultūros tauta, kuriai jėga primestas dusinantis sovietinis 
režimas yra nepakeliamas.

Mūsų Vakarų kultūros mentalitetui yra visiškai sveti
ma ir nesuprantama tokia sistema, kurioje diktatūra vadi
nama demokratija, svetimų kraštų, kaip Lietuvos ar Afga
nistano okupacija vadinama išlaisvinimu, tikinčiųjų perse
kiojimas vadinamas religine laisve, priešingos komunistų 
partijai ar valdžiai nuomonės išreiškimas laikomas valsty
bės šmeižtu ir baudžiamas kalėjimu, noras išvykti ir gy-. 
venti nekomunistiniame krašte laikomas valstybės išdavi
mu. Tokia melu ir pasaulinės revoliucijos iliuzijomis pa
remta santvarka buvo ir amžinai liks svetima lietuvių 
tautai.

Lietuvos gyventojams atimtas bet koks protesto bal
sas, todėl už juos turi kalbėti laisvajame pasaulyje gyve
nantieji broliai. Jei Lietuvos gyventojai turėtų bent mini
males teises, tai greičiausiai, protestuotų prieš tokios 
pabaisos, kaip branduolinės jėgaines Ignalinoje statymą, 
kuri pavojinga ne tik lietuvių tautos egzistencijai, bet ir 
kaimynams šiaurėje, pietuose ir skandinavams anoj pusėj 
Baltijos jūros. Argi Lietuvai tokia pabaisa reikalinga?

Jeigu Sovietų Sąjungos vadai gerbtų savo tarptauti
nius įsipareigojimus pasirašytomis sutartimis ir jų laiky
tųsi, tai šiandien tikrai nebūtų okupacijos, nebūtų Afga
nistano invazijos, nereikėtų beprotiškai ginkluotis, tuo 
skurdinant ir spaudžiant savo gyventojus.

Vish. žmonijos istorija išmarginta kovomis už laisvę 
prieš pavergėjus. Mūsų maža tauta irgi palaiminta dvasios 
galiūnais, kurių vieni padėjo savo gyvybes ant tautos 
laisvės aukuro, o kiti dabar aukojasi ir kenčia, kovodami 
už tiesą ir prigimtas žmgaus teises. Švęsdami nepriklau
somos Lietuvos valstybės atstatymo 69-rių metų sukaktį, 
juos visus pagarbiai prisimename. Tauta jų .niekad neuž
mirš.

Šiandien jau ir patys Kremliaus valdovai pripažįsta, 
kad ta slegianti policinė santvarka privedė valstybę prie 
kultūrinės ir ekonominės stagnacijos. Nebe' paslaptis, kad 
tos santvarkos nuožmiausias palaikytojas Stalinas su savo 
sėbrais daug klaidų pridarė. Tarpe tų klaidų yra ir Lietu
vos okupacija. Pats laikas pradėt tų klaidų atitaisymą ne 
tik reformomis stagnacijos slegiamoj vidaus santvarkoj, 
bet ir tarptautinėj arenoj. Istorijos ratai lėtai sukasi, bet 
mes tikime, kad lietuvių tautai padarytoji skriauda su 
laiku bus atitaisyta. Lietuvos vardas tebėra gyvas tarp
tautinėj plotmėj, lietuvių tauta vis daugiau draugų suran
da. Nežiūrint kokia melo skraiste okupantas bedangstytų 
savo piktus darbus mūsų tautai, nežiūrint kaip tą beslėp
tų po Geležine Uždanga, laisvasis pasaulis vis plačiau 
apie nenormalią Lietuvos okupacijos padėtį sužino. Tas 
duoda vilčių, kad su laiku 1918 metų Vasario 16-sios 
Aktu deklaruota tautos valia vėl įsikūnys.

Tarptautinėje arenoje Lietuva tebėra de jure nepri
klausoma valstybe. Belieka tik atstatyti de facto padėtį.

George P. Shultz

Dr. Stasys A. Backis,
Charge d'Affaires of Lithuania.
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Nuo Mindaugo laikų iki XV amž. buvo išlikusi bendra 
rusų metraščių 'žymė: jei kuris raštininkėlis kurį nors 
Lietuvos valdovą labiau pravardžiuodavo, buvo aišku, kad 
šis lietuvių tautoje buvo labiau pasižymėjęs (pvz. Algir
das). Taip buvo ir su Traideniu. Kronisto nusistatymas 
yra suprantamas. Savarankiškas ir energingas Traidenis 
Volinijos Romanaičių atžvilgiu elgėsi kitaip, negu jo 
pirmtakai (Vaišvilkas, Švarnas).

Z. Ivinskis (iš: "Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas ir 
jo palikimas")

KADA TYLA NĖRA GERA BYLA
NORS liaudies priežodžiai ir yra išraiška liaudies 

išminties, įsigytos iš ilgametės patirties, nevisųomet ir 
ne visais atvejais jos reikia laikytis. Tyla NĖRA gera 
byla, kai tingime arba vengiame ginti savo teises. De
mokratijose kiekvieno piliečio nuomonės vis dėlto pai
soma. Iškelsime tris atvejus, kai kiekvieno mūsų balsas 
gali būti svarus ir reikšmingas.

Štai, visi skundžiamės, ir su pagrindu, kad pašto 
patarnavimas yra netikęs: ypač mes lietuviškąją spaudą 
gauname labai pavėluotai, net siunčiamą tame pačiame 
mieste. O daugelis tylime. Tuo tarpu galima ir REIKIA 
kreiptis į savo pašto įstaigas, nurodant konkrečius atve
jus. Taipogi galima kiekvienoje pašto įstaigoje rasti spe
cialius skundų blankus ir vokus, sudėtus į dėžutes, 
ant kurių atspausdinta: MAKE YOUR OPINION COUNT’. 
VOTRE AVIS NOUS TIENT’ X COEUR! Ant tų blankų 
galima pažymėti, kurie patarnavimai šlubuoja ir dar. pri
rašyti, kokias siuntas gaunate pervėlai ir kiek jos vėluo
ja. Ant tų vokų pašto ženklų lipdyti nereikia- 
,siunta apmokama valdžios.

Antrasis atvejis: kelios fanatiškos keršto siekian
čios grupuotės bando Kanados vyriausybę paveikti, kad 
ir čia būtų sudaryta panaši į Amerikos OSI "raganų me
džiojimo" įstaiga, kuri bendradarbiautų su Sovietų sau
gumu ir jieškotų tariamųjų nacių karo nusikaltėlių. /įsi
dėmėtina: tiktąį nącių; apj^E .Sovietą karo nusikaltėlius 
niekada neužsimenama/. Sovietų saugumas, atrodo, pasi
ryžęs ir Kanadoje atsiskaityti su tariamais "sovietinės 
tėvynės priešais", mielai parūpindamas "nacių medžioto
jams" pageidaujamų "dokumentų". Kad tai nukreipta 
prieš tautas, kovojusias ir tebekovojančias prieš komunis
tinį Sovietų okupantą ir jo propagandos trimituotojus 
laisvajame pasaulyje, daug kas nenori arba neįstengia 
matyti. Mūsų balsas čia daug padėtų. Rašykime į anglų 
ir prancūzų spaudą, ■ skambinkime į radijo stotis, rašyki
me savo apylinkės federalinio parlamento nariams, teisin
gumo nrinisteriui ir pačiam Ministeriui Pirmininkui.

Kanados piliečiui. Tai panaikinimas kaikurią 
ir nepateisinamą įstatymo Nr. 101 nuostaty. 
- leidimas naudoti šalia prancūzą kalbos ir 
viešuose įmoniy bei prekykly užrašuose bei

kraš- 
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Toronto spaudoje neseniai pasirodė protesto raštas, 
pavadintas PROTECT THE INNOCENT, atspausdintas 
ir paruoštas CIVIL LIBERTIES COMMISSION (2118-A 
Bloor St.West, TORONTO, Ontario, M6S 1M8). Po šiuo 
atsišaukimu pasirašė VIENUOLIKA tautinių bendruomenių 
Kanadoje. Šiai CIVIL LIBERTIES COMMISSION.be abe
jo, reikia lėšy ir paramos. Paremkime jos pagirtiną veik
lą pinigais i r siunčiamais laiškais jau nurodytoms insti
tucijoms bei asmenims.

Trečiasis atvejis liečia tiesioginiai tiktai Quebec'o 
provincijos gyventojus, bet yra, iš tikrųjų, svarbus kiek
vienam 
tutinių 
nas jų 
kalbas
lamose, o taip pat ir jų siuntinėjamuose raštuose - jau 
patvirtintas ir leistas Apeliacinio šios provinci
jos teismo. Tačiau, fanatikams pradėjus daužyti langus 
bei numetus keletą sprogmenų, dabartinė liberalų vyriau
sybė nebedrįsta jo įgyvendinti. Nedrįsta, nors savo rinki
minėje propagandoje ir pažadėjo rinkėjams šią akivaiz
džią neteisybę bei trumparegystę atitaisyti. Laiškai, tele
gramos ir telefoniniai protestai pačiam premjerui R.Bou
rassa, ministeriams ir savos apylinkės provincinio parla
mento atstovams "labai Ir labai-padėtų/ kad Bourassa , ir^ 
jo vadovaujama p'art^a tą" teismo nuosprendį 
tuojau įgyvendintų, netupinėjant ilgiau vietoje ir nėban- 
dant vykdymą uždelsti, perduodant šį teigiamą teismo 
sprendimą dar persvarstyti ir Kanados Aukščiausiam 
Teismui.

Nenumokime ranka, kai mūsų teisės trypiamos 
ir kai lietuvių vardas be jokio pagrindo juodinamas vie
šumoje. Demokratijoje visi piliečiai teturi po vieną 
balsą , bet iš tų atskirų balsų susidaro šimtai ir tūks
tančiai balsų, kurių negali negirdėti tie, kurie prieš rin
kimus tų mūsų balsų labai ir labai trokšta ir visokiom 
priemonėm juos meškerioja. H. Nagys

/Šie visi žodžiai originale 
įrašyti didelėmis raidėmis/

Your civil liberties are threatened.
Millions of Canadians are outraged by the recent suggestion that 

a special agency be created to investigate Canadian citizens alleged to 
have committed war crimes in Europe during the Second World War.

The Americans set up a war crimes agency with disastrous i csults.
■ In the U.S., investigations are launched based on evidence 
supplied by the secret police of the Soviet Union, which refuses to 
respect human rights. It could happen here!
■ In the U.S., instead of proving that the accused persons 
committed war crimes, the special agency uses the courts to strip 
away citizenship and deport the defendants to the Soviet Union for 
breaking immigration laws.
It could happen here!
■ In the U.S., because the 
American agency has singled

, out and prosecuted Eastern 
Europeans, whole ethnic 
communities have been 
slandered by the process.
It could happen here!
■ In the U.S., individuals 
investigated by the agency

have been attacked and terrorized in their own homes by vigilantes. 
One man was murdered by a terrorist bomb and six others were 
mutilated. It could happen here!

Don't tell us that a witch-hunt cannot happen here. It happened 
in Europe. We see it happening in the United States. And we will 
see it happen here.

All legitimate war criminals must be brought to justice. But 
not at the cost of our civil liberties.

The Canadian justice system must not be side-stepped or 
compromised to satisfy the political interests of any foreign power, 
least of all the Soviet Union.

Thu advertisement win be pūl lot by doutioni hots Cuudiuu from 1H wilH oi life.
We nk lot you support. Pleut lend douliotu to:
Chril Liberties Commisuon, 211FA Bloor $L West, Ha tralo, Ontirio MBS IMS
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ROMUVAI 25-ri METAI
KANADOS SKAUTŲ STOVYKLAVIETE "R O - 

M U V A" šiais metais mini savo 25-metinę sukaktį, 
kurių pabrėžti rengiamasi stovykloje rugpjūčio 1-15 die
nomis gamtoje įmanomais būdais. Be abejo, šalia to, 
skautų sueigose vadovai paaiškins savos stovyklavietės 
reikšmę ir papasakos, kaip ji atsirado, kaip buvo prižiū
rima ir išlaikoma. Verta taipgi apie visa tai prisiminti 
ir platesnei visuomenei, visų laikę rėmusiai stovyklavietę 
pinigais ir talkomis.

Po to, kai buvo pastovyklauta, pradedant 1950 
metais pripuolamose vietose, daugiausiai ūkininkų žemė
se, išaugusiems vienetams, energingiems vadovams-vėms 
sutartinai atrodė, kad buvo pribrendęs laikas įsigyti ga
balų savo miško, kuriame būtų galima jaustis nuolati
niais ir pilnateisiais šeimininkais, kur būtų 
galima statyti praktiškus ir simboli
ni u s statinius, puoselėti kokje mažę Lietuvos kam
pelį, kuris be ilgų žodžių, be vadovų pats nesustodamas 
kalbėtų, kad reikia nenukrypti nuo lietuviško kelio.

Kai stovyklavietės steigimo vienas iš pagrindinių 
pradininkų v.s. Vytautas Skrinskas su keliais kitais vado
vais , apžiūrėjęs St. M e r k e 1 i o radinį., kiek galė
damas apie jį papasakojo, ne vienam atrodė, kad dau- 
gelį pliusų užstoja vienas minusas - tai nuotolis. Juk
ta gražioji , uždara vieta net už 150 mylių nuo Toronto! 
Tačiau vis dėlto buvo pasiryžta į tę minusų nekreipti 
perdidelio dėmesio. Stovyklavietė buvo užpirkta. Užvirė, 
didelis ir nelengvas įsirengimo darbas. Skautininkų-kių 
talkos kirto medžius, tampė šakas, valė aikšteles, tėvai 
meistrai triūsė prie pastatėlių, sunkius ręstus rikiavo 
bendroji talka, kad laužavietė būtų graži ir patogi. Ir 
neužteko vienos vasaros. Kasmet tų darbų būdavo bega
lės. Prisimintini talkų organizatoriai ir daug laiko pa
skyrę ROMUVOS darbuotojai: G.Stanionis, K.Batura, G. 
Baltaduonis, B.Saplys, P.Balsas, J.Paukštys, D. Stukas, 
A.Barakauskas ir ištisos grupės tų "nežinomųjų" talkinin
kų savanorių, kurie visada mylėjo skautiškųjį jaunimų. 
Sunku būtų ..išvardinti visus geradarius ir mecenatus, 
visus vajų, loterijų ir renginių organizatorius, propaguo
tojus. Tam yra kiti straipsniai ir kita skautiškoji spauda, 
kurioje per visus 25-rius metus mirgėjo jų pavardės ir 
atliekamų darbų kronikos.

Šiuo rašinėliu rūpi pasakyti, kiek daug darbo įdėjo 
tėvai, vadovai-tėvai ir rėmėjai, kad per ROMUVĄ stip
rėtų lietuviškoji dvasia, kad išaugtų jaunoji pamaina ir 
tęstų tėvų pradėtų darbų. Savaime suprantama, kad visi 
čia išvardinti ir neišvardinti ROMUVOS steigėjai, talki
ninkai ir darbuotojai po 25-rių metų pavargo, supasyvėjo 
o kitų jau nė gyvųjų tarpe nebėra. Kai kurie naujai atė
ję į darbuotojų eiles nejaučia to pulso, kuris pradėjo 
plakti prieš ketvirtį šimtmečio. Užtat nenuostabu, kad 
kyla pesimistiškų svarstymų apie ROMUVOS reikalingu
mų, nenuostabu, kad peršamas grynai komerciškas pobū
dis, nesigilinant į skautų-čių poreikius, stovyklavietės 
kilmę ar priklausomybę Lietuvių Skautų Sųjungai, su ku
ria buvo susitarta, legalizuojant turtų Ontario provinci
jos čarteriu.

Sovietinio Gyvenimo Tikrovė BuvusiosB886.1UOU *
Pabaltyje 
išverstiPrimadonos Akimis durti 

dingą ir

1 • Autobiografijos ir biografijos yra neabejotinai 
skaitytojų mėgiamiausiomis knygomis. Dažnai "bestsel
ler". Nenuostabu, jei jų nuošimtis viešose bibliotekose
visada aukštas. Ypatingai scenos menininkų, kino artistų- 
artisčių biografijų. Ar tos žvaigždės vadintųsi Sarah 
Bernhardt, ar Enrico Caruso, Maria Callas, Yves Mon
tand ar dar kitaip.

Tiesų pasakius, visos tos "tikro" gyvenimo istori
jos dažnai suvarytos pagal tų patį modelį. Yra vaikystė, 
tėvų portretai, talento žymės, konservatorija, kino stu
dija, pirmieji triumfai, pirmosios skyrybos, šeštosios ve
dybos, sutiktų įžymybių profiliai, nesėkmės, suvaidinti 
filmai ir 1.1., ir 1.1. Žodžiu, visas, kovos už būvį nuož
mioje kapitalistinėje santvarkoje, apsakymas. Ar kitaip 
gali skambėti ir sovietinio scenos menininko pasisaky
mai ?

Galina Višnevskaja buvo savo laiku irgi Diva. 
Maskvos Bolšoi teatro primadona ištisų ketvirtį šimtme
čio. Dažnai važinėjusi gastrolių į užsienį. Dainavusi Met
ropolitan, La Sėalla, Paryžiaus, Vienos operose. Jos var
das būdavo nuolatos linksniuojamas tiek vietinėje, tiek 
užsienio spaudoje. Nieko nepaprasto: jos iškilimas į 
žvaigždes buvo nepaprastai spartus. Raketiškas. Ji vie
šėdavo Kremliaus kalifų ir vizirių "dačiose". Vienu metu, 
pasirodo, apie jų netgi rėžė sparnu pats Bulganin'as.

Paskui kažkaip viskas aprimo. Ir štai, jai viešint 
užsienyje su savo vyru Mstislav Rostropovič’ium 1978 
metais, Jiems abiems buvo atimta sovietinė pilietybė. 
Nuo to laiko jos vardas tenai nebeminimas. Dar daugiau, 
Bolšoi teatro išleistame apžvalginiame leidinėlyje jos 
pavardė nefigūruoja. Kaip prie to prieita, Višnevskaja 
aprašo savo knygoje, pavadintoje GALINA, bet, kiek pri
simenam, jos patekimų nemalonėn nulėmė pirmoje vieto
je Rostropovič'ių įžūlus neapdairumas suteikti prieglobstį 
savo vasarnamyje rašytojui A. Solženicin'ui. Negana 
to, Rostropovič'ius ("Slava", kaip jį vadina draugai) buvo 
išėjęs ginti Solženicin'ų viešumon savo atvirais laiškais 
spaudoje.

Užtat, palyginus su kitais tokio pobūdžio leidi
niais, sovietinės primadonos gyvenimo istorija kur kas 
spalvingesnė ir dramatiškesnė. Nuo pat pradžių. Tėvams 
išsiskyrus, kai ji dar buvo maža, jinai augo skurde pas 
senelę. Kaip "plebka", tikra "geležinė liaudis". Tada už
griuvo Leningrado blokada, žmonės krito kaip musės nuo 
bado ir šalčio, ir likusi vienui viena Galina dirbo sun
kiausius darbus moterų brigadoje. Vėliau, kiek pramokusi 
dainuoti, jinai keliavo su operetės trupe po nusiaubtus 
pafrontės miestus, kol laimėjus stojamųjų egzaminų kon
kursų, pateko Bolšoi teatran.

Jos knyga storoka - 480 puslapių - ir joje apstu 
įdomių dalykų, spalvingų sutiktų gyvenime žmonių apy
braižų. Jų tarpe D. Šostakovič'iaus, A. Solženicin'o, Evg. 
JevtuŠenko. Ypatingai Slaves. Išeivijos skaitytojui tačiau, 
įdomiausiais puslapiais yra tie, kuriuose autorė aptaria 
muzikos mokymų ir aplamai menininkų gyvenimų Sovie- 
tijoje. Dalykus kurie, savaime aišku, nepažįstami arti
miau užsienio korespondentams, bet kurie turėtų būti 
panašūs ir mūsų pavergtoje tėvynėje.

Kadangi Galinai teko savo gyvenimo kelyje atsi-
1987.IIJ9

Ir pavargusiems, ir savaip suprantantiems ROMU
VOS padėtį tektų pajieškoti naujų, jaunesnių vadovų-vių, 
kurie ryžtųsi tęsti tai, kas padaryta ir daroma. ROMU
VA dar reikalinga ,ir jos tolimesnį likimę turėtų spręsti 
nepavargę paveldėtojai, tardamiesi su Lietu
vių Skautų Sęjunga. Č.S.

Pirmąją vasarų. Romuvoje: v.s. V. SKRINSKAS, aakun. S. KULBIS, S. J. J 
□.a. kun. kleb. P. AŽUBALIS, s. E. ŠAKIENĖ. Nuotr. St. D able aus

ROMUVOS DEŠIMTMEČIO PARADAS 1972 METAIS.

Nuotr. V. Bacevičiaus

*************

Užsiėmimuose • Nuotr. A. Baltddenės

’operetės teatrų ir su juo lanko Murmansku, pafrontės 
miestus.

ir Rytprūsiuose, vertėjai pasimatė nati- 
tuos puslapius^ Vert . '

Galina Višnevskaja
L I N

Vai kystė
1941 m. mano tėvas tarnavo Estijoje po jos "lais

vanoriško" įsijungimo į Sovietų Sujungę, Jis pakvietė ma
ne praleisti pas jį vasaros atostogas, ir aš iškeliavau 
į Tartu miestų. Koks rėžiantis skirtumas tarp gyvenimo, 
kurį palikau ir to, kurį aptikau tenai. Man susidarė įs
pūdis tarytum būčiau išsilaipinusi į kitų planetų. Žmonės 
buvo taip puikiai apsirėdę, sotūs, gatvės tokios švarios. 
Šeimos gyveno kiekviena sau. Komunalinių butų niekas 
nepažinojo. Ir kodėl buvo man sakoma "ačiū" toje par
duotuvėje? Ar todėl, kad man pasitaikė laimė galėti įsi
gyti sau porų nuostabių, naujutelaičių batelių? Ne, ne 
todėl, taip negalėjo būti. Kažkas buvo netaip. Žinom, 
žinom - tai rėžia akis. Tai buvo kapitalistinis sumoksiąs. 
Jie bandė prisimeilinti sovietiniams žmonėms, juos ap- 
spanginant, o paskui... Bet jums mūsų neapmulkinti. 
Kasdien per radijų mus apie tai įspėdavo. Net vaikai 
žinojo kas ir kaip vyksta. O mano tėtis taip pat buvo 
pasikvietęs mane apšviesti: "Palauk, netruks mums laiko 
juos likviduoti...Tų ėdrių parazitų gaują..."

Vienų šviesių vasaros naktį, kai aš ėjau namo iš 
vienos savo draugių, aš pastebėjau stovintį tuščioje gat
velėje sunkvežimį. Jis buvo prikimštas žmonių, kurie sto
vėjo tylūs, it vaiduokliai. Staiga viena mergina iššoko 
ir pasileido bėgti. Kareiviai puolė jos įkandin. Iš pradžių 
girdėjosi vien jos aukštų kulniukų kaukšėjimas į grindinį, 
kurį lydėjo kareiviškų batų bilsmas; paskui...nieko. Jie 
bus jų, savaime suprantama, pastvėrę^ bet iš jos neiš
sprūdo nė mažiausias aiktelėjimas. Šitaipos, vadinasi, 
mūsų "tarybiniai broliai" rankiojo "laisvu noru prisijungu
sius" ir vežė juos tremtin į Sibiru arba sušaudyti. Visa 
tai dėjosi prieš mūsų akis, vienok mūsų tai nejaudino. 
Mes žinojom, kad esame apsupti šnipų ir priešų, gei
džiančių mus- sunaikinti. Bet mes taip pat žinojome, kad
didysis mūsų vadas ir mokytojas budi. Mūsų geradėjas 
mumis pasirūpins. Jis naktų naktis nesumerkia bluosto, 
galvodamas apie mus.

Tačiau Hitlerio invazija jį visiškai priglušino, o 
jinai užgriuvo ant mūsų galvų tarsi sniego pūga vidurva
sario naktį.

Aš buvau vienui viena Tartu mieste, kai vokiečiai 
ėmė slinkti artyn; mano tėvas buvo kažkur laikinai pasi
šalinęs. Mūsų pasitraukimas vyko panikoje. Aš nubėgau 
į aviacijos dalinio štabų,, kur buvo kraunami paskubomis 
sunkvežimiai. Mes važiavome dienų naktį. Tai nebuvo 
pasitraukimas, bet paklaikęs bėgimas. Tik ties Toržoku 
mes sustojome atgauti kvapų. Šitaip mano gyvenime pra
sidėjo karas ir pasibaigė vaikystė. Aš buvau keturiolikos 
metų.

**********
Galina Višnevskaja liko vienui viena Leningrade, 

kai pasimirė jos senelė. Ji išliko gyva, dirbdama su mo
terų brigada sunkiausius darbus, tųsydama, kraudama į 
važius lavonus, atkasinėdama kanalizacijos vamzdžius. 
Trumpai pasimokiusi dainavimo, ji patenka į Leningrado

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA I&
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI '(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6 v ■
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 

. lietuvybei išeivijoje!"

Rytprūsiai, Anno Domini 1945
..." Vėliau mes gastroliavome Rytprūsiuose, toje 

srityje, kuri šiandien prijungta prie Sovietų Sųjungos. 
Buvo tik kų pasibaigęs karas ir mūsų traukiniu važiavo 
vokiečių karo belaisviai; tai buvo dalelė pirmojo kontin
gento paleistųjų grįžti namo. Nors jie buvo visi jauni, 
daugelis jų buvo bedantėm burnom ir sirgo skorbutu. Jų 
buvo gaila. Žiūrėdama į juos, aš prisiminiau savo pir
muosius pergyvenimus Leningrade; tuoj pat po to, kai 
buvo pralaužta apsiaustis, aš mačiau einant Nevskio 
prospektu vokiečių belaisvių vorų, kurių dabojo sovieti-1 
niai sargybiniai; jie buvo priversti suformuoti tikrų, pil
na to žodžio prasme, mūrų, idant juos' apsaugotų nuo 
įtūžusių rusų moterų. Bet kaip apsakyti 900 dienų Lenin
grado apgulties kančias?.

Karas buvo pasibaigęs vos prieš mėnesį o tačiau
mes keliavom vieni šalia kitų ir dalinomės skurdžiu duo
nos daviniu. Juk visumoj tai buvo tokie pat žmonės kaip 
ir mes; galima mažų mažiausiai padaryti bent tiek. Jie 
atsiėmė savo dalį mums dėkodami nuolankiausiomis šyp
senomis, bet mes jutom jiem vien užuojautų.

Atvažiavome į Karaliaučių. Per paskutines dienas 
Aliantai visiškai nušlavė tų didžiulį miestų. Vienų naktį 
plieno spiečius užskrido ant jo, išvemdamas savo bombų 
krovinį ir viskų suplojo su žeme kilometrų kilometrų 
spinduliu, išskyrus šen bei ten kokį apgriuvusį pastatų. 
Švarutėlės ir plikos gatvės dar labiau ryškino to reginio 
veriantį siaubų. Išlikę gyvi gyventojai buvo suvaryti pa
šalinti iš gatvių akmenis ir tinku. Visur tvyrojo mirties 
tvaikas. Po griuvėsiais puvo lavonai, ir nebuvo kam jų 
iš ten išvilkti.

Prieš namus, kuriuose mes buvom apgyvendinti, 
sėdėjo ant akpiens sena vokietė. Aš jų matydavau kas
dien toje pačioje vietoje. Jos oda buvo visa pajuodusi, 
tarsi perdžiūvusios mumijos; vien tik kibirkščiuojančios 
akys rodė, kad ji tebegyva. Vadinasi, ir tie žmonės taip 
pat buvo patyrę badų.

Eidama karininkų ramovėn, kur mes valgydavom, 
aš susidūriau su kokių penkerių metų mergaičiuke, švie
siaplauke angelaite, gražia, kaip abrozdėlis. Aš patėmy- 
jau, jog jinai avėjo vyriškais batais, įsimūturiuojusi ma
žas savo kojytes į krūvų senų skudurų. "Kuo tu vardu?" 
-užklausiau.

- Helga. HABEN ŠIE BROT?
Aš nusivedžiau jų į valgyklų ir mes pasidalinom 

mano sriubos skardinute, mėsa ir duona. Po to kiekvieną 
kartų, kai mes žingsniuodavome ramovėn, mes jų susiras- 
davom vis toje pačioje vietoje. "Guten Morgen, Helga.

- Guten Morgen. HABEN ŠIE BROT?
***************

Ugnies Krikštas
..."Mes miegodavome susispraudę vieni prie kitų, 

ten, kur tik buvo galima rasti užuoglaudų. Nebuvo nei 
vonių, nei išviečių; vien gatvė, kur temperatūra svyruo
davo apie 30° žemiau nulio... Mūsų dekoracijos buvo pa
čios primityviausios ir mes galėdavom vaidinti bet ko
kioje scenoje...Apnuogintais pečiais mes šokdavom ir 
plėšdavom "Čardašo princesę" arba "Linksmųjų našlę" 
- dvidešimt ar 25 spektaklius per mėnesį. Kai man ne- 
reikdavo^būti chore, aš tūnodavau užkulisyje ir klausyda
vausi. AŠ mokėjau visų mūsų repertuarų mintinai iki pa
ties menkiausio vaidmenėlio...Aš būčiau galėjusi perimti 
bematant, čia pat, bet kokių rolę - vyro ar moters. Jei 
būtų prireikę, aš būčiau galėjusi vaidinti net ir komiškus 
vaidmenis.

Ši klajojanti trupė tapo man tikra mokykla, vienin
tele, kurių esu perėjusi. Būdama greta tokių menininkų, 
aš išmokau tarnauti menui, atsižadėdama visko, išmokau 
gerbti scenų, tų aktoriaus alkavietę. Dirbdami nepaken- 
čiamiausiose sųlygose, trupės nariai puoselėjo ir sergėjo 
savo menų, nedarydami jokių nuolaidų, nebodami nei nuo
vargio, nei ligos... (bus daugiau)
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**************************************************** 
"MARGUTIS" SKELBIA DAINOS 
KONKURSĄ,

"MARGUTIS',’ minėdamas savo radijo laidos 55 me
tų veikimo sukaktį, skelbia konkursų SOLO DAINAI PA
RAŠYTI, panaudojant lietuvių poetų kūrinius.

Konkursui skiriamas dainas ( skaičius nevaržomas), 
pasirašytas slapyvardžiu, siųsti iki 1987 m.rugpjūčio mėn. 
15 dienos šiuo adresu: "MARGUTIS", 2615 West 71st 
Street, CHICAGO IL 60629.

Prašoma drauge (uždarame voke, viršuje užrašant 
slapyvardį) prisiųsti savo vardų, pavardę, adresų ir tele
fono numerį.

Konkurso vertinimo komisijų sudaro: Petras Ar- 
monas, Danutė Liaugminienė, Algis Šimkus.

Pirmajai premijai skiriama $400,- antrajai - $300, 
trečiajai - $200.

Premijų įteikimas ir premijuotų dainų atlikimas 
numatomas 1987 m. spalio mėn. 24 d., "MARGUČIO" 
RADIJO 55 metų SUKAKTUVIŲ POKYLYJE, Jaunimo 
Centre, Chicagoje. MARGUTIS

****************************************************
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ISMESTINUKAS
APYSAKA

(tęsinys)....... ,.-x • :
7. Visiems susėdus, atrodęs vyresnis amžiumi, Kostas 
susirinkusius pasveikino su vienuoliktuoju tokiu suėjimu. 
Perskaitė svarbesnių darbų įsipareigojimus ir baigęs neil
gų pranešimų, palaimino stalų ir prasidėjo vakąrienė. 
Alkį nuraminus ir dulkes nuplovus, sėdėdami už stalo 
kiekvienas iš eilės pranešinėjo rajonuose nuveiktus pla
nus. Tų planų neminėsiu tik pabrėšiu, kad palyginant, 
buvo padaryta labai maža. Reikalas daugiausiai sukosi 
apie ateičiai ruošiamus planus: kų daryti, jei vokiečiai 
bolševikų antplūdžio neatlaikytų. Dauguma buvo nuomo
nės, kad blogiausiu atveju, reikia jungtis į bendrus vie
netus, slinkti į miškus ir laikinai apsaugoti sodybas ir 
įvykdyti , jei reikalas būtų, kariškus veiksmus. Dauguma 
laukė Vakarų pagalbos pribaigti nacius ir suspausti į rie
šutų bolševikus. Buvo pasklidusi "antis", kad Vakarai ne
gali barbarams leisti užimti visų Europų ir jie privalo 
būti sulaikyti vos priėjus vokiečių sienų ir nublokšti at
gal į savo ribas. Buvo taip pat ir pasisakymų, kad nieko 
negalima tikėtis ir reikia, esant reikalui, trauktis į Va
karus, nes saujelė vyrų negali be šaudmenų ir maisto 
ilgai miške jšsilaikyti... Pasikalbėjime nieko konkretaus 
nenusprendė.

Kaip ir ankstyvesniuose susirinkimuose, kai kurie 
papasakojo kų nors įdomesnio iš savos veiklos. Gal įdo
miausių nuotykį papasakojo atsargos leitenantas Pajaujis. 
Nerangiai atsistojęs ir nervingai pasikrapštęs veidų, pri
dėjo:

- Gal nereikėtų tokiais šiurpiais įvykiais jums ner
vus dilginti, bet, kai nieko kito geresnio nežinau, atpa
sakosiu ir šį girdėtų nuo patikimo žmogaus nuotykį.Visi 
matome, kad rudasis prieš pat galų, nepasisekus surinkti 
frontui vyrų, keršija, kaip įmanydamas. Prieš savaitę, 
vienas iš mūsų policijos pareigūnų, grįžęs iš tarnybos 
- su kuriuo kaimynystėje gyvenu- įpuolė pirma ne į savo 
namus pas žmonų, o pas mane ir išbalęs, kaip draugui 
pasisakė:

- Žinai, Juozai, prie ko priėjau? Ogi pasidariau 
žmogžudys: tikras žmogžudys, nes surištomis rankomis 
kareivėlį su lietuvišku skydu ant rankovės, nušoviau...

- Kų tu čia dabar kvailieji? Ar kartais nebūsi per 
daug runkelinės už žando užpylęs?, - tikrai nustebęs pa
sakiau. /

- Tai tikra žiauri teisybė... - kiek apsiraminęs 
ir paprašęs stiklo šalto vandens, štai kų papasakojo:

" Pirmadienyje, prieš pasikeičiant popietinei pa
mainai, į mūsų nuovadų įpuolė trys esesininkai ir parei
kalavo iš viršininko penkių policijos pareigūnų kažin ko
kiam svarbiam uždaviniui atlikti. Tuo metu nepasikeitus 
pamainai, buvo pakankamai žmonių ir viršininkas man 
ir dar keturiems vyrams liepė tuojau pasiruošti. Vokie - 
čiai prašė vyrų su šautuvais , gi jie patys lyg būtų miš
ke, buvo su paruoštais trumpais automatais. Iš tikrųjų, 
tik penki šautuvai ypatingiems atvejams tebuvo laikomi. 
Juos mums išdalinus, skubotai sukišo į uždengtų sunkve
žimį ir nuvežė mus prie penktojo forto. Ten nuvežus, 
mus išrikiavo ir per vertėjų štai kų pasakė:

- Tuojau bus prieš jus pastatyti penki taikiniai. 
Perspėju, penki taikiniai, ant kurių, skaičiuojant iŠ kaiė 
rės į dešinę, bus penki numeriai. Kiekvienas jūsų turite 
taikyti iš eilės į prieš save esantį taikinį. Nuotolis apie 
20 metrų. Dar kartų esate įspėjami: jei į tuos taikinius 
nepataikysite kaip reikiant, tai be jokios abejonės mes 
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ALOYZO BARONO 
NOVELĖS KONKURSAS

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS VALDYBA sudarė Aloyzo BARO - 
NO novelės premijos vertinimo komi
sija iš Dalios Sruogaitės - Bylaitienės, 
Adolfo Markelio ir dr. Alfonso Šešplau- 
kio - Tyruolio.

Novelės rankraščius siųsti pasirašius 
slapyvardžiu, į atskirų užlipintų vokų 
įrašant vardų, pavardę ir adresų. Nerei
kalaujant, nelaimėję premijos rankraš
čiai nebus grųžinami.

Rankraščius siųsti iki 1987 m. rug
pjūčio mėn. 1 d. šiuo adresu: Adolfas 
MARKELIS, 1836 S. 49th Avenue, CI
CERO, IL 60650, USA.

Premija už novelę - 500 dolerių. 
Jos mecenatas bus paskelbtas vėliau.

LRD
************************************

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
"LIETUVIŲ DIENŲ" žurnalo sausio mėnesio 

numeris jau išsiuntinėtas.
Lietuviškoje dalyje randama: Martynas Gelžinis. 

Vlado Bakūno - Klaipėda - Memel. V. Bakūno - Pasikal
bėjimas su Martynu Gelžiniu. V.B.- Sukaktuvininkas Mar
tynas Gelžinis. Poeto H.Nagio- Netikslumų atitaisymas. 
Alės Rūtos - Pasirink ramunę. Kų kiti rašo. Elenos Tu- 
mienės - Gražus ir geras Viešpaties laukimas. Iš Mairo
nio poemos - Birutės kalno papėdėje. Edvardo Šulaičio 
- Susivienijimas Lietuvių Amerikoje mini 100 metų. J.P- 
ko Vaisingos "Dainavos" ir "Spindulio" vestuvės.

Angliškoje dalyje randama: Alberto Čižausko - 
Tadas Kosciuška. V.B. - Dailininkas nugali kliūtį. R.S.- 
Ann Jillian-Jūratė Nausėdaitė. Loretos Stukienės - Me
daliai Lietuvos krikščionybės jubiliejui atžymėti. Skulp
torius Vytautas Košuba.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis. Virše
lyje - Mažosios Lietuvos veikėjo Martyno Gelžinio nuot
rauka.

Prenumeratos kaina metams: 20 dol., Kanadoje 
30 dol.

Prenumeratas siųsti: 4364 Sunset Blvd., LOS AN
GELES, CA 90029. Leidžia Antanas F. Skirius. Leidžia
mas kas mėnuo, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius.

pataikysime į jus. Iškėlė ir parodė, prie kiekvieno mūsų 
prinešdami automatų. Po to, iš jų vyresnysis žviegiančiu 
balsu paklausė, ar įsakymas suprantamas. Vertėjas, mūsų 
pasiklausęs, patvirtino.

Po to, iš nętoįimai stovinčio kito sunkvežimio bu- 
buvo išvesti penki su kariškomis uniformomis ir mūsų 
vėievėle trikampyje ant rankovių, asmenys. Jų rankos 
buvo surištos užnugaryje. Juos sustatė, kaip buvo pasakę 
prieš mus. Trys mus atvežę stovėjo už poros metrų mū
sų užnugaryje su paruoštais automatais. Karininkas ,išri
kiavęs pasmerktuosius, garsiai per vertėjų paskaitė: 'Tai 
lietuviai dezertyrai, kurie kritišku momentu paliko sar
gybas fronte ir karo lauko teismo nubausti mirties baus
me. Jūs privalote tų bausmę įvykdyti. Priešingai - mes 
tai padarysime ir jus paguldysime šalia jų'.'

Per mūsų nugaras nuslinko šaltas drebulys. Stovė
jome nei gyvi, nei mirę. Kiek palaukęs, tas pats, kuris 
skaitė sprendimų, davė įsakymų užtaisyti šautuvus. Lyg 
automatai, tai padarėme. Taip staigiai mirčiai nebuvome 
pasiruošę ir jautėme jų stovint už mūsų pečių.

- PasiruoštŲ subliovė šone stovintis. Sušukus 'ug
nis', visi iššovėme...

Dabar atrodo, kad tai buvo baisus sapnas. Matosi, 
kokie mes esame silpni ir kaip bijome to paskutinio 
veiksmo - palikti gyvenimų...o juk vis tiek vienų kartų 
reikės... Šoviau į taikinį, bet iššovus, matyt gėdos jaus
mui mane nugalėjus, nemačiau, ar mano taikinys krito 
ar ne. Kurį laikų nieko prieš save nemačiau. Tik po 
kiek laiko išgirdau spiegiantį balsų: 'Puiku) Gerai patai
kėte. Heil Hitlerį' Tas balsas mane prikėlė iš tamsos 
ir dabar mačiau penkis lavonus priešais mus gulint ir 
tų patį komandos davėjų juos apžiūrint su atkištu pisto
letu. Paleisto šūvio iš pistoleto negirdėjau. Nors šaltas 
vėjas aštriai svilino veidus, bet prakaito lašai ritosi ir 
jaučiau stiprų jų skonį. Stovintieji už mūsų pečių davė 
komandų lipti į sunkvežimį. Lipome, lyg bejausmiai ro
botai. Rankos drebėjo ir keisti šiurpuliai lakstė nugara. 
Bevažiuojant, po kiek laiko vienas iš mūsų norėjo save 
ir kartu mus nuraminti, išsitardamas: 'Netikėjau, kad 
taip bus, nes maniau, kad jie tik nori mus išbandyti'. 
Visi gerai žinojome, kad šautuvus ir šovinius paėmėme 
iš nuovados ir jokių bandomų tuščių šovinių negalėjo bū
ti. Skaudu ir nežmoniškai šiurpu. Galiu prisipažinti, kad 
vis tik tiek dar drųsos turėjau, kad parvažiavęs į nuova
dų, atraportavau viršininkui, kad sušaudėme penkis lietu
vius. Stebėtina, mano balsas buvo labai panašiai spiegian
tis, kaip ir vokiečio komandų davusio. 'Kad nebūčiau 
apsikrėtęs žudymo bacilomis, ko gero galiu ir žmonų 
namuose nužudyti!..- kalbėjau. Kada viršininkas perspėjo 
mane nejuokauti, nieko jam neatsakiau ir apsisukęs bėg
te išbėgau iš įstaigos".

"Mačiau, kaip prakaitas tikrai tekėjo jo veidu. Kų 
daugiau darysi, raminau jį, bet vistik labai nesisekė, 
nors iš tikrųjų ir aš kitaip nebūčiau padaręs, nes šiaip 
ar taip, tų vyrukų nebuvo galima išgelbėti ir tik būtų 
kainavę dar penkias gyvybes lietuvių, kuriuos ir taip la
bai abi okupacijos išretino. Kelias minutes dar pas mane 
pasiguodęs, jis išėjo. Mačiau, kad ne į namus, bet į 
miestų, matyti nusiraminti degtinėje’,- baigė pranešėjas.

Tyla truko gana ilgai. Nė vienas nieko nesakė. Galų 
gale kažkuris paprašė: "Duokite išgerti, man gerklė apsi- 
nešė karčia druska."

Visokių buvo nuomonių po to - ir už ir prieš, ir 
diskusijas galų gale užbaigė staiga atsistodama Laima:

- Teko matyti kareivius fronte puolimo metu ir 
pačiai dalyvauti jų tarpe. Visi jie veikė automatiškai, 
lyg robotai. Po kautynių džiaugėsi gyvi likę ir didžiavo-

Paprastai ir Trumpai...
Kadaise rašiau ilgiau ir trumpiau išsilaikiusias pa

našias skiltis šiame savaitraštyje. Jose paminėdavau mū
sų kultūrinio gyvenimo reiškinius, juos trumpai aptarda
mas, nurodydamas jų reikšmę ir iškeldamas jų teigiamy
bes bei neigiamybes. Panašiai bus rašoma ir dabar, sten
giantis pastabų neišplėsti ir kalbėti paprasta ir visiems 
suprantama kalba. Kitaip tariant, bus kalbama, kaip ma
no protėviai žemaičiai sako, "trumpai ir drūtai"...

*
Neteko pastebėti, kad kas nors, kur nors, kada 

nors būtų rašęs apie lietuviškus dabartinius kalendorius. 
O kalendoriai yra savo laiku buvę (šalia maldaknygių) 
labiausiai skaitomos lietuviškos knygos. Gal tik sapninin
kai galėjo rungtis, nors jie dažnai būdavo sudėti kartu 
su kalendoriais... Bet tai sena gadynė. Čia norime prisi
minti kelis 'šiuolaikinius išeivijos kalendorius. Pirmasai 
jų - nuplėšiamasis kasdieninis, leidžiamas jau ilgų laikų 
NIDOS knygų leidyklos Anglijoje. Mėgstu jį pirmiausia 
dėl to, kad senais gerais laikais nepriklausomoje Lietu- , 
voje kiekvienų rytų skubėdavau keltis, kad būčiau pir
masis, kuris lapelį nuplėšia, perskaito ir paduoda kitiems. 
Tasai kalendorius laikėsi įprastinio turinio: paminėdavo 
tų dienų gimusius žymesnius mūsų tautos asmenis (meni
ninkus, visuomenės veikėjus ir 1.1.) ir, jei būdavo mini
mi rašytojai, įdėdavo jų eilėraštį arba trumpų prozos 
ar sceninio veikalo ištraukėlę.

Panašiai kalendorius tvarkė išeivijoje ir NIDA: 
įdomiai, skoningai, įvairiai, priimtinai visokio išsilavinimo 
bei pomėgių skaitytojui. Tačiau paskutiniuosius kelis me
tus viskas paskydo: ėmė ir dingo paminimi asmenys, į 
lapelius krūvomis pradėta spausdinti kažkokia dešimtaei- 
lė neva poetinė rašliava, daugelio mūsų pirmaeilių rašy
tojų kūrybos iš viso nebepasirodo ir visų kalendorių tie
siog marina šimtai korektūros klaidų. Atrodo, kad bus 
redaktoriai pasikeitę. 1987-tųjų metų kalendoriaus re
daktoriumi pasirašo M. Bajorinas. Tad visų to NIDOS 
kalendoriaus skaitytojų bei mėgėjų vardu prašau jam su
grąžinti įdomų ir vertų pasiskaitymo redagavimo būdų 
bei turinį. Šiuo metu mažavertės rašliavos mūsuose ne
trūksta.

Antrasis kalendorius tai mūsų kaimynų torontiškių 
1987 KALENDORIUS / Lithuanian Calendar/, išleistas 
Prisikėlimo Parapijos Ekonominės Sekcijos ir redaguo
tas Stasio Prakapo. Šis yra įprastinės knygos sukirpimo. 
Ir turinys tikrai įvairus: nuo receptų iki rimtų rašinių, 
kaikurių spausdinamų net anglų kalba. Daugelis poezijos, 
prozos, humoristikos žinomų, girdėtų autorių (ypatingai 
redaktoriaus pamėgtas A.Baronas), bet yra ir visas pluoš
tas, kurių autorių neteko girdėti. Tų negirdėtųjų kaikurie 
eiliavimai labai jau mėgėjiški, sentimentalūs, neišlaikų 
nė eilinio eiliavimo primityviausių reikalavimų. Daugelio 
rašinių kažkodėl autoriai visai nepažymėti. Arba tiktai 
inicialai. Iš tekstų neatrodo, kad būtų verti slaptumo. x 
Nemaža medžiagos paimta iš pogrindinės Lietuvos spau
dos, bet labai daug ir iš oficialiosios dabartinės Lietu
vos periodikos. Keli neva literatūriniai aptarimai Dė galo 
primityvūs - be jų tikrai galima būtų išsiversti arba su
rasti mūsų spaudoje vertesnių. Duodami ir lietuviškų laik
raščių adresai. Nustebome, kad Kalendoriaus redakcija 
nežino mūsų savaitraščio pašto kodo. Jis nepažymėtas. 
Mes gi žinome, kad ir jį pažymėjus, mūsų paštai patar
nauja vėžlio greičiu. Dar labiau nustebome perskaitę, 
kad Montreal!© Aušros Vartų Parapijos kelbonas yra kun. 
J. Kubilius. Mes savo ilgametį Parapijos steigėjų bei 
klebonų Tėv.J.Kubilių,SJ labai gerbiame ir tikrai mylime, 
bet jau senokai jis perdavė klebono pareigas Tėv. J. A- 
ranauskui,SJ, o pats gyvena pas mus kaip mūsų parapi
jos emeritas (t.y.užsitarnavęs poilsio pensininkas).

Beje, 99 psl. spausdinamas eilėraštis "Pamokslas", 
pažymėtas inicialais A.G. ir 135 psl. eilėraštis "Iš muži
kėlio pūslėto delno", pažymėtas tiktai A. raide, yra abu 
parašyti mūsų humoristikos meistro poeto Antano GUS
TAIČIO. O įdėti 109,110 ir 140 puslapiuose humoristi
niai eilėraščiai yra Runcės DANDIERINO (ne Dundierino) 
slapyvardžiu pasirašyti XVI-tosios VINCO KRĖVĖS lite
ratūrinės premijos laureato Leonardo Žitkevičiaus.

Jonas Vakar i s

si, kad daug priešų užmušė. Gi šiuo atveju - beginklių 
žudymas ir ta žiauri vykdytojams uždėta prievarta, ma
nau, jų sąžines nuvalys, bet gėdos jausmas dėl silpnumo 
pasiliks visų gyvenimų...

Papasakotieji įvykiai buvo nustumti į šalį ir pradėta kal
bėtis tarpusavyje. Ar tai Vlado dėka, ar atsitiktinumo, 
Laima susidūrė su Tumonio akimis, kurios taip pat buvo 
mėlynos kaip ir jos, ir pamažu užsimezgė pašnekesys. 
Kaip paprastai, pirmiau apie orų, apie artėjantį pavasarį 
ir dar apie šį ir tų. Tų vakarų Laimų į namus irgi paly
dėjo Tumonis, nes brolis pasiliko kažkokiam kitam pasi
tarimui. ■ Greičiausiai jis taip tyčia padarė. Eidama kartu 
su Tumoniu, Laima pasijuto vėl esanti jauna ir laiminga. 
Vėl tvirta, kaip seniai, seniai. Vakaro drėgmė ir smulkus 
šaltas lietus virto vasaros -saulėleidžiu. Albertas jų pri
vedė prie namų ir atsisveikindamas tyliai pasakė:

- Tu esi nepaprastai graži - ir pridėjęs prie savų 
lūpų du pirštus, skubiai nušuoliavo į nakties tamsų.

Kaip paprastai, po nakties ateina rytas su nauja 
diena. Rytas kaip tik ir atnešė naujų žinių ir kartu ne
numatytų rūpesčių. Tik broliui išėjus, atvažiavo sesers 
Albinos vyras Vyturys, nešdamas abiejose rankose nešu
lius, atsiprašydamas, kad ilgai dėl visokių aplinkybių ne
galėjo jų pristatyti, nors buvo seniai paruošti. Atrodė 
labai išvargęs. Teko važiuoti susikimšus , tai apie kokį 
poilsį nebuvę ir pagalvoti: tik ant kojų prastovėjęs. Lai
ma tuojau jam paruošė brolio lovų, bet svečias dar no
rėjo pasikalbėti. Pranešė, kad mama ir tėtis laikosi ge
rai. Buvęs savotiškas netikėtumas, kai naktinis svečias, 
visai nepažįstamas, prieš keletu dienų buvo atvykęs pas 
tėvus į tėviškę ir už dienos aplankė Vyturius. Sakėsi e- 
sųs iš ten, kur pasų ir pažymėjimų nereikalinga. Klausė, 
kur dabar randasi Laima.Albina tvirtino, kad niekas apie 
jų nieko nežino ir jos nematę nuo jos išbėgimo. Keista
sis žmogus, kurį laikų tylėjęs, pridėjo: "Turiu žinių, kad 
Laimų matė patikimas žmogus geležinkelio stotyje.

(bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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įstaigos viršininkas, nuvykus į paplūdymį, sako savo žmonai:
Kaip aš galiu čia ilsėtis ir būti ramus, kai ma- - 

no tarnautojai įstaigoje, tikriausiai, kaip tik dabar, ilsisi 
ir nieko nedirba ?

• ATBĖGA ELNIAS 
DEVYNIARAGIS . Tauto
saka. Išleista Vilniuje 1986 
m.t 422 psl., 10.000 egz.

Šią rinktinę sudarė P. 
Jokimaitienė ir N.Vėlius. 
Medžiagą suteikė viena žy
miausioji tautosakininke 
R.Sabaliauskienė- Tamule
vičiūtė. Surinkta dainuoja
moji, pasakojamoji ir smul
kioji tautosaka bei etnog
rafinė medžiaga.

PAGERBTAS BUDAPEŠTE 
VILNIAUS PROFESORIUS

Vilniaus inžinierinio sta
tybos instituto prof. Anta
nas Kudzys išrinktas gar
bės mokslą daktaru Buda
pešto Technikos Universi
tete. Prof. A.Kudzys nekae- 
tą yra ten skaitęs paskai-

'o ?f3jb ' gelžbetoninių naujas 
statinių ir konstrukcijų pa
tikimumo teorija gerai į- 
vertinta.

RENKAMI SENOVINIAI 
ŽAISLAI

ŠIAULIŲ Pedagoginio 
Instituto Klaipėdos ikimo
kyklinio auklėjimo fakulte
to kraštotyrininkų grupė 
nutarė rinkti senus žaislus, 
aprašinėti vaikų ir liaudies 
žaidimus.

Grupė išvai'kščiojo Skuo
do, Kulų, Ylakių, Mosė
džio ir kitas apylinkes, ap
lankydami sodybas. Rašoma, 
kad iš Žemaitijos senolių 
ir motinėlių išgirdo daug 
vertingų pamirštųjų žaidi
mų ir retai beužtinkamų 
žaislų atpasakojimų.

Grupė aprašė apie 300 
liaudies žaidimų ir parsiga
beno 16 žaislų, kurie yra 
eksponuojami fakultete.

Gal iš tų senųjų žaidi
mų išsivystys ir populiarus 

sportas- įuk taip 
indėnų žaidimas lacrose 
išsivystė ir paplito po pa
saulį beisbolo pavidale.

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA - 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NfiGĄU

Dr. Gv. Valančius

Knygų krautuvės (okup. Lietuvoj) yra beveik pustuštės 
tik aprūpintos propagandiniais leidiniais, Lenino, Brežnevo, 
Kapsuko ir pan. raštais, ir dar neatmieštos rusiška litera
tūra. Naują leidinį, ne kokią propagandą, gauti be kontak
tų sunku. Didesnių ar mažesnių knygynų Vilniuje gali bū
ti arti 10. Beveik visi knygynai gražiai, moderniai įreng
ti. Vilniaus universiteto viename kieme esantis knygynas 
yra^ net žaviai išdekoruotas. Visuose stoviniuoja grupelės 
mažai darbo teturinčių tarnautojų: tai vienos rūšies par
duotuvė, kur nereikia ilgai laukti eilėse.
Antanas Dundzila, "Aidai".
.:(•**************

1529 metais buvo visi seniau kunigaikščių išleistieji 
įstatymai ir senieji papročiai surašyti į vieną knygą, pava
dintą Lietuvos Statutu.

Statutas parašytas senąja slavų rašto kalba, bet jo 
dvasia yra grynai lietuviška. Jis remiasi senovės lietuvių 
papročių teise, vėlesniais kunigaikščių išleistais įstaty
mais ir į jį taip pat yra įjungta lenkų, vokiečių ir rusų 
įstatymų, taip pat romėnų teisės Justinijono kodekso 
dalys. Goštautas ir kiti Statuto rašytojai betgi nekopijavo 
svetimųjų įstatymų, tik iš jų sumaniai rinkosi tai kas jų 
nuomone mūsų kraštui buvo naudinga.

Statutas yra sudarytas sistemingai: jo 13 skyrių apima 
civilinę, baudžiamąją, iš dalies ir viešąją teisę, o taip 
pat ir teiseim. Lyginant mūsų Statutų su bet kuriais anų 
laiku įstatymais, visi žinovai priažįsta Lietuvos Statutui 
pranašumą ir pažangumą.
V. Daugirdaitė-Sruogienė

ZURNALIZMAS
Žurnalistu, galima sakyti, aš gimiau. Mano motutė, 

nešdama mane krikštyti, prie mano rūbelio prisegė lapelį 
popieriaus, tikėdama, kad aš tapsiu ponu. Žinoma, ponu 
aš netapau, bet pasidariau tik popieriaus priešu. Manyje 
gimė kažkoks noras jį naikinti. Nugriebdamas kokį popier
galį, tuoj jį prirašinėdavau, žinoma, tik man vienam 
suprantamais raštmenimis. Vėliau, pradėjęs eiti į pra
džios mokyklą, jau rašiau mergaitėms meilės laiškelius. 
Pradžios mokykloje išleidau net laikraštėlį savo patentu 
pasigamintu šapirografu. Gaila, neliko nė vieno tos spau
dos egzemplioriaus, nes nepriklausomoje Lietuvoje, kaip 
ir dabartinėje išeivijoje, nebuvo archyvo, kur tokias bran
genybes saugotų.

Noras gadinti popierių neapleido manęs visą mano 
gyvenimą. Aš, kaip tas alkoholikas, kuris geria degtinę, 
kad kitam neliktų, taip ir aš gadinu popierių, kad kitam 
neliktų. Kad sėkmingiau šis darbas sektųsi, Kaune aš 
lankiau Žurnalistikos kursus. Bet tie kursai visai man 
nepatiko. Ten aiškino, kad žurnalistas turi rašyti trumpai 
ir aiškiai. Esą, negalima rašyti "medinės malkos", nes ir 
taip aišku, jei jau malkos, tai ir medinės. O aš norėčiau 
rašyti: "Medinės malkos, to baltamarškinio beržo mano 
tėvelio sode, kurio šakose čiulbėdavo paukšteliai, o po 
juo, suolelyje vakarais sėdėdavo bernelis, apglėbęs merge
lę, burkuodavo savo “m'ėiles godas "ir skaitydavo danguje 

.žvaigždutes". Nežinau, ar tai būtų gražiau, bet svarbiau
sia, tai būtų sugadinta daugiau popieriaus.

Be to, Lietuvoje laikraščiai savo nuolatiniams laikraš
čio korespondentams mokėdavo už atspaustą eilutę po 
penkis centus. Taigi, manaip rašant, tų penkcenčių susida
rydavo žymiai daugiau. Žinoma, kartais tokia korespon
dencija ar straipsnelis atsidurdavo šiukšlių dėžėje (tais 
laikais "garbičkenų" dar nebuvo). Bet taip atsitikus, maža 
bėdos, nes dažniausiai po kurio laiko tas pats straipsne
lis būdavo atspaustas tame pačiame laikraštyje jau pasira
šytas X ar Putelės. Suprantama, jis būdavo truputį pakeis
tas (svarbiausia, pakeista antraštė). Suprantama, aš už 
tokį straipsnelį penkcenčių negaudavau, bet vistiek būda
vo sugadinti keli lapai popieriaus, nes redaktoriui ar jo 
sekretorei perrašant, reikėdavo kelių naujo popieriaus la
pų.

Britanijoje autobusai yra dviaukščiai. Apačioje sė
dintis sako savo draugui:

- Negaliu sėdėti viršuje, nesijaučiu saugiai. Ten nėra 
vairuotojo.

O. L A Š A S
APIE VALENTINŲ DIENĄ

Valentino Diena buvo įvesta pirmiausiai prisime
nant tragišką mirtį geraširdžio kunigo Valentino, kuris 
gyveno Romoje 3-iame šimtmetyje po Kr.

Tuo metu Romos imperija kariavo ir imperatorius 
Klaudius Žiaurusis įsakė visiems jauniems vyrams jung
tis į kariuomenės pulkus. Tačiau vedę vyrai nenorėjo 
palikti savo šeimų, o kiti savo mylimųjų. Supykęs impe
ratorius Klaudius uždraudė vedybas. Kunigas Valentinas 
to įsakymo nepaisė ir toliau slapta atlikdavo sutuoktuvių 
apeigas. Taip jis tapo visų senosios Romos mylimųjų ypa
tingu draugu. Imperatorius Klaudius apie tai sužinojęs, 
įsakė suimti kun.Valentiną ir 269 m. po Kr., jį nužudyti 
vasario mėn. 14 dieną.

Išliko legenda, kad bausmės įvykdinimo išvakarėse 
kun. Valentinas nusiuntė kalėjimo prižiūrėtojo dukteriai, 
kuri lankydavo kalinius ir buvo maloni, laiškutį, padėko
damas už jos gerumą ir meilę. Laiškelį pasirašęs "Jūsų 
Valentinas".

Jo mirties diena sutapo su derlingumo festivaliu 
Lupercalia. Žmonės buvo įsitikinę, jog tą dieną paukš
čiai pasirinkdavo sau pateles. Laikui bėgant, tos dvi da
tos buvo sutapatintos ir Romos Katalikų Bažnyčia tą 
dieną, vasario 14-tąją- paskelbė kunigą Valentiną šven
tuoju.

Vasario 14-toji tapo ir Valentinų Diena- 
diena skirta prisiminti tuos, kuriuos mylime ar esame 
įsimylėję, ar bendrai paminėti meilę. Todėl išsivystė 
protys pyragaičius, pyragus ir šokoladus gaminti širdžių 
pavidalo ir tą dieną jais apdovanoti. Ž.

Čia išeivijoje lietuviškoji spauda eilučių neskaičiuoja, 
tam darbui neranda žmonių. Neturintieji darbo, geriau 
bedarbio, pašalpą, negu skaičiuoti atspaustas eilutes, 

to, čia lietuviškieji laikraščiai suvis jokio honoraro

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozui S.: 631-6834 ( namų); Henrikui N.: 366-7770 
Dainiui L 768-9606; Jonui R.: 337-8637

8 A A CENTRINES ;
įf Montreal 273-7544

Onawa 523-r9977
Torontą 489-3693
Hamilton 522-8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI > MŪSU

1987.11.19

ATEIK L LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, m2 QtQKCE ST. LA SALLE. 4U£.

London 438-1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287 - 27)2 
Winnipeg 233 - 3501 
Sudbury 674-6217

nes 
ima 
Be 
nemoka. Laimingas tas, jei kuriam prie kalėdines korte
les prisega kokią dešimkę. Bet tai reikia būti pirmaeiliu 
bendradarbiu, kas ne taip lengva pasidaryti.

Tuose Žurnalistikos kursuose aiškino, kad koresponden
ciją reikia rašyti tuojau po įvykio. Geriau tai parašyti 
įvykio vietoje ir išsiųsti. Bepigu tai buvo nepriklausomoje 
Lietuvoje. Išsiuntus laišką, būdavai tikras, kad kitą dieną 
jį jau skaitys redaktorius. Bet pamėgink taip padaryti čia 
Kanadoje!. Pėsčiojo dienos kelią laiškas eina keletą savai
čių.

Lieuvoje sugadinti tiek popieriaus, kad neliktų drau
gui, nepasisekė. Nesiseka ir čia, nors vis su įnirtimu jį 
naikinu, kur tik prieidamas. Na, kad ir būdamas šaulių 
kuopos sekretoriumi, prirašiau smulkiai ir kruopščiai kele
tą storų protokolų knygų, nors žinojau, kad šių protokolų 
niekas neskaito ir neskaitys... Gal būčiau ir atsiekęs savo 
tikslą, jei būčiau likęs Stalino saulės apšviestoje Lietuvo
je. Ten jau trūksta popieriaus ir taip, o jei būčiau suga
dinęs dar^ keletą tonų, tai gal neužtektų ir porpagandai, 
ir jos mažiau spausdintų...

1987 METU KEUONĖS LIETUVIAMS. * 

gg * Kelionė i Lietuvos Krikščionybės Jubiliejų Romoje 
S nuo BIRŽELIO 21 d. iki BIRŽELIO 30 d.

-$ 1935.00 ( U.S. $ 1435.00)
Jaunimo gruoės kelionė į Lietuvų 10 dienų : Vilnius, 
Kaunas, Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo BIRŽELIO 29 d. iki LIEPOS 13 d,

- $ 1999.00 (U.S. -$ 1480.00)
Kelionė į Lietuvą 10 dienų: Vilnius, Kaunas, 
Panevėžys, Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo RUGSĖJO 25 d. iki SPALIO 9 d.

-$ 1885o00 (U.S. $ 1400.00)
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitėsiį L. STANKEVIČIŲ /
1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Canada, H7G 4K7

i Tel.:: 514-669-8834

W Padedu užpildyti anketas giminių iškvietimams iš Lietuvos 
ir tarpininkauju nuperkant dovanas giminėms.

★

*
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MALONŪS "NL" SKAITYTO I Al,-

Prašome pasinaudoti .žemiau

esančia atkarpa ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:

7722 GEORGE ST. LASALLE.P.Q. 
H8P IC4, CANADA

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m 
"NL" NAMU REMONTO VAJUI .....
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
MOTERŲ TEISĖS KANADOJE

Š.m. Vasario mėn. 1 d., 
sekmadienį, 2:30 vai.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose 
adv. Joana Kuraitė-Lasienė 
skaitė paskaitę tema "Mo
tery teisės ir Kanados į- 
statyniai". Rengėjai - To
ronto Lietuvių Namų Vyrų 
Būrelis ir Kultūrinė Komi
sija. įėjimas į paskaitę bu
vo nemokamas. Atsilankė 
apie 200 tautiečių.

Su prelegente supažin
dino Lialė Pocienė. Joana 
gimė Kanadoje, Winnipeg'e. 
Ten lankė pradžios mokyk
lų. Vėliau JAV Putnamo 
Gimnazija. Windsor'o Uni
versitete studijavo politi
nius mokslus ir psichologiją. 
Universitetų baigė kaipo 

'teisininkė, gaudama 1976 
m. "Bachelor of Arts- su 
pagyrimu (honors) laipsnį.

Atlikusi aspirantės sta
žų Hamiltone 1978 m. ir 
išlaikiusi reikalingus egza- 
.minus, buvo priimta į Tei
sininkų Sujungę.

Keletu metų dirbo įvai
rioje advokatų įstaigose 
Hamiltone ir Toronte. Ad
vokatė Joana dabar turi 
savo įstaigų 3425 Dundas 
St.W., Suite 200 prie Win
dermere Ave., Toronto, 
Ont., M6S 2S4, tel: (416) 
763-3362, Joana E.Kuras, 
LL.B, vardu.

Advokatė Joana virš 
15 metų aktyviai dalyvauja 
ir dirba įvairiose lietuvių 
organizacijose. Ji buvo Ka
nados LB pirmininke. Daž
nai atstovauja lietuvius

TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ P jfl O /I JUI A 
KREDITO KOOPERATYVE *

AKTYVAI VIRS 58 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKA:
6'4% už 90 dienų term, indėl.
6 %% už 6 mėn. term, indėlius 
7'/?% už 1 m. term, indėlius 
73/«% už 2 m. term, indėlius 
73/4% už 3 m. term, indėlius
8 % už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
T^/aVo už pensijų planą

(variable rate)
B'/4% už 1 m. term, pensijų planą 
73/4% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 !4į’/o už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
5 34«6% kasd. palūkanų sąskaita
5 % % už čekių s-tas (dep.)

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortgičlus iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ 15, ooo Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS V ALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepusęr rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI VIRŠ 32 MILIJONŲ DOLERIŲ

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30 E 
Antradieniais 9.30-3.30 E 
Trečiadieniais 9.30-3.30 g 
Ketvirtadieniais 9.30-8.00 S 
Penktadieniais 9.30-8.00 E 
Šeštadieniais 9.00-1.00 E 
Sekmadieniais 9.00-12.30 |

DUODA PASKOLAS: f 

asmenine* nuo ........................ 10'4%
mortgičlus nuo........ . 9%% -12%

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

Duodame asm, paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame norių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asm'enines paskolas iki $10,000. 
Paiduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio uf iJrafytus 
čekius bei apmokamas įvairias sa.skaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

valdžios įstaigose. Šiuo 
metu ji kaip KLB Visuome
ninių Reikalų Komisijos 
vicep-kė, energingai rūpi
nasi Deschenes Komisijos 
rengiamoms rekomendaci
joms nacių nusikaltėlių ty
rinėjimo reikalams.

L. Pocienė pareiškė, 
kad privačiame pasikalbėji
me su advokate patyrė, 
jog Joana, būdama 16 me
tų amžiaus, pastebėjo, kad 
moterys yra vyrų dominuo
jamos, dažnai skriaudžia
mos, užguitos; kad jų tei
sės tiek visuomeniniame, 
tiek šeimos gyvenime men
kai vykdomos. Dauguma 
moterų nežino iš tikrųjų 
kokias teises jos turi ir 
kur galima ieškoti pagalbos 
esant reikalui. Ta sritis 
Joanę domino nuo pat jau
nystės laikų.

Kanados teisininkai ir 
įstatymai

Susiorganizavę Kanados 
teisininkai 1914.3.31 d. į- 
steigė savo profesinę orga
nizacijų, pavadindami ję 
"Canadian Bar Association" 
sutrumpintai CBA. Kanado
je yra priimta turėti savo 
šeimos advokatę, taip kaip 
daugumoje turime savo šei
mos daktarę.

Teisiniai įstatymai Ka
nadoje yra nuolat keičiami 
ir papildomi. Tam tikslui 
1970 m.buvo įsteigta Teisi
nių Reformų Komisija.

Tapti Kanadoje advoka
tu reikia, baigus gimnaziją 
(high school), 7 metus stu
dijuoti teisę ir vėliau išlai
kyti specialius egzaminus, 
kad būtum priimtas į advo
katų sujungę- "Bar" ir gau
tum teisę toje profesijoje 
dirbti. Žodis "bar" savo 
laiku reiškė medinį turėklą, 
prie kurio stovėjo teisia-

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....11 %
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 9% %
2 metų ...................10 %
3 metų .................... 10%%
(fixed rate) 

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 9% %
(variable rate)

MOKA UZ:

90-179 d. termin. ind, 
180—364 d. termin. ind. ,.u<6?4% 
Term, indėlius 1 metų,.......7^2% 
T erm. i ndėlius 2 metų .7%% 
Term, indėlius 3 metu
GIC —1 m. (met. pal.) %
GIC — 1 m. (mėn pal.) ...,.'.<7%% 
RRSP ir RRIF (pensijasį..:;7%% 
RRSP 1 metu term........... .8 %
Spec. taup. s—tų6%% 
Taupomąją s—tą %
Kasd. taupymo s—tą ...•••••£ % 
Depozity-čekių s-tą...3-6 %

parduoda savo skyrių - "franchise" - rinktiniam pirkėjui.

ATC - yra kompiuterizuota kelionių įstaiga, IATA, 
ATAC narė, veikianti nuo 1979 metų, kiekvienais metais 
pasiūlanti keleiviams naujas galimybes, naujus maršrutus, 
naujas idėjas (pavz., 10 dienų apsilankymą Lietuvoje, 
įjungiant Kauną, Trakus, Klaipėdą, Rumšiškes, Druskinin
kus, Panevėžį).

ATC - plečia savo keliones į kitas pasaulio šalis: Šiau
rės ir Pietų Ameriką, Vakarų Europą, Australiją, Karibų 
salas, ir suteikia galimybę pradėti savo verslą pagal 
ATC išdirbtą ir patikrintą verslo formulę.
1. SIŪLOMAS VERSLAS - KELIONĖS
a. teisė parduoti keliones į visą platų pasaulį,
b. specializuotos kelionės į Lietuvą,
c. specializuoti kelialapiai į gydyklas, sanatorijas, ku

rortus,
d. komercinės kelionės į Rytų Europą bei TSRS (SSSR).

2. PAGALBINIAI PATARNAVIMAI: finansinė parama, 
dovanos, iškvietimai, vertimai, pagal ATC planą.

3. ATC PASIRŪPINA-
a. kelionių planų paruošimu ir patvirtinimu,
b. finansinių paramų sutvarkymu bei dovanų apipirkimu,
c. buhalterija ir. skyriaus administracija,
d. personalo apmokymu, paruošimu bei kasmetine kelio

nių apžvalga,
e. reklamine medžiaga.

/

4. MOKESČIAI IR PAJAMOS -didelės pajaminės galimy
bės už žemą skyriaus mokestį.

5. GARANTUOJAME - nepasiteisinus pardavimo bei 
pajamų lūkesčiams, išperkame skyrių atgal.

MŪSŲ TIKSLAS - išplėsti lietuvių kelionių galimybes ir 
padėti Jums atsidaryti bei išvystyti savo verslą.

Tad, jeigu norite išvengti laiko gaišinimo bei galvos 
skausmo, kaip pradėti ir išvystyti sėkmingą verslą, 
kreipkitės į: AUDRA TRAVEL CORPORATION

1576 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario, M6P 1A4 
Tel.: (416) 532-8772 arba: 537-3060

Lialė Pocienė ir adv. Joana Kuraitė-Lasienė. Nuotr. St. Varankos

masis, laukdamas sprendimo. 
Nuo 16-tojo amžiaus įgavo 
teisminę reikšmę. Žodžiui 
"bar" duota didžioji raidė 
B, kad išvengtų nemalo
naus palyginimo.

Kanadoje kiekviena pro
vincija turi skirtingus rei
kalavimus toje srityje. Iki 
dabar advokatai neturi tei
sės skelbti spaudoje jokių 
reklaminių skelbimų nė sa
vo nuotraukų. Jiems yra 
leista paskelbti tik, kad 
toks ir toks advokatas ati
darė savo raštinę ir priima 
klijentus. Stepas Varanka

LIETUVIU NAMŲ 
LANKYTOJAI ŠVIEČIASI

Žiemos sezonui užėjus, 
Toronto Lietuvių Namų 
Kultūrinė Komisija rengia 
įdomias paskaitas, koncer
tus ir panašius suėjimus - 
kultūrina tautiečius.

Šio Komiteto pagrindinis 
tikslas - pristatyti knygas" 
(supažindinti su jų naujais 
autoriais), suruošti paskai
tas aktualiomis temomis ir 
surasti neeilinius dainos 
meno vienetus, kuriais 
torontiečiai gėrisi tik šios 
organizacijos dėka. Čia 
atvyksta paskaitininkai iš 
arti ir iš toli (JAV) su 
kultūrinėmis ir kartais- 
politinėmis temomis, išgirs

AUDRA TRAVEL 
CORPORATION

1576 BLOOR STREET WEST,'TORONTO, ONT 

CANADA M6P 1A4 Tel. (416) 532-8772 - 537-3060 

Telex 06-986766 TOR.

Jeigu ieškote progos tapti pripažintu komersantu - 
SIŪLOME-
AUDRA TRAVEL CORPORATION

tama vokalinių koncertų. 
Kartą atvyko ir solistė - 
tikras talentas - naujai' 
sužibęs Metropolitain ope
ros scenoje; net iš Olandi
jos piliečiai, atplaukę per 
Atlantą, torontiečiams 
gražiai lietuviškai padaina
vo - davė visą koncertą 
lietuviškai.

Daugiausia dėmesio at
kreipiama į įvairaus pobū
džio paskaitas, ypač į tas, 
kurios sukelia kontroversiją. 
Tada šio Komiteto pirmi
ninkas V. KULNYS, pakliū
va į "karštą vandenį". Bet 
tai nesumažina jo entuziaz- 
mo, ieškoti naujų temų su 
naujais paskaitininkais.

Paskutiniais metais yra 
susikoncentruota prie prak
tiškų temų, kurias skaito 
mūsų vietiniai jauni inte
lektualai: sveikatos, maiti
nimosi temomis, testamen
tų reikalais ir 1.1.

Paskutinė paskaita vasa- 
- rio 1 d, 1987 m. buvo 
skaityta, J. KURAITĖS- 
LASIENĖS, apie Kanados 
įstatymų pakeitimą, atsi
žvelgiant į moterų teises, 
dalinant šeimos turtą.

Jaunoji advokatė, kalbė
dama pasigėrėtinai gražiai 
lietuviškai, aiškiai supran- 
tarnais terminais, gvildeno 

^naująjį įstatymą, išleistą 
1986 m. kovo 1 d. Šiuo 

įstatymu, vedusi moteris 
gyvenusi ūkyje, pripažinta 
pusininke viso jų bendrai 
gyvenant, įgyto turto. Tas 
įstatymas ypatingai buvo 
reikalingas ūkyje gyvenan
tiems. Iki tol, ūkininko 
žmona skyrybų atveju, 
būdavo išvejama iš ūkio be 
cento, nors ji ten dirbdavo 
šalia savo vyro net kelioli
ka metų. Ūkis ir visas 
turtas likdavo vyrui. Prele
gentė aiškino, kad dabarti
nis naujasis įstatymas 
žmoną ir vyrą pripažįsta 
lygiais partneriais ir jų 
įgytas turtas vedybinio 
gyvenimo metu, skyrybų 
atveju, dalinamas pusiau. 
Taip pat įstatymas nurodo 
jų pareigas vaikų išlaikyme 
ir auklėjime.

Advokatė priminė, kad 
valstybiniai įstatymai (lie
čiantys moteris) labai 
pasikeitė nuo to laikotar
pio prieš 1884 metus. 
Prieš tai (18 šimtmetyje 
ir anksčiau), vedusi mote-, 
ris prarasdavo visas teises, 
net ir tą turtą, kurį gauda
vo iš tėvų arba savo turė
davo. Viskas tapdavo vyro 
nuosavybe. Jei šeimoje į- 
vykdavo skyrybos, ji išeida
vo be jokio turto. Ji netu
rėjo jokios teisės ką nors 
pirkti (jei būdavo vedusi), 
savo vardu - tapdavo visiš
ka belaisve. Toliau paskai
tininke aiškino, kad 1884 
m. tas įstatymas buvo 
pakeistas tuo atžvilgiu, 
kad vedusi mnoteris turėjo 
teisę ką nors pirkti savo 
vardu. Bet tai nieko nepa
keitė jos gyvenime, kadan
gi moteris neturėjo pajamų, 
jai reikėjo auginti šeimoje 
vaikus ir visos šeimos na
mų apyvoka rūpintis. Taigi, 
įstatymo pakaita buvo be 
vertės. Jei skyrybos pasi
taikydavo, ji išsikrausty- 
davo be jokio turto, nes 
bendra šeimos nuosavybė 
būdavo pripažinta tik vy
rui, nes viskas pirkta ar 
įsigyta už jo pinigus ar jo 
darbu.

Advokatė davė pavyzdį, 
kuris privertė pakeisti tą 
seną įstatymą, moterį 
paliktą be teisių po vedy
bų. 1973 m. vyko viena 
įdomi byla (Mr.& Mrs. 
Murdoch) Albertos provin
cijoje dėl turto padalinimo, 
kuri nuskambėjo per Kana
dą. Byla atsidūrė Aukščiau
siame Kanados teisme 
(šeimai skiriantis, buvo 
dalinamas turtas) ir išryš
kėjo įstatymo neteisingu
mas moterų atžvilgiu. Ši 
šeima buvo išgyvenusi

NETEKOME JAUNO PRO
FESIONALO adv. ALGIO 
PUTERIC

Adv. Algis Puteris, 
37 m.amžiaus, po sunkios 
ligos mirė Toronte vasario 
mėn. 13 d.

Liko žmona Donata ir 
3 mažos dukrelės.

• VISUOTINIAME IŠGA
NYTOJO PARAPIJOS susi
rinkime į Parapijos Taryba^ 
perrinktas inž. Gytis Šer
nas ir papildomai į Tarybą 
Emilis Bartminas, Valteris 
Dauginis,Rena Delkuvienė 
ir Vilius Stanaitis.

• Sol. Marytė BIZINKAUS- 
KAITĖ dabar gyvena Kana
doje. Vasario 27 d. ji at
liks soprano partiję Verdi 
"Requiem" veikale, kartu 
su simfoniniu orkestru
Thunder Bay, Ont. ,Meninę programos dalį

at liks sol. M.BIZ1NKAUS-
• UŽGAVĖNIŲ KARNAVA- KAITĖ, Parapijos Choras 
LAS žada būti labai iŲo- atidarys Vakarę, o tam po
rous: vasario 28 d.- Jauni- būviui pritaikytę žodį tars 
mo Popietė nuo 1-5 val.p.p., kun.dr.Pr.G a i d a.
Kaukių Vakaras nuo 7 v.v. Kviečiami visi dalyvau- 
iki 1 vai.ryto ir Vaikų Pie- ti.

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

ATEIK į LIETUVIŲ 4.4. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ,. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ, 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

XM
S*

SKAMBINKITE tel.; 487-5591

keliolika rhetų drauge
dirbdami ūkyje. Skyrybų
metu teismas galutinai 
nusprendė, kad visas turtas 
(prieš ir po vedybų įgytas) 
priklauso vyrui, o žmona 
išėjo be cento. Kad ji 
dirbo keliolika metų šalia 

vyro - neužskaityta, tai 
esą, buvusi jos pareiga- 
pasakė teismas paskutiniame 
žodyje.

Po šios nelaimingos 
bylos, įstatymų leidėjai ir 
taisytojai pradėjo galvoti 
apie šio įstatymo reformą. 
Pagaliau 1978 m. kovo 31 
d., įstatymų Reformos 
Komisija padarė tinkamą 
pakeitimą. Nuo tada vedu
sių pora privalo sudaryti 
šeimos bendrą turtą, kuris 
skyrybų metu būtų lengvai
padalinamas pusiau. Tai 
turi padaryti jaunavedžiai, 
šalia vestuvių kontrakto. 
Betgi vedusieji turi teisę 
ir anuliuoti šitą dalybų 
įstatymą, kad jiedu patys 
tvarkysis savaip, ne valsty
bės įstatymo rėmuose.

Dar vieną naują įstaty
mą paminėjo advokatė, tai 
pasidalinimas įgyto mokslo 
laipsnio, gyvenant santuo
koje, kada vienas dirba ir 
gelbsti kitam sutuoktiniui,- 
(ei) baigti mokslą. Šitas 
turtas, įgytas dėka tos 
profesijos, skyrybų metu, 
priklauso abiem. Čia yra 
komplikuotas pasidalinimas, 
bet JAV-ėse jau buvo 
tokių bylų ir jos išspręstos 
pagal tą naują įstatymą, 

įdomi paskaita truko be
veik valandę.Dalyvavo dau
giausiai senyvo amžiaus 
žmonės. Bet jiems šie tur
to padalinimo klausimai 
jau dažniausiai neaktualūs, 
tai ir klausimų nedaug te- 
iškilo.

Pabaigus paskaitą, mote
rys ir kiti klausytojai 
dalinosi naujais įspūdžiais, 
prie kavos ir pyragėlių, 
kuriuos paruošė Ang. Kul- 
nienė su talkininkėmis.

Moterys visdėlto ste
bėjosi, kodėl pakeisti tą 
klaidingą įstatymą (moterų 
atžvilgiu) užtruko net 13^? 
metų! Spėjome, gal " todėl, 
kad dar vis įstatymų suda
ryme ar pakeitime nedaly
vauja moterys, - teisinin
kės. (Toji minėta MurdoctT 
ų byla buvo prieš 13 metų).

V. Kulnys, padėkoda
mas prelegentei už suteik
tas žinias iš valstybės 
įstatymų knygos, išreiškė 
viltį, kad advokatė kada 
nors vėl sutiks pasidalinti 
mintimis su visuomene.

Alijošiūtė

šinių Paroda vyks Gedimino 
Pilies Menėje nuo 1 val.p.p 

Lietuvių Narpę Valdyba 
visus kviečia gausiai lanky
ti šiuos parengimus. Pelnas 
skiriamas dalyvaujančioms 
organizacijoms.

SKAUTŲ MUGĖ
RAMBYNO ir ŠATR1 - 

JOS skautų tuntai rengia 
MUGĘ kovo mėn. 1 d.Pri- 
sikėlimo Parapijos patalpo
se. Mugės atidarymas vyks 
prieš 10:15 v. Mišias. Per 
visas Mišias pamokslus sa
kys kun.Antanas Saulaitis.S 
J, kuris taip pat aplankys
ir Mugę.

• Bilietai į PRISIKĖLIMO 
Parapijos METINĘ VAKA
RIENĘ platinami salėje po 
mišių. Vakarienė vyks KO
VO mėn. 22 d., 5 val.p.p.

v

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
’TALKA”

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

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ......5 %
santaupos.............. • ••• 5.25%
kasd. p oi ūk an. u z sont5. % 
term, indėlius 1 m. ....7.75% 
term, irdilius 3 m. ....8.75% 
reg. pensijų fondo ..... 6.75 %
90 dienai indėl ius....... 6.75
( minimum $ 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ..8. %

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.9.25% 
asmenines paskolas 11.75% 
Nemokomas pilnas (ekiu 
patarnavimas
Nemokoma nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. — 1 vai. p.p.', penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r, 

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

IŠKIRPKITE SI KUPONĄ 
IR SUMAŽINKITE
GAZOLINO IŠLAIDAS

•:r
KANADIEČIAI DAUGIAU SUVARTOJA 
GAZOLINO SAVO AUTOMOBILIAMS, 
NEGU KAM KITAM. TODĖL VAIRUOTO
JAMS PRAVARTU ŽINOTI, KAIP GALI
MA SUTAUPYTI KŪRA IR PINIGUS 
VAŽINĖJANT.

"THE CAR ECONOMY BOOK"
PATIEKIA DAUGYBĘ NAUDINGŲ 
PATARIMŲ KAIP GERAI NUPIRKTI, 
NAUDOTI IR PRIŽIŪRĖTI AUTOMOBILĮ. 
SEKDAMI SPECIALISTŲ PATARIMUS 
KNYGOJE, JŪS SUTAUPYSITE PINIGŲ, 
SUMAŽINSITE TARŠA IR PALENGVIN- 
SITE MŪSŲ NATŪRALIŲ ENERGIJOS 
ATSARGŲ PAKLAUSĄ.

KMMQSDB

SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-906 AVENUE, LaSalle
365-11 *3

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1987. II. 19

ARGENT I NA

ARGENTINOJE VEIKLŪS 
JAUNIAUSIEJI LIETUVIAI 

Susivienijimo LietuviŲ 
Argentinoje Klubo salėje 
1986 m.lapkričio mėn.30 
d., gausiai atsilankiusi pub
lika palydėjo jaunimu veik
los sezono uždaryme.

Trečiosios kartos jauni
mo šokių ir dainų grupė 
DOBILAS savo tarpe turi 
24 jaunuolius ir net 30 ma
žesnių vaikučių tarp 2į 
ir 10 metų amžiaus. Vado
vaujami Osvaldo L e v a- 
n a v i č i a u s, į talkų 
pasikvietė J.M a c a i - 
t y t ę, S.Jasiulytę 
Vežbickienę ir NZavic- 
kaitę-Mahne atlikti prog
ramų.

Mažesnieji pirmiausiai 
sušoko keletu tautinių šo
kių. Paskui atliko gėlytė
mis papuoštoje scenoje 
vaizdelį. Patys mažiausieji 
dalyviai prie "Berneli mūsų, 
nekraipyk ūsų..." žodžių, 
dainavo ir šoko su medi
niais grėbliais, žirklėmis 
ir šluotom. Netrūko ir aša
rų, kai pats mažiausias da
lyvis, ' Danielius Deveikis, 
metė savo šluotų ir susipe
šė dėl raudonų žirklių, vi
siems’ besijuokiant.

Programų tęsė jaunuo
liai, atlikdami tautinių šo
kių programų pačioje salėje.

DEŠINĖJE -

Argentinoje, 
Buenos Aires 
DOBILO Gru
pės jaunesnie
ji dalyviai:

Carla Banilis, 
2į m., Fede
rico Baltriū- 
nas, 7 m., 
Danielius De
veikis,2į m., 
Leonardo Ža- 
barauskas,5m. 
Liudmila Le- 
vanavičius, 10 
m.,Ulisses Le- 
vanavičius,5m.

• jaunučiai galėjo stebėti, 
atsisėdę ant scenos krašto.

Lietuvos folkloristo ve
lionio Juozo Lingio sukur
tas šokis "Duktė viena na
mie liko" originaliai pasta
tytas vadovo O.Levanavi- 
čiaus pirmų kartų, sužavėjo 
publikų. Jaunimo entuziaz
mas visus užkrėtė. Gausiai 
plojo spektaklio dalyviams 
bei ruošėjams. Padėkos žo
dį tarė S.L.Argentinos pir
mininkas Antanas M i - 
k u č i o n i s.

I f
Dana Blauzdžiūnaitė - 

Deveikienė

Užpildykite žemiau dedama, 
kuponą, išsiųskite ir gausite 
veltui "The Car Economy" 
knygą.

!•’. ? . . f ' T T T ' ' J p* 1 ''('.'IImkitės priemonių šiandieną.

■ Ėnergie, Mines et LHon. Marcel Masse nnrln
■ T Ressources Canada Ministre V_y<ll IdCId

GRATUIT. Le guide des economies au volant.
Le guide des economies au volant

I Division des communications
| Ėnergie, Mines et Ressources Canada
| 580, Booth Street
j Ottawa, Ontario KIA 0E4

Envoyez-moi dės aujourd’hui mon exemplaire du 
Guide des economies au volant.
Nom___________________________________ :______________________

I Adresse_______________________________________________________
I

_____ _________________________Ville |

■ Province Code Postal

nDFCUlTD -insurances.
” ■> ■■ W n H II REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , šeštadieni ai s 9 v.r, t 12 v.p.r.
Narys of "Better Business” Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

K Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

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

Tol. 533-3531

Nuotr: D.Blauzdžiūnaitės-Deveikienės

montreal
NUOŠIRDŽIAI IR GRAŽIAI PAGERBTAS
JONAS ADOMAITIS

lydimam jo žmonos Marijos 
ir jos sesers Onos Vileniš- 
kienės, pagerbimų pradėjo 
Joana Kęsgailienė, pakvies- 
dama dr. Petrų Lukoševičių 
perimti tolimesnį pobūvio 
pravedimų.

Dr.P. Lukoševičius, iš
reiškęs visų susirinkusiųjų 
nuoširdžiausius sveikinimus, 
trumpoje apžvalgoje apibū-

Visi Montrealio koloni
jos lietuviai pažįsta aukštą^ 
mėlynakį lietuvį džentel
menų, aviacijos majorų Jo
nų Adomaitį. Jį matome 
visuose mūsų svarbesniuose 
renginiuose ir minėjimuose. 
Matome dirbantį RŪTOS 
Klubo bibliotekoje. Jis yra 
seniausias nuolatinai akty
vus mūsų bendruomenės
veikėjas - Garbės Teismo 
narys,Revizijos Komisijų 
narys. Didelis knygų ir 
spaudos mėgėjas, keletu 
metų talkininkavęs ir "NL" 
laikraščio darbams. Žinome 
taip pat, kad labai mėgsta 
muzikų, operas, augina 
puikias rožes, o dėmesys 
ir pomėgis bei prisirišimas 
prie riedmenų žeme ir 
svarbiausia - oro erdvėje 
C lakūnu išbuvo 17 metų) 

prasidėjo nuo dviračio, 
kaip jis pats papasakojo 
susirinkusiems jį pagerbti 
jo 85-tosios gimimo sukak
ties proga.'

Toji (neįtikėtina) sukak
tis . privačios iniciatyvos 
surengtame pobūvyje vyko 
Seselių Namų salėje š.m. 
vasario mėn. T d..popietėje.

Atvykus solenizantui,

dino majorų J. Adomaitį, 
kilimo zanavykų, kurio ide
alas nuo pat jaunystės bu
vo demokratija, tiesa ir 
gėris. Savo taktiškumu ir 
diskretiškumu jis pelnė visą 
lietuvių pagarbų. Jo jubi
liejinė amžiaus sukaktis 
davė progų tai išreikšti. 
Visi nuoširdžiai sugiedojo 
"Ilgiausių Metų"!

Netrūko nuoširdžiy, šil
tų sveikinimų. Juos išklau
sė prie puošnaus stalo, ar
timųjų apsuptas, solenizan- 
tas. Iš Hamiltono buvo at
vykęs jo sesers sūnus Zig
mas K a 1 v a i t is . Jis 
ir jo žmona Marija sveiki
no visų giminių vardu. Taip 
pat perdavė ir buvusių 
montrealiečių Sofijos ir 
Ipolito Tauterų sveikinimus.

(nukelta į 8 psl......... )

/KAS NORĖTŲ SKELBIME KAIRĖJE MINIMĄ KNYGĄ 
GAUTI ANGLŲ KALBA, galiste siųsti žemiau duodamų 
kuponų/.

FREE. The Car Economy Book.
The Car Economy Book
Communications Branch
Energy, Mines and Resources Canada
580, Booth Street
Ottawa, Ontario KIA 0E4
Please rush my copy of The Car Economy Book.
Name________________________ :------------------------------------------- -
Address____________________________________________ -—

I

Prov.
City______
Postal Code

GUY W 
RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle

FUNERAL HOME

J.F. Wiison & Sons Inc.
123 Maple Blvd, 5784 Verdun Av1 
Chateauguy, Que. Verdun, Gue

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956



I

montreal
MIRUSIEJI !
• PAZNOKAITIENĖ Evą, 
95 metų,mirė vasario 15 d. 
Liko duktė Ona su šeima 
Havajuose ir sūnus Juozas 
su šeima Montrealyje.

Palaidota iš Šv.Kazi- 
miero bažnyčios Notre 
Dame dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• A.a. Juozo URBONO at
minimui Nijolė BAGDŽIŪ- 
NIENĖ aukojo $10,- "NL" 
savaitračiui. Dėkojame!

• Ą.a. Juozo URBONO 
atminimui"NL" aukojo bro
lis Linas ir sesuo Euge - 
nija $40. Dėkojame-"NL'.'

• JAUNA MERGAITĖ, 14 
metą amžiaus, nori susira
šinėti su to paties amžiaus 
mergaite. Adresas:
R.Stanionytė, Lithuania SSS 
R, Kėdainiai, Naujoji gt. 
4-9.
,*&>*#**«*■
(........atkelta iš 7 psl.)
................JONAS ADOMAITIS

Buvo įteikta graži gėlių, 
puokštė ir visų dalyvių var
du televizijos aparatas.

Visa eilė sekusių sveiki
nimų pasižymėjo sąmojumi 
ir dideliu nuoširdumu. Kos
tas Toliušis atliko ir viešą 
išpažintį, pasisakęs kaip 
nuo pat jaunystės pavydė- 
jęs Jonui Adomaičiui aukš
to ūgio. RŪTOS Klubo var
du sveikino Br. Staškevi
čius, Vincas Piečaitis - za
navykų vardu ir KLB Mont
realio Apylinkės Valdybos 
vardu. Jis pabrėžė, kad 
sukaktuvininkas - tikras 
bendruomenininkas - buvo 
jo kartai ir dabar kitiems 
yra, pavyzdys: nėra pasakęs, 
kad savo jau atidirbo, bet 
ir toliau tebėra veiklus.

Seselė Palmyra , linkėda
ma daug gero ir sveikinda
ma Seselių vardu, pasidžiau
gė, kad J.Adomaitis visa, 
ką gražaus patyrė aukšty
bėse, atnešė čia visiems 
į žemę. Tėv. Kubilius savo 
sveikinime taip pat nestoko
jo jumoro. Geriausius lin
kėjimus iš "NL" darbuotojų, 
perdavė B.Nagienė.

Įdomų ir nuoširdų žodį, 
visiems padėkodamaš tarė 
sukaktuvininkas Jonas Ado
maitis. Taip visi buvo įsi
siūbavę, kad dar kartą su
giedojo jam "Ilgiausių Metų'

Stalus palaiminus kleb. 
J.Aranauskui, SJ, visi vaiši
nosi labai gražiai ir ska
niai paruoštomis vaišėmis 
ir turėjo progos dar ir as
meniškai pasveikinti su
kaktuvininką.

Jaukų ir malonų pobūvį 
smagiai ir sklandžiai pra
vedė iki pabaigos dr.Petras 
Lukoševičius, nepagailėda
mas jumoro.

Dr. J. M ALISKA
D.D.S.

DėNTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600,

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL: Bus.:: 866-8235
Namų: 761-4675

• Nors ir šalta, bet PA
VASARIO Choro merginos, 
to nebodamos, atliks čiuo
žimo maratoną VASARIO 
22 d., 2-4 vai.p.p. Beaver 
Lake čiuožykloje ant 
Mount Royal kalno.

Taip pat Kovo 8 d., 
PAVASARIO merginos par
davinės savo keptus pyra
gus ir tortus po kiekvienų 
mišių AV Parapijos salėje.

BALANDŽIO mėn. 26 
d., 12 vai. vyks PAVASA
RIO Choro metinis koncer
tas, taip pat AV Parapijos 
salėje.

DĖMESIO:
Š.m. kovo mėn. 15 d., 

tuojau po sumos, AV Para
pijos, salėje bus supažindi
nimas su Kantata ir pre
mijų įteikimas autoriams.

Pirmą kartą Montrealio 
visuomenė išgirs poetą 
Henriką N' a g į skaitant 
savo naujausią kūrinį, o. 
muz. A. S t a n k e v i- 
č i u s pagros ištraukas 
iš savo sukurtos muzikos 
Kantatai.

Veiks įvairus šaltas bu
fetas, baras, loterija.

Pelnas skiriamas Kanta
tos pastatymui.

Kviečiami visi susi
pažinti su Kantata.

Auka - $5. Nesigailėsite 
atvykę. Bilietai jau platina
mi. Susitarus 10-čiai asme
nų, galima užsisakyti sta
lą. Kreiptis į A.BIauz- 
džiūną tek 366-1963. a.b.

"NIDOS" KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Montrealio Lietuvių Žve- 
jotojų-Medžiotojų "Nidos" 
Klubo narių VISUOTINIS 
METINIS SUSIRINKIMAS, 
įvyks kovo mėn. 27 d., 12 
vai., AV Parapijos salėje.

Visi Klubo nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti.

Po susirinkimo visų da
lyvių vaišės.

"NIDOS" Klubo Valdyba
"NL" SPAUDOS VAKARAS

Šiais metais savaitraščio 
"Nepriklausoma Lietuva" 
Spaudos Vakaras įvyks ge
gužės mėn. 2 d. AV Para
pijos salėje. Numatyta įdo
mi programa. Ją atliks pra
dedantis garsėti sol. Vaclo
vo POVILONIO sudarytas 
TRIO, kuris čia pas mus 
pasirodys pirmą kartą.

Spaudai paremti loteri
jai jau priimami laimikiai 
"NL" Redakcijoje ir Aušros 
Vartų Kioske.

Kviečiame visus Mont
realio lietuvius ir svečius

1987 m. |KCVO men. 8 d. SEKMADIENI minima

šv. KAZIMIERO
■ ■ ŠVENTĖ ,

Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 
3426 Parthenais

i 11 vai. - Iškilmingos pamaldos
Po to - Šilti pietus, meninė dalis, baras, loterija.

Progrmą atliks -
" MONTREALIO VYRŲ OKTETAS

ĮĖJIMAS : $ 10. - • Stalai numeruoti.
; - * Lietuviška muzika

Dalyvavimas šioje Šventėje turės šįmet ypatingą reik šmę, 
nes Šv. Kazimieras — tai gražiausias Lietuvos krikšto žiedas.

' PARAPIJOS VALDYBA
T- JE. -3 d 23Jr. ""-3 T-__ JC-- STC--

iš toliau dalyvauti SPAU
DOS VAKARE ir tą datą 
rezervuoti šiam Vakarui.

"NL" 
NAUDINGA ŽINIA 
PENSININKAMS

Kanadoje prieš 5 metus 
įsteigta Seniors of Canada 
įstaiga, priklausanti Kana
dos Prekių Apyvartos Ta
rybai.

Išduodamos kortelės kai
nuoja $5,- galioja iki š.m. 
rugsėjo mėn.30 d. Kortelę 
įsigiję, gauna sąrašą kom
panijų, suteikiančių geras 
nuolaidas - lėktuvų bendro
vių, viešbučių, restoranų, 
grožio salionų ir vaistinių.

Grupinės kelionės yra

organizuojamos papiginta 
kaina į tokias įvairias vie
tas kaip Karibų salos ir 
Australija.

Šios kortelės galioja Ka
nadoje, JAV ir Europoje.

Kortelę užsisakyti gali
ma šiuo adresu: Marketing 
Counsel of Canada Ltd, 
Seniors of Canada Division, 
77 Progress Ave., Suite 
206, Scarborough, Ont.,MlP 
2Y7. Reikia pridėti $5-ir 
sau adresuotą su pašto 
ženklu voką. Vyras ir žmo
na privalo turėti po atskirą 
kortelę. Kaikurios bendro
vės duoda nuolaidą prade
dant nuo 55 m. amžiaus, 
kitos nuo 60 ar 65 m.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Te'^ss:
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC,
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. liiX 1L7

STANDARD PETER SODO

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .

4150 St. Catherine St. West, Suite 330 Tel. Bus.: 937-4294
Westmount, Quebec H3Z 2Y5 Res.. 255—5579

MONTREAL ENTERPRISES RCg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 -35-th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NQRKELIŪNAS , b.a. c.s.c., lb.
tel. bus.: 727-3120 rez.: 376-3781
—mW.—MW—■ ■

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830 ;

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-ja

VISP BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 19,000,000; REZERVAS vrrŠ $600,000.

MOKA UŽ: \

CERTIFIKATUS ... 7% % TAUPYMO -special .. 5/4 %
TERM. INDĖLIUS: TAUPYMO — su Gyv, dr. 514 %

1 metų............ 7’/2% TAUPYMO— kasdieninės 4% %
180 d.- 364 d. ..... 7 % EINAMOS .......................4/2 %
120 d. -179 d. ... 6% % PENSIJŲ - RRSP term. 8% %

30 d.-119 d. ... 6’/2 % PENSIJŲ- RRSP taup. 6 %

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 914%, ASMENINĖS nuo 10)4%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE” 
------------------------------- -—....... ::--------- -

KASOS VALANDOS 1
I 8

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero j

Pirrrj. Antr. Tree. 9:00-3.00 ----------- -------------
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 4:00-8:00 ----------
Penktadieniais 10:00 — 6:00 2:00 — 6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 ------------- 10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS” bus uždarytas.

RESTORANAS IW feMMĮ: 
koschs jwHKi

įvairūs gėrimai į\ a'-' ' - A

Specialybė Ė “BROCHETTERIE” -

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

Priėmimų salė 2-me aukšte, talpina apie 120 asmenų,
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams. J

6201 Bannantyne, Verdun hah lm
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA
atlieka darbus, kreipianti s Į COSTĄ, Tęl.: 733-9878

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

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

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

GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS.
7635 Central St. Ville LaSalle, P.O- H8P 1L2 

Tel.: 366-9742 ir 365-0505

• Gateaux • Biscuits
t Gateaux au fromage
• Pain • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
o įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524. Ontario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel.:i 931-4024

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel, <514) - 871-1430

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. La SALLE, P. Q. H8P 1Y1

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ

8 psl.

TONY
PHOTO 
STUDIO

PASSEPORT - COMMERCIAL 
MAR!AGE- WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

TRANS WtifC SIDINGS LTD

ALIUMINIUS DURYS. LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENO.PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Sevininisa® : JOHN QSKQWCZ
3351 Bdair St., MmitrMl, Owe., H2A 2A5 

Telefonu: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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