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tiktai nacių ir 
padarytieji karo

bylų, 
apie

Sher,

ATIDARYTI JT ARCHYVAI
Š.m. lapkričio 23 d. ati

daryti Jungtinių Tautų ži
nioje esą archyvai, kuriuo
se, Montrealio dienraščio 
THE GAZETTE žinių tarny
bos pranešimu, laikomi do
kumentai apie Antrojo 
Pasaulinio karo metu pada
rytus nusikaltimus. Tačiau 
minimi 
japonų
nusikaltimai. Sovietų karo 
nusikaltimai neminimi, 
tarytumei, jų visai nebūta. 
Archyvuose esą 850(1 
kuriose suminėta 
40,000 pavardžių.

Amerikietis Neal
nelemtai pagarsėjusios OSI 
įstaigos viršininkas, pa
reiškė, kad archyvų atida
rymas esąs "didelis laimė
jimas",-. nes iki šiol jo 
įstaiga turėjusi 
dėl kiekvieno 
asmens bylos 
Dabar, anot 
galima rasti žinių ir apie 
Austrijos prezidento Kurt 
Waldheim'o padarytus nu
sikaltimus. Kaip žinia, jau 
ilgai 
žydų 
skleidžiami 
nimai prieš 
bet iki šiol, 
nereikšmingų 
jokių 
dabartinį 
dentą tie 
skelbė.

užsienį. Per rinkimus bus 
taip pat išrinktas 
rūmų parlamentas, 
ma, kad po atviru 
esančio didžiojo 
prekystalius bei 
sudegino dabartinę
tarybą palaikantys 
tikriausiai, tos 
tarybos sudaryti 
mieji būriai.

Trys rimčiausi kandidatai 
į prezidentus, anot AP 
žinių agentūros, esą šie: 
Louis Dejoie, populiariau
sias žmonių tarpe; Sylvio 
Claude, aršiausias Duvalier 
diktatūrų kritikas ir Ger
ard Gourgue, žadąs panai
kinti nedarbą ir todėl 
palaikomas ypač neturtėlių.

kreiptis 
įtariamo 
atskirai. 

Sher, bus

ir atkakliai 
organizacijų 

įvairūs
Waldheim' ą, 

be dviejų 
nuotraukų, 

kitų įrodymų prieš 
Austrijos prezi- 
kaltintojai nepa-

RIAUŠĖS

kelių 
buvo 

kalti-

RUMUNIJOJE
Vokietijoje, Bon- 

leidžiamas laikraštis 
WELT praneša,

POPIEŽIUS LANKYSIS 
KOM. KINIJOJE?

JAV spauda rašo, kad 
vykstančios tylios ir slap
tos derybos dėl popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizito 
kornunistinėn Kinijon. Žinia 
esanti gauta iš katalikiš
kųjų šaltinių Hong Kong'e. 
Pasitarimams tarpininkau
janti valstybė, kurios var
das laikomas paslaptyje. 
Vizitas numatytas 1989 
metais. Tačiau 
šią žinią paneigė, 
tais komunistinės 
režimas privertė 
katalikų bažnyčią 
ti visus santykius 
kanu, kaltindamas 
Sostą kišimusi 
Kinijos vidaus

Nepriklausomos 
Lietuvos 
laikų 
ginkluotų L 
dalis:

Karo 
aviacijos 
eskadrilės 
po pratimų

Vatikanas 
1957 me- 

; Kinijos
Kinijos 

nutrauk- 
su Vati-

į kom.
reikalus.

IŠ PAREIGŲ DR.STASYS BAČKIS
Lietuvos atstovas dr. Stasys Bačkis 1987 m. lap

kričio men. 15 d., del sveikatos, pasitraukė iš pareigų 
ir tų dienų Lietuvos atstovu Washington'e tapo Stasys 
LOZORAITIS jr., likdamas kartu ir Lietuvos atstovu prie 
Šv. Sosto.

Dr.S.Bačkis liks Lietuvos Pasiuntinybės surašė su 
diplomatinėmis privilegijomis.

PASITRAUKĖ

PRANEŠA KANADOS LIETUVIŲ, BENDRUOMENĖ

rinkti medžiagą apie rusu nusikaltimus Lietuvoje, o ypač 
pirmosios okupacijos metu, kol dar yra daug gyvų liudi
ninkų.

1U.
jungti į
darbą.

11.

įpareigoja visas Ontario Apylinkes aktyviai įsi- 
Slaugcs Namų Toronte statybos organizavimo

Sveikina KLB Krašto Valdybos iniciatyvą Tarybos 
sesijų metu skirti laiko diskusijoms specialių temų (Des
chenes komisijos darbų tąsa, išeivijos santykiai su Lietu
va).

Vakarų 
noje, 
DIE WELT praneša, kad 
antrajam didumu komunis
tinės Rumunijos mieste 
Brasov' e didžiules priešvy- 
riausybines demonstracijas 
įstengė sutramdyti tiktai 
iškviesti kariuomenės dali
niai, padedami šarvuočių. 
Po ilgokai trukusių susi
šaudymų, žuvo keli polici
ninkai ir nepaskelbtas 
skaičius demonstrantų. 
Riaušės tęsėsi apie 6 va
landas. Jos kilo, kai darbi
ninkai 
romi 
pi m o

buvo rikiuotėje va- 
į komunistinio sukir- 

vietinius rinkimus.

DAR VIS TARIASI
Numatytasai Reagan'o 

ir Gorbačiov' o susitikimas 
turėtų įvykti jau po dviejų 
savaičių Washington'e, bet 
vėl ir dar vis tariasi Žene
voje JAV George Shultz su 
sovietų Eduard Ševerdna- 
dze, bandydami pašalinti 
visas tebesančias kliūtis 
numatytos sutarties pasi
rašymui. Kaip mini spauda 
dar reikia išsiaiškinti kaip 
ir kur bus galima patikrin
ti, ar numatytieji sunaikin
ti branduoliniai 
tikrai sunaikinami 
sovietų atkaklaus
nimosi dėlei taip vadinamo 
"žvaigždžių karo" 
Reagan ’as neseniai 
pabrėžė, kad tasai 
tas tebevykdomas 
vykdomas ateityje.

Gorbačiov' as

ginklai 
ir dėl 
prieši-

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES XIII KRAŠTO 
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N U T A R 
Taryba:

1. Sveikina jus, mielos

I M A

sesės

I

HAITI MAIŠTAUJA
Ginkluotos gaujos padegė 

sostinės Port-Au-Prince 
centre esantį milžinišką 
turgų ir šaukdami "Tegy
vuoja armija", lazdomis 
kūlė Nepriklausomos Rinki
minės ' 
Kelis jų 
sudaryta, 
pirmus 
Haiti'yje po 30 metų.Rin
kimai įvyks š.m. lapkričio 
29 d. į prezidento kėdę 
kandidatuoja net 23 kandi
datai. išrinktasai preziden
tas 
šią, 
kių 
kuri 
sį, 
Claude

įtaisu.
ir vėl 

projek- 
ir bus

Tarybos šalininkus, 
užmušė. 

kad 
laisvus

Taryba 
pravestų 
rinkimus

turėtų 
atvykti Washingtonan gruo
džio 7 d. ir susitikti su 
prezidentu Reagan' u gruo
džio 8-10 dienomis.

pakeis iki šiol valdžiu- 
beveik išimtinai, kariš 

sudarytą tarybą (juntą), 
kraštą valdė 21 mėne- 

po to kai diktatorius 
Duvalier pabėgo į

LAIMĖJO APLINKOS 
GLOBOTOJAI

Quebec'o prov.vyriau- 
sybė, raginama i 
globotojų grupių, nutarė 1: 
po Šv.Lauryno upe pastatyti 
tunelį pervesti James Bay 
gaminamų elektros energiją į 
į New England sritį. Taip l 
bus išgelbėta nuo didžiųjų i 
elektros bokštų viena 
šiaušių paupių aplintajfc JB*

a fe W

ir broliai pavergtoje 
Lietuvoje ir dėkoja jums už jūsų pastangas ruošiant krikš
čionybės 60U metų sukaktį ir demonstracijas, ryškiai 
iškeliančias Sovietų Sąjungos ir Nacinės Vokietijos susita
rimą užgrobti Lietuvą.

2. Sveikina doc. Vytautą SKHODį ir jo šeimą-ponią 
ir dukrą - laimingai pasiekusius laisvę ir linki, įsikūrus, 
vėl toliau tęsti kovą su okupantu.

Dėkoja docentui V. Skuodžiui už išsamų pranešimą 
ir aktyvų dalyvavimą sesijos svarstybose.

3. Dėkoja Lietuvos Generaliniam Konsului dr. Jonui 
Žmuidzinui, PLB Valdybos pirmininkui Vytautui Kamantuų 
V LIKO vice-pirmininkui Liūtui Griniui, atstovavusiam dr. 
Kazį Bobelį ir visiems, kurie sesiją sveikino žodžiu ir 
raštu.

4. Nustato solidarumo mokestį 10 aol. metams ir 
įpareigoja Apylinkių Valdybas tą moksestį galimai geriau 
išrinkti.

5. įpareigoja Tarybos narius ir Apylinkes nuoširdžiai 
remti Kanados Lietuvių Fondo pastangas sukelti didesnį 
kapitalą, kurio palūkanomis jau daugelį metų remiama 
Kanados kultūrinė veikla.

6. įpareigoja Krašto Valdybą teikti paramą mažoms 
apylinkėms ten nusiunčiant menines pajėgas. Išlaidoms 
padengti imti tam tikrą procentą iš Lietuvių Dienų pelno.

įpareigoja Krašto Valdybą susitarti su Lietuvių 
ruošiančia apylinke, kad Dienų leidinyje būtų

i adresais apie Kanadoje 
lietuviškas institucijas, šventoves, laikraščių 

redakcijas, lietuviškus bankus, lietuvių namus 

gl’eigoja Apylinkių Valdybas sudaryti žmonių 
'iė iš anksto pasiruoštų susitikti valdžios ir 
^apylinkėje įtakingus asmenis ir jiems laikas 
perduoti mūsų rūpestį ir informaciją mums 
■išimais, k$|>Deschenes komisija ir kt.
■igoja KLIz<Valdybą, susitarus su Apylinkėmis

12. Skatina Kanados lietuvius dėti pastangas kiek 
galima tiksliau painformuoti ir gauti žinių apie pavergtų
jų brolių ir sesių pastangas bei išeivijos darbus kovai su 
okupantu.

Nesipriešina kultūriniams, moksliniams ir sporto santy
kiams, vykdomiems privatine iniciatyva, kurie nekenkia 
Lietuvos valstybiniam tęstinumui ir lietuvių tautos intere
sams.

13. Dėkoja adv. Algiui PACEVlClUI, gražiai vadova
vusiam Krašto Valdybai. Taryba sveikina Krašto valdybos 
iniciatyvą pirmininkavimo darbą pasiskirsčius sritimis.

14. Dėkoja Toronto Apylinkės Valdybai už gražų 
Tarybos sesijos priėmimą ir nuoširdžią globą. KLB INF.

PRANEŠA ELTA
BRITŲ SPAUDA APIE DEMONSTRACIJAS

..."Rusai, t.y., didžiarusiai - turi teisę tvarkyti savo 
pačių... ir savo etninių pusbrolių baltarusių bei mažaru- 
sių, ar ukrainiečių reikalus, nors daugelis ukrainiečiu su 
tuo nesutiktų", Londono dienraštyje The Daily Telegraph, 
rugp. 30 d. rašė Geoft'ry Wheatcroft. "Bet rusai neturi 
jokios teisės, išskyus užkariavimo teisę, valdyti Pabaltijo 
lietuvius, latvius ir estus, ar Kaukazo gruzinus bei armė
nus, ar vidurio Azijos musulmonus; nedaugiau teisės, kiek 
mes anglai turėjom valdyti Indiją

7.
Dienas
talpinama; plati informacija su

aplinkos veikiančias ”
- žurnaJWir 

iir kt

I
 8. įpi 
rūpės, kurį 
itus 
uo laitifl 
ūpimain

mes anglai turėjom valdyti Indiją ir Nigeriją, istoriniai 
daug mažiau teisės, negu Anglija turėjo valdyti Airiją. 
Rusijos ekspansija buvo apgaulinga, nes ji plito žemynu, 

’’ne užjūriuose. Bet paskutinė didžioji pasaulio kolonijinė 
imperija tebėra. Jau pats laikas, kad į ją atidžiai pažvelg
tų Jungtinių Tautų dekolonizavimo komitetas, bet as 
abejoju, kad tai įvyks".

įtakingasis savaitraštis THE ECONOMIST rugpjūčio 29 
komentavo: "Kaip iš savo žemės išrautieji Krymo 

totoriai, kurie praėjusį mėnesį Maskvoje protestavo už 
teisę sugrįžti į savo tėvynę, pabaltiečių grupės nusprendė 
išbandyti "glasnost" ribas ir pareikalauti, kad būtų pasa
kyta tiesa apie tai, ką Stalinas jiems padarė... Iki dabar 
diskusijos apie Staliną net ir tarp (atviresnių) sovietų 
istorikų ribojasi jo ekscesais ketvirtojo dešimtmečio 
kolektyvizacijos metu, jo nepasiruošimu karui, ir - už 
uždarų durų - baisiomis žmonių aukomis, kurių visa tai 
pareikalavo. Pranešdama apie dalį vietinių žmonių pasi
piktinimo dėl Stalino 1939 m. sandėrio su Hitleriu (nors 
tam. kad. ta. pasipiktinimą, atmesti), oficialioji sovietų 
spauda pirmą sykį palietė jautrų Stalino darbelių užsie
nyje klausimą".

d.
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Vi Lietuvos idlaisvinimą! U t iltikimybį Kanadai !
Pour Id liberation de la Lituanie! Loyąuti au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PERSPEKTYVOS Nr. 21
/ Iš Pogrindžio spaudos /

/tęsinys/

8. TARYBINIAI RINKIMAI - PILIEČIŲ MULKINIMAS
Deja, eiliniai rinkėjai eina balsuoti labai nerangiai. 

Čia pagrindinį vaidmenį suvaidina agitatoriai. Jie įpareigo
ti balsavimų dieną raginti savo apylinkių rinkėjus, o apie 
12 valandą, norėdami greičiau nuo tos pareigos išsilaisvin
ti, paprastai patys už pasyviuosius pabalsuoja. Pasitaiko 
rinkėjų, kurie atvyksta "pavėlavę" /už juos būna pabalsa
vę agitatoriai/, dėl to nesusipratimų neįvyksta. Jiems 
leidžiama balsuoti antrą sykį. Juk sviestu košės nesuga
dinsi.

Rinkiminė komisija į rinkimus žiūri formaliai. Ji sten
giasi kuo greičiau užbaigti tą komediją. Todėl niekas 
neprieštarauja /nors rinkimų įstaymai baudžia/, kad vienas 
asmuo pabalsuotų už kitus šeimos narius, arba net viso 
namo gyventojus. Dažnai vaikai 12-15 metų pabalsuoja 
už tėvus, kad pastarieji be reikalo negaištų laiko. Kas už 
ką atlieka "pilietinę pareigą" nesvarbu. Svarbu balsuoti ir 
sąraše atžymėti atitinkamą pavardę.

Balsavimo procedūra nesudėtinga. Pilietis atvykęs pir
miausiai kreipiasi prie atitinkamo stalo atsižymėti ir 
gauti balsavimo biuletenį. Biuletenyje įrašyta vienintelio 
kandidato pavardė, kurį liaudis privalo "išrinkti".

Kad pilietis gavęs biuletenį nepabėgtų, jis tegali iš 
balsavimo salės išeiti tik pro urną. O prie urnos budėto
jai "nurodo" ką reikia su gautu biuleteniu atlikti.

Tiesa, šalia urnos yra būdelė, kur rinkėjas "turi teisę" 
biuletenį perbraukti. Paprastai prie užklydusio į būdelę 
piliečio prisistato rinkiminės komisijos narys su kukliu 
klausimu: "jums, matyti, Kas nors neaišku?" - noriai 
trokšdamas nuklydusiam balsuotojui padėti.

Vienas iš svarbesnių faktorių, stimuliuojant piliečių 
politinį ir patriotinį sąmoningumą yra budintieji milicijos 
ir saugumo organai. Pirmieji prižiūri, kad iš "džiaugsmo" 
nusigėręs rinkėjas neperžengtų patriotizmo ribų, o antrie
ji yra nematomoji magija, stabdanti rinkėjų nuotaiką, 
ypač tuos, kurie "užklysta" į būdelę, arba kategoriškai 
atsisako dalyvauti balsavime.

24 valandą balsavimai užbaigiami. Prasideda balsų 
skaičiavimas.

Pagal rinkimų nuostatus užbraukti biuleteniai laikomi 
pasisakymu prieš kandidatą. Jeigu 50% biuletenių yra 
išbrauktų, toks kandidatas nebepraeina į deputatus. Nuo 
tarybinės santvarkos įsikūrimo nėra buvę atsitikimo, kad 
partijos pasiūlytas kandidatas būtų neišrinktas. Informa
ciniai organai beveik pastoviai laikosi skaičių: rinkimuose 
dalyvavo rinkėjų apie 99.7%, o už partinių ir nepartinių^ 
bloką pasisakė 99.96%. Nebūna skaičių 94, 95 arba 
100%. Tokį rinkiminių rezultatų pastovumą privalo užtik
rinti rinkiminė komisija. Jeigu pasitaiko, kad išbrauktų 
biuletenių skaičius viršija "leistiną ribą" - vieną procentą, 
aišku, negirtinas atvejis, tačiau ir ne tragiškas - reikia 
dalį išbrauktų biuletenių pakeisti gerais. Paprastai rinkė
jai užeiti į būdelę pribijo. Žinoma, kiekvienoj rinkiminėj 
apygardoj pasitaiko ir dvigubai balsvimų /agitatoriai persi
stengia/, todėl dažnai biuletenių būna daugiau, negu 
reikia. Prieš karą pasitaikydavo prenešimų, kad rinkimuo
se dalyvavo 100% rinkėjų, o "už" pasisakė 105%. Šiais 
laikais rinkimines komisija sudaro mokyti žmones, todėl 
tokių lepsusų nebepasitaiko. Komisijos privalo laikytis 
tradicinių skaičių /gali jie skirtis tik reikšmėmis po kable 
lių/. Šimtaprocentinis rinkėjų dalyvavimas arba pasisaky
mas "už" taipgi vengtinas, nes lengvai demaskuoja rinki
mų klastotę. Be to, opozicijos buvimas mūsų nežemina, o 
tik parodo, kad galima balsuoti ir "prieš". Kadangi tokia 
opozicija sudaro mažiau vieno procento, tai liudija parti
jos ir liaudies vieningumą.

Beveik visi piliečiai į rinkimus žiūri, kaip į propa
gandinę akciją, o ne į priemonę dalyvauti valstybės val
dymo organų sudaryme. Tačiau, kad ir kaip keista, tiesio
giai dalyvaujančių rinkėjų skaičius būna labai didelis. Pa
vyzdžiui, prieš keliolika metų susirinkdavo prie urnų apie 
9U% rinkėjų, gi 1974 metais, kai kurių agitatorių tvirtini
mu, tas skaičius nesiekė 90%, tačiau sudarė virš 80%. 
Kuo galima šitokį rinkėjų aktyvumą paaiškinti?

Pirmiausia - baimė. Liaudis neužmiršo Stalino laikų, 
kai rinkėjai, ginkluotų pareigūnų buvo varomi prie urnų. 
Jie prisimena "užsispyrusių" rinkėjų dingimą. Rinkėjai 
žino ir jaučia, kad rinkimų stebėtojais ir toliau pasiliko 
saugumo organai. Saugumas nepasikeitė, tik piliečių perse 
klojimo taktiką pakeitė. Tai yra viena rinkėjų aktyvumo 
priežastis.

Antra, rinkėjai yra įsitikinę, kad rinkimų rezultatai 
nepriklauso nuo jų aktyvumo. Eilinis rinkėjas galvoja: 
"Kuriam galui aš nedalyvausiu balsavime, jei tuo padė
ties nepakeisiu, o sau pakenksiu. Juk vistiek rezultatas 
bus tas pats - 99 ir 1.1 procentų".

■ 1 (bus daugiau)
2 psl.

LIETUVA PAVOJUJE - VYRAI PRIE GINKLO
1918 m. Vasario mėn. 16 d. Lietuvos Taryba su 

pakilia ir viltinga nuotaika pasirašė Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktą. Jį pasirašė visi 20 Tarybos nariai. Taryba 
buvo palikusi 5-6 vietas tautinių mažumų atstovams.

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas buvo pasirašytas, 
tačiau vokiečių okupacinė valdžia neleido jo viešai 
skelbti. Pradžioje po pasirašymo žmonės apie tai sužino
jo privačiai iš lūpų apie įvykusį faktų. Vėliau šis nutari
mas buvo paskelbtas viešai. Greitai apie šį nepaprastų 
Tarybos nutarimų sužinojo viso pasaulio lietuviai ir sve
timos valstybės.

Džiaugsmas ir baimė
Vokietijos vyriausybė pakeitė savo nusistatymų 

Lietuvos atžvilgiu. 1918m.lapkričio mėn.20 d.reichskanc- 
leris, Badeno princas Maks'as, Lietuvos Tarybos delega
cijai Berlyne pranešė, kad Vokietija pripažįsta tautų ap
sisprendimo teisę ir nesipriešins vyriausybės sudarymui 
bei kariuomenės organizavimui. Taip buvo kalbėta Berlyne. 
Pačioje Lietuvoje Vokietijos okupacinė kariuomenė elgė
si priešingai: ji Lietuvai ir lietuviams darė įvairiausias 
kliūtis. Ji kurstė lenkus prieš lietuvius. Jausdami galu
tinį pralaimėjimų, rodė savo galybę.

Lapkričio 11 dienų Vokietija su jos nugalėtojais pasi
rašė kapituliacijos sutartį.

Lietuvoje prasidėjo atgimusios jaunos valstybės sunki 
kova dėl atgautos brangios laisvės išlaikymo. 1918 m.spa
lio 28 d. Lietuvos Taryba paskelbė laikinųjų konstitucija,. 
Prieš paskelbiant konstitucijų, lapkričio mėn.5 d.Valsty- 
bės Tarybos Prezidiumas atvykusiam iš Šveicarijos prof. 
Augustinui Voldemarui pavedė sudaryti pirmų
jų vyriausybę - ministerių kabinetų. Karininkai domėjosi, 
kas bus apsaugos ministerių. Buvo minimas gen.Silvest- 
ras Žukauskas, tačiau jo tuo metu Lietuvoje nepavyko 
surasti. Vidaus reikalų ministerių buvo pasiūlytas teisi
ninkas Mykolas Sleževičius. Jo taip pat Lietuvoje dar 
nebuvo.

Lapkričio mėn.9 d. A.Voldemaras pranešė Valsty
bės Tarybos Prezidiumui, kad yra sudaryta sekančios su
dėties vyriausybė: Augustinas Voldemaras- ministeris pir
mininkas ir užsienio reikalų ministeris. Vladas Stašinskas 
- vidaus reikalų ministeris, Petras Leonas - teisingumo, 
Martynas Yčas - finanasų, Jonas Yčas -švietimo ir Juo
zas Tūbelis - žemės ūkio ir valstybės turto. Apsaugos 
ministerio postas tačiau liko tuščias. Šiam postui norėta 
surasti aukšto laipsnio patyrusį karininkų. Tokio anuo 
metu Lietuvoje nebuvo. Tų ministerijų pasiėmė sau A. 
Voldemaras. Savo adjutantu pasikvietė karininkų Antanų 
Juozapavičių.

A. Voldemaras lapkričio 11 dienų Valstybės Tary
bos pilnaties posėdyje pareiškė, kad reikia turėti pajė
gių policijų gyventojų apsaugai išlaikyti. Didelių kariuo
menės jėgų nereikia, nes Lietuva nepuls kitų valstybių. 
Savo sienoms apsaugoti didelio skaičiaus karių nereikia. 
Tų pačią nuomonę A. Voldemaras pareiškė lapkričio 21 
dienų karininkų susirinkime. Karininkai tuomi buvo labai 
susirūpinę.

Padėčiai blogėjant, ministeris pirmininkas Voldema
ras 1918 m.lapkričio 23 d.,pasikvietęs į Valstybės Tary
bos Rūmus Vilniuje karininkus J.Kubilių, St.Nastopkų ir 
savo adjutantų A.J uozapavičių, suredagavo sekantį pirmą, 
įsakymų kariuomenei:

"Apsaugos Ministerijai įsakymas Nr. 1, lapkričio 
23 d, 1918 m.Vilnius. >ą, < ■
1. Steigiu Apsaugos Tarybų iš šių asmenų: pulkininko 
Chaleckio, papulkininko Nastopkos ir pulkininko daktaro 
Nagevičiaus. 2. Pulkininkų Kubilių skiriu Apsaugos Mi
nisterijos štabo viršininku. 3. Pulkininkų Galvydį-Bykaus- 
kų skiriu pirmojo pulko vadu, steigiamo Alytuje. Jam 
įsakau tuojau pradėti priruošiamųjį darbų ir pasirinkti 
sau reikalingų kadrų."

Pasirašė: Apsaugos Ministeris, prof. A.Voldemaras 
ir Štabo papulkininkas J.Kubilius.

Šio įsakymo kalba yra netaisyta. Taip buvo origi
nale. Įsakymas paskelbtas. Valstybės iždas tuščias. Gink
lų nėra. Apsaugos štabas kažin kodėl jokių atsišaukimų, 
raginančių jaunus vyrus stoti į krašto apsaugų, neišleido. 
Kariuomenės steigimo reikalai bemaž nejudėjo iš vietos. 
Karininkai patys prašėsi, kad jie su įgaliojimais būtų 
siunčiami po visų kraštų telkti savanorius. Su tuomi Ap
saugos štabas ir apsaugos ministeris kažin kodėl nesutiko 

Lapkričio 24 d. vokiečių karo vadovybė Lietuvoje 
pranešė, kad ji teiks pagalbų Lietuvos kariuomenei. Toji 
pagalba ėjo labai lėtai ir šykščiai. Priežastis - vokiečių 
10 armijos vadas gen. E.Fahlenhayb'as lietuvių delegaci
jai pareiškė, kad dėl vokiečių kariuomenės demoralizaci
jos jis Lietuvai veiksmingai negali padėti priešintis prieš 
bolševikus ir prieš lenkus.

Gruodžio 23 d. vakare atsistatydino pirmasis Lie
tuvos ministerių kabinetas. Valstybės Tarybos Prezidiu
mas naujos vyriausybės sudarymų pavedė Mykolui Sleže
vičiui. Naujoji vyriausybė savo pareigas pradėjo eiti Kū
čių dienų. Apsaugos ministerių buvo paskirtas Mykolas 
Velykis.

Lietuva pavojuje
Antroji vyriausybė gruodžio 29 d. išleido atsišau

kimų į tautų, ragindama savanorius stoti į Lietuvos ka
riuomenę, kadangi Lietuvos nepriklausomybei gręsia pa
vojus jų prarasti. Atsišaukimų pasirašė antrojo kabineto 
ministeris pirmininkas Mykolas Sleževičius ir Mykolas 
Velykis, antras krašto apsaugos ministeris. Buvo paskirti 
karininkai: į Panevėžį - J.Variakojis, į Šiaulius - J.Pet
raitis ir į Kėdainius - J.Šarauskas, kuriems buvo pavesta 
vietoje organizuoti apsaugų ir talkininkauti administraci
jos darbuose. Pagrindinė jų pareiga buvo telkti savano
rius krašto apsaugai.

Atsišaukime buvo sakoma: "Lietuvos piliečiai. Vy
rai, nekartų Lietuvos priešai norėjo uždėti ant mūsų am
žinų nepakeliamą jungų, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. 
Ji gyva...Lietuvos nepriklausomybė neša visiems laisvę... 
tad ginkime jų..."

Lietuvai iš tikrųjų, grėsė rimtas pavojus. Į jų jau 
buvo įsiveržusi komunistų rusų kariuomenė. 1918 m.gruo
džio mėn. 22 d. bolševikų kariuomenė jau buvo užėmusi 
Švenčionis, 23 gruodžio Utenu ir kitas vietoves. Bolševi
kai, kaip tvanas artėjo prie Vilniaus, kurio nebuvo kam 
ginti. Vyriausybė buvo priversta iš Vilniaus Naujųjų Me
tų išvakarėse persikelti į Kaunu. Vilniuje prasidėjo poli
tinis chaosas. Vilniaus lietuvių vardu karo komendantūra 
išleido atsišaukimų į Vilniaus gyventojus, kad stotų į 
Lietuvos krašto apsaugų. Kviečiami buvo visi gyventojai 
be tautybės skirtumo. Vilniaus karo komendantu buvo 
L.Gira, jo padėjėju Kazys Škirpa, adjutantu Paužas.

1 p. DLK Gedimino pulko vadas gen. št. pik; LEONAS 
GUSTAITIS, g. 1897 m. Marijampolės aps., baigęs Vei
verių mokytojų seminarijų, trumpai mokytojavęs, 1919 
m. savanoriu stojo j Lietuvos kariuomenę ir, baigęs Karo 
mokyklos II laidų, siekdamas aukštesnio mokslo, Italijoje 
baigė Karo akademijų. Dėstė PLP karo mokykloje, buvo 
Kariuomenės štabo II skyriaus viršininku ir nuo 1937 
metų 1 p. DLK Gedimino pulko vadu. Jam teko iškili 
pareiga šį pulkų įvesti j Vilnių. Deja, bolševikams oku
pavus Lietuvų, jis buvo eliminuotas iš Lietuvos kariuo
menės ir dingo be žinios.

Lietuviška Vėl iava Vi Iniuje 
1919 m. sausio mėn. 1 d.vokiečių kariuomenei be 

triukšmo pasitraukus iš Vilniaus, lietuvių karininkai tai 
pastebėję, skubiai Gedimino Pilies bokšte iškėlė Lietuvos 
vėliavų. Vėliavos iškėlimo vykdyme dalyvavo: K.Škirpa, 
P.Guzas ir kariai savanoriai - Vincas Steponavičius, Sta
sys Butkus, Mikas Slivauskas, Albinas Rauba, Romualdas 
Marcelis ir Pranas Plauska. Sargybos viršininku buvo Jo
nas Nistelis...

Labai trumpas buvo lietuvių džiaugsmas. Tų pačią, 
sausio 1 dienų, pavakary Vilniaus gatvėse pradėjo švais
tytis lenkų saviginos grupės. Nesusipratimų tų dienų ne
buvo. Lenkų gen.Wejtko pasiskelbė viso Vilniaus krašto 
vadu, be Lietuvos valstybes sutikimo. Paliktas Vilniuje 
Lietuvos vyriausybės įgaliotinis Mykolas Biržiška pareiš
kė tuo reikalu griežtų protestų. Deja, jokie Lietuvos pro
testai jai nieko nepadėjo. Jaunoji Lietuva turėjo sau 
laisvės kelių skinti .savanoriais, susipratusiais lietuviais 
patriotais ir kariais.

Lietuvos Kariuomenės 
Atkūrimo Prisiminimai

Praradę nepriklausomybę, atsidūrę laisvame pasau
lyje, dabar gyvendami už rusų komunistų okupuotos Lie
tuvos ribų, kas metai prisimindami sunkius Lietuvos ka
riuomenės kūrimosi laikus, tų laikotarpį minėjimais pa
gerbia juos organizuodami išeivijoje gyvenantieji Lietu
vos šauliai.

St. V a r a n k a

PRANEŠA ELTA
DEMONSTRACIJOS IR SOVIETŲ POLITIKA

Demonstracijas Pabaltijo sostinėse su naujais sovietų 
politikos posūkiais WASHINGTON TIMES dienraštyje 
(1987.IX.4) sieja Cord Meyer, savo straipsnyje "Keliai 
priekyje". Jis rašo:

"Glasnost" politika, kuri buvo toksai parankus instru
mentas reformos reikalui dramatizuoti, yra dviašmenis. 
Rytų Europoje ir Pabaltijo valstybėse "glasnost" jau nau
dojama pateisinti esminių istorinių klausimų iškėlimą apie 
sovietų valdymo teisėtumą. Neseniai Chautauqua mieste
lyje įvykusiame susitikime, kai kurie sovietų dalyviai 
atvirai prisipažino, kad jų nuomone Rytų Europa ir tauti
nis klausimas (Sovietų Sąjungoje) yra didžiulės minos, 
kurios gali sunaikinti Sovietų pastangas įvykdyti reformas.

Pasak Meyer'io, įtakingas Reagan'o administracijos 
pareigūnas paminėjo tokią galimybę: "Gorbačiovas bus 
pagaliau priverstas suprasti, kad prieš jį~ stovi vieninga 
Vakarų Sąjunga, kurios mokslinis pranašumas nuolatos 
didėja". Tikra "detante" būtų tada įmanoma tokiomis 
sąlygomis: už ūkinę paramą JAV-ės turėtų pareikalauti, 
kad sovietai daugiau kariniai nesikištų į Trečiojo Pasaulio 
reikalus, NATO fronte užimtų "negrėsmingą" militarinę 
poziciją ir suteiktų vidinę autonomiją Rytų Europos tau
toms".

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ. 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 fonoo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų, 
mokesčių.

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

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos
. lietuvybei išeivijoje!” js

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Statomo paminklo Žuvusioms už Lietuvos laisvą, modelis. Salia paminki 
stovi Statymo komisijos narys M. ABARIUS, modelio darytojas.

žuvusiems už Lietuvos
LAISVĘ PAMINKLO STATYMO
VAJUS IR EIGA

Paminklo ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ sta
tymas Šv.Jono Lietuviy Kapinėse Mississauga vietovėje, 
prie Toronto, tautiečių tarpe rado gyvų atgarsį ir prita
rimų. Tai rodo Paminklo Statymo Fondui aukotojų pradi
nis sųrašas ir gauti projektui palankūs atsiliepimai auko
tojų laiškuose.

Kaip jau anksčiau mūsų spaudoje buvo minėta, 
šis paminklas statomas visiems tiems Lietuvos sūnums 
ir dukroms, kurie amžių tėkmėje ant tautos laisvės au
kuro sudėjo savo gyvybes. Visiems tiems, kurie žuvo Lie
tuvos Nepriklausomybės Atstatymo kovų laukuose, Klai
pėdos Krašto atvadavimo ir 1941 sukilėlių gretose, 1944 
- 1954 m. herojiškose partizanų, šaulių, laisvės kovotojų 
eilėse. Taip pat tiems, kurie kankinių mirtimi žuvo žiau
rių okupantų kalėjimuose, koncentracijų lageriuose bei 
tolimojo Sibiro tremtyje.

Jie visi - mūsų tautos didvyriai- yra užsipelnę 
didžiausios pagarbos. Mes, likusieji, privalome jų neuž

k

Stalino Valdžios Paslaptys
Aleksandr Orlov

(tęsinys)
Skaudžiausia Piatakovo bylos dalis yra ta, kad Stalino 

inkvizitoriams pavyko panaudoti prieš Piatakovą ne ką 
kitą, bet jo paties žmoną ir jo artimiausią draugą Moska- 
liovą. Stalinas visuomet vertino žmonos parodymą prieš 
vyrą, sūnaus - prieš tėvą, ir brolio - prieš brolį, ne vien 
todėl, kad tokie liudijimai demoralizuodavo kalinį bei pa
lauždavo jo dvasios stuburą, bet ir todėl, kad Stalinas 
visų geriausia pasitenkindavo, galėdamas kirsti savo poli
tiniam priešui smūgį to paties priešo giminės ranka.

NKVD inkvizitoriai lengvai ir greitai palaužė Piatakovc 
žmoną. Suterorizuota fakto, kad per pirmą bylą sušaudy
tų bolševikų vaikai dingo be žinios, ji sutiko paliudyti 
prieš Piatakovą, tikslu išgelbėti savo vaiką. Moskaliovas 
taip pat turėjo vieną vaiką, jauną dukrelę, ir jis laikė 
savo pirmutine pareiga prižiūrėti ją ir savo žmoną.

Po Zinvojevo ir Kamenevo teisminio nužudymo, Moska- 
liovas žinojo, kad negalima plokščiai žiūrėti į NKVD. Jis 
taip pat- žinojo, kad reikalaujami "parodymai" buvo tik 
grynas formalumas, ir kad Piatakovo bausmė bus gerai iš 
anksto, prieš prasidėsiant teismo posėdžiams, Stalino 
paskirta. Tačiau Moskaliovas buvo atsargus. Jis pasakė 
Agranovui, Ježovo padėjėjui NKVD įstaigoje, kurį gerai 
pažinojo, kad jis pasirašys parodymą prieš Piatakovą, 
paklusdamas Partijos drausmei, tačiau tas parodymas, 
pridūrė jis, yra melagingas.

Pažindamas Piatakovą, aš buvau įsitikinęs, kad jei 
tarp, naujai suimtųjų atsiras nors vienas, galįs pasipriešin
ti Stalino spaudimui, tai toksai bus Piatakovas. iš tikrųjų 
jis ilgai atsisakė net kalbėti su tardytojais. Tada vieną 
kartą jo viršininkas iš sunkiosios pramonės komisariato, 
Serga Ordžonikidze, Stalino draugas, įėjo į NKVD įstaigą 
ir paprašė leisti pasikalbėti su Piatakovu. Kai Piatakovas 
buvo atvestas, Ordžonikidze puolė prie jo ir jį apsikabino. 
Tačiau Piatakovas atšoko nuo jo atbulas. "Jury !-Aš 
atėjau pas tave kaip draugas!" Ordžonikidze paaiškino: 
"Aš kovojau dėl tavęs ir nesiliausiu kovojęs dėl tavęs. 
Aš kalbėjau su j u o apie tave". Po šio pareiškimo, 
jųdviejų pasikalbėjimas buvo tęsiamas privačiai, uždarai.

Po keletos dienų, Ordžonikidze vėl atvyko į NKVD ir 
antrą kartą privačiai kalbėjosi su Piatakovu. Šį kartą, 
prieš išeidamas, Ordžonikidze pasikvietė Agranovą liudi
ninku ir prie jo Piatakovui pareiškė, kad jis gavęs Stali
no pasižadėjimą nepatraukti į teismą Piatakovo žmonos 
ir Moskaliovo, ir net jiedu nedalyvaus kaip liudininkai. 
Tuo būdu Ordžonikidze įtikino Piatakovą dalyvauti byloje.

Man taip pat nėra jokios abejonės, kad Ordžonikidze 
uždarai kalbėdamas garantavo asmeniškai Piatakovui, kad 
jis nebus sušaudytas.

Piatakovas pasiryžo pasitikėti Ordžonikidze. Jis pasira
šė parodymą, kad 1935 metais gruodžio mėnesį, būdamas 
Berlyne sovietų | prekybos reikalais, jis parašė kišką 
Trockiui į Norvegiją. Jis pareiškė, jog jis gavo iš Trockio 
atsakymą, kuriuo jis pranešė apie pasiektą susitarimą su 
Vokietija, ją įpareigojantį paskelbti Sov. Sąjungai karą ir 
padėti troekistams paimti į savo rankas valdžią.

Stalinas, perskaitęs Piatakovo parodymą, paklausė, ar 
girdi, nebūtų geriau, jei Piatakovas pasakytų, jog jis 
gavo tas informacijas tiesiog iš Trockio, savo su juo 
pasimatymo metu, o ne paštu. Kad ta versija atrodytų 
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miršti ir visa tai priminti mūsų tautos ateinančiom kar
tom, kad ir jiems lietuvių tautos laisvės ugnis būtų gyva 
ir nemari.

Paminklų stato VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖ KA
NADOJE. Maloniai kviečiami visi laisvojo pasaulio lietu
viai ir organizacijos prisidėti aukomis prie jo pastatymo. 
Kiekviena auka, didesnė ar mažesnė, bus mielai priima
ma.

Lėšoms telkti visuose lietuvių bankuose Kanadoje 
yra atidarytos sųskaitos V.Š.R. PAMINKLO STATYMO 
FONDAS vardu: Montrealyje- LITE, sųskaitos nr.4007, 
Toronte- PARAMOJE, nr 8681, PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS, nr. 1546080 ir Hamiltone TALKOJE, nr.4172. Taip 
pat aukas renka visi šaulių daliniai Kanadoje, JAV ir 
Australijoje, talkininkauja Lietuvių Karių Veteranų Sųjun- 
gos ramovėnai ir kiti.

Norintieji gali aukas siųsti ir tiesioginiai Vilniaus 
Šaulių Rinktinei šiuo^ adresu: V.Š.R, PAMINKLO STATYMO 
FONDUI c/o Mr. J.Šiaučiulis, 1500 De Seve Str., Mont
real, P.Q., H4E 2A7, Canada.

Visi paaukoję šiam Fondui $1.000,- ir daugiau, 
bus laikomi PAMINKLO GARBES FUNDATORIAIS, paau
koję $500,- ir daugiau - PAMINKLO FUNDATORIAIS, 
gaus meniškus padėkos lapus, FUNDATORIAI ir kiti au
kotojai bus įrašyti Paminklo metrikoje , kuri vėliau bus 
įteikta lietuvių archyvams.

Statomas paminklas bus piramidinės formos su 
priekyje tamsaus granito plokštėje išgraviruotais Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės ženklais ir užrašu ŽUVU
SIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ. Šonai - iš lauko akmenų, 
kurie primins okupantų nugriautų paminklų prie Karo 
Muziejaus Kaune.

Paminklo aukštis, su kryžiaus viršūnėle, sieks 14 
ir į pėdų, pamato plotis 6 pėdos iš 6, su aptvaru 10 
pėdų iš 10 pėdų.

Anksčiau spaudoje matytame projekte, kuris buvo 
priimtas V.Š.R. Valdybos, Paminklo Statymo Komisijos, 
Anapilio Korporacijos ir Šv.Jono Kapinių administracijos 
komisijų, po pasitarimų padaryti kai kurie pakeitimai. 
Čia matomoje nuotraukoje padarytas pilno dydžio mode
lis, kuris buvo visuomenei išstatytas šių metų rugpjūčio 
mėn.23 d. per V.Š.Rinktinės tradicinę moterų šaulių ge
gužinę GIEDRAIČIO stovyklavietėje, prie Hamiltono. Mo
delį padarė Paminklo Statymo Komisijos narys M. A- 
BARIUS. Dar gali būti daromi kai kurie maži pa
keitimai bestatant toliau.

Šiuo metu numatytoje Kapinių centrinėje vietoje 
talkos būdu jau yra išlietas reikalingas gelžbetonio pa
matas. Tariamasi su paminklų statymo rangovu dėl de
talių ir tikimasi ateinančių metų gegužės mėnesio gale, 
per kapų lankymo dienų paminklų iškilmingai pašventinti 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 70 metų jubilie
jaus proga.

Tikimasi, kad Paminklo statymo darbų dalį atlie
kant talkos būdu, numatyta $50.000,- sųmata šiek tiek 
sumažės. Šiuo metu Paminklo Statymo Fonde jau yra 
virš $20.000.

Tikimasi, kad nežiūrint mūsų kai kurioje spaudoje 
pasirodžiusios kritikos, esant aukotojų pritarimui ir pa
ramai, numatytų projektą bus galima įgyvendinti.

Štai keli aukotojų atsiliepimai:
" Jūsų Rinktinės nutarimas pastatyti paminklų žuvusiems 

akivaizdžia, Stalinas įsakė Sluckiui, NKVD užsienio depar
tamento direktoriui, paruošti tai pramanytai Piatakovo 
kelionei pas Trockį maršrutą, prisilaikant Berlyno-Oslo 
ruožo traukinių tvarkaraščio. Aš iš paties Slutskio 1937 
m. vasario mėn. mane atlankiusio Paryžiuje, patyriau 
viską iki smulkmenų, kas įvyko per antrą pasitarimą 
Kremliuje. Slutskis pranešė Stalinui, kad pagal surinktus 
duomenis, nepatartina sakyti, kad Piatakovas vyko į 
Norvegiją, todėl, kad atsižvelgiant į taukinių tvarkaraštį, 
kelionė iš Berlyno į Oslo ir atgal, iš stoties nuvykimas 
automobiliu į Trockio rezidenciją ir pasikalbėjimas su 
juo, reikalautų mažiausiai dviejų dienų laiko. Taigi, būtų 
pavojinga teigti,~ kad Piatakovas buvo tokiam ilgam lai
kui pasišalinęs iš Berlyno, nes juk Sovietų prekybos agen
tūra Vokietijos sostinėje gerai žino, kad Piatakovas kas - 
dien turėjo pasitarimų su įvairiomis vokiečių bendrovė
mis ir kad jis beveik kasdien pasirašydavo su jomis sutar
tis.

,,Ką jūs sakote dėl traukinių tvarkaraščio, tai galimas 
daiktas, yra teisybėj' - pasakė Stalinas. „Bet kodėl Piata
kovas į Oslo negalėtų skristi lėktuvu? Jis galėtų per 
vieną naktį ten ir atgal nuskristi... Turi būti pasakyta, 
kad jis skrido specialiu lėktuvu" - pridūrė Stalinas.

Piatakovo pasirašyti parodymai buvo atitinkamai pa
keisti. Piatakovas paliudijo teisme, kad 1935 metais 
gruodžio viduryje jis atskrido lėktuvu į vieną aerodromą, 
netoliese Oslo, ir automobiliu nuvyko pas Trockį.

Turėdami galvoje skaudų patyrimą su neegzistuojančiu 
"Bristolio" viešbučiu Kopenhagoje, teismo organizatoriai 
žinojo, kad yra labai pavojinga pagražinti parodymus 
konkrečiais duomenimis, nes jie visuomet gali būti patik
rinti realybėje, - jie sukūrė Piatakovo skridimo į Norve
giją neaiškią istoriją. Šita istorija atrodė esanti pilnai ga
rantuota nuo bet kurio jos melo atidengimo.

Vienas smūgis vis dėlto, turėjo ištikti Staliną.
1937 metais sausio 25 d., vos porai dienų praėjus po 

to, kai Piatakovas papasakojo teismui savo skridimą 1935 
metais gruodžio viduryje į Oslo, Norvegų laikraštis "AF
TENPOSTEN" pranešė, kad jis patyrė iš Oslo aerodromo 
direktoriaus, jog joks civilis lėktuvas per ištisą 1935 
metų gruodį nenusileido Oslo aerodrome.

Keturioms dienoms praėjus, kitas Norvegų laikraštis 
"ARBEIDERBLADET" patvirtino minėtą pranešimą ir 
pridėjo, kad nė vienas lėktuvas nuo 1935 m. rugsėjo 19 
d. iki 1936 m. gegužės 1 d. nenusileido Oslo aerodrome!

Nepaisant to, 1937 m. sausio 30-tą, karo teismas iš 
17-kos kaltinamųjų 13 nuteisė mirti. Piatakovas buvo 
tarp tų 13-kos nužudytųjų NKVD Liubiankos rūsyje.

Trims savaitėms praėjus po Piatakovo egzekucijos, 
sovietų laikaščiai pranešė, kad Serga Ordžonikidze, kuris 
tebebuvo 50 metų amžiaus, staiga mirė širdies smūgio 
ištiktas. Jis buvo su didelės pagarbos apeigomis palaido
tas.
Prašmatnusis Radek.

Karolis Raoekas tai buvo kitas antrosios Maskvos 
bylos žymusis kaltinamasis. Nors Radekas priklausė se
nųjų bolševikų grupei, tačiau jis niekad neturėjo tos pa
garbos, kuri buvo reiškiama kitiems Lenino draugams. Jo 
vaidmuo revoliucijai ir pilietiniam karui buvo miglotas, 
kaip bebūtų, senieji bolševikai jo nelaikė labai rimtu 
žmogum. Jis buvo žinomas, kaip be galo daug mėgstąs 
kalbėti, perdėtai kitus jaudinti ir pernelyg juokauti.

Radekas vis dėlto, buvo nepaprastai daug skaitęs ir 

Tautos Didvyriams Šv.Jono Lietuvių Kapinėse Mississau- 
goje prie Toronto, yra nuoširdžiai sveikintinas". ( V.Ta- 
mošiūnas, buvęs L.Š.S.T. CV pirmininkas).

"Sveikinu Tamstų užmojį pastatyti paminklų tiems Tau
tos Didvyriams, kurie už save kalbėti nebegali". (A. Jo
naitis, L.K.V.S-gos "Ramovė" CV pirmininkas).

" Mano brolio partizano Juozo Ulbino, žuvusio 1947 m. 
atminimui, Paminklo Statymo Fondui siunčiu $500." (Stp. 
Ulbinas).

"Sveikinu Jus, kad ėmėtės iniciatyvos pastatyti Anapilyje 
paminklų Žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Aš tam prita
riu. Surinkti tam reikalui 50.000 dol. bus sunkoka, bet 
įtraukiant darban ir ne šaulius, tikslas bus atsiektas.

Gerai, kad paminklų statote iš lauko akmenų, 
mano supratimu, nors simbolinį akmenų skaičių reikėtų 
atgabenti iš visų Kanados provincijų". (A.Kenstavičius) ■

"Linkime Jums geros sėkmės šiam gražiam musų Laisvės 
Kovotojų įamžinimui". (A.Šmitienė, KLB Britų Kolumbi
jos Apylinkes sekretorė).

"Jūsų užsimojimas pastatyti paminklų ir pagerbti visus 
žuvusius už Lietuvos Laisvę yra remtinas".(J.Šarapnickas).

" Paminklo Žuvusiems Už Lietuvos Laisvę projektas yra 
geras, nekreipkite dėmesio į nerimtų kritikų,tęskite dar
bų toliau -padėsime". (J.P.).

" Teikiu daug vilčių, kad tas taurus didis sumanymas 
nesutiks kliūčių jį tuoj įgyvendinti". (Kl.Čeputis).

PAMINKLO STATYMO FONDUI AUKOJO:
Garbės Fundatoriai:
VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINE- $4.000; L.K.MINDAUGO 
ŠAULIŲ KUOPA - $2.000 (ir pasižadėjimas įmokėti vė
liau $1.000); L.K.V.S-Gos "RAMOVĖ" MONTREALIO Sk.- 
$1.000 (ir pasižadėjimas įmokėti vėliau $1.000); VLADO 
PUTVIO ŠAULIU KUOPA Toronte - $1.000; L.K.KŪRĖ- 
JŲ-SAVANORIŲ Toronto Skyrius - $1.000; A.KALVAITIS 
- $1.000; A.O.MYLĖS - $1.000; A.BORKERTAS - $1.000, 
M.P. Krilavičiai- $1.000; F.M.TIMUKAI - $1.000.

Paminklo Fundatoriai:
V.Š.R.MOTERŲ SEKCIJA- $846,35; Stp.ULBINAS - $500; 
J,ŠARAPNICKAS - $500; M.VAŠKEVIČIENĖ - $500; A.S. 
PETKEVIČIAI - $500.

Aukotojai :
Po $ 300,- P.Leverienė, NERINGOS Jūrų Šaulių Kuo

pa;
po $ 200,- B.Vileita, L.A.S.Montrealio Skyrius, ROMO 

KALANTOS Šaulių Kuopa JAV-se;
$ 125,- K. Čeputis; po $100,- V.Tamošiūnas, A.Kens

tavičius, St.Varanka, A.ir A.Paškevičiai,dr.P.Lukoševičius, 
J .Sakalauskas, S.Pociūnas, J. Aukštaitis, S.M.Petruliai, 
P.Gabrys, A.Čepulis, kun.St.Šileika, S.Stankevičius, V.Du- 
bickas, E.Kilius, J.Liutkuvienė, K.Ė.Naudužiai, J.H.Bitne- 
riai, J.Priščepionka, dr.V.Pavilanis, J.V.Margis, J.Staške
vičius, V.Keturkienė, kun.J.Aranauskas, S.Augonis, M.Ga- 
putytėj Stasio BUTKAUS Šaulių Kuopa JAV, KLAIPĖ
DOS Jūrų Šaulių Kuopa; KLB Britų Kolumbijos A-kė;

Kun.k.Raudeliūnas - $60; po $ 50,- dr.H.Nagys, A.L. 
Jurjonai, V.A.Buragai, Iz.Mališka, Gen.T.DAUKANTO Jū
rų Saulių Kuopa JAV, P.Juodelis, M.S.Meškauskas, A.Pet- 
kevičienė, dr.K.Bobelis, J.T.Kiškūnai, S.A.Underiai, O.Sit- 
kauskienė, A.Daniliauskas, V.J.Biliūnai, A.J.Kartis, O.Vo- 
roninkaitienė, ©.Žadvydas, J.Pr.Mickai, M. J.Tarvydas, 
A.Mingėla, A.Pranckūnienė; V.V.Ivanauskas;

$40,- A.D.Jankūnai; po $30,- St.Dalius, J.Dapkus, A. 
Domeika;

po $ 25,- Z.Barysas, Stp.Šetkus, P.Dikaitis, J.L.Gied
raičiai, K.Andruškevičius, Alb.Rusinas, G.Rudinskienė, 
Al.Grigelis, H.Čepas, E.Milkus, V.Lietuvninkas, V.Joman- 
tas;

po $20,- E.Kardelienė, K.Laskauskas, M.P.Kiela, P.Te- 
kutienė, L.Bulotienė, B. Jackus, K.Bubelis, V.S.Rusliai, 
Z. Jakubonis, Br.Rinkevičius, S. Vaitkevičius, P.Žilėnas,
A.P.Česnuliai, Alb.Korsakas, S.Ogintas, V.Slušnys, A.Lu- 
kas, Vl.Vilčinas, S.P.Petrušaičiai, Tėv.Develis, J.Petkūnas, 
M.Wedeikes, N.Petkevičienė, B.Venslovas, J.Andriukaitis, 
J.Astas, A.Mačiulaitis, M.Benkys, P.Simelaitis, P.P.Armo- 
nas, Prel.Balkūnas;

po $10,- J.Ladyga, O.Čečkauskienė, A.Gačionis, V. 
Montvilas, J .Varanavičius, M.Bulvičienė, A.Valienė, J.V. 
Dagiliai, A.Gaurienė, L.Grunovas, S.Ryznek, K.Bungarda, 
J.A. Gedrimas, Z.Stanaitis, J.Kažemėkas, R. J.Bagdonas, 
G.P.Breichmanai, J.E.Bubniai, F.A.Vinerskis, J.Pilkauskas., 
Pr.Krivinskienė, Ed.Galinis, J.Stašaitis, J.Blekaitis, L.Pu- 
lianauskas, P.Pranevičius, p.Daukantas, A.Gaška, A.Pau- 
lionis, p.Kraujalis, Ed.Baliūnas; A.Kudžma;

po $5,- M.Charoman, E.Ramanauskienė,, S.K.Karaška, 
G. Bakaitis, P.Brazas, V.Motiejūnas, N.Lukoševičienė, 
D.Bekzaitis, J.Tūzas, E.Ražėnas,A.Verbila;$4,-B.Kaminskas.

Vilniaus Šaulių Rinktinės Informacija

puikiai informuotas. Jis buvo laikomas tarptautinių san
tykių specialistu ir dažnai duodavo Politbiurui sveikų pa
tarimų užsienio politikos klausimais. Didžiausias jo suge
bėjimas pasireiškė žurnalizme. Nors jis rusiškai kalbėjo 
su labai raiškia lenkiška tarsena, tačiau raštu jis rusų 
kalbą vartojo meistriškai. 1920 m. pradžioje opozicijai 
susiformavus, Radekas, kiek pasvyravęs, tapo Trockio 
šalininku. Opoziciją nubloškus, jis buvo ištremtas į Sibirą. 
Ten praleidęs pusantrų metų, ir matydamas, kad jo trem
tis įgauna nuolatinį pobūdį, Radekas nutarė pereiti į 
Stalino pusę ir tuo būdu atgavo laisvę.

1929 m. t.y. dar 8 metai prieš jam atsisėsiant į kalti
namųjų suolą antroje Maskvos byloje, pas Radeką į butą 
atsilankė Jokūbas Blumkinas, jaunas enkavedistas, kurį jis 
pažinojo nuo pilietinio karo laikų. Tada Radekas dar 
neseniai buvo parvykęs iš tremties į Maskvą. Manydamas, 
kad Radekas, nepaisant savo pasidavimo Stalinui, turėjo 
savo širdyje pasilikti nuoširdus ir nepataisomas revoliucio
nierius, Blumkinas jam atvirai pasisakė, kad jis važinėjo 
tarnybos reikalais į Turkiją ir kad jam pavyko pasima
tyti ir pasikalbėti su Trockiu.

Radekui tuoj dingtelėjo mintis, kao tai gera proga 
įrodyti Stalinui savo prisirišimą prie jo. Kai tik Bliumki- 
nas išvyko, Radekas nuskubėjo į Kremlių ir papasakojo 
Stalinui, ką jis girdėjo. Pabūgęs fakto, kad net NKVD 
aparate gali atsirasti tarnautojų, rizikuojančių savo galva 
dėl Trockio, Stalinas įsakė Jagodai griežtai sekti Blium- 
kiną. / bus daugiau /
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EŽERAI
Antanas Vaičiulaitis

"Ežerai, ežerėliai, ežerai", dainuoja Uršulė, traukda^ 
ma liną iš kuodelio. Atlaši, ji verpia, leisdama pro pirš
tus siūlą, lygų lygutėlį, be jokio spalio.

Dainos viso labo tie trys žodžiai, - daugiau jų ir 
nėra. Greičiau tai ūkavimas, o ne daina, nes mergina 
ausies visai neturi. O vienok ją nutveria įkvėpimas, ir ji 
dar garsiau šaukia, net motina lovoje pasiremia ant alku 
nių, klausosi ir paskui barasi:

- Gavėnia... Pagiedotum "Daržely alyvų alpo sūnus 
Dievo". O dabar klykauji, lyg pelėda.

Sučiužena lovoje šiaudai, ir motušė vėl atgula. Jos 
pirštai toki išdžiūvę, lyg šeivutės. Nuo rudens liegsta ir 
menksta jinai, ir tik akys spinkso, lyg du žiburiukai.

Uršulė savo gimdyvę myli nežmoniškai. Tupinėja ap
link ją, peni, patalus apkamšo, prisėdusi ant lovos krašto 
šnekina, ramunėlėmis pagirdo. Kai pagalvoja, kad gal 
greitai ji visai užsimerks, dukra išbėga į kamarą, apsi
kniaubia ant girnų ir verkia paspringdama, pasigaikščio- 
dama. Bijosi striūbauti iš visos gerklės, kad neišgirstų.

Nūn šoktelia nuo verpstės, nupurto spalius iš sterblės 
ir žiūri pro langą į snieguotus laukus.

- Mamyte, - sako ji, - vakar girdėjau vyturėlį. Sučire- 
no ir vėl užlindo už grumsto. Kad nesušaltų... Kodėl 
šiemet taip ilgai neateina pavasaris?

- Turėtų jau atšilti, - galvoja ligonė.
Mergina pliaukštelia delnais. Ji atsiminė arklių lenk

tynes per ežerą.
- Tai lėkė Viktoro Lapūgo širmis, kaip žebenkštis.

Ji svajoja: regi visus juodbėrius, sarčius, obuolmušius 
ir net Juknos šyvį skeliant kanopomis ledą.

- Bet Viktorą ėmė ir pralenkė Šmulkščio rogės, - 
primena iš lovos.

- Vis tiek širmis buvo gražiausias. Ir sprandą taip 
lenkė... Net brizgilai apsiputojo...

- Viktoras visa gavėnia neužeina. Nė bažnyčioj nema
tei?

- Kodėl klausi?
- Negi viena gyvensi, kai manęs jau nebus...
- Mamunėle, tu būsi... Tu visados būsi...
- Liudvika sakė, kad Motiejus Tilvikas į tave spokso

jo... Vyras sU žeme...
į tuos žodžius Uršulė paglostė sau per šlaunis. Ji visa

dos taip darydavo, pasijutusi užklupta.
- Motiejus, Motiejus!- spygavo ji.
Bala žino, ar tai juokais, ar iš piktumo.
- Na, o kas?
- Aš jo bijau.

- Dabar ir gana. Negi mažytė esi, jau dvidešimt 
metų ir dar trys mėnesiai.

- Pernai per šokius jis mane kertėje užsprendė ir 
ūsus prikišo - kaip šluotražius. Net pagaugais per nugarą 
man nusmelkė.Ir akys tokios juodos, kaip čigono. Paskui 
man žandą tris dienas perštėjo - va čia.

Ir ji bakstelėjo pirštu, kur jai sopėjo nuo Motiejaus 
šerių.

Mamytės balsas buvo orus, pagraudenantis:
- Sergėkis, vaikeli, vyrų. Žinai, jiems tik suėsti tave.

- Mano tėtušis nebuvo toks...
Uršulės žodžiai nuskamba tyliai, pagarbiai, su meile. 

Myli ji savo tėvelį neišpasakytai, po mišparų valandas 
prasėdi prie kapo beržyne, besišnekėdama. O kad ji at
mintų tėtušio veidą! į ką jis buvo panašus - į Klemensą, 
Blažį, gal mokytoją? Sėdi ji ir galvoja apie tėtušio veioą 
atsuktą po žemėmis į oukrą ir jai tarpais dingojas, kad 
anas veidas augat pasidaro didelis, kaip visas dangus, ir 
vis tiek ji jo nežino. Tėvelis mirė per aną vokietmeti

R. B u 1 o v a s 
APIE J. STATKUTĖS de ROSALES KNYGĄ:
"BALTŲ KALBOS BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE"

/ tęsinys /

J. STATKUTĖS DE ROSALES "BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI 
IBERŲ PUSIASALYJE" ISTORINĖ DALIS

Pirmoji Visuotinė Ispanijos Kronika.
Kastilijos ir Leono karalius Alfonsas X, Išminčius, 

gimęs 1221.11.23 d. ir miręs 1248.4.4., įsakė surašyti 
"Estoria de Espana". Vėliau kiti karaliai įsakė surašyti 
kronikas, kurios drauge sudarė PIRMĄJĄ VISUOTINĘ 
ISPANIJOS KRONIKĄ.

J. Stakutė de Rosales išvertė ištraukas iš Alfonso 
X-jo "Ispanijos Istorijos", kur surašyta gotų istorija. Iki 
1665 m. šią istoriją, esą, dėstė mokyklose, tada ji buvusi 
atmesta, bet autorė priima ją kaip tikrąją istoriją.

Gotų istorija pradedama apie 16 a. prieš Kr. kada 
niekas negirdėjo apie gotus. Čia viskas sumaišyta su kitų 
tautų istorijomis: skitų, getų-dakų, graikų. Gotai esą , 
kariavę prieš Egiptą, prieš persų karalių Kserksą, padėję 
Trojai kovoti prieš graikus, žygiavę su Alekstandru į 
Indiją. Nuo 86 metų pro Kr. dėstoma jau šiek tiek tikres
nė gotų istorija: minimi istoriški karalių vardai, tik jų 
žygdarbiai išpūsti.

J. Stakutė de Rosales sudarė teoriją, kad gotai buvo 
ne germanai, bet baltai. Mat, baltai tuomet vadinęsi 
gudais. Pagal autorę: "Dabar gudų baltiškumu niekas 
neabejojąs", iš dalies ji teisinga. Didelė dalis gudų tautos 
yra sugudėję lietuviai ir gal būt, latviai. Vilniaus krašte 
lietuviai tebegudinami, bet dauguma gudų yra slavai.

Vestgotai, išėję iš Prūsijos, o ostgotai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Gudijos, apsigyvenę prie Dunojaus virto krikš
čionimis.^ Jų vysk. Gundila (istorijoje minimas Wulfila ir 
Ulfila) išvertė Šv. Raštą į vestgotų kalbą. Kodėl verti
mas yra vienoje iš germanų kalbų? Autorė paaiškina : 
"Mat, gotai-gudai Padūnojuje gyvendami, sugermanėjo. 
Jie kalbėjo baltų-gotų maišyta kalba. Ostgotai ir vestgo
tai negalėjo susikalbėti tarp savęs. Jie turėjo griebtis 
vulgarios lotynų kalbos, kurią jie iškraipė. Del to atsira
dusios romanų kalbos, išriedėjusios iš tarmiškos lotynų 
kalbos".

Ostgotai vadinami ir ostrogotais. Tai aiškus esąs 
latvių žodis austrums (rytai). (Turi būti austrumi). Bet 
švediškai "oester" yra rytai ir gotai iš pietines Švedijos 
atvyko pagal istorinius šaltinius.

Vestgotai jspanų kalboje "vesegodos" vadinami. Tai 
esanti latvių šaknis Vac - rodanti vakarus. Latviškai 
vakari arba rietumi - vakarai. Vacija ir vacietis - Vokie
tija ir vokietis.
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šiltine, kai Uršulei tebuvo vieni metai. Kad nors už 
rankutės būtų ją pavedėjęs...

- Mamyte, ar tėčio akys buvo mėlynos?
- Mėlynos, vaikeli, mėlynos. Kaip lino žiedas. Duok 

Dieve, jam dangaus karalystę.
- Nė jokio paveiksliuko nepaliko?
- Buvo vokiškam jo pase, tik žiurkės sugraužė.

Uršulė atisdūsta, nueina prie apšarmojusio lango ir 
vėl žiūri į laukus.

Tyliai, tik sau, ji niūniuoja: "Ežerai, ežerėliai, ežerai'.'
O visų gražiausias šisai, Apušrotas. Siauras, nelygi

nant drobės rietimas, ringuojasi tarp pušų, eglių ir beržų. 
Ir eina toli, toli į pietus, kad nė galo nematyti. Mergai
tė niekados nebuvo taip toli, ligi Apušroto pabaigos. Gal 
jis amžinas, be galo - tyvuliuoja ir tyvuliuoja ligi žemės 
krašto.

Sėdusi prie ratelio, ji vėl verpia, ranką plačiai atmes
dama, smagiai mindama. Motina užsnūdo prieblandoje, ir 
jos akys - lyg juodos drobės.

Burzgia ratelis, o Uršulė laužo galvą: eiti ar neiti 
pas Kleivius. Atbrido žmogus iš anapus ežero per snie
gus ir taip prašė. Užgriūk nelaimei: susiuostė bernas 
Pijus su tarnaite Zita ir pabėgo prieš pačias šventes. 
Lyg tyčia, žmona dar koją nikstelėjo ir dabar šokuoja po' 
trobą, kaip varlė.

Ligonei brakštelėjus ant čiužinio, Uršulė ranka sulaikė 
ratą.

- Ar eisi? - paklausė mama.
- Turbūt ir ji, nubudusi galvojo apie Kleivius.
- Kad tavęs negaliu palikti.

- Liudvika prižiūrės. Jei kas, per ežerą pašauks. 
Uždirbtum skaitką, o Aleksandras žadėjo ir skilandį pridė
ti. Nubėgus susitark su Liudvika.

- Man vistiek po krūtine maudžia, kai tik pamanau, 
kad tu čia gulėsi viena.

Mama subruzdėjo kažkaip šviesiai:
- Žinai,, aš dar nemirsius. Ką tik sapnavau, kad einu 

velyknaktį - ir net kaulų negelia.
Ir mamuliukė plačiai nupasakojo savo sapną.
Taip sutvirtinta dvasioje, dukra nuėjo ir susitarė su 

teta Liudvika.
Štai jau penkta diena mergaitė pluša pas Kleivius. O 

darbų marios - ir virtuvėje puodus kilnok, ir duoną kepk, 
ir kiaulėms jovalą tempk, ir karves melžk. Buvo užkopu
si į aukštą skilandžių pažiūrėti: karo kamine juodi - 
ir kad kvepia dūmais! Porą kartų buvo per ledą užbė
gus pas motiną. Ji gulėjo kaip gulėjus ir kalbėjosi su 
Liudvika apie šventus daiktus. Šeštą dieną šalčiai atleido 
ir nuo stogų varvėjo vanduo. Per~ sneigus prasigraužė 
maži raveliai, ir vanduo tekėjo ežeran, lyg upeliukai. 
Tarpais laukuose telkšojo balos. Dar diena kita, atšuto 
ledas Apušroto pakrantėse ir Vievės upėj traškėjo lytys.

Eidama iš tvarto, Uršulė išgirdo^ balsą iš anapus eže
ro. Ant kranto stovėjo Liudvike ir šaukė ją drūtu, Lėbau
jančius balsu:

- Motinėlė miršta... Motinėlė miršta.
Mergina paliKO kibirus, kur stovėjo, nubėgusi pirkion 

apsivilko kailinukus ią apskelbė Kleiviams, kad grįžta 
namo, nes mamytė miršta.

- Duosiu tau arklį, - tarė šeimininkas. - Pėsčia ligi 
rytojaus nepareisi aplink ežerus.

- O kad aš tiesiai per Apušrotą, - pasakė ji. - Kaip 
matai ir namie. Kas čia lakstys aplink!

Išėjus pamynė klumpe ledą. Koja taip ir nuniro, lyg į 
pliurzę.

- Nesigraibstyk galo, - graudino ūkininkas. - Va, 
Stulgio piemuo Kaziukas, trūkus ledui, ėmė ir murktelėjo 
ligi smakro.

Uršulė neklausė, tik žiūrėjo į Liudviką, į savo trobą 

Gale knygos aiškinama, kad ostgotai ir vestgotai buvę 
labai artimi, jog tarp jų buvęs mažas skirtumas.

Trumpai gotų istorija yra taip dėstoma Lietuvių Encik
lopedijoje: "Gotai pirmiausia užtinkami Vyslos žemupyje, į 
kur jie buvo atsikėlę iš pietinės Skandinavijos. 2-me a. 
po Kr. didžioji dalis gotų patraukė į pietus, prie Juodo
sios jūros, kur jie įsikūrė. Čia jie suskilo į dvi gimines: 
vestgotus ir ostrogotus. Jie puldinėjo Romos imperiją ir 
plėšikavo Juodosios jūros pakraščiais. Jų du vyskupai daly 
vavo 325 m. Nikėjos bažnyčios susirinkime. Vėliau gotai 
persimetė į arijonų tikybą (unitarų pirmtakai). 388 m. 
vysk. Wulfila (kitur Ulfila) išvertė Šventraštį į vestgotų 
kalbą.

Jų karalius Ermanarichas valdė imperiją nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros. Pasak istoriko Jordano, baltai (aisčiai) 
jiems priklausė, iš šių santykių su gotais, kurie tada 
vadinosi godaz ar guthaz, lietuviai ir latviai gavo žodį 
gudas".

Čia tinka pastebėti, kad lietuviai per klaidą pavadino 
rytinius slavus gudais. Baltų kiltys mokėjo gotarns duoklę 
o slavai buvo visiškoje jų priklausomybėje.

Baltams abieji buvo svetimšaliai ir jie (baltai) nedarė 
jokio skirtumo tarp jų. Gotai pasitraukė, bet gudų vardu 
rytiniai slavai buvo vadinami per šimtmečius. Po Pirmojo 
pasaulinio karo tuo vardu buvo pavadinti tik bielorusai.

375 m., įsibrovę hunai sugriovė gotų imperiją. Gotai 
patraukė į vakarus.

Išliko maža dalis ostgotų Krymo pusiasalyje. Jų svar
biausias miestas tuo laiku buvo Dory ar Doros. Iki 1453 
m. jie formaliai priklausė Bizantijos imperijai, o jų baž
nyčia Konstantinopolio patriarchui. įvairios tautos iš 
Azijos juos užkliudė: chazarai, polovcai, pečenegai. 13 a. 
juos pavergė totoriai. 1475 m. turkai osmanai apsupo 
gotų sostinę Mankupą-Teodorą ir ją sugriovė, paimdami 
nelaisvėn paskutinį gotų kunigaikštį Aleksandrą. Nuo tada 
gotai pradėjo nykti, susiliedami su totoriais.

16 a. olandų gydytojas, būdamas pasiuntiniu Konstanti
nopolyje, iš dviejų Krymo gotų užrašė 68 gotiškus žo
džius ir trumpus sakinius. Tie žodžiai rodo rytinių (ostro- 
gotų) žymių.

Vestgotai arba Visigotai pirmiausia pasirodė 3-me a., 
vakariniame Dniestro krante. Iš čia jų pavadinimas; ryti
niame Dniestro krante gyveno ostgotai. Hunų stumiami, 
jie slinko į vakarus - į Moeziją (dabartinę š. Bulgariją). 
Čia susidūrė su Bizantijos imperija, iš Wulfilos priėmė 
arijonišką tikėjimą, iš čia, kaip ir ostgotai, jie buvo 
išstumti į Trakiją, kur jie įsikūrė, tapdami Bizantijos 
federatais. Imperijos pareigūnai juos labai išnaudojo ir jie 
sukilo.

Vestgotai sumušė imperatorių Valensą prie Adrianopo- 
lio, kur pats imperatorius žuvo. Po laimėjimo, jie dar

už ežero - ten mamytė miršta. Ir nieko daugiau negalvo
jo - kuo greičiau namo! Vėl pamynė ledą, kuris eižėjo ir 
tižo.

Ūmai prišokus, ji ištraukė lieptų, ant kurio moterys 
žlugtą skalbdavo, užmetė lentą ant ledo, užsigulė pilvu, 
lyg ant rogučių, pasispyrė į baslį, kuris buvo laikęs liep
tą, ir rankomis gremždama ledą, slystelėjo nuo kranto. 
Pakraščio vanduo suteliuskavo ir ledas lūžinėjo gabalais. 
Tačiau toliau laikė, nors braškėjo ir spragėjo. Kabindama 
nagais, Uršulė kapstėsi pirmyn, čia greičiau, čia lėčiau 
sliuogdama ant savo lentos, iš trobų pakrantėn sugužėjo 
kaimynai, skėsčiodami rankomis ir neatsistebėdami. "Ro
dos, merga su protu"- sakė Jeronimas Žiemys, - o ėmė 
ir susimaišė. - "Šventa teisybė", - pridūrė Marcė Skoman- 
tienė. - Tikrai prigers.

Ežero vidury, kur saulė buvo daugiau pakaitinusi, 
telkšojo bala, ir kai Uršulė muistės per ją, prasivėrė 
eketė, kurią net nuo kranto matei.

- Stebuklas! - atsidūsėjo Paulius Varnėnas, kai mergi
na, užuot murdžiusis po ledais, kažkaip išsprūdo ir vėl 
šliaužė antroj eketės pusėj, spurdėdama ir kojomis.

Būriavosi ir ant antro karnto. Ten tarp žmonių buvo 
ir Viktoras. Rankoje jis laike virvę - numes Uršulei, kai 
tik bus ji arčiau. Pagaliau neiškentęs, jis pets užlipo ant 
ledo, bet įlūžęs ligi blauzdų, išbrido atgal. Štai jis jau 
mato jos rankas, kertančias lyg kabliais į Apušrotą, 
mato išraudusį veioą, išsitaršiusius plaukus ir pamirkusius 
pasamonus. Ir akis, vis įsmeigtas į mamytės pirkią.

O virvė vis tiek pritiko. Belikus keliems sieksniams, 
Uršulė griebė ją, nė nežiūrėdama į žmones, tekina nubė
go į trobą - pas savo motinėlę.

Ligonė betgi pavakariui pagerėjo, pasiprašė bulvinės 
sriubos, o rytojaus dieną netgi išlipo iš lovos ir pažiūrėjo 
pro langą į ateinantį pavasarį. Ji pragyveno ligi Velykų 
ir Sekminių ir išėjusi šildėsi prie durų. Paskui ji vėl 
sunyko, ir po švento Jono, kai pievose kvepėjo šienas, 
pašaukė Dievulis ją pas save.

Uršule palaidojo motinėlę šalia tėvo ir paskui sekma- 
dienais, po visų giedojimų, lankė juos abu.

O dabar, rugiapjūčių dinoms nutilus, sėdi Uršulė savo 
soste prie Apušroto. Jos sostas - susikrovę akmenys, 
nelyginant koks krėslas. Aplinkui trenkia bruknės ir span
guoles, o ji pati jaučias, lyg būtų karalienė - visų šių 
ąžuolų, pušų ir beržų viešpatė. Ir dagių, kurie žydi, ir 
varnalėšų. Žiūri sau į kojas, ežere aplipusias burbuliukais. 
U ten, kur vandens briauna, blauzda lyg kreiva. Mergina 
vandens nedrumsčia ir laukia. Aure iš žolių išneria trvs. 
gal net penkios žuvytės, turbūt jauni ir kvaili mekšriu- 
kai. Vienas priplaukia artyn, žiopčioja ir paskui, įsdiąsi- 
nęs, prilenda ir stuktelia snukučiu jai nykštį. Net toks 
mažas šiurpuliukas nuvirpuliuoja ligi pakinkių.

Atsimena Uršulė: pernai ji taip apsijuokino su ta 
lydeka. Net keli kaimai erzėjo iš linksmybės. O Viktorė
lis ir dabar ją pakirkina. Gal atliūliuos, iš meldų išlindu
si, ana didelė lydeka, turbūt sieksnio ar daugiau ilgumo, 
ir raina. Kurgi, - išvydusi tekią žuvį ežere, beveik tiesiai 
po savim, Uršulė neatlaiKČ pagundos ir pliumptelėjo vande
nin kaip buvusi, - gal užguls lydeką. "Ne mamule, lydeka 
išsprūdo", pasakojosi ji tada linksmai. ...

O šiandien ji čia atkeliavo nutarti: Viktoras sekioja 
ir šmaikščiais žodžiais suka jai galvą. Ir moka bjaurybė! 
Tu~ mano šarkele, tu žebenkštuke, raganėle...Gal jis tru
pučiuką trenktas, kad taip gražiai šneka, ir be to savo 
širmio, nieko daugiau neturi. Nors nemaldingas, o brauna
si bažnyčion, stoja kuo arčiau į moterų pusę ir spokso į 
ją, o ne į Dievo altorių.

Na, Motiejus Tilvikas, tas čigonas, irgi lipa ant padal-
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klaidžiojo palei Dunojų plėšikaudami. Tuo laiku iškilo 
gabus vadas Aliarichas. 390 m. jo vedami vestgotai užėmė 
Atėnus ir nuo 400 m. siekė Italijos. Jie atvyko į šiau
rinę Italiją 410 metais ir netrukus užėmė Romą. Pirmą 
kartą Amžinasis miestas barbarų buvo pagrobtas. Perdė
tai Šv. Augustinas kaltino vestgotus plėšikavimu. Sukilę 
vergai prie jų prisidėjo ir daugiausia plėšikavo.

Po trijų dienų vestgotai pasitraukė iš Romos. Jie 
buvo pasiruošę keltis Afrikon, bet staigi karaliaus Aliari- 
cho mirtis sutrukdė jų planus. Jo įpėdinis Ataulfas juos 
nuvedė į Galiją. Čia vestgotai įkūrė valstybę su sostine 
Tuluzoje. Vestgotai kūrėsi konfiskuotų didikų žemėse. Jie 
išsiskyrė arionišku tikėjimu ir papročiais iš kitų gyvento
jų. Netrukus vestgotai peržengė Pirenėjų kalnus ir papli 
to po Iberų pusiasalį. Čia jie rado daugiau barbarų: van
dalų, svebų. Vestgotų valstybė siekė nuo Gibraltaro iki 
Luaros upės. Karalius Euriehas (466-484) sutvarkė ir 
sustiprino valstybę. Prie jo įpėdinių kiti germanai, fran
kai, įkūrė valstybę šiaurinėje Prancūzijoje ir pradėjo 
vestgtotus stumti iš pietinės Prancūzijos. 507 m. jie 
galutinai buvo iš ten išstumti. Vestgotai valdė visą Iberų 
pusiasalį dar 200 metų ir suromanėjo. Karalius Rekaredas 
priėmė katalikų tikėjimą ir privertė visus arijonus juo 
pasekti.

711 m. arabai išsikėlė iš šiaurinės Afrikos ir užėmė 
didelę dalį pusiasalio Šiaurinė dalis liko neužimta. Iberų 
pusiasalio atkariavimas iš arabų tęsėsi iki 1492 m.

Ostgotai, palaimėję prieš hunus, pasklido Padunojuje 
ir Balkanuose. Karaliaus Teodoricho vedami, jie atvyko 
489 m. į Italiją ir čia įkūrė valstybę. Valstybė klestėjo, 
kol Teodorichas gyveno. Po jo mirties (526) jo įpėdiniai 
kivirčijosi ir valstybė smuko. Bizantijos imperatorius 
pasiuntė karo vadą Belizarą atgauti Italiją 535 m. Kovos 
ilgai tęsėsi ir kitas karo vadas, Narsesas, 554 m. ostgotų 
valstybę sugriovė. Ostgotai ilgainiui ištirpo tarp gyvento
ji-

Kalbant apie J. Statkutės de Rosales teoriją, kaip 
anksčiau sakiau, gotai buvo ne germanai, bet baltai. Jos 
istoriniai išvedžiojimai neparemti patikrintais duomenimis, 
yra tik spėliojimai ir prielaidos, kurie istoriniais faktais 
lengvai sugriaunami. Alfonso X-jo "Ispanijos istorija" yra 
senas ispanų kalbos paminklas ir ji tokia telaikoma.

Vestgotai Ispanijoje, ostgotai Italijoje, frankai Prancū
zijoje buvo tokie pat, kaip variagai Rusijoje. Jie sudarė 
valdantįjį sluoksnį. Bizantija ostgotus pašalino, kiti išsi
laikė valdžioje per šimtmečius, bet visi nutauto ir įsiliejo 
į vietos tautas.

Knyga baigiama, kaip autorė sako, Bychovo kronika, 
kada ostgotai, sumušti ir išvyti iš Italijos, grįžta laivais 
į Žemaitiją ir apsigyveno Dubysos upyne.

Labai graži ir patriotiška knyga, bet kas patikės, kad 
gotai - gudai buvo baltai?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

♦



IS PADANGĖS MIELOS
tll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI.KAI JI PATI 8AVf8 IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GAU

Dr. Gv. Valandine

ŽEMAITIJA:
Kairėje ir viršuje - senosios žemaičio ūkininko trobos 
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STATOMA MODERNIŠKA OBSERVATORIJA (.Steiger, Frankfurter Allgemeine, Frankfurt)

• VILNIUJE statomas dau
giaaukštis garažas, Tilto 
gatvėje. Jam paskirta pu
sės hektaro sklypas. Pasta
tas bus 3 aukšty, galės su
talpinti 150 automobiliy.

Svarbu pastebėti, kad 
jo išorė suprojektuota taip, 
kad įsilietų į aplinkos ar
chitektūra, o iš gatvės pu
sės garažų dengs dekoraty
vinė siena. Tai nuopelnas 
rūpestingo architekto E.Sta
siuko.

• Leipcigo leidykla išleido 
V.Mykolaičio -Putino roma
ną "Altoriy Šešėlyje" vo- 
kiečiy kalba, kurį dabar 
jau galima gauti nusipirkti 
ir Vilniuje, "Draugystės" 
knygyne. Šį lietuvių klasiko 
kūrinį vertė I.Breving.

Ta pati leidykla yra 
išleidusi ir vertimus J.Avy
žius romano "Chameleono 
Spalvos" bei V.Kubiliaus 
sudarytų antologijų "Dvieju,, 
Šimtmečių Lietuvių Poezija.
• ALYTAUS Mevilnės Kom
binato natūralių medžiagų 
audinius perka Suomija,

EŽERAI
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Bulgarija, Hong Kongas, 
margintų kartūnų -R.Vokie
tija, Kipras, dažytų flanelę- 
Skandinavijos valstybės, 
margintų dailininkų ar užsa
kytojų piešiniais drobę 
Italija ir R.Vokietija.

Paskutiniu metu sudary
ta sutartis eksportuoti dro
bę į Danijų.

Eksportinė kokybė yra 
tokia, kokia ir turi būti, 
bet vietiniam naudojimui 
medžiagos, nors išoriniai 
ir žymiai gražesnės,kaip 
anksčiau, bet kokybė men
ka ir po kelių plovimų ne
patvari. Geresnės kokybės 
medžiagos yra papras
tam vartotojui per bran
gios.
• BULGARIJOJE, Sofijos 
mieste vyko Tarptautinės 
Architektūros Akademijos 
pirmoji sesija. Šios Akade
mijos profesorium išrinktas 
ir lietuvis architektas Vy
tautas Čekanauskas, kuris 
dalyvavo šioje sesijoje. Vy
raujančios kalbos buvo ang
lų ir prancūzų, tad profeso
rius ateityje turės pastip
rinti tarptautiniai paplitu
sių kalbų bagažų.

California Universiteto astronomijos fakultetas 
ir kitų universitetų mokslinis personalas prisidėjo prie 
projekto paruošimo pastatyti moderniškiausių observato
rijų. Joje bus įruoštas sudėtingas teleskopas, kurio pa
galba bus galima sekti 16 žvaigždžių signalus, kuriuos 
jos skleidžia savo atsiradimo ir užgesimo metu. Naujos 
observatorijos statybai vieta parinkta Hat Creek, kur 
artumoje niekas negyvena ir netrukdys atlikti mokslinius 
tyrinėjimus. Svarbiausias šios observatorijos uždavinys 
- sekti Paukščių Tako žvaigždynų, iš kurio pagaunami 
ateinantieji signalai. Nors netoliesie veikia anksčiau pa
statyta observatorija, Hat Creek prie Redding, bet ji 
laikoma pasenusi ir nebeatitinkančia savo paskirčiai. 
Naujai statomoje observatorijoje bus įruošti moderniš- 
kiausi astronominiai instrumentai, kurie galės susekti 
net naujų žvaigždžių atsiradimų ar jų išnykimų. Obser
vatorijos statybai paskirta 3 bil. dolerių. Susidariusias 
išlaidas bus bandoma paskirstyti tarp kelių artimai bend
radarbiaujančių univesitetų. Moderniškiausi išradimai ir 
instrumentai galės susekti net smulkias, tarp žvaigždžių 
esančias dulkes. Spėjama, kad jų galaktikoje yra labai 
daug ir jos aptemdo instrumentų pagaunamus vaizdus.

Observatorija statoma kalnuose, ant Lassen kalno, 
kuris populiariai vadinamas,,Lassen Parku, randasi 3.187 
metrų aukštyje, tarp kelių ęžerėlių. Spėjama, kad anks
čiau jie buvo ugniakalnių krateriais.

Dar vienas klausimas kankina astronomus. Iš kitų 
žvaigždynų jie galėtų studijuoti tuos žvaigždynus, kur 
spėjama esant gyvybės. Išvada daroma remiantis pagau
tomis molekulėmis, kurios labai svarbios gyvybės įrody
mui. Taip pat yra pagaunamos trumpos radijo bangos, 
kurios pasiekia mus iš tolimų, nežinomų žvaigždynų. As
tronomams pavyko pagauti dujas nežinomos kilmės. Jas 
stropiai analizuoja ir daro palyginimus. Specialūs kompiu- 
teriai-skaitytuvai išanalizuos radijo signalus ir gal nusta
tys kitų žvaigždynų evoliucijų. Todėl ir buvo parinkta 
labai nuošali vieta nuo miestų triukšmo ir dulkių, kad 
netrukdytų atlikti tyrinėjimus.

VAJUI ARTĖJANT PRIE PABAIGOS

Praeitų metų pradžioje pradėtas "Nepriklausomos 
Lietuvos" Namų Remonto Vajus, dėka "NL" skaitytojų, 
endradarbių ir rėmėjų dosnumo, šiuo metu priartėjo 

prie numatytos $ 15.000,- sumos.
Prieš 40 metų statytas "NL" laikraščio pastatas 

neatidėliojant buvo reikalingas pagrindinio remonto.
Dėka aukotojų, "NL" namai atgavo savo vertę 

ir pagerėjo išvaizda. Pakeisti jau gerokai apipuvę visi 
mediniai langai aliuminiais, priekinė ir pietine lauko sie
nos apkaltos aliuminijaus plokštėmis, įdėtos naujos durys5 
naujai perdengtas sandėlio stogas. Namo viduje pertvar
kyta elektra ir vandens sistema, pataisytos rūsio drėgmę 
praleidžiančios sienos ir išdažyta.

Aptvarkyta ir lauko aplinka, gatvės pusėje paso
dinta gyvatvorė. Daugelį darbų atliko "NL" Valdyba tal
kos būdu, didesniuosius darbus teko atiduoti rangovams.

Kai kuriuos mažesnius darbus viduje teks atlikti 
ateityje. Vasaros metu įvykusių liūčių sukelti potvyniai 
palietė ir "NL" namų rūsį,,

Šiuo metu "NL" Namų Remonto Vajus buvo surin
kęs $14.500. Iki numatytos sųmatos ir iki šių metų pa
baigos dar trūksta $500.

Šiandienų kiekvienas praeivis mato "NL" namus, 
gėdos nedarančius - jie švarūs, šviesūs, jaukiai atrodo 

ir nesiskiria nuo aplinkos savo skurdumu, kaip anksčiau.
"NL" Valdyba ir Redakcija nuoširdžiai taria AČIŪ 

visiems prisidėjusiems aukomis prie "NL" namų atnauji
nimo. Tuo pačiu kiekviena auka įgalino ir laikraščio tęs
tinumų.

"NL" Valdyba ir Redakcija

■"•••••••••••••••••••••••••••••••e
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:

šiurpulingas. Taigi, reikės katram pasakyti, nes jau pabo 
do vienai trintis tuščioje troboje.

ištraukusi kojas iš ežero, ji dar pasėdi valandėlę ir 
įsiklauso į žiogo čirpimą.

Urnai p&šoksta: ji nūn žino. Nueis ir pasakys katram.
Ir dideliais žingsniais ji skuba nuo ežero, vos nebėg

dama, tvritai ranka modama.
O kai pasiekia kalvos viršūnę, ji sulėtėja, sustoja po 

pušim ir vėl, pešiodama kasą, susidūmoja.
Hm, Katram?

Dabar ji keliauja sau pamažiukais ir, netoli namų, 
vėl niūniuoja: "Ežerai, ežerėliai, ežerai".

JAV Laivyno Observatorija praneša, kad jos ope
ratorius, praplaukiant Australijos kontinentų, pastebėjo 
danguje kometų, kuri nepaprastu greičiu ( apie 100.000 
mylių per valandų) skrenda artyn saulės ir spėjama, kad 
apie lapkričio 18 d. ji jau pralenks saulę. Tuo tarpu da
bar ji matoma rytuose. Astronomai yra apskaičiavę ko
metos kelių, kuri kas 2.500 metų apskrieja saulę ir vėl 
pasirodo mūsų padangėje. Spėjama, kad kometa karaliaus 
Nabuchadanezaro laikais buvo pasirodžiusi Babilonijoje 
ir anų laikų pranašai tada išpranašavo Babilonijos valsty
bės žlugimų. Babilonija buvę įsikūrusi tarp Tigro ir Euf
rato upių, kur dabar yra rytinis Irakas. Babiloniečiai 
maždaug apie 3.000 m. pr.Kr. jau buvo išradę vadinamą 
"Cuneiform" raštų ir yra palikę nemaža užrašų, jų tarpe 
ir epinę poemų - Gilgameš- apie pasaulio sutvėrimų ir 
vyriausių jo dievų Marduk. Jie taip pat buvo suskirstę 
valandų į 60 minučių; buvo įsitikinę, kad dangus apgyven
dintas dievų. Tikėjimų į dievų iš babiloniečių pasiskolino 
žydai, kurį jie gerokai pakeitė, priderindami savo papro
čiams ir būdui. Babiloniečiai taip pat sugebėjo iš aukso 
ar sidabro pasidaryti papuošalus, o ant degintų molinių 
plytelių atvaizduoti religines scenas . Sau rūbus audė 
iš medvilnės.

$ 25,- A.Bušma; po $ 20,- V.Žemaitaitis, Pr. 
Bernotas.

VISIEMS - NUOŠIRDUS AČIŪ J

g

K

I z

A. A. CENTRINES: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

London: 438-1122 
Windsor: 252-3842 
Calgary: 287-2712 
Winnipeg: 233-3501 
Sudbury: 674-6217

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

Ateik į lietuvių A. A .(Alcoholic 
grupės susirinkimą. Susirenkame 
trečiadienį, 7722 George St. La 

8 vai. vakare.

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.

ARBA SKAMBINK MUMS*

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

F'

1987.XI.36

Prieinamos kainos 
Žuvavimas jūroje ir nuo tilto, 
Arti geri restoranai, 
Žavingi saulėlydžiai

Spalvotos TV
Vėsinamas oras
Kilimai
Šildomas baseinas

JOHN’S PASS BEACH MOTEL 
ir butai buv. Sea Ranch

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.
12600 Gulf Boulevard ALGIS BOBELIS
Treasure Island, Florida 33706 vedėjas

Tel.: (8131—360— 1139, Vakarais: (8131-867-1650

NAMŲ REMONTO
_$ 15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,-

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:
7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q.1.000 H8P 1C4, CANADA

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

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

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

Adresas .......................................................................................................

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m............ dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ................... dol.

5 psl.



toronto

VILNIECIŲ SĄSKRYDIS 1986 m. Paris, Ont. Aktyvūs Vilniaus Krašto veikėjai .
Nuotr. St. Varankos

Lietuvių Namų Žinios
BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ŠIS TAS APIE 
PASKAITININKĘ

Birutė Kemežaitė, lap
kričio 29 d. skaitys paskai
tę Toronto Lietuvių Na
muose VILNIAUS DIENOS 
renginio proga, tema /'Ne
sibaigianti kova dėl Vil
niaus".

B.Kemežaitė yra gimusi 
Lietuvoje. II-jo Pasaulinio 
Karo audros išblokšta iš 
tėviškes, atsirado Vokieti-

m.įsteigė ir yra pirmininkė 
Lietuvių Tautinio Sąmonin- 
gumo Sąjūdžio, kuris lei
džia jos redaguojamą "Tau
tos Gyvybės" žurnalą.

Gilindamasi į žurnalis
tinį darbą, ji parašė daug 
straipsnių įvairiomis temo
mis ir į kitus laikraščius: 
"Laisvąją Lietuvą", "Naujie
nas", "Tėviškės Žiburius", 
"Dirvą", "Sandarą", Lietu
vių Dienas", "Akiračius" 
ir kt. S.V .

joje. Spakenberge baigė 
lietuvių gimnaziją. Vėliau 
įstojo į Pabaltijo Univer
sitetą. Studijavo lituanisti
ką, o laisvu nuo studijų 
laiku lankė VI.Ivanausko 
Muzikos Studiją, dainavimo 
skyrių.

Į JAV ji atvyko gavusi 
Mineapolio miesto ligoninės 
stipendiją studijuoti medi
ciną ir dirbti toje ligoninė
je. Pasitenkino gailestingo
sios sesers profesija. Atvy
kusi į Ameriką tos stipen
dijos atsisakė.

Chicagoje gyvena nuo 
1953 m. Baigusi specialius 
kursus dirbo ir dirba raš
tinėje. Šalia darbo ji 1958 
m.buvo įstojusi į Chicagos 
"American Conservatory 
of Music" ir 1963 m.Jauni
mo Centre buvo davusi sa
vo pirmąjį dainų ir arijų 
rečitalį. Koncertavo 1964 
m.amerikiečių publikai, 1967 
m.dalyvavo konkurse,kur
laimėjo I-ą vietą iš dalyva
vusių 29 solistų. Toje srity
je tobulinosi dar Italijoje, 
kur išleido ir po vieną 
dainų ir arijų plokštelę.

Visą laiką domėjosi žur- 
nalizmu ir literatūra. Para
šė ir buvo išleistos 2 poe
zijos knygos. 1983 m. Bi
rutė Kemežaitė įkūrė "Tau
tos Gyvybės" žurnalą, kurį 
pati leido ir redagavo. 1984

• Toronto lietuvių teatro 
grupė AITVARAS gruodžio 
13 d. Lietuvių Namuose 
suvaidins Vyt.Alanto 3-jų 
veiksmų dramą "Aukštadva
ris". Režisuoja E.Dauguvie- 
tytė-Kudabienė.

jįjį_-J' ... - LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
7%% už 90 dienų term, indėlius 
7%% už 6 mėn. term, indėlius 
7]/2% už 1 metų term, indėlius 
7%% už 2 metų term, indėlius
8 % už 3 metų term, indėlius
9 % už G1C 1 m. garant. inv. paž 
9%% už GI C 2 m. garant. inv. paž. 
8 % už pensijų planą (var. rate) 
8%% už 1 m. term, pensijų planų
8 % už pensijų fondų RRlF(y.r.) 
6 % už taupymo s—tas 
5)4%—7% už kasd. palūk. s—tų 
4%%—5/4% už kasd. pal. čekių s—tą

IMA:
§ už asmenines
§ paskolas nuo __ _ 1O*Z>%
S už nekilnojamo turto
§ paskolas (mortgages): 
>3 su nekeičiamu nuošimčiu
S 1 metų ..................... 10Vi%
§ 2 metų ................ .. 11 %
g 3 metų .................  1114%
g (fixed rate)
g ___ _  _______ ____ ______B
§ su keičiamu nuošimčiu
§ 1,2 ar 3 metų ........ 916%

(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 64 MILIJONU DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgiČtus iki 75%įkai- 
noto turto. Visu nariu, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamas Fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gsunarna pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (.American Expres^. Kitos pasko
los. (Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: 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 (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6

T E L E F O N A S : 5 3 2- 1 1 4 9
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIŲ^ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

6 psl.

s Lapkričio mėn. 22 d. 
LN įvyko Lietuvių Namų 
Valdybos ir Visuomeninės 
Veiklos Komitetą sudaran
čių atstovų pasitarimas. 
Dalyvavo 8 Valdybos nariai 
ir 13 Būrelių atstovų.

Aptarta artėjanti tradi
cinė Kūčių Vakarienė bei 
Naujų Metų sutikimas.

Ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas Būrelių santy
kiams su Valdyba aptari
mui. Posėdis truko 2 va
landas. Buvo svarstyta ir

Vaiku Kaukių Baliuje, kurį suruošė Prisikėlimo Parapijos salėje Jaunų. Šeimų sekcija. Dalyvavo 
iškaitės: Liana T amulait.vtė, Viktorija B arak ausk aite, Aušrelė Wilkinson, Viltė B arak ausk ai tė 
ir Aleksutė Masionytė. Nuotrauka St. Dabkaus

• LITUANISTINĖJE MAI
RONIO MOKYKLOJE pamo
kos prasidėjo rugsėjo 26 
d., St.Vincent de Paul Mo
kyklos patalpose. Pamokos 
vyksta šeštadieniais 9-12 
vai.

LN renginių ruošimas bei 
atsakomybė ir kiti Visuome
ninės Veiklos Komiteto rei
kalai.

Ateityje numatoma daž
niau rengti panašaus pobū
džio pasitarimus.
• BILIETAI į LN Kūčių 
Vakarienę ir Naujų Metų 
sutikimą gaunami LN rašti
nėje. Stalai yra numeruoti.

Rezervuoti vietas iš 
anksto galima tel: 532-3311, 
o vakarais tel: Teodorui 
Stanuliui, 231-4937.

KYKLA rengia KALĖDŲ 
EGLUTĖS programą.

Šiemet į Mokyklą užsi
rašė 27 nauji mokiniai, tad 
iš viso ją dabar lanko 188.

Baigus Mokyklą ir lan
kant Aukštesniuosius Litua-

Mokykloje veikia 10 sky
rių ir jau visai geras Mo
kyklos choras. Šiemet gruo
džio 12 d. Prisikėlimo Para-

nistinius Kursus ir gavus 
lietuvių kalbos pažymėjimą, 
jis yra įskaitomas Kanados 
gimnaziją baigus pažymėji-

pijos salėje MAIRONIO MO- me.

'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
—— 999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai ; (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais -
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtaoieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 71/40/0

180-364 d. term, ind............ 71/<%
1 metų term, indėlius ....... 71/a%
2 metų term. Indėlius....... 73/«%
3 metų term, indėlius ....... 8 °/o
1 metų GlC-met. palūk....... 9 °/o
2 metų GlC-met. palūk......  91A%
3 metų GlC-met. palūk
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8'/a% 
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 7’/2% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
Specialią taup. s-tą    7 % 
Taupomąją sąskaitą  ...... 6
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/a%

IMA.UŽ:
Asmenines paskolas

nuo......................... 11 %
Sutarties paskolas

nuo......................... 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 10’/*%
2 metų ................... 1(p/«%
3 metų...................n %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų.......... 9W%

Draudžiame asmenines >r su
tarties paskoi as iki $l5.000_ 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių i r taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertėj. P arduodame p iniaines peri ai das (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo mokes
čio uz išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas’, bet sąžiningas patarnavimas

A + A
Inž. LEOPOLDUI BALSIUI 

netikėtai mirus,

žmoną LIDIJĄ ir visus Balsių šeimos 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Angelė ir Jonas Vytautas Šimkai, 
Toronto, Ont.

Po ilgos ir sunkaus vargo kelionės dar vienas 
Vilniaus krašto ąžuolas iškeliavo negrįžtamai 
amžinybėn. JAV—ėse mirė žurnalistas

A t A 
JERONIMAS CICĖNAS

Jo šeimą, gimines ir prietelius liūdesio valandoje 
išeivijoje, o taip pat ir tėvynėje, giliai užjaučiu 

ir kartu liūdžiu —
JUOZAS DILYS
St. Catharines, Ont.

Ph. Dr. NORA ŠIMKUTE (1952.10.29 —1987.3.11

KARTĄ , PAVASARĮ............ Ir kartą pavasarį
Tu vėl atjosi drąsiai, 
O mylimas pavasari, 
Manęs jau neberasi...

Sa 1omė j a Ne r i s
Visi prisimename pavasarius. Ypatingai tie, kurie 

žengiame į rudenėjimo dienas. Pavasariai primena jaunys
tę, gėlių žydėjimus ir ateities būsimo gyvenimo aušrą. 
Žmogaus gyvenime jaunystę vadiname pavasariu. Bėgan
čios dienos keičia metų laikus. Atklydę rudenys ir žie
mos, kaip neišvengiamas gamtos dėsnis, žiedams atneša 
mirtį.

O vis dėlto, yra gamtoje reiškinių, kurie lieka 
nesuprantami. Joks rašytojas ar poetas nėra sukūręs vei
kalo, iš kurio matytųsi, kad jaunystėje įvykusi mirtis 
nebūtų tragiška. Tokia tragedija ištiko Toronte gyvenan
čią Angelikos ir Jono V. Šimkų šeimą.

Augino vienintelę dukrą Norą, kuri nuo vaikys
tės dienų buvo linkusi į mokslą, tyrinėjimus. Baigusi li
tuanistines mokyklas ir gimnaziją, stropiai perėjo į aukš
tuosius mokslus. įvairios mokslų šakos jai buvo supranta
mos ir prieinamos. Vasaros atostogose mėgdavo pažinti 
gamtą, keliauti, stovyklauti. Taip pat mėgdavo dalyvauti 
mokslinėse ekspedicijose į tolimus, mažai pažįstamus 
kraštus.

1986 m. WESTERN Universitetas Norai Šimkutei 
įteikė filosofijos daktarės mokslo baigimo laipsnį. Kai 
kurios aukštosios mokyklos jai buvo pasiūliusios perimti 
profesoriavimo darbus. Tačiau Western Universitetas vėl 
organizavo mokslinę ekspediciją į Afriką, tirti Kenya 
valstybės aukštųjų kalnų gamtines savybes. Ph.Dr. Nora 
Šimkutė, nors įvairių egzaminų gerokai išvarginta, ryžo
si ekspedicijoje dalyvauti.

Tai ir buvo jos paskutinė kelionė. Iš jos ji jau 
nebegrįžo. Tėvai susilaukė telegramos: "Jūsų dukra dr. 
Nora čia kalnuose, dėl neįprastų gamtos savybių, sunkiai 
serga". Sekančią dieną ir sekanti telegrama pranešė: "Ph. 
dr. Nora Šimkutė 1987 m.kovo 11 d.mirė".

Sunku įsivaizduoti, dar sunkiau suprasti tėvų per
gyvenimus, netekus vienintelės dukters, pilnai pasiruo
šusios gyvenimui. Tie gražūs prisiminimai, viltis kelian- 
tieji šeimos išgyvenimai, sėkmingas mokslas ir tėvų rū
pestingos pastangos juos buvo giliai surišę.

Ir taip 1987-ųjų metų žydintis pavasaris jos jau 
neberado. Ji jau nebesuspėjo padėkoti tėveliams už rū
pestingą auginimą. Tėvai nebegalėjo jai tarti paskutinio 
tėviško sudiev...

Jos nustojome visi ir tie, kurie mokė gimtosios 
kalbos ir tie, kurie supranta lietuvių tautos inteligentės 
nustojimo reikšmę. L. G i r i n i s

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

A TE Į# į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) | 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 1
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 1
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų,' 1610 S 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.Į

SKAMBINKITE Tel.; 487-5531

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje hamilton

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.)..................3%
santaupas......................5.75%
kasdienines palūkanas 
užsantaupas............... 5.25%
term. Indėlius 1 m...........9.5 0%
term, indėlius 3 m.......... io %
reg. pensijų fondo.........6.50%
90 dienų indėlius........ . 8.25%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m........... . 8.5%

IMAME UŽ:
ne kiln, turto pask. 11% 
asmenines paskolas 12.5 0% 
Nemokomas pilnas feki<į 
patarnavimas
Nemodama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $25.000

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

toronto
JUBILIEJINIAME KRIKŠČIONYBĖS KONCERTE TORONTE

Kantata "KRYŽIŲ IR 
Rūpintojėlių Lietuva", su
kurta montrealiečių- poeto 
Henriko Nagio ir muz. A- 
leksandro Stankevičiaus 
buvo atlikta Toronte š.m. 
lapkričio 14 d.7v.v., Ryer
son Politechnikos Instituto 
teatro salėje,baigminiame 
parengime, minint 600 m. 
Lietuvos krikščionybės at
naujinimo jubiliejų. (Šios
Kantatos premjera buvo
Montrealyje š.m.gegužės
mėn.23 d.).

Toronte Kantatos atli
kime dalyvavo 160 lietuvių 
choristų iš Toronto ir arti
mųjų parapijų, simfoninis 
orkestras ir solistai. Diriga
vo komp.A.Stankevičius. Jis 
šio koncerto proga buvo 
paprašytas papildomai spe
cialiai parašyti simfonetę. 
Jų pavadino "Kryžių Kal
nas". Ji susideda iš trijų 
dalių: Allegro, largo ir al
legro. Ja ir buvo pradėtas 
koncertas, diriguojant pa
čiam kompozitoriui. Simfo
netę orkestras atliko paki
liai ir publika jų priėmė la
bai šiltai.

Toliau programoje poe
tas Henrikas Nagys tarė 
svarų sukrečiantį žodį, ne
vienam išspaudusį ašaras.

Scenon grįžęs orkestras 
atliko "600 Metų Klūpo" 
torontiečio kompozitoriaus 
Jono G o v e d o kūrinį, 
sukurtų iš Lietuvos atsiųs
tam eilėraščiui. Jį dirigavo 
pats kompozitorius. Puiki 
orkestro išpildomoji dalis 
ir palyda. Įvedimas sol. 
Vaškevičiaus 
šion giesmėn jų paįvairino.

Sekė Kantata, kurios 
atlikime dainavo keturi so
listai: sopranas -Anita 
Paka 1 n i š ky t ė , altas- Sla
va Žieme lyte, tenoras R ■ 
Strimaiti sir bosas - Vac
lovas Ve r i k a i t i s.

A.Pakalniškytė gražaus 
tembro, bet nestipraus bal
so dainininkė. Ji turi palin
kimų tęsti tempus ir atro
dė turėjo sunkumų žodžių 
tarime, o gal ir kovoja su 
tendencija vibruoti balsų. 
Susidarė įspūdis, kad labiau 
norėjo parodyti savo balsų, 
negu teksto reikšmę, kų 
daro nemaža solistų. Ji 
turi gerų lyrinio soprano 
medžiagų, kuri verta rimto 
darbo, laikantis sau tinka
mo repertuaro.

S.Žiemelytė dainavo su 
i įsijautimu ir šiluma. Jos 
stiprus,labai gražaus temb
ro balsas buvo didelis įna
šas šion Kantaton ir atliki
mas stipriausias iš visų so
listų.

Sol.A.Verikaitis taip pat 
labai gražaus balso savinin
kas turėjo dramatiškų ir 
dėkingų rolę. Gaila, kad 
šioje salėje pasigesta balso 
stiprumo.

Viena iš atsakingiausių 
partijų tenka baritonui-te- 
norui, šį kartų sol.Rimui 
Strimaičiui. Jo balsas lyri
nis. Rečitatyve trūko žodi
nio stipresnio interpretavi
mo, pasitaikė ir kirčio klai
dų ir todėl kulminacinis 
Kantatos momentas galėjo 
būti žymiai kitoks.

Orkestras savo uždavinį 
atliko gerai, o pagrindinis 
Kantatos atlikėjas - chorai-

• KLK Moterų D-jos Ha
miltono Skyrius rengia rank
darbių išpardavimų Jaunimo 
Centre gruodžio mėn.5 d., 
10v.r.-6 v.v.

Bus galima nusipirkti 
paveiklsų, gėlių kalėdinių 
papuošalų, medžio drožinių, 
jūrų kriauklių dirbinių ir 
kitokių dalykų, tinkamų do
vanoms.

Šis išpardavimas yra 
išreklamuotas ir kanadiečių 
kitataučių tarpe. Įėjimas 
nemokamas. Bus galima 
gauti pietus ir kavos su 
pyragais.

ŠALPOS INFORMACIJA 
AUKOTOJAMS

Hamiltono Lietuvių Ben
druomenės organizacijoje 
šalpos reikalams vienetas 
vadinamas Šalpos Fondu, 
įkurtas kartu su kitais pa
daliniais (spėju, kad prieš 
20 metų), kuris dar veikia 
ir dabar.

Šalpos Fonde darbuojasi 
8 asmenys bendrai šalpai 
ir devintasis- St.Dalius- 
rūpinasi VASARIO 16 GIM
NAZIJOS šalpos reikalais. 
Šiame Fonde dirbti pakvies
ti asmenys išsilaiko ilges
nį laikų, jei nesutrukdo as
meniški reikalai. Čia dar
bas nėra per daug malonus, 
kuomet nustatytu laiku rei
kia keliauti po tautiečių 
namus prašyti aukos. Aukų 
rinkėjas, gavęs 30 ar 40 
asmenų sųrašų, turi sugaiš
ti ilgesnį laikų lankydamas 
nurodytus tautiečius ir ten
ka dažnai aplankyti dau
giau negu vienų kartų, jei 
atvykus, randi namus užra-

buvo gerai paruošti ir dai
navo be priekaištų nevisai 
dėkingoje tam tikslui sce
noje. Joje turėjo sutilpti 
ir choristai, ir orkestras 
ir solistai. Toks aranžavi- 
mas apsunkina daininikus.

A.Stankevičiaus diriga
vimas aiškus, be didelių 
mostų, elegantiškas ir vi
siems atlikėjams supranta
mas.

Bendras koncerto įspū
dis buvo stiprus, iškilmin
gas ir geras. Pilnos salės 
susirinkusiųjų publikos visas 
koncertas buvo sutiktas 
labai šiltai, ir entuzias
tingai.

Po koncerto vyko įspū
dinga eisena, nešant stili

stcatharines
L________ ____ '__________________________________________

~~"H FAtWOA
SPECIALYBES:

6 BATU TAISYMAS
» DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
9 ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
B ZOMfAS

495-90« AVENUE, LaSalle

!

VISUOTINAS METINIS 
SUSIRINKIMAS

St.Catharines LB-nės 
Apylinkės Valdybos š.m.
gruodžio mėn. 6 d.,sekma
dienį, tuojau po 10 vai.pa
maldų, šaukia VISUOTINĄ 
METINI SUSIRINKIMĄ Tė
vų Pranciškonų patalpose, 
75 Rolls Ave,(Carlton ir 
Rolls gt.kampas).

Svarbiausias dienotvar
kės punktas- naujos Valdy
bos rinkimai. Smulkesnė 
dienotvarkė bus patiekta 
susirinkime.

VALDYBA PRAŠO VI
SUS SKAITLINGAI DALY
VAUTI SUSIRINKIME ir 
IŠIRINKTI VALDYBĄ 1988 
m.KADENCIJAI.

KLB St.Catharines A - 
kės Valdyba

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, ViHe Emard
766-2667

1987. XIJ 26

Hamiltono Šalpos Fondo darbuotojai. Iš kairės sėdi: Z. Pulianauskas, V. Sakas, L. Klevas; stovi:
E. Kairienė, V. Kezinaitis, M. Borusienė, S. Dalius, D. Vaitiekūnienė ir J. Pleinys. Nuotr. M. Borusienės

kintus. Aukų rinkimų, nors 
jis ir svarbus, nedaug kas 
laiko maloniu darbu.

Nuo praeitų metų Šal
pos Fondo Komitetas nu
stojo lankęs tautiečius jų 
namuose, bet aukų rinki
mas tęsiamas Jau
nimo Centro salėje po ant
rųjų mišių. Šalpos Fondo 
pirmininkas J.Pleinys prie 
specialaus stalo laukia au
kotojų. Šis darbas vykdo
mas dar geram orui esant 
apie ketvertų sekmadienių.

Naudota praktika paro
dė, kad rinkimas lankant 
tautiečius namuose, duoda 
didesnę naudų. Šalia savo 
tautiečių, aukų gauname 
ir iš mūsų Bankelio TAL
KA, o iš Laidotuvių Namų 
MARLATTO FUNERAL 
HOME šiemet gauta $100,- 
auka.

Gautos aukos naudoja
mos siųsti siuntiniam į 
Suvalkų Trikampį, VASA
RIO 16 GIMNAZIJOS pa
ramai ir kitoms išlaidoms 
padengti.

Šalia aukų rinkimo pini
gais, kartais nemažai darbo 
tenka atlikti suaukotų rūbų 
paruošimui ir išsiuntimui. 
Juos reikia perrūšiuoti, su
dėti į dėžes pagal aukų 
gavėjų prašymus.

Šiais metais buvo pa
ruošta ir pasiųsta Suvalkų 
Trikampio tautiečiams 50 
siuntinių. Juos sutvarkyti 
padėjo 6 asmenys, nepri
klausę Šalpos Fondui. Minė
ti siuntiniai svėrė apie 700 
kg. Jų persiuntimas kaina
vo arti $2.000.

Hamiltonietis V.Agurkis 
per Šalpos Fondų VASARIO 
16 GIMNAZIJAI padovanojo 
Lietuvių Enciklopedijos ke- 
liolikų tomų. Šiais metais 
Šalpos Fondas juos pasiuntė 
minėtai Gimnazijai. Pasiun
timas Fondui kainavo $140. 
Fondas tuo pačiu tai pa
čiai Gimnazijai pasiuntė 
savo aukų $400.

VASARIO 16 GIMNAZI
JAI praeitų metų rudenį 
buvo pasiųsta parama 
$1.000 sumoje ir tuo pačiu 
buvo mažiau išleista siun
tinių persiuntimui.

Tai tiek trumpai infor
macijos Šalpai aukojantiem 
apie Šalpos Komiteto dar
buotę mūsų Hamiltone.

Z.Pu 1 i anauskas

zuotų lietuviškų kryžių ir 
žvakes. Eisena išsitiesė per 
mylių ir ėjo į Šv.Mykolo 
katedrų susikaupimui ir 
maldai.

Kitų dienų vyko iškil
mingos mišios . Jas konce- 
lebravo bažnytiniai dignito
riai, visų krikščioniškųjų 
religinių pakraipų dvasiš
kiai, vysk. P.B Balta- 
k i s ir lietuvių parapijų 
klebonai.

Pamaldų metu įspūdin
gai giedojo suaugusių ir 
vaikų chorai bei visi mal
dininkai.

Švente buvo užbaigta 
Anapilio saleje iškilmingu 
banketu.
Dalyvavęs

Namuose giminės, vietos 
lietuviai ir buvę draugai, 
P.Venskui vadovaujant, su
kalbėjo Rožinį. Lapkričio 
18 d., po pamaldų Christ 
the King šventovėje buvo 
palaidotas šeimos kape prie 
mirusios žmonos Agotos 
Civic Cemetery, Sudbury. 
Pamaldas laikė ir mirusįjį 
į kapines palydėjo kun. J. 
Staškus - Lietuvos Kanki
nių Parapijos klebonas iš 
Toronto.

Laidotuvėmis rūpinosi 
duktė Gražina, jos vyras 
Jerry Wade ir šeima. Šud- 
bury lietuviai liūdi netekę 
veiklaus, gero lietuvio-pat- 
rioto a.a. Petro. Tebūna

PRISIMINTA , LIETUVOS 
KARIUOMENES ŠVENTĖ

MAIRONIO Šaulių Kuo
pa surengė nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės 69 
m. atkūrimo paminėjimų. 
Minėjime dalyvavo apie 
90 žmonių - šaulių, Sudbu
ry lietuvių ir svečių.

Meninę programų pa
ruošė ir atliko Hamiltono 
teatras AUKURAS, vado
vaujamas Elenos Kudabie
nės.

Visiems dalyviams buvo 
paruošta bendra skani vaka
rienė. Veike loterija ir kt. 
Muzika pasirūpino LB Apy
linkės Valdyba.

• MIRĖ a.a. PETRAS MA- 
ZAITIS, 77 m., lapkričio 
15 d. Memorial ligoninėje.

Lougheed Laidotuvių

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

ALL SEASONS TRAVEL; B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bot kur pasaulyje skambinti: 

Tai. S33-3931

jam lengva, nors ir akme
nuota Sudbury žemelė, nes 
į svajotų laisvų tėvyne^ 
sugrįšti nebegalėjo.

J .Kručas 
rEDMO N T O N A S fl

NELAIMĖ EDMONTONE
Taip rūpestingai staty

ti , Expo 86 metu atremon
tuoti Lietuvių Namai buvo 
š.m.spalio mėn.15 d. vagių 
apiplėšti. Padaryta nuosto
lio daugiau kaip už tūks
tantį dolerių. Išlaužytos 
durys, išdaužyti langai, pa
imti daiktai. Policija dar 
jieško nusikaltėlių. Mažai 
kolonijai tai didelis nuosto
lis.

PAJ1EŠKOJ1MAS: ,,
Kanados Raudonasis Kryžius, talkininkaudamas iš

skirtų šeimų reikalams, prašo atsiliepti ČEPULĮ JONĄ, 
gimusį 1909 m.liepos 17 d., Lietuvoje, arba žinantieji 
apie jį.

Žinios laikomos konfidencialiai. Galima pranešti "NL" 
Redakcijon, kuri jas perduos Kanados Raudonajam Kry
žiui, Quebec'o Provincijos skyriui.

GUY S 
RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka spiiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengiinui ar taisymui skambinkite : 364-1470

įįF FUNERAL HOME
J.F. Wilson & Sons Ine. ’I 

123 Maple Blvd 5784 Verdun Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Cue.,

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psL



montreal

Prelegentas ats. Majoras V. PAUKSTAITIS

Nuotr. A. Kalvaičio

************************ 
DĖMESIO

Jau priimami "NL" 
Redakcijoje KALĖDI
NIAI SVEIKINIMAI.

P r a š ome neuždelsti 
ir tuo palengvinti 

mums gerai atlikti 
darbą. Dėkojame. "NL" 
************************

o Dr. Ilona GRAŽYTĖ-MA- 
ZILIAUSKIENĖ skaitys pa
skaitą KLK Moterą Drau
gijos metinėje šventėje 
gruodžio mėn. 6 d., sek
madienį po 11 vai.pamaldų. 
Seselią Namuose.

Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti.

o M.GAPUTYTĖ paaukojo 
|$100,- Tautos Fondui.
Ačiū. Tautos Fondo

Atstovybė Montrealyj

o B.KASPERAVIČIUS, sune
galavus širdžiai, gydosi 
Reddy Memorial ligoninėje.

e AV PARAPIJA rūpinasi 
sniego apvalymu apie AV 
bažnyčią. Jei kas galėtą, 
labai prašo padėti bent ap
valyti apie bažnyčios duris.

e Montrealio Šeštadieninės 
Mokyklos mokiniai stropiai 
ruošiasi KALĖDŲ EGLU
TĖS programai, kurią at
liks Šv.Kazimiero Parapijos 
salėje gruodžio 20 d.

• SKAUTŲ KŪČIOS rengia
mos gruodžio 17 d., 7 vai. 
v.Aušroš Vartą Parapijos 
salėje.

$ MAMMOTH BAZAAR - BARGAINS GALORE j-J 

Beth Israel Beth Aaron Congregation
6800 Mackie Rd.? Cote St. Luc, IX

^4 Sunday, November 29, 10 A.M.-5 P.M.

New Merchandise only! Buslines: 104, 161, 162.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
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

VISI BANKINIAI' PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 23,000,000 REZERVAS virš $ 750,000_

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 9 %
TERM. INDĖLIUS

1 metų......... .
180 d.- 364 d.......
120 d. -179 d. ...
60d. - 119 d. ...
30 d. - 59 d. ...

8% % 
7’4% 
7 % 

. 6% % 

.6/2%
IMA

TAUPYMO - specialios 514 % 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO— kasdieninės.. 4%% 
EINAMOS ....................... 4/2%.
RRSP ir RRIF term..........9%%
RRSP ir RRIF taup....... 6%%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuolO/2% ASMENINĖS nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Ro semonr Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00—3.00 
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 
Penktadieniai s 10:00 — 6:00 
Sekmadieniais 10:30 - 12:30

4:00-8:00
2:00-6:00

10:30-12:30

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

GRAŽIAI PAMINĖTA 
LIETUVOS KARIUOMENES 
ATKŪRIMO ŠVENTĖ

Sąžiningai laikantis 
tradicijųi, Montrealyje L.K. 
Mindaugo Šaulių Kuopa su
rengė nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
šventės minėjimą. Jį atida
rė- Š.K-pos p-kas Augusti
nas Mylė savo trumpame, 
efektingame žodyje primi
nęs mums, kad "Tik Lietu
vos karys gali pasakyti, 
kokį skausmą pergyveno, 
kada nebuvo gautas įsaky
mas ginti Lietuvą, ginti 
savo namus 1940 m. vasarą 
nuo rusą komunizmo. Kad 
lietuvis karys mylėjo ir 
gynė savo kraštą, įrodė 
1941 m.sukilimas , ir parti
zaninės kovos, tęsėsi iki 
1954 metą".

Pakviestos ir pagerb
tos vėliavos, sugrotas Ka
nados Himnas, tylos minute 
pagerbti žuvusieji ir nu
kankintieji už Lietuvos 
laisvę.

Jau gerokai seniai be
girdėtas Montrealyje ,atsar
gos majoras Vaidotas 
Paukštaitis buvo šio minė
jimo prelegentas. Jo šiltai 
perduotas ir nešabloniškai 
parašytas žodis buvo išklau
sytas su dideliu dėmesiu.

/ Jo žodis bus išspaus
dintas kitame "NL" nume
ryje/.

Meninę programą atliko 
Montrealio Vyrą Choras 
su muz. A.Stankevičiurn,

smagiai padainavo 5 dainas 
ir dar vieną išprašyti. Cho
ristai ir muz. A.Stankevi
čius buvo apdovanoti tinka
momis dovanomis, o viena 
klausytoją A.Stankevičiui 
padarė siurprizą., įteikdama 
verbą iš Lietuvos žolelią.

• LAIKU ATSIUNTI PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBA. AČIŪ’ "NL”

•*3X» «XE)M<5K’ 'XeWaX* wfeMKSVI DĖMESIO DEŠRŲ MĖGĖJAMS! j
| Šviežios ir rūkytos dešros. Norintieji prašomi |

skambinti iš anksto. B. Jazokas, Tek: 365-9366. f
| ir A. Gudas, Tel.: 769-9902. IXŽX» «XE>W(2X» ‘XS’ttfSX’

RESTORANAS KOSUHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" - 

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. (VAIRŪS GĖRIMAI 

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dr. Jonas MALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600. 
Montreal. P.O H3G 1S5

Tel. Bus: 866—8235 
Namy 761—4675

Taręs padėkos žodį 
programos atlikėjams, A. 
Mylė nuoširdžiai padėkojo 
ir visiems atsilankiusiems 
bei visokeriopai prisidėju- 
siems prie šio minėjimo.

Priminė apie renkamas 
aukas lietuviams karo in
validams ir statomam pa
minklui Kanadoje, Mississau- 
goje Žuvusiems Už Lietu
vos Laisvę. Himnas. Vėlia
vą išnešimas.

Sekė geri užkandžiai- 
net ir kugelis, kurį iškepė. 
S.ir J. Rimeikiai, kavutė 
su pyragu.

Atvykusieji dar malo
niai pabendravo su svečiu 
iš Ottawos- prelegentu- ir 
kitais, kad ir nepergausia- 
me dalyvią skaičiuje. Bet, 
kaip p-kas pasisakė, kol 
jie - rengėjai būsią gyvi 

šios garbios tradicijos 
laikysiąs!. b.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kampas45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

Dr. Gaetan B&RARD, D.M.B.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. haul, des Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Tel : 662—1177

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

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. 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 1143, Sun Life Building 

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

8 psl.

HONEY FOR SALE •

Direct from the Beekeeper. S 1.10 per 
Delivery could be arranged too 1 Please 

Tel.: 627-1328.

pound.
call :

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H0P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus^ kreipianti s £ COST A, Tel.: 733— 9878

• GAteaux • Biscuits
• GAteaux au fromage
• Pam • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairus pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai Ir kitokia 

pyragai

2524. Oatario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

"ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.O. 

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

e Taisau Ir remodelteoja
e Slave ir perduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P-Q- &H3A 2G6_________Tel: 288-SSO

-T"(-----IIXIX/” I PORTRAITS
» V—II XI I | PASSEPORT - COMMERCIAL 

P H OTOĮ MARI AGE - WEDDINGS 

STUDIO! 5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

P.S. FINANCIAL SERVICES & INSURANCE 
PETER SODO ir JOHN POLCARY 

Profesiniai patarnavimai finansų reikalais:
* Annuites * R.R.S.P. * Life Insurance *
* Group Pension * Finansų ir mokesčių planavimas *

4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount H3Z 1T3
Tel.: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES RCg'd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., lb.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAHTS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.O. H4H 2M4

JONAS & COTE REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS ltd"
ALI ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 <
Telefonas: 721—9496

ei ...................
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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