
f Edm Jaslunas 
3704 W - 70 Place 
Chicago, ILL.60629
U.S.A.

LITUANIE INDEPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY

Nr. 23 . 1981 BIRŽELIO - JUNE 5 d.
1 ■— 01 , I

LIETUVIU. SAVAITRAŠTIS 7722 GEORGE ST. LA SALLE, P.Q. H8P 1C4 30 c.

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Kardinolas Stefan Wyszinski

MIRĖ KARDINOLAS 
WYSZYNSKI

Lenkijos kardinolas ir 
Katalikų Bažnyčios galva,di
delis lenkų patriotas ir įta - 
kingas asmuo, gerbiamas ir 
komunistų , Stefa n Wyszinski, 
mirė gegužės 28 d. Jis buvo 
79 m., sirgo vėžio liga.

Prieš mirtį kalbėjosi te
lefonu su besigydančiu Po
piežium ligoninėje.

Tūkstantinės minios pra
ėjo pro kardinolo karstą at
sisveikinta mos.
SKANDALAS ITALIJOJE

Biznierius Ličio Gelli,62 
m., bankrutavus vienam ban
kui New York’e, buvo ap
klausinėjamas. Policijai da
rant kratą, jo namuose rado 
kai kuriuos slaptus doku
mentus, sąrašą 962-jų as - 
menų, kurių tarpe tuzinai la
bai įtakingų Italijos žmonių. 
Paaiškėjo, kad jie priklauso 
Masonų ložei "Propaganda 
Masonica 2", kurios vadas 
"grand master" buvo Gelli . 
Jis pabėgo ir yra paieško
mas. Suimtas ir pulkininkas 
Antonio Viezzer,buvęs sau - 
gurno tarnautojas, kuris at - 
rodo, perleido kai kuriuos 
slaptus dokumentus ložei.

Sąraše rado vardus 3-jų 
ministerių, 16-kos teismo 
tardytojų, kariuomenės ir 
saugumo, mokesčių rinkimo 
tarnautojų, žurnalistų, banki
ninkų, biznierių.

Daugelis jų paneigė, kad 
priklauso ložei, kiti sakėsi, 
jog nežinojo ką darė ir ką 
reiškia ši organizacija.

Tai sukėlė didelį nepasi- 
-tikėjimą ir kitais valstybės 
ar šiaip įtakingais asmenį - 
mis. Taip Italija vėl, jau 41- 
ąjį /t/ kartą turės pertvar
kyti valstybės aparatą. Visa 
šios ložės rolė dar nepa
aiškėjo.

KINIJA LEIDŽIA ANGLŲ 
KALBA LAIKRAŠTĮ

Neįtikėtina, bet Kinija 
pradėjo leisti China Daily- 
pi r mą j Į anglų kalba dienraš
tį anglų kalba. Jis skirtas 
vis 'didėjančiam užsieniečių 
lankytojų skaičiui Kinijoje. 
Straipsniai ir žinios necen
zūruoti, skelbiamos Vakarų 
ir svarbiausios pasaulinės 
žinios, sporto irfinansų sek
cijos.

PABĖGO RUMUNIJOS 
OPEROS NARIAI, VIET
NAMIETIS

Šveicarijoje, gastroliuo - 
jant Rumunijos Operai,dingo 
7 jos nariai, o aštuntas pa
siprašė Šveicarijos politinės 
globos.

Vietnamietis, komunistų 
partijos narys, 37 m. am
žiaus, išslinkęs iš Tokyo 
viešbučio, nuėjo į JAV am - 
basadą, prašydamas politi - 
nės globos. Po 4 dienų jam 
buvo leista vykti į New York 
4-

KINIJA IR PAKISTANAS 
APTARĖ AFGANISTANO 
PADĖTĮ

Islamabade susitiko Kini
jos Min.Pirmininkas Zhao ir 
Pakįstano prezidentas gen. 
Zia. Vienas pagrindinių punk
tų jų pasikalbėjimuose,kur 
abu sutarė, buvo pasmerki
mas sovietų invazijos ir jų 
jų pasilikimas Afganistane . 
Dėl to abu yra rimtai susi - 
rūpinę. Zhao pareiškė, kad 
Pakistanu! ir Kinijai reikia 
"taikingos ir pastovios tarp
tautinės aplinkos, nes abu 
kraštai yra Įsipareigoję iš
vystyti savo ekonomiją ir

Ūkininkai Ontario prov., Kanadoje baigia pavasarinę sėją. Šiemet bus dvi sėjos, nes a- 
pie 25% grūdų galima buvo pasėti jau balandžio mėn.pradžioje, kuri buvo šilta. Netrūks 
ta grūdų, nė sėklų "supuvusiame" kapitalistiniame krašte,kaip kad vadina Sovietai...

Nuotr: Ontario Agrikultūros ir Mitybos Ministerija

pagerinti gyvenimą savo 
kraštuose". Jis taip pat pa
brėžė, kad "hegemonai so
vietai buvo labai nudžiugę, 
okupavę Afganistaną, bet jie 
nedavertino afganų tvirtybės, 
pietų Azijos ir bendrai viso 
pasaulio nusistatymo".

Zia, komentuodamas pa
brėžė, kad " santykiai tarp 
Kinijos ir Pakistano ne tik 
atitinka jų gyventojų normas, 
bet ir patarnauja visuotinai 
taikai".

KRIZĖ BANGLADEŠE
Bangladešo prez. Z.Rah- 

man’as, 2 valstybės tarnau
tojai, 6 saugai buvo nužudyti 
jiems bemiegant 3G gegužės. 
Tai atliko kraštutinių kairių
jų maištininkai. Jiems va - 
dovavo neseniai pašalintas 
iš pareigų generolas M.Ah - 
med’as.

Vice-prezidentas A.Sattar’ 
as paskelbė nepaprastą sto
vį ir kreipėsi į maištininkus, 
siūlydamas pasiduoti.

Tolimesnių neramumų kol 
kas nekilo. Atentatas įvyko 
rytinėje provincijoje, kur 
prezidentas netikėtai nuvyko 
apžiūrėti agrikultūrinės re
formoj vykdomą programą.

Maištininkai buvo užėmę 
radio stotį, paskelbė,kad su
daryta "revoliucinė taryba " 
ir pareiškė, jog jie nutrauks 
draugiškumo sutartį su In
dija. Ji buvo pasirašyta 1972 
metais.

Indija, Pakistanas ir JAV 

pas merkė atentatą.
Bangladeše gyvena 88 mil.

žmonių, žemės plotas-Wis- 
consin’o valstijos Amerikoje

GRIEŽČIAU TVARKYS 
ĮKAUŠUSIUS VAIRUOTOJUS

Naujasis Quebec'o provin
cijos Transporto Ministeris 
Michel Claire siūlo įvesti 
griežtesnes taisykles greit - 
keliais važiuojantiems. Bus 
didesnės bausmės sulaiky
tiems Įkaušusiems arba gir
tiems vairuotojams.

Pirmą kartą sulaikytiems 
bus atimamas automatiškai 
3 mėnesiams vairavimo lei - 
dimas. JĮ atgautų tik dar 
kartą išėję vairavimo tai
syklių kursą. Būtų daroma 
teisėjo nuožiūra išimtis, jei 
vairuotojas negalėtų atlikti 
savo darbo be automobilio.

Pagautas antrą kartą gir
tasis vairuotojas nustotų lei
dimo 6 mėnesiams ir galbūt, 
gautų dar kalėjimo. Taisyk
les reikia griežtinti, nes dau
guma auto nelaimių ant Que
bec’o provincijos greitkelių 
įvyksta dėl alkoholio įtakos 
vairuotojams.

Transporto ministeris 
.JClaire taip pat pažadėjo rū

pintis kelių pagerinimu viso
je provincijoje,

BAUSMĖS GIRTIEMS 
VAIRUOTOJAMS

JAV kasmet didėja auto
mobilių nalaimės, kurių 
priežastimi yra girti vairuo-

tojai. Neseniai viename
National Guard leidinyje ra- 
soma, kaip kituose kraštuo
se baudžiami neblaivūs vai
ruotojai.

Australija — nubaustų 
už vairavimą girtame stovy
je vairuotojų pavardės vie
šai skelbiamos vietinėje 
spaudoje po antrašte: "Gir
tas ir kalėjime".

Malaya — vairuotojas 
baudžiamas kalėjimu. Jei jis 
vedęs, tai įkalinama ir jo 
žmona. ■

Suomija, Anglija ir 
Švedija — Girti vairuoto
jai automatiškai baudžiami 

PABALTIECIAI PRIEŠ OKUPANTO RĖMIMĄ
Jungtinis Pabaltiečių Komitetas Washington’e pasiun

tė prezidentui Reagan’ui raštą, pažymint,kad grūdų eks - 
porto sulaikymas į Sovietų Sąjungą yra tikslus, ypač su - 
laikytinas pardavimas tų dalykų, kuriuos Maskva gali pa
naudoti savo militariniams tikslams. Draudimo nuėmi
mas galėtų būti neigiamas signalas Rytų Europos krizės 
akivaizdoje. Po šiuo raštu, kaip Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovas, pasirašė ir prof.dr. J.Genys.

UŽUOJAUTA ESTAMS
Amerikos Estų Tarybos pirmininkui J. Simonsonui 

pasiuntė dr. K. Šidlauskas užuojautos raštą dėl okupan
tų numarinto chemijos profesoriaus Juri Kukk, 40 metų 
amžiaus. Jis mirė kovo 27 d. lageryje netoli Murmans
ko, apie 200 mylių į šiaurę nuo arktikos ribos. Okupan
tai jį sausio mėnesį buvo nuteisę dvejiems metams kalė
jimo už tariamą antisovietinę agitaciją, tikrumoje gi, už 
estų tautos laisvės gynimą.

STUDENTAMS APIE LIETUVĄ
Stiprinama akcija, kad JAV aukštesniųjų mokyklų mc 

kiniai daugiau pažintų Pabaltijo kraštus. Tuo reikalu 
į Amerikos Lietuvių Tarybą kreipėsi Amencans for 
Congressional Action to Free the Baltic States, kad ALT 
pasiųstų jiems didesnį kiekį kun. dr. J. Prunskio knyge
lės "Lithuania", kuri numatoma panaudoti kaip studijų 
medžiaga aukštesnėse mokyklose.

NAUJAS CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS PIRMININKAS

Nauju Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininku meti
nėje konferencijoje, bal. 26 d. išrinktas ALT centrinės 

valdybos narys, Petras BUČAS. Chicagos Lietuvių Ta - 
ryba savo konferencijoje Amerikos Lietuvių Tarybai Lie
tuvos laisvinimo reikalams Įteikė iš surinktų aukų 9000 
dolerių.

PREMIJOS UŽ STRAIPSNIUS APIE LIETUVĄ
Amerikos Lietuvių Taryba skelbia konkursą straips

nių apie Lietuvą amerikiečių ir kitų kraštų leidžiamuose 
laikraščiuose ir žurnaluose. Konkursas tęsis iki 1982m. 
sausio 1 d. Konkusro terminui pasibaigus, straipsnių 
iškarpas ir atspaudus siųsti Į ALT centrinę įstaigą, Kon
kurso Komisijai, 2606 W. 63 St., Chicago, IL. 60629. 
Pirmą vietą laimėjusiam bus išmokėta premija 500 dol., 
antrą - 300 dol., ir trečią - 200 dol. šį konkursą pa - 
siūlė ir premijoms 1OOO dol. paskyrė kun. dr. J. Pruns- 
kis. Konkurso jury komisija bus paskelbta vėliau.

LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ INFORMACIJOS CENTRO 
RADIO PROGRAMA

Kalifornijoje centrą turintis Lietuvių Amerikiečių 
Informacijos Centras gegužės 23 dieną per Los Angeles 
lietuvių radijo programą pradėjo savo pirmąją translia
ciją. Klabėjo Algirdas G u st a i t i s , Daina Gudaus - 
kaitė, Ilona Bužėmaitė, Rimas Polikaitis, Dobi
las Steikū na s Vaida Kišky t ė,.Laima Balčienė.

Ankstesnėje radijo programoje kalbėjo Saulius Da- 
muši s.

Norintiejo gauti tas lietuviškas programas ar jų dalis, 
kviečiami rašyti Lithuanian American Information Center, 
P.O. Bov 29657, Los Angeles, Calif. 90029, U.S.A.

maždaug vienų metų kalėji
mo bausme.

Pietų Afrika —Girtas 
vairuotojas baudžiamas 1O 
metų kalėjimo bausme, 1O, 
OOO dolerių pabauda, arba 
abiem.

Turkija — Girti vairuo
tojai policijos nugabenami 
20 mylių už miesto ir pri
verčiami grįžti pėsčiomis.

Bulgarija — Antroji 
baus mė už vai ravimą neblai
vame stovyje yra paskutinė. 
— Baudžiama mirtimi.

San Sa 1 va do r a s—Gir
ti vairuotojai baudžiami su
šaudymu. (Iš "D".).
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai !
I our la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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MELO MALŪNAI 
MALA

Tie, kurie nuolatos šaukia visų šalių proletarus vie
nytis, kad paskui galėtų stovėti eilėse prie beveik nesą - 
mų produktų ir prekių, kad galėtų išgyventi liaudies lai
mę sovietiniuose kacetuose /kur nors už Uralo, žemės 
galo/, kalėjimuose bei bepročių ligoninėse, tie " liau - 
dies išvaduotojai” mums gerai pažįstami. Mes jau įsi
gijome imunitetą prieš tas raudonąsias viliones. Mes 
žinome, kuo kvepia garsusis komunistų manifesto/1848 
m./ kalambūras: "Jūs nieko nebegalite prarasti - tiktai 
retežius". Ir dar kaip galite prarasti-žemę, namus, są
žinę, savigarbą, laisvę, valstybę ir.. .galvą.

C čia, šitame pertukusiame ir gobšiame Šiairės A- 
merikos kontinento viršugalyje sovietinė melo mašina 
tebežvejoja drumstame vandenyje kaip tik išgali ir nori. 
Bando griauti šlubuojančią šių kraštų ekonomiją, parda
vinėdami žymiai žemesnėmis kainomis savo Ladas/ku- 
rių tikrai "nenada"/,laikrodžius,siuvimo mašinas... 
/Montrealio dienraštyje "The Gazette" keli skaitytojai 
jau liaupsina Ladą dėl to, kad pi gus automobilis’./ 
Tų gaminių kokybė, be abejo, sovietiška, bet šio krašto 
gobšuoliai griebia tas prekes ir kartu-užnuodytą sovie - 
tinį slieką. Gal yra net tokių, kurie tai daro iš ideologi
nės meilės. Tik faktas lieka faktu: yra čia tokių, kurie, 
anot žemaičių patarlės, kad sutaupytų kelis dolerius va
rytų utelę šimtą kilometrų...

Kovos prieš satrapus esti visados visuotinos, be 
kompromisų. Tokia ji turi būti ir prieš sovietinius svie
to mulkintojus. Negi mes patikėsime, kad kiekvienas pa
bėgęs iš raudonosios maskolijos kalėjimų bei kacetų y- 
ra išsigimėlis, sukčius, vagis, paleistuvis, kriminalistas 
ir 1.1. ? C taip porina Maskva. Štai jau paskutinysis pa
bėgėlis Vladas Šakalys anto jų, tėra paprastas vagišius 
bei apgavikas. Tai kitas "sliekas", skirtas kvaileliams, 
ant kompartinės meškerės’. Pagal Maskvą,taurūs yra , 
aišku, visi visų tautų okupantai, padlaižiai, saugumiečiai, 
politbiuro budeliai, sovietiniai laikraštininkai- visų fak
tų iškraipytojai, visokiefir čia buvę)apsimetėliai, skys - 
takošiai ir kietagalviai. Tokie, kurie grįžę į plačiąją tė
vynę',' dergia mus net susirietę, grožėdamiesi mūsų do - 
vanotomis gėrybėmis bei naudodamiesi " kapitalistiško 
išsigimimo" pagamintomis mašinomis.

Bet - be melo toji imperija neišgyventų nė dienos . 
Visi sukčiai ir tironai bijo, kaip velnio, šviesos ir tiesos. 
Taigi: be vėjo, be vandens ir elektros, be branduolinės 
energijos, tiktai politbiuro nuosavom spartuoliškom jė- 
gom.Maskvos melo malūnai mala ir mala ir mala.

Nemini .tačiau, jie nei gėdingų Birželinių Tjėmimų 
tragiškos 4C-ties metų sukakties, nei 1939 metais pasira
šyto nacių-komunistų sąmokslo dokumento, kuriuo bu- 
vo antspauduota Estijos,Latvijos ir Lietuvos valstybinė 
mirtis.

Tiesa žiauri. Tiesa demaskuoja. Tiesa taria galuti
nį sprendimą; melas liko, lieka ir liks tiktai melu. Net 
Maskvos malūnai nepadarys tiesos iš melo. Visos 
melo imperijos žlugo. Ateis eilė ir Maskvai.

H. N a g y s

LIĖTUVOS „PARDAVINĖJIMAI ”
/Iš "Vaivos Rykštė", Bronys Raila/

Nesąmonių visur pasitaiko. Ir visada. Bet kartais 
būna tokių, kur daugiau stebiesi ne tiek paęia nesąmone, 
kiek drąsa skelbti tokią nesąmonę, turbūt, tikint,kad gal 
vis tiek kas nors patikės.

Pavyzdžiui, prieš karą Lietuvos komunistų pogrin
džio laikraštėliuose, o šiandien tarybinėje Vilniaus spau
doje ir net istorijos ’’mokslo" knygose prisispyrusiai kar
tojama, jog nepriklausomos Lietuvos valstybės vadai bei 
mūsų kai kurios politinės partijos vis labai norėjusios 
Lietuvą svetimiem "parduoti". Atrodo, joą tik ir ieško - 
jo pirkėjų, teiravosi dėl kainos, bet niekas nepirko...

Toks dalykas ,kad nepriklausomų kraštų vyriausybės 
ar net patys prezidentai galvotų ir konspiruotų, kaip savo 
šalį svetimiem parduoti, vargu šiandien tiktų ir pasakų 
literatūrai. Net maži vaikai tokiom nesąmonėm grei
čiausia nepatikėtų.

Todėl daugiau negu keista ir šioji bolševikinė pastan
ga vis dar įtikinėti apie Lietuvos "išpardavinėjimus". O 
pasiūlymų parsiduoti, girdi, buvę apsčiai. Kadaise Ang
lijai,Prancūzijai ir Amerikai, vėliau Lenkijai , o galiau- 
2- psl.

Mūsų. Sportas
Pakartotinai - TREČIĄ KARTĄ kreipiamės į Vak. Eu - 

ropoję, Kanadoje ir Šiaurės Amerikoje gyvenančius spor
tininkus,sporto darbuotojus, veteranus bei mėgėjus ir 
prašome skubiai siųsti medžiagą, kuri apimtų 1944 -1980 
sportinę veiklą ir organizaciją.

Ypač pageidautina tiksli sporto vienetų metrika /įstei - 
girnas, valdybų ar komitetų sudėtys, sportiniai laimėji - 
mai, santykiai su visuomene, visomis organizacijomis ir 
svetimtaučiais, ir 1.1./. Prašome kartu siųsti ir NUOT
RAUKAS /jos bus grąžintos/, kur matomi asmenys būtų 
išvardinti.

Medžiagą SKUBIAI siųskite iki liepos mėn. 1 d., se
kančiais adresais: Pranas MICKEVIČIUS, 4831 So. 23 rd 
Str.,MILWAUKEE, Wis.,USA, arba Sigitas KRAŠAUS - 
KAS, 32 Pasadena Gardens,Toronto,Ont. ,M6S-4R5,Ca - 
nada.

Minima medžiaga bus panaudota ŠALFAS -Sąjungos lei- 
di'nio "Išeivijos sporto istorija 1944-1980" išleidimui.Tik 
nuo mūsų visų glaudaus bendradarbiavimo priklausys jos 
išleidimo laikas ir kokybė. ŠALFASS-gos C.

' VALDYBA

šiai Antrojo pasaulinio karo išvakarėse hitlerinei Vokie
tijai.

Dvisavaitinis "Švyturio" žurnalas 19.74 metais seri
jom skelbė "dokumentus", žinoma, su savotiškais komen
tarais įrodinėdamas, jog ir perversmui besiruošianti 
volde mari ninku grupė, ir net pats valstybės prezidentas A. 
Smetona rimčiausiai triūsėsi Lietuvą sunacinti ir už dy
ką atiduoti hitlerinei Vokietijai.

Šitokiam pliauškalui paremti skelbiami neva slaptie
ji anų laikų/1939-4C m./ policijos ir seklių pranešimai. 
Kai kurie neabejotinai klastojami,pvz.,įvedant nacistinę 
terminologiją apie kreisleiterius ar gauleiterius. Tai vo
kiški žodžiai ir titulai, kurių lietuviai savo tarpe anais lat- 
kais niekad nėra vartoję ir ne dažnas būtų supratęs. Ne - 
būtų jų vartoję ir Lietuvos žvalgybos agentai pranešimuo
se savo vyresnybei.

Pats "rimčiausias" argumentas - tai kad prezidentas 
Smetona, sovietinių įgulų išsigandęs, jau buvo pasiryžęs 
karo pradžioje galutinai Lietuvą parduoti Hitleriui.

Tam "įrodyti" jau kelintą kartą minimas buvusio 
Valstybės saugumo departamento direktoriaus A.Povilai
čio liudijimas.

Šaltinis,būtų rimtas ir kvalifikuotas.' Bet koks jis iš 
tikrųjų? Juk tai tik neva ištraukos iš jo vardu sudėstyto 
tardymo protokolo ar kokio panašaus "prisipažinimo"ka- 
lėjime, kai direktorius jau buvo sovietų NKVD suimtas ir 
išvežtas į Rusiją.

Ar jis ten pasirašė, ar tik jo vardu surašyti buvo tar
dytojų parengtos bylos duomenys, apie "išpardavimą"? Ne 
tik lietuviai , bet visi Sovietų Sąjungos piliečiai seniai ži
no, ko verti tokie tardytojų Surašyti "liudijimai", kartais 
paversti beprotiškos prasmes apkaltinimais.

Lig šiol nėra girdėtas, niekada nepraneštas joks vie
šas ar ir neviešas direktoriaus Povilaičio teismas. Nie
kas neturėjo priemonių patikrinti protokole surašytų tar
dytojo svaičiojimų. Net nežinoma,ar iš viso po jais buvo 
padėtas tikras Povilaičio parašas. Pagaliau, kur,kada ir 
kaip tie jo pareiškimai buvo pateikti? Kur jų originalai ?

Vakarų teismų kraštuose nesiremiama vienais slap
tų kalėjimo tardymų protokolais, ypač sukuriamuose so - 
vietų saugumo įstaigų metodais. Pagal tokius falsifikatus 
nerašoma nė istorija. Net komunistinės Rusijos istorijos 
šiandien nebedrįstama pasakoti pagal Bucharino ar kitų 
Stalino išžudytų komunistų vadų "nusikaltimo" prisipaži
nt mus.

"Švyturio" komentaruose randam pastabą,kad nei vol- 
demarininkai, nei prezidentas Smetona betgi "nebespėję 
Lietuvos parduoti hitlerininkams".

Kažin kodėl? Juk laiko buvo užtektinai.Norint, labai 
greitai buvo galima parduoti. Hitleris bematant mielai bū
tų priglaudęs mūsų kraštą, jau "Mein Kampf" numatytą 
vokiškai suvirškinti.

Nesišypsokit. Sovietų žurnalas iškelia rimtesnes prie 
žastiš ir kliūtis. Girdi,pardueti nesuspėta, nes "ilgai 
kentėjusi lietuvių liaudis atkūrė tarybų valdžią"...

Keista - "atkūrė"? Kad juk atkurti nebuvo ko, nes 
nepriklausomos Lietuvos respublikoje niekad nebuvo ta - 
rybų valdžios. Nesėkmingo trumpučio kapsukinio mėgini
mo su raudonarmiečių durtuvais po Pirmojo karo Vilniu
je "įkurti" Rusijos rėmuose sovietinę Lietuvą juk niekas 
nelaikom tarybų valdžios "įkūrimu" tuo labiau valstybės 
įsteigimu.

Lietuvių liaudžiai tačiau teko būti liudininke, kai 1940 
metų vasarą Tarybų Sąjungos kariuomenė okupavo Lie - 
tuvos teritoriją ir tada jau greit "įkūrė" ne tik tarybų 
valdžią, bet ir visą Lietuvą prijungė prie Rusijos. Jei no
rit gražiau - prie Tarybų Sąjungos...

Matom, kad faktų paliudyta tiesa ir išvada apie Lietu - 
vos valstybės "išpardavinėjimus" yra labai aiški.

Jokia Lietuvos valstybė, nei lietuviška politinė parti - 
ja niekada niekam nepardavinėjo savo valstybės nepriklau
somybės - nei Hitleriui, nei Lenkijai, nei vadinamiems 
Vakarų imper’alistam. Jokia politinė lietuvių "grupuotė" 
niekad apie tai negalvojo, ir toks dalykas niekados neįvy
ko. /Tik Ribentropp’as ir Molotov’as darė ^prekybos su
tartis" savo tarpe,kai dalijosi dar nepagauto žvėries kai
lį...Red./.

Lietuvos nepriklausomybė buvo sužlugdyta, tik kai 
Sovietų Rusija jėga užgrobė mūsų kraštą .

Vieni ntėlė tada dar labai negausi Lietuvos gyventojų 
"grupuotė", kuri tam pritarė, kuri mielai sutiko Lietuvą 
parduoti ir pati parsiduoti, vadinosi Lietuvos komunistų 
partija.

Tokia buvo ir tokia liks nuoga tiesa.
Begėdiška ir gėdinga.

-----------&BalJas
PRANEŠIMAS VISIEMS SKYRIAMS IR DIREKTORIAMS 

Pranešame, kad BALF'o trimetinis 2O-sis seimas yra 
šaukiamas Southfield, Mich., prie Detroito.

1981 metais spalio mėn. 24 - 25 dienomis.
Dievo Apvaizdos Parapijos salėje,
25335 W. Nine Mile Rd.
Southfield, Michigan 48075 (Detroito priemiestis).

Šeštadienį, spalio 24 d. :
9:30 vai. ryto — registracija,
1O:- vai. ryto — atidarymas.
Vakare —iškilminga vakarienė ir meninė 

programa.
Sekmadienį, spalio 25 d. :

10:30 vai. ryto —Šv.Mišios Dievo Apvaizdos pa* 
rapijos bažnyčioje — už gyvus ir mirusius 
BALF’o veikėjus.
Po mišių — paskutinis seimo posėdis ir seimo 
uždarymas.

Platesnė informacija bus pranešta vėliau.
Seimą globoja ir ruošia Detroito BALFo direktoriai —

Jurgis Mikaila ir Rožė Ražausklenė, talkininkaujant sky
riaus valdybai.

Prašome visus sudaryti atitinkamus planus, kad seimas 
būtų kuo skaitlingesnis. Taip pat galima iš anksto pasitar
ti del seimo atstovų paskyrimo.

BALF'o CENTRO VALDYBA

P. INDREIKA

AIRIŲ KATALIKŲ IR 
PROTESTANTŲ KOVA

Istorija yra pilna pavyzdžių, 
kad dėl religijos buvo daug 
kankinių paaukojusių savo 
gyvybę. Vieni iš jų tapo pa
kelti į šventuosius, o kiti pa
miršti. B. Sands bado mirtis, 
Maze kalėjime, yra susijusi 
gal daugiau su politika turin
čią religinį antspalvį, atspin
dintį ilgose kovose tarp kata
likų ir protestantų. Airijos 
agonija prasidėjo su anglu 
įsibrovimu . ir jų okupacija. 
Kovojant su anglais airiai su
kilo, nes anglai rėmė protes
tantus persekiodami katali
kus, laikydami juos žemes
nės klasės piliečiais. 17 am
žiuje Anglijos karalienė Elz
bieta pasiskelbė Airijos ka
raliene, suvaržydama airių 
parlamento teises pravesdar- 
ma radikales politines refor
mas, konfiskuodama žemės 
ir įkurdindama anglus kolo
nistus. Katalikai privalėjo 
mokėti dešimtinę protestan
tų kunigams, katalikams bu
vo atimtos teisės katalikiš
kai šviestis, balsuoti ir rink
ti į parlamentą narius. Airiai 
katalikai savo tėvynėje virto 
nuomininkais, kurie viską 
metę pradėjo emigruoti į ko
lonijas: Ameriką ir Kanadą. 
Likę tėvynėje pradėjo prieš 
Angliją partizaninį karą ir 
1916 m. paskelbė respublikos 
įkūrimą, bet nuo pietinės da
lies atsiskyrė-šiaurinė Airi
jos dalis, kurioje daugiausia 
buvo apsigyvenę protestan
tai. Anglijos parlamentas 
pripažino Airijos respubli - 
kos įsteigimą, išskiriant Uls- 
terio provinciją, naujoji res
publika turėjo pripažinti Ang
lijos karaliui savb ištikimybę. 
Šios priesaikos Anglijos ka
raliui pavyko atsikratyti tik 
1921 m., bet šiaurinė Airijos 
dalis pasiliko anglų kontro
lėje.

Nuo 1969 m. dėl teritorijos 
sujungimo prasidėjo kovos ir 
aukų skaičius jau viršija 21, 
OOO skaičių. B. Sands mir
tis įtampa dar labiau padi - 
dino. Betproblemos išspren
dimą sunkina ta aplinkybė, 
kad šiaurinės airi jos protes- 
tantąi nenori susijungimo. 
Panašiai atsitiko ir Ameri
koje prieš 200 metų civilinio 
karo metu. Prezidentas 
Linėoln’as šios problemos iš
sprendimui pasinaudojo ne
sugriaunamą karo dėsnį: kad 
kariaujanti viena pusė turi 
pralaimėti karą. Bet Angli
ja, laikydama Šiaurinėje Ai - 
rijos dalyje 30, OOO kariuo
menės, vengia aktyviai įsi -

velti į partizaninį karą ir vie
ną dieną gali kariuomenę iš
traukti, palikdama airius ko
voti tarp savęs dėl teritori
jos sujungimo. Šiaurinėje 
dalyje protestantai viršija 
katalikus trys prieš vieną, 
jie yra geriau ginkluoti, di
desni užsispyrėliai, fanati
kai, remiami Anglijos. B. 
Sands mirtis giliai paveikė 
airių katalikų patriotinius 
jausmus. Owen Car r an, bu
vęs vyriausias Sands išrin
kimo į Anglijos parlamentą 
akcijos vadovas, per laido
tuves pareiškė, kad Sands 
liks amžinu simboliu Airi jos 
žmonėms kovoje dėlterito - 
rinės-vienybės ir airiai nie
kad nedėvės britų kalėjimų 
uniformų. ■

Britanijos gen. konsulas I. 
A. C. Kinear, San Francisco 
Chronicle laikraštyje Š. m. 
gegužės 8 d. patalpino laiš
ką sakydamas, kad Anglija 
daugelį kartų yra pareiškusi, 
kad nėra tokio dalyko: kaip 
politinė žmogžudystė, poli - 
tiškas bombų mėtymas, po
litinis teroras ir pn. Žmog
žudystė lieka žmogžudyste 
ir jokių politinių nuolaidų ne
darys, nes šantažas tik di
dins terorą.

Žiūrint į šią problemą lie
tuviškomis akimis — Sands 
savo gyvybę paaukojo kovo
damas su primesta neteisy
be — dėl teritorinės vieny
bės ir prigimtinių žmogaus 
teisių, kad visi piliečiai bū
tų traktuojami lygiomis. Ar 
mūsų politiniai kovotojai, di
sidentai, pogrindžio spaudos 
darbininkai ir kt., jei nebūtų 
Šventai įsitikinę savo siekia
mų tikslų kilnumu ir neturė
tų okupantų daromų lietuvių 
tautai skriaudų ir įvykdytų 
teroro veiksmų, vargu ryž
tųsi eiti įkalėjimus ir mirti 
nuo NKVD kulkos. Taip pat 
ir Airijos pogrindžio armija 
— IRA nedaro jokių nuolaidų 
ir tiesiog reikalauja anglų 
pasitraukimo ir baigimo im
periškos hegemonijos.

Nevieną kartą Airijoje bu
vo jau statomi taikos tiltai, 
bet neįpusėjus, vėl jie būda
vo sugriaunami ir artimoje 
ateityje nenumatoma, kad ko
vos aprimtų. Anglai norėtų 
pasitraukti, jeigu būtų pa
siektas koks nors sus i tari
mas tarp katalikų ir protes
tantų ir sudarytas koks nors 
autoretingas organas, kuris 
pajėgtų prisiimti šios prob
lemos išsprendimą.

PAGILINK SAVO LIETUVOS ISTORIJOS ŽINIAS: NUEIK 
į LIETUVIŲ. BIBLIOTEKĄ, JEI NETURI KNYGŲ.

" NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Jūs priklausote Kanadai

•••o Kanada priklauso 
jums

Kanada yra jūsų,, šalis- Kiekviena provincija, 
kiekvienas miestas, kiekvienas miestelis!

Atlanto provincijos r ytuose, žavinga 
valstybinės sostinės sritis, didingieji 

Rockie kalnai vakaruose ir už j ų. I 
Vakarines sritys. Tai nuostabaus ir 

nat ūr alaus grožio, pažangos ir paprasto 
nuoširdumo salis, su 

plačiausiom atostogų, gan mynėm, 
, kuriu neturi jokia kita šalis.
Šiais metais susipažinkite ir su kitomis 

Kanados sritimis!

Canada
TIEK DAUG GALIMYBIŲ

■ Canadian Government Office de tourisme
■ Office of Tourism du Canada

____ | BALTO-AISČIU CIVILIZACIJOS 
/ tęsinys /

A/ Šventėvio, arba KRIVIŲ KRIVAIČIO, valdžia pasiliko 
tokia didelė,kad jei jis kurį iš savo vaidilų, .nešant jo 
lazdą arba krivulę, nusiųsdavęs pas didį ar mažą pa
reigūną, tai tas VAIDILA būdavo kuo garbingiausiai pri
imamas, išklausomas, o jo Įsakymai būdavo įsidėmimi ir 
vykdomai taip pat, kaip pas mus popiežiaus legato ir įga
liotinio, ar popiežiaus vardu veikiančio.
B/ Stebuklingu būdu šis mūsų Krivių Krivaičio atvaizdas 
buvo rastas Jugoslayijos teritorijoje. Pastebėkite KRIVIŲ 
KRIVAIČIO liturginius rūbus. Tai garsiųjų “Baltųjų Žy
nių“ viršutinis balto lino “sijonas", išmargintas išsiuvinė
tais raštais. Tokius pat raštus dėvi ir P-Rusėnų Krivai
tis senoje vokiečių graviūroje. Karališkos giminės " bal
tieji piliečiai" aprašomi daugumos istorikų: tai mūsų A - 
rijų tikybos dvasiškiai.

Vertas dėmesio ir aukštos stilizacijos pasiekęs ke - 
ramikos menas, ypač laiminantis rankų judesys, sulietas 
Į pusratį. Dievo tarno didžiulės ausys simboliškai išreiš
kia “tūkstančio ausų“ Žynio puikią klausą - tolimiausių 
pasaulio naujienų girdėjimą. Išsiplėtusios Šventaregio a- 
kys vaizduoja ateities pramatymą, gi Pranašo burna - 
s a u 1 ė - spindi aukso žodžiais /plg.Didžiojo Kunigo 
ŠVENTASAULUVIO "Aukso Žodį" Ingaurio Žygio sakmė
je/. Šventojo Aro "/"Varlio“/, Perkūno pasiuntinio, spar
nai dengia jo pečius - trys žaibai nukarę ant krūtinės. 
Mitrumas, {žvalumas, pabrėžta jo ausų ir akių stilizaci
ja nurodo MITROS dvasiškį. Mūsų vyriausio dvasiškio 
rangas pabrėžtas septyniomis kasytėmis. Tai aukščiau
sias mitrizmo laipsnis, be to,kasytės mumyse reiškė lais
vą žmogų.ir tik vergams buvo skutamos galvos.

Mėnulis ir Aušrinė pavaizduoti dviem šviesos ratais, 
spindinčiais kairėje ir dešinėje pusėje jo krūtinės. Tre - 
čiasis ratas burnoje - tai "gražioji Saulė, prasidėjusi iš 
Dievo veido". Mitros/Dievo/ tapatybė dargi pabrėžiama 
jo akimis, gausiomis kaip žvaigždės.

Nesuprantamai, vis dėlto, jam trūksta jo dvasi
nės galios atributų: mūsų Krivūlės ir Pasaulio Impe
rijos Tiaros. Trūksta be to, ir viršutinės galvos dalies , 
nes šie dalykai neabejotinai buvo auksiniai /plg.Perkūno 
stovylos Kijeve aprašymą - sidabro galva su aukso ūsais*'- 
Šios šventikų kastos rūbas yra labai panašus Į RAMZESO 
III Medinet Habu šventykloje atvaizduotus Palestinos Py~ 
listėnus. Net ir jų kastos » vardas identiškas: Baltieji Žy
niai, "piliečiai" arba p y 1 i s g a i , pilistėnai. Jų tauta 
nešiojo h e t h, t. y., getų vardą/ gotų, gudų/. Jų mil
žiną GALIOTI /Galingą/, anot biblijos, nukovęs Dovydas .

Aukštai civilizuotų Arijų laikais, rusėnų valdyto
se ir gyventose Polocko - Vitebsko - Smolensko žemėse, 
yra išlikęs folkloras, surinktas "Mėlynosios Knygos" /Go- 
lubionaja Kniga/ lapuose, kuris iš karto sužavi vaizduotę 
savo didingumu, aprašant Pradžiapatį:

“Iš kur prasidėjo Baltoji Šviesa ?
Iš kur 
Iš kur 
Iš kur 
Iš kur 
Iš kur 
Iš kur

gražioji Saulė?
šviesusis Mėnulis ?
skaisčiosios Aušrinės ?

prasidėjo
prasidėjo
prasidėjo
prasidėjo tankiosios Žvaigždės ?
prasidėjo stipriosios ^Liūtys ?

prasidėjo didieji Viesulai ?“

LIKUČIAI

B/ KRIVIU KRIVAITIS 
liturginiuose rūbuose

Jaunasis - skaistus Mėnulis iš Dievo krūtinės, 
Skaidriausios Aušrinės iš Dievo rūbų, 
Tankiosios Žvaigždės iš Dievo akių, 
Stipriosios Liūtys iš Dievo minčių, 
Didieji Viesulai iš Šventosios Dvasios, 
Paties MITROS, Dangaus Imperatoriaus ’." 
Taigi, visi MITROS-Dievę atributai randami Krivių 

Krivaičio liturginiuose rūbuose, ir net aprašomi Sv. Jono 
Prologo eilutėse: "Pradžiapačioje buvo Žodis /in principle 
erat Verbum.../, ir Žodis buvo prie Dievo /taip kaip sa
koma Rig-Vedoje, indų šventraštyje/, ir ŽODIS BUVO 
DIEVU *.

Taigi, pradžioje nebuvo nieko, tik Nemirtingoji Barnia, 
Šventoji Dvasia, Visuotinės Gyvybės Pradas, arba kaip ją 
lietuviškai vadina sanskrito šventraštis -PRA - 
DŽIAPATI. Kaip galime matyti, išpažinome tik vieną 
Dievą, abstraktų, nedalomą, nematomą "vienatos" kury - 
bos pradą, suvokiamą tik per jo atributus. Mūsų senoviš- 
kiausio Dievo vardas, randamas pas hetitus PARKUN , 
sanskrito Vedoje PARJANYA ir Persų Avestoje PARŠAN 
lytimis, liudija tuos žiliausius laikus, kai buvome jų "kai
mynais". Niekur kitur pasaulyje to žodžio nevartoja, ne
bent slavų labai pavėluotame PERUN, kaip įrodo jo nudi- 
limas.

Jo vardo sinonimų turime gausybę. Jis ir Sutvėrė - 
jas, Sutvertojas,Kūrėjas,Kųreišis,Aukščiausias,Viešpats, 
Varys, Praamžius, Varūna-Mitra ir 1.1. Tie pakaitalai 
nuolat atsirasdavo, kai dievybės vardas pasidarydavo "ta
bu" -per šventas,kad jį naudotų kasdieniškai kalbai.

Tuo būdu Kaunogardyje /Kijeve/ garbinama mūsų pra 
bočiaus "Trojeno-Perkūno" statula, paliudyta rusėnų 
/rasų, rusų/ kronikomis, yra daiktinis Įrodymas, kad ne
sapnuojame kažkokį Trojos sapną. Viduramžių rankraš
čiai taip pat neabejoja Trojos tautų istorija, nes ji dar ne
buvo spėta panaikinti ir išjuokti. INGAURIO "Žygio Sak
mė" prabočių Trojėną mini net keturis kartus, ir su labai 
didele pagarba. JĮ randame ir oficialioje LAVRENTIEVO 
bei kitose Rasų / rusų, rusėnų/ kronikose. /Šv» Jurgio , 
kuris dabar išmestas iš’šventųjų" tarpo’./. Čia paaiškėja 
ir teologinis P r a bočių garbinimo pagrindas.

Tai tiek apie Krivių Krivaitį, Perkūno "sūnų", jo at
stovą žemėje ir jo simbolinius liturginius rūbus,Saulės 
ir kitus " garbinimus", bei mūsų "tautinius" rūbus- anų 
gerų laikų simbolius.

MAŽVYDAS: Oi, degsi pragare 
Per savo burtus! Oi, Beranki, degsi...

Kokie jūs katalikai! Stabmeldžiai. 
Kiekvienų žygį, pradedate burtais 
Ir burtais baigiat. Poterių nemokat. 
Zegnojatės, mačiau, kaire ranka. 
Ir tris kartus per kairį petį, spiaunat. . 
Žemėpačiais, lauko sargi ai s, žalčiais 
Aptekę jūsų, sielos. Dievas mato 
Kaip as dėl jų. su pragaru grumiuosi. 
Kas ten ant tavo kaklo, Nikodemai ? 
Atseki marškinius. Taip ir maniau: 
Žalčių, gyvačių kaukuolės I į duobę, 
į duobę , Nikodemai!

Just.'MARCINKEVIČIUS (is "Mažvydas”)

alglmanto skiltis
MWMNMMNMMMinMAAMnwwWWMMW«WV*«*<M

LIETUVĖS MOTERS MISTIFIKACIJA

Ne tiek nustebino, kiek nuliūdino anądien skaityta žinu
tė, apie pasitaikančius laiškus mūsų laikraščiams, ku
riuose likusi našlė — žmona, pranešdama apie savo vyro 
mirtį, kartų prašo sustabdyti laikraščio siuntinėjimą . 
Girdi, nėra kam skaityti. Šitas įvykis tiesiog prašyte 
prašosi tam tikro gretinimo su kątik prabėgusio gegužės 
mėnesio iškilmingais aprašymais mūsų periodikoje apie 
motinas ir lietuves moteris aplamai. Tuose rašiniuose itin 
aukštai buvo keliamos lietuvės moters gerosios savybės , 
užmirštant, sąmoningai ar ne, paminėti ar bent priminti 
pasitaikančias (gal net gausėjančias) ir netąip jau šviesias 
savybes. Kągi, visi esame tik žmonės, dažnai gerokai vei
kiami aplinkos manierų, greitojo kasdienybės vyksmo, sū
kurio, kuris vis jau palieka nevisada laukiamus atspin
džius.

Būtų beveik nedora nepaminėti vieno kito atvejo, kurie, 
vis jau turėtų sudrebinti kaikurių mūsiškių šiaip visai ra
mias sąžines. Va, ką jūs pasakysite apie lietuvę žmoną ir 
motiną, kuri, priešingai nusiteikusi prieš visą lietuvišką 
veiklą (kam gi tas laiko gaišinimas, anot jos) ir neduoda 
jokios moralinės paramos savo vyrui, kuris stengiasi kiek 
galint daugiau dirbti eilėje liet, organlzaciniij junginių. Jei 
jo nėra namuose ir kas nors jam skambina telefonu, kai 
kada net ir svarbiais, neeilinės reikšmės reikalais, jam 
grįžus net neužsimena, kad tas ar kitas skambino, prašė 
atgal atskambinti ir pan. Žmogus taip ir nežino, kad val
dybos posėdis atšauktas, data ir vieta pakeista, kad jis 
prašomas specialiai tą ar kitą darbą įvykdyti. Ir taip 
vyksta nebe pirmi metai.

Šio rašinio pradžioje buvo paminėta apie našles, atsisa
kančias toliau imti lietuvišką laikraštį. Nereikia klausytis 
pasakų apie našles, kai čia pat žinome atsitikimus, kaip 
žmonos, savo pačių iniciatyva, atsako laikraščio ar žurna- . 
lo prenumeratą, ar kitu atveju, slepia ateinančią liet, pe
riodiką nuo iš darbovietės namo grįžusio vyro. Sako, tegu 
neskaito, bet dirba aplink namus, kieme ar viduje, juk tie 
darbai ir darbeliai niekados nesibaigia. . .

Gal tai dar ir ne visuotini reiškiniai, bet, tikėkite, jie 
nemažėja, greičiau dažnėja. Kažkaip norėtųsi teigti, kad 
bent išeivijoje, lietuviški nusiteikimai yra lyg ir stipresni 
mūsų vyriškoje pusėje. Tuo, jokiu būdu nesinori užgauti 
ar nedavertinti tikrai gausių mūsų moterų ir merginų, ku
rios ir dirba ir stengiasi tiek šeimos aplinkoje, tiek ir iš
orės gyvenime, puikiausiai reprezentuoja lietuviškus idea
lus ir patriotines nuotaikas.

Stengiantis esamą padėtį vertinti blaiviai, vis dėlto ne
valia praeiti negirdomis pro reiškinius, kurie nėra malo
nūs komentuoti, nors jie yra tikri, ryškūs ir gyvi. Kažkaip 
dingsta horizonte anų dienų lietuvės močiutės miražas, 
verpiančios prie ratelio ir kita ranka bemokančios savąjį ' 
atžalyną pirmųjų liętuviškųspaųądįntų,žodžių!...Nęnprųmjs , 
kartais prisiverti pagalvoti, kad dar visa laimė, jog turi 
me tarpusavį lietuviųsociąlinį bendravimą. Jei tokio nebū
tų, rasi, su bendromis lietuviškomis nuotaikomis būtų dar 
sunkiau. Užtat, visai prasminga ir džiaugtis tereikia, kad 
bent pensijon išėję tautiečiai bando naujai kurtis ir jungtis 
lietuviškuose branduoliuose.
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PAPILDYMAS
/Šis tekstas per klaidą nepateko "NL" nr. 19, gegužės 8 d. 
J. Karkos serijinio straipsnio pabaigoje apie nepri - 
klausomos Lietuvos valstybės ūkį , į "Finansų Ministe
rial " skyrių. Red./.

I . Finansų Ministeris TŪBELIS Juozas, gimęs 1882. 
IV. 18 Hgalaukių kaime, Panemunės valsčiuje, Rokiškio 
apskr. Jis buvo baigęs Politechnikos Institutą, Agrono
mijos skyrių Rygoje, 1908 m.

Lietuvos Finansų ministeriu buvo nuo 3. V.1927 iki 
19. IX. 1929 m.

Gi nuo 1929. IX. 23 iki 1938. III. 24-J. TŪBELIS buvo 
ministeris pirmininkas ir finansų ministeris, o nuo 1938. 
III. 24 d. iki 1938. X.L- Žemės Ūkio ministeris. J. Tūbe
lis mirė 1939. IX.30 d.

Jis buvo sumanus Lietuvos ūkio vadovas ne tik že
mės ūkyje, bet ir kooperacijoje ir finansuose. Jis mokėjo 
išlaikyti Lietuvos ūkį nesugriautą per visas ūkines audras 
depresijas, nederlingus metus. Apgynė litą nuo iuflia- 
cijos pavojaus. Tai buvo kieto, sumanaus lietuvio ūki
ninko tipas. /

YČAS Martynas /g. 1885, miręs 1941 m./ - teisipin - 
kas. Finansų, prekybos ir pramonės ministeriu buvo 
1918. XI. 11 - 1919. XII., 26. Tai buvo didelių gabumų lietu - 
vis, Dūmos atstovas, žinomas lietuvybės veikėjas. /Pla
čiau žiūr. Lietuvos Enciklopedijoje/.

“Prasidėjo Baltoji Šviesa iš Šventosios Dvasios 
Paties MITROS, Dangaus Imperatoriaus.
Gražioji Saulė iš Dievo veido,

1981.VI.5

A/ KRIVIŲ KRIVAITIS apeiginiuose 
rūbuose suteikia palaiminimą.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ® ®
"RYTU LIETUVA"

Iš
Dft. ALGIRDO BUDRECKTO PASKAfTOS /
"RYTŲ LIETUVOS” KNYGOS PRISTATYMO PROGA

/ tęsinys /

Nemunan įteka Laša, Uoša, Tauri ja ir Gauja; Nemu
nan įteka Jasia, Druksna, Svirną, Jaselė ir Sula. Su Ne* 
munu susijungia Tyloji, Aušia, Servečė ir Aluva; Juoda r 
Uosia, Kremuona, Kremuonėlė ir Geltonoji Uošia. Tų 
intakų vardai byloja Nemuno aukštupio lietuviškumą. Tos 
versmės ir upeliai turi senlietųviškus, aistiŠkus ir jot
vingiškus pavadinimus. Šiandien tie upėvardžiai yra su
darkyti, iškraipyti ir svetimųjų perkrikštyti. Užtat jie 
šiandien skamba slaviškai: Loša, Usa, Turija, Hoviezna, 
Jačna, Drozda, Švierzen, Jačionka, Sula, Cicha, Uša, 
Served, Valovak, Čarna, Ossa, Kroman, Kromanka ir 
Usta Želta.

Visvien Nemunas savo versmėse yra lietuviškas. 
Ties Kaunu jis susijungia su šiaurės rytų Lietuvos upių 
karaliene - Nerimi. Taip susituokęs Nemunas triumfališ- 
kai tęsia savo kelionę iki Pabaltijo.Viso atlikęs 900 km. 
maršrutą.

Ir buvo lemta, kad Nemuno žmona Neris susitiktų su 
savo sesute Vilnele ir kad tos santakos vietoje tarp kalvų 
atsirastų ypatingas slėnis.

Vilniaus įkūrimą nulėmė patogi geografinė padėtis. 
Ledynmečiai sudarė saugią kalvą prie Neries ir Vilnios 
santakos. Vilnios-Vilnelės sąnašos Neryje, toje vietoje 
sudarė seklumą, kur buvo lengviau žmonėms daryti bras
tas. Būdamas didžiausias natūralus piliakalnis visoje Lie
tuvoje, Gedimino kalnas prašyte prašėsi, kad jo viršūnė
je ir papėdėje būtų įkurtos pilys. Jau 13-14 a.Vilniaus apy
linkėje buvo didelė gyvenvietė,nes sodybų būta ne tik Gedi
mino kalne, jo papėdėje bet ir Bekešo, Stalo bei Plikajame 
kalne. Čia ir buvo Vilniaus užuomazga, nes pilių apsaugo
je galėjo ties sekluma kilti miestas.

Jau viduramžiuose Vilnius buvo svarbi kryžkelė. Pre 
jį ėjo keliai iš Krokuvos ir pietų Ukrainos į Rygą > 
Pskovą ir Didįjį Naugardą. Iš Polocko, Vitebsko ir Smo
lensko Kauno link ėjo kiti keliai. Tad nenuostabu, kad 19 
a. pro Vilnių caro valdžia nutiesė geležinkelius iš Petra
pilio į Varšuvą, taip pat iš Maskvos į Berlyną.

Nuo Gedimino laikų Vilnius buvo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos valstybingumo židinys.

Pesimistai pranašauja liūdną likimą miestui. Girdi, 
Vilnius nugrims rusų jūroje. Šitokie pranašai užmiršta 
istorijos paliudijimus, jog Vilnius visuomet priėmė, su
švelnino ir pagaliau padarė savuoju gudą, ir žydą ir iš - 
didų lenką, Visi nuolatiniai gyventojai pasidavė Šventa
ragio amžinojo aukuro mistikai.

Vilniaus lietuviškumo išganymas glūdi miesto mene. 
Vilniaus menas užima pirmą vietą rytų vidurio Europoje 
savo paminklų gausumu, originalumu ir žavingumu. Me
nas, kaip autochtonų-čiabuvių dvasios išraiška ir atspin
dys veikia į visus, kurie ilgesniam laikui vieši Vilniuje. 
Vilniaus menas savo esmine dalimi yra religinis, opa - 
minklai - religinio meno šventovės. O šis religingumas 
yra sensesnis už krikščionybę. Jo pradai yra pirmykš
čių gyventojų gamtinė tikyba. Apsigyvenęs Vilniuje kraš
to gyventojas nustoja buvęs dzūku, sūduviu, žemaičiu ar 
zanavyku, o tampa lietuviu. Gudas, lenkas ir žydas ne
jučiomis sulietuvėja.

Pasak garsųjį rusų dailininką Maksimą Vorobjovą, į 
Vilniaus meną savo idėjų, planų ir sprendimų įnešė kuni
gaikščiai, vyskupai, vienuolynai, didikai, miesto daugia
tautė bendruomenė, svetimieji bei savieji meistrai, ar
chitektai. Bet visus apsprendė Vilniaus dvasia, jo 
"genius loci” / t. y. , vietos dvasia /. Visi giliai atjautė 
aplinkinės gamtos , Neries slėnio ir kalvų grožį. Vil
niaus miestas ir jo menas yra tartum gamtos vaisius: jo 
architektūrinio meno susiliejimas su gamta liudija apie 
giliai lietuvišką Vilniaus charakterį.

Į miesto augimą ir klestėjimą veikia autochtonišku- 
mas. Miesto steigėjai ir dabintojai turi tamprų ryšį su 
Vilniaus terena. Mūsiškis menotyrininkas Povilas Rėk
laitis labai taikliai apibūdino Vilniaus panteistinį pobūdį: 
"Vilniaus gamtinės aplinkos pobūdis ir grožis tebedvelkia 
lietuviška-aukštaitiška alkavietės nuotaika... Todėl seno
jo Vilniaus panorama ir senamiesčio tapybiškumas kalba, 
kad Vilnius yra lietuviškas-aukštaitiškas miestas, gimęs 
iš tautos, linkusios į lyrizmą, romantiką ir pamaldumą".

Kalbant apie pamaldumą, pereikime į trečią įspūdį 
ir jo aptarimą. Atseit - bažnyčią. Čia turime mintyje 
Romos Katalikų Bažnyčią.

Lietuvos seniausioji ir svarbiausioji diecezija buvo 
Vilniaus vyskupija. Jos steigimas ir administracinė raid; 
datuojama nuo 1388 m. 1387 m. pavasarį Lietuvos valdo
vas Jogaila kreipėsi į popiežių Urboną Vl-jį, kad anas į- 
steigtų vyskupo sostinę Vilniuje. 1388 m. kovo mėn. 12d. 
bule romanus pontifex popiežius pavedė Poznanės 
vyskupui Dobrogostui Novodvorskiui atlikti kanonišką Vil
niaus vyskupijos įsteigimą. 1388 m. gegužės mėn. Dobro- 
gostas atvyko į Vilnių ir paskyrė vyskupu pranciškoną 
Andrių Vasilo. Naujai įsteigta vyskupija buvo priskirta 
prie Gniezno bažnytinės provincijos / t.y., prie Lenkijos 
primo /.

i
1387 m. DLK Jogaila pastatė Vilniaus katedrą. 1388m 

gegužės 7 d. katedra buvo Gniezno arkivyskupo pašventin
ta. Pašventinus katedrą, buvo sudaryta kapitula iš dvie
jų prelatų ir 1O kanauninkų.

Savo apimtimi Vilniaus vyskupija užėmė beveik visą 
etnografinės Lietuvos plotą ir Gudiją. Vėliau steigta Že
maitijos vyskupija niekad neprilygo Vilniaus vyskupijos 
plotui.

Iš šios trumpos apžvalgos iškart matyti, kad jau nuo 
4 psl.

A. TAMOŠAIČIAI,APSUPTI AUDĖJŲ,ANAPILIO KILIMO ĮTEIKIMO IŠKILMES. Vidury -dail.A 
KURIOMS JIE PRISEGĖ PO TAUTINĘ JUOSTELĘ.

M

S. m.balandžio 12 d.,kaip buvo rašyta,Mississauga, 
Ont.,Toronto ir apylinkių lietuviai atliko milžinišką dar
bą. "Anapiliui" padovanojo^dail.Antano TAMOŠAIČIO su
projektuotą kilimą.

Technikinį darbą - staklių paruošimą, mazgų rišimą, 
siūlų nudažymą mokė ir paruošė dail.Anastazija TAMO
ŠAITIENĖ.
! . Kilimo audimą prižiūrėjo Angelė KAZLAUSKIENĖ . 
r)\ Dirbo 57 audėjos, darbas truko virš 4OOO valandų. ,

pat steigimo Lietuvoje Romos Katalikų Bažnyčia buvo sub
ordinuota Lenkijos arkivyskupijai. Ko Piastų kalavijai ne
įstengė padaryti,tai padarė ambona.

Vilniaus krašto dievobaimingam kaimui Bažnyčia bu
vo didesnis autoritetas už valdininką ir dvaro poną. Kle
bonas ir vikaras buvo ir patarėjas ir sprendėjas asmens 
bei šeimos gyvenimo kritiškuose momentuose. Kunigas 
krikštijo, surišo, atleido nuodėmes, teikė paguodos dva
siškai ir fiziškai susirgusiam. Pagaliau jis suteikė pas
kutinį patepimą. Kunigo autoritetas kaimui buvo gėrio ir 
dorovės šaltinis. Deja, dažnai Vilnijoje Bažnyčia padarė 
ir daug dvasinės ir kultūrinės žalos. Bažnyčios vaidmuo 
yra ambivalentiškas mūsų mąstymui.

Drąsiai galima teigti, kad lietuvį kaip lietuvį ir kaip 
kataliką ne tiek baudžiavos ir pobaudžiavinių metų dvaras 
žalojo, kiek "lenkų tikėjimas". /Pol ska wiara /, iš vi
suotinės bažnyčios padaręs nutautinimo ir neapykantos ži
diniu. Lenkai lietuvių kovas dėl gimtosios kalbos bažny
čiose pradeda nuo "Aušros", o iš tikrųjų reikia pradėti 
nuo pat krikšto /1387 m./

Savo studijoje "Lenkų apaštalavimas Lietuvoje" kan. 
Kazimieras Prapuolenis pradeda Lietuvos Bažnyčios 
tragediją nuo pat "nebylių apaštalų", 1.1, y. nuo pat Lie - 
tuvos Krikšto, kada lenkai kunigai tikėjimą ėmė skleisti 
per vertėjus.

Lenkinimas per parapijos bažnyčią, ypač 19 a. ant
rojoje pusėje, paliko žalingų pasekmių Vilniaus krašto 
katalikybei. Čia tenka prisiminti vieną tikrą atsitikimą 
prieš didijį Karą. Valstietis nuėjo į Giedraičius išpa
žinties. Bet kunigas lenkas jį išvijo, šaukdamas zakris
tijonui: "Išmokyk šitą chamą poterių". Po kelių savaičių 
tas pats valstietis vėl grįžta išpažinties ir, kai lenkas 
kunigas paklausia: "Kaštavę sutvėrė"?", anas visiškai 
nekaltai, lyg papūga, atpylė: "Piką, lakomstva i niečis- 
tasc" /atseit: puikybė, gobšumas ir nešvara/.

Vilniaus vyskupijos parapijose net ir Pilsudskio lai - 
kais lietuviai tikintieji skendo tamsoje,'polskos viaroš au
kos. Vietoje lietuviškų katalikiškų giesmių, jie buvo ver
čiami procesijose giedoti tokius griozdiškus kuriozus, kaip 
"Tava čes krala naš viečna pania" Strūnaičiu parapijoje , 
1913 m.

Kanauninkas Prapuolenis savo studijoje yra užrašęs 
visą eilę lenkiškai barbariškų pliauškalų, kurie įsiskver
bė į Vilniaus krašto katalikiškus poterius ir giesmes. 
........... Bet tai tik viena monetos pusė. Yra ir giedresnė 
pusė. Po 1863 m.sukilimo numalšinimo ir Įvedus lietuvių 
spaudos draudimą, polonizacija iš Vilniaus vyskupijos ku
rijos, per bažnyčią ir dvarą smarkėjo. Tada pasirodė kun. 
Silvestras Gimžauskas, dar AUŠRA L neišaušus. Kai 
kun.Gimžauskas pradėjo pirmą lietuvišką pamokslą, žmo
nės išsigando, net moterėlės ir tos pradėjo atatupstos į 
bobinčių trauktis. Visi manė, kad tai būsianti provokaci - 
ja, ne ko gi šlėktos pakilo ir vaipydamiesi išėjo. "Ko bi-

/Pirmą kartą kolektyvinį kilimą didelio maštabo,taip 
pat dail. A.Tamošaičio suprojektuotą išaudė Montrealio 
Tautodailės grupė "Vaivorykštė" ir išpildė 3, jo supro
jektuotus antsiuvus.

Išlaidas dengė ANAPILIO MOTERŲ BŪRELIS. Audėjos 
iš Toronto aukojo savo darbą, visos buvo tik pradedan - 
čios ir be jokio patyrimo.Audėjai Genė ir Antanas SPRAI- 
NAIČIAT paaukojo apie lOOO valandų audimo. r’..

jotės? Dievo ar dvaro’." -šūktelėjo kun.Gimžauskas. Ki- . 
tą sekmadienį Vidiniškėje bažnyčia net lūžo. Kunigas, mai
nas tu manuti, kalba kaip ir kaime. Kai pradėjo "Šventas 
Dieve", tai bažnyčia neišlaikė ir įsiraudojo, visi kaip vie
nas.

Vidiškėje būdamas, kun.Gimžauskas nuolat primin - 
davo" Giedokit-dainuokit savo burna ir savo širdimi"<Jei 
kunigas lietuviškai nesibijo, ko mes tubim tylėt? - ir ap
link Vidiškę kaimai ėmė busti.

-"Mano kalba- mano galva", - tai žinomas kun.Sil - 
įvestro Gimžausko pasakymas Vilniaus kapitulai, kai vie
nas prelatas pašiepdamas barė ir pusiau liepdamas grą - , 
si no daugiau su parapijiečiais nebesąmokslauti ir nekeisti 
amžinos tvarkos bažnyčiose.

Kunigas Silvestras parašė pargrįžęs iš vyskupo rūmų: 
Kuo man širdin giliau duria 
Kalbos tavo priešų minios, 
Tuo didesnę širdy kuria 
Meilę šnektos prigimtinės.

Kunigą Gimžauską, kaip bruzdelninką, pradėjo kilno
ti iš vietos į vietą. Jam lenkuojanti kapitula blogo linkė
jo, o išėjo Į naudą. Kur jis' nuvykdavo, ten žmonės galvas 
kėlė ir kito šalis. Kun.Silvestras gydė tautą per bažny
čią. Tada kun.Gimžauskas buvo pakeltas į prelatus ir 
uždarytas Vilniuje. Bet ir Vilniuje jis randa darbo. Kai 
kun.Aleksandras Burba dūsta Vilniaus kunigų seminar! - 
joje lenkų klierikų apsuptas, prel. Gimžauskas JĮ sustipri
na dvasioje ir išveda į kovotojus. /bus daugiau/

ATSIŲSTA PA. MINĖTI

LIETUVIŲ DIENŲ kovo mėn. numeris yra skirtas Los 
Angeles Dramos Sambūrio režisorei Dalilai MACKIALIE- 
NEI ir Dramos Sambūriui pagerbti ir Įvertinti ilgametę 
veiklą, puoselėjant ir ugdant lietuvišką teatrą.

Viršelyje D. Mackialienės nuotrauka, o numeryje , 
per dvylika lapų tęsiasi Dramos Sambūrio veiklos nuo
traukos, J. Gliaudės išsamus straipsnis, skirtas D. 
Mackialienei,, kaip Kultūros Tarybos Teatro premijos 
laureatei ir Alės Rūtos apžvalginis rašinys apie visą 
Dramos Sambūrio veiklą per paskutinius 1» metų.

Beletristikos skyriuje V. Vplerto naujojo romano 
"Greitkelis" ištrauka , o poezijoje Vyt. Alantas reiš - 
kiasi su savo naujais eilėraščiais.

Anglų kalbos dalyje - V. Čekanausko kalba, pasaky
ta Vasario 16 , vėliavos pakėlimo proga, pašnekesys su 
Vladu Šakaliu ir J. Gliaudos straipsnis apie Jurgio Rač - 
kaus parodą, Įvykusią Glendelės bibliotekoje. Daug nuo
traukų straipsniams pailiustruoti.

"Lietuvių Dienas" leidžia Antanas F. Skirius. Adre
sas: 4364 Sunset Blvd. Los Angeles, CA. 90029.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/» spaudos okup. Lietuvoje ir išeiviJoJe/Parinko J.P-lis.

PRASMINGOS
IPOMIAI PRITAIKOMOS 
TRADICIJOS

Palanga išlydėjo žiemą 
savotiškomis įdomiomis ce
remonijomis. Vyko eisena, 
kurioje dalyvavo apie ICO 
karnavalinių kaukių. Jas ly
dėjo bene visi Palangos gy
ventojai Vytauto gatve, sus
tojo ties dailininkų kūrybos 
namais, o paskui patraukė į 
pajūrį. Ten buvo sukrautas 
didelis laužas, deginama Mo
tė, prie laužo šoko kaukės. 
Pilnos kopos prisirinkusių 
žmonių šnekėjo, kad nieką - 
da dar neregėję nieko pana - 
šaus, tokio gaivališko liau
dies teatro. Į renginį buvo 
suvažiavę į Palangą savi- 
veiklininkai-mėgėjai akto -

* riai iš Platelių,Kretingos, 
Grūštautės, bei apylinkių 
žiūrovai.

Tokią šventę dabar nutar
ta rengti kasmet. Tuo pat 
metu panašios žiemos išly
dėjimo šventės, mažesniu 
mastu vyko ir Plateliuose, 
Rumšiškėse ir kt.

TRŪKSTA DARŽOVIŲ 
SĖKLŲ

"Valstiečių Laikraštis"š. 
m.kovo 31 d. rašo,kad Lie - 
tuvoje gyventojai negauna 
nusipirkti pašarinių runke
lių, valgomųjų burokėlių nė 
morkų sėklų. Laikraštis pa- 
taria:"Trūkstant sėklos, ver
tėtų patiems išsiauginti dai
gų ir juos vėliau susodinti į 
paruoštą žemę".

Geri ūkininkai visada tu - 
rėdavo Lietuvoje ganą savų 
sėklų pasiruošę, o ir dapirk- 
ti jų nebūdavo bėdos. Tai 
kokia dabar pažanga?

"MARIOS" PRIE 
PANEVĖŽIO

Užtvenkus Nevėžį prie 
Panevėžio, miesto pakraš^- 
tyje atsirado virš 80 ha. 
vandens telkinys. Dabar Pa
nevėžio mariose plaukioja 
jachtos, treniruojasi, akade
minio irklavimo ir baidarių 
sporto mėgėjai. Atsirado ir 
mėgėjų žvejų. Šis telkinys 
parūpins vandeniu visas 
miesto šiaurės-rytų pramo
ninio rajono įmones.Per už
tvanką pastatytas tiltas ir 
ir baigiama asfaltuoti nauja 
magistralė. Ji įgalins galu
tinai sujungti transporto ap
važiavimo aplink Panevėžį 
žiedą.Taip pat sumažės au
tomobilių važiavimas centri 
rinėmis miesto gatvėmis, o- 
ro tarša ir triukšmas.Tel
kinys nusidriekia 8 kilomet
rus į Nevėžio aukštupį ir bus 
puiki vieta poilsiauti.

Neaišku, kiek dėl to nu
slūgs Nevėži s. Taip pat , ple
čiant įmones pakrantėse- ar 
bus pakankamai rūpinamasi 
neužteršti vandens?

MAISTO PRAMONĖS 
6OOO-SIS DIPLOMAS 
„Kauno maisto pramonės 

technikume įteiktas 6.000- 

MUSŲ

JEIGU GERI IR GAU GERTI

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G.: 366-2548 {namu), 489-5391 (darbo) 
Henrikui N.: 277-7868; Dainiui L.; 768-9606: 
Donaldui D.: 661-1733.

ATEIK į LIETUVIU A. Ą. ( ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENĮ.. 7722 GEORGE ST. .LA SALLE. QUE. ,

S VAL.VAKARO.

TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI
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sis diplomas. Jį gavo kon
servavimo technologė Ra - 
mutė Sklaidaitytė. Ji dirbs 
Kauno Konservų Fabrike.

NAUJAS TILTAS
Siauriniame Kauno pa

kraštyje per • Nerį nutiestas 
naujas tiltas. Jis pasitarnaus 
kaip sakoma, tiesioginiam 
susisiekimui tarp Vilniaus ir 
Klaipėdos.

NUBAUDĖ KOLŪKIO 
VAGIS

Vilniaus rajono Kenos ko
lūkio lėšos, pasirodo buvo 
grobstomos ir švaistomos. 
Padaryta daugiau kaip 21 
tūkst.rublių nuostolių.

Vagims buvo iškelta bau
džiamoji byla. Nustatyta, kad 
buvęs ūkio vadovas ir jo 
bendrai daugelį kartų ėmė iš 
kasos pinigus ir įvairiais 
būdais klastojo atsiskaitymo 
dokumentus. Kolūkiečius 
premijuodavo sumomis, ku - 
rių tikrumoje žmonėms ne
išmokėdavo, leido pinigus 
pokyliams,pirko ūkiui įvai
rių dalykų, kurių iš tiesų 
niekas nematė ir nepanaudo
jo, nes... jų nebuvo. Tokiu 
būdu A. Šostakas Vilniaus 
pramoninių prekių parduotu
vėje "nupirko" ūkiui minera
linių trąšų už 3360 rublių , 
įtraukdamas į tą "gudrybę"ir 
šios parduotuvės vedėją Ed
vardą Pečkaitį, duodamas už 
tai 500 rublių.

Be A.Šostako buvo nu
baustas ir J. Mackevič/abu 
po 12 m.laisvės atėmimu/,S. 
Juckevič nuteista 1O m. lais
vės atėmimu. "Padėjėjai"ga
vo mažesnes bausmes.

MAŽIAU APŽIOTI-GERIAU 
APRŪPINTI

Plačiai. užsimojusiems 
Kremliaus valdininkams vis 
dar vaikiškai rūpi "nugalėti" 
visą pasaulį, bet nesugeba 
planuoti įvairiausius, kas
dieniniam gyvenimui page - 
rinti būtinus reikmenis. Ne
mato, kad kartais arklys yra 
patogiau, pigiau ir svarbiau 
negu traktorius. Kartais - 
reikia abiejų. Žinoma,tokios 
"smulkmenos",kaip kad aprū
pinimas maistu, vaistais, bu
tais, kastuvais, adatomis ar 
kitokiais reikmenimis,palie
kamos į pabaigą. Kad ir taip 
vadinamų sodybinių sklypų 
savininkų vargai,atrodo,tik - 
r ai galėtų būti išvengti:

..."Tad sodybinis sklypas 
paliktas kiekvieno asmeninei 
nuožiūrai. Ką nori,tą ir da
ryk. Medžiok arklį, ieškok 
traktoriaus ar dirbk kastuvu.

Tokia padėtis siūlytų vie
ną sprendimą-centralizuoti 
sklypų įdirbimą miestelių 
gyventojams.Kodėl, sakysim 
tokios paslaugos negalėtų 
teikti buitinio gyventojų ap
dirbimo kombinatai? Ji bū
tų labai reikalinga ir mies-

VILNIAUS VALSTYBINIO AKADEMINIO 
OPEROS IR BALETO TEATRO FOJĖ

/ Iš "Čia priėjo Kindziulis"/

tiečių ganykloms prižiūrėti. 
Pav., jų tręšimas-dabar ir - 
gi tik kiekvieno naudotojo 
reikalas: ieškok parduotu
vėje trąšų, tempk jas į ga
nyklą, paskleisk. O kaip tai 
padaryti?"

Toliau iš Ariogalos gy
ventojai rašo,- kad pernai 
gyvulius laikė 225 šeimos, o 
šiemet šis skaičius padidėjo 
beveik penktadaliu. Be ganyk
lų ir sodybinio sklypo neiš
siversi.

Asmeninis pagalbinis ūkis 
- padeda apsirūpinti daržo
vėmis žiemai.Maža to,daž
nas miestelio gyventojas

Liks tik smėlio kalvos,
Topoliai žali, 
Juodos gilios mintys 
Ir naktis tamsi...

J.Kurti nai ti e n ė, 
pensininkė Lietuvoje

SENATVĖS BALSAS

Man sunku gyventi,kada kaulai tręšta
Ir galva jau svyra žemyn,
Kada akys temsta, širdis lėtai plaka,
O šaltosios mintys skverbiasi gilyn.

Švyturys užgęso,ką ateitį rodė
Ir muzikos stygų užkimo garsai.
Visas gamtos grožis pilką spalvą rodo
Net paukščių snapeliai žiobsi be balsų.

Gyvenimo jūra perplaukta lig krašto
Sudužusi valtis, nuskendę irklai.
Liko tik liūdėti prie beribio kranto, 
Laukiant kada kančios nuskins amžinai.

Tada reiks patekti į žemės kvadratą, 
Kur pakeis gyvuosius šaltieji kapai, 
Ten nereiks ilgėtis mirusios teisybės 
Ir neslėgs krūtinės žemiški vargai.

Yra vienas labai maistingas augalas,kurį galima ap
valius metus auginti savo virtuvėje, be saulės šviesos, 
ypatingos žemės ar kokių prašmatnių įrengimų. Tai - 
daigai. Tie maži, lengvai augantys pupil ar kitokių sėklų 
daigai darosi vis labiau populiarūs, ypač maišant juos į 

Saločius arba gaminant valgį orientališku metodu. Dauge
lis parduotuvių tokius daigus parduoda kartu su kitomis 
daržovėmis.

Kas mėgsta pats užsiauginti- tam nereikia net "ža - 
lio nykščio", Kad gautų tų malonaus skonio ir didelio mals 
tingumo daigų. Dygstančiose sėklose svarbiųjų maistin
gumo dalių atsiranda net 60 kartų daugiau negu nedygs- 
tančiose. Pusė puodelio sėklų daigų turi tiek vitamino C, 
kiek šeši puodukai apelsinų sunkos*.

Daiginimui reikia indo pieno kvortos dydžio,prideng
to su marle ar tinkliniu dangteliu. Sėklas galima gauti 
pirkti natūralaus maisto krautuvėse. Pigiausia būtų jas 
pirkti didesniais kiekiais.

Štai paprastos daiginimo taisyklės:
• Naudoti sėklas, kurios nebuvo chemiškai pertvarkytos
• Išrinkti sugedusias sėklas
• 1/4 puodelio sėklų gerai nuplauti.Sudaigintos jos duos 
1-2 puodelių daigų.
• Pamirkyti sėklas per naktį puodelyje vandens.Nusunk
ti ir sudėti į indą.
• Apdengti marle arba tinkliniu dangteliu.
• Pakratyti indą, kad sėklos išsiskirstytų į šonus. Pri - 
pilti gana vandens, kad jos būtų drėgmėje, bet nemii-Ktų 
vandenyje
• Perplauti sėklas du kart į dieną /jų nereikia išimti iš 
indo - vandenį galima nupilti pro marlę ar dangtelį.
• Laikyti indą tamsioje, vietoje.

Daigus galima valgyti po 3- 5 dienų. Mungo pupelių 
daigai,pav.,tinkami valgyti,kai siekia 5-8 centimetrų 
ilgio, alfalfa — 5 cm.

Kai daigai išaugo norimo dydžio,perkelti indą į die
nos šviesą vienai dienai, kad pasidarytų žali.

Daigai išsilaiko šadytuve,plastikiniame uždarytame 
maišelyje nuo 4-iki 6 dienų.

Daigų keletą žiupsnių dėl įvairumo ir maistingumo 
galima įmaišyti Į Įprastinius salotus, arba valgant natū
ralius, su arba be padažo.

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,*.*.’.
LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAM A

KIEKVIENA ANTRADIENĮ "•*« 
programos VEDĖJAS

10 5 3 Albane! Cr . Ou v ern ay . P-

KADI O 14 10 MONTREAL

KReNI 
VE/ORoOž/ai

Rado IŠEITĮ-

pieną, nupenėtus gyvulius 
parduoda valstybei. Vien šie
met 70 ariogaliečių pardavė 
valstybei apie 1OO įvairių 
gyvulių.

Nemažiau svarbu ir kita: 
sodybinis žemės sklypas-tai 
vieta, kur žmogus gali rasti 
sau tinkamą už si ėmimą .pra
tinti vaikus, anūkus prie nau
dingo darbo..."

Kad toks darbas visokiais 
būdais naudingas, lietuviai 
seniai žinojo, seniai dirbo.

Tiktai dabar reikia ne tik 
save išmaitinti, bet ir oku
pantui duoklę atiduoti. O jos 
dar vis negana...

Klampodamos purvą, iš ūkio grįžta karvių melžėjos. 
Staiga viena sako:

- Na, pagaliau ir mūsų kolūkis kelius susitaisys.
- Iš kur tu žinai?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Kolūkio pirmininkas nusipirko "Volgą".

O C O O G

Porelė stabtelėjo ties išsikerojusiu medžiu.
- Jei šis ąžuolas prabiltų, daug ,oi daug ką jis pasa

kytų, -1 sako vaikinas.
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Visų pirma jis pasakytų, kad jis - ne ąžuolas, o uo

sis*.
O O O O O

Poetas skaitė savo eiles:
- Aš mažėjantis vienetas *.
Aš - dramblys, hipopotamas’.
Aš - šuo*. Aš - pelėėė’....
Čia priėjo Kindziulis ir pradėjo^šaukti:
- Kac, kac, kac’....

ŽALIANYKŠTIS
APIE DAIGUS

JA NINA

IŠVYKUSIAM
Kur Tave man rasti
Kai sodai žydės?
Kas per baltą sodą
Mane palydės?

Lėks pro šalį vėjas
Tylus ir švelnus,
Parkeliaus vėl paukščiai ,
Tik Tavęs nebus...

11. 30 iki !!’■ naktie*
L. STANKEVIČIUS 

Tel: 660—8834

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA ORĄ- 
ŽlAuSlŲ IR SENIAUSIŲ KALBU - L I E T U V I S K A I
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MESSU LIETUVIU NAMAI M3&I

REIKIA UŽSIRAŠYTI
Į UŽGAVĖNIŲ KARNAVALĄ • Įsijungiant j Studentų Dar- 

LN Visuomeninės Veiklos bų programą, Į darbą Įsijun- 
Komisija praneša, kad rei - gė Laima KRIVA’lTĖ. Ji 
kia jau dabar užsirašyti į studijuoja York'o Universi- 
1982 m. vasario mėn. 20 d. tete. Baigė Maironio Mokyk - 
Įvyksiantį Užgavėnių Karna- lą, buvo Vasario 16 Gimna - 
valą. Organizacijos kviečia-, zijos auklėtinė, lankė Augs - 
mos užsirašyti LN raštinėje tesniuosius Lituanistinius 
iki š. m. BIRŽELIO 25 d. Kursus.

• LN biblioteka gavo knygų 
ir žurnalų iš p. Bakevičiaus, 
p. Baranausko ir p.Pocienės. 
Jiems -nuoširdus ačiū.

SIBIRINIŲTRĖMIMO- TRA- kai kurias dainas ir sukūrė 
GIŠKOJO BIRŽELIO joms muziką.Taip pat daly-
MINĖJIMAS vavo vaidinime.

4C-tąją Birželio Trėmimų
sukaktį baltiečiai minės TAUTYBIŲ.KARAVANO 
BIRŽELIO 11 d. ketvirtadie- 'TALKININKŲ SUSIRINKIMAS 
nį, 7:30 v. v.Šv. Mykolo Ka- Toronto Tautybių Savaitė-
tedroje bendromis pamaldo- Karavanas vyks BIRŽELIO 
mis. Giedos lietuvių vyrų 19-27 d. d.
choras ARAS, vad.V.Veri- KLB Toronto Apylinkės 
kaičiui.Pagrindinis kalbėto- Valdyba kviečia visus talki - 
jas- kun.K.PUGEVĖČIUS iš ninkus-kes Karavanui susi - 
New York’o. rinkiman Toronto Lietuvių

Namuose, Gedimino Menėje, 
TRYS LIETUVIAI ONTARIO BIRŽELIO 1 d.,pirmadienį , 
FESTIVALYJE 7:30 v. v. Kviečiami visi,

Daugiakūltūriniame Onta- kurie galėtų prisidėti prie 
rio Festivalyje, kuris tro- Lietuvių VILNIAUS Pa vili jo- 
ko nuo gegužės 25-30 d.d., no darbo:salių puošimo,gė - 
buvo vaidinama muzikinė rimų ir maisto pardavinėji- 
komedija "Lysistrata", iš-, mo ir 1.1.
versta iš graikų kalbos.Re - Taip pat prašoma praneš - 
žisorius-čekas, Įvairių > tau- ti,kas galėtų iškepti pyragų, 
tybių aktoriai, kurių tarpe ir paskolinti eksponatų ir 1.1.
3 lietuviai:A,Dargytė-Bysz- Skambinti Linai KULIA -
kiewicz,Teresė Šlenienė ir VIENEI dienos metu 236 - 
muz. J.Govėdas.Jis parašė 1048 ir palikti savo pavardę. 
Booeoooooooooceoc Boa aoaeamic ean a ■ ( 
O JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS”, | 

JEIGU NORI (NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK l LIETUVIU A A (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 5 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI, Z 7 9 M1MIC0 AVENUE ' Royal York Rd. X 

| ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi y. n 
K SKAMBINKIT : 487-5591 ■

6psl.

• LN reikalingi tarnautojai 
laikinam arba nuolatiniam 
darbui. Kreiptis į LN rašti
nę, pas LN Vedėją.

KAS TU
Savame gyvenime labai 

daug ir rimtai apie Tave pri- 
svajojau. Tavimi gėrėjausi, 
žavėjausi ir kūriau Tau him
nus.

Visur Tave jaučiau, ma
čiau ir tebematau. Girdžiu 
tavuosius paslaptingus žings
nius, jaučiu taip nuostabiai 
gaivalingą ir mįslingą Tavo 
alsavimą.

Vėl ir vėl besikartojančia- 
me atbundančio pavasario 
gaiviame prisikėlimo sriau
te, girdėjau Tave upokšnio 
čiurlenime, mačiau pirmo
jo besikeliančio želmens vir
pėjime.

Kas besuskaitys, kiek kar
tų šypsodamiesi man lenkėsi 
ir sveikino pirmieji pavasa
rio žiedai, mirguliavo aukš
tasis padangių skliautas , 
blykčiojo ir viliojo, neaprė
piami toliai. Ir vėjas skrie
jantis lygumomis man atnešė 
Tavąją raudą, praskridusių 
amžių gilius atodūsius.

Tiek daug ^Tavęs visur ap
linkui, o tačiau nežinoma, 
nesuprantama, nesuvokiama 
man esi. Visur plačiai didin
gai skardena Tavasis gaiva
liškumas. Plačiose lygumo
se, girių tankinėse, tamsiau
siose vandenynų gelmėse ir 
kalnų katerose, pilna Tavo 
nesibaigiančio ir nenutrūks
tančio klegesio...

Taip, ištiktųjų, nepapras
tai mums džiugu, gražu, ir 
be galo Įspūdinga, kad šioje, 
žemiškoje kelionėje galime 
laisvai stebėti patį didžiau- 
siąjį nuostabų, mįslingą ir 
nuolatos tebevykstantį gyvy
bės stebuklą.

Net ir iškiliausiems pro
tams neįmanoma tiksliai to 
suprasti nė aprėpti.

Matome ir stebimės. Kiek-

Ottawa
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
ŠVENTĖ

Ottawos ŠeštadieninėDr. V.
Kudirkos Mokykla mokslo 
metus baigė gegužės 23 dieną, metų 
Baigimo iškilmės su Motinos 
Dienos paminėjimu Įvyko 
sekmadienį-gegužės 24 die
ną. Šiais metais susidarė 
sunkumų mums gauti įpras
tą St.Hyacinth parapijos sa
lę, todėl teko pasinaudoti 
"Latviešu Centrs" patalpa 9 
kurioje buvo kiek ankštoka.

Iškilmių proga pamaldas 
laikė kun. dr. V.Skilandžiū- 
nas, pasakęs taip pat labai 
aktualių minčių pritaikytą 
Motinos šventei pamokslą.

Parengimą atidarė Tėvų 
Komiteto P-kas p.RADŽIUI 
pakvietęs mokytoją Alę PAŠ- 
KEVIČIENĘ pravesti prog
ramą, Ją sudarė dvi dalys: 
Lietuvės Motinos prisimini
mas ir Mokslo Metų užbai - 
girnas.

Vįsąs motinas pagerbti bu
vo įnešta gėlių, kurios sim
boliniai kiekvienam mūsų 
priminė savąją Motiną. "Mo
kyt. A. Paškevičienė įvadi
niame žodyje kalbėjo apie 
lietuvę Motiną, kurios var
das simbolizuoja visa, kas 
mums pasaulyje brangiausio 
ir gražiausio. Ji yra ypatin
gas mūsų tautai ramstis. Ji 
yra mūsų tautos gyvybės tę
sėja, mokytoja, tautinės re
zistencijos stiprybė ir tau
tos prisikėlimo viltis.

Meninę programos dalį at
liko visos Mokyklos moki- 
niaį, kurių iš viso yra 5,Dai-

TOKIA ?
vienas kad ir menkiausias 
augalas, daigelis, pati ma
žiausioji mikrobinė gyvybė - ' 
turi savo atatinkamą paskir
tį ir nepaprastu tikslumu ke
liauja savuoju keliu.

Paprastai mes linkę tikėti, 
kad tik žmogus taip plačiai 
įsigalėjęs ir užvaldęs visą 
šį žemės rutulį, yra pati gud
riausioji ir tobuliausioj! gy
vybė šioje planetoje. Yra 
daug ženklų, kad mes grei
čiausiai apsirinkame taip 
galvodami, nes mums tik taip 

atrodo. Gi visai čia pat, aplink 
mus visur matome tūkstan
čius kitų įvairiose formose 
įsikūnijusių gyvybių. Pagal
vokime tik, kiek amžių 
slinktyje esame nuo jų iš
mokę ir pasisavinę. . .

Besigilindami ir norėdami 
daugiau suprasti šį nuostabų 
vyksmą, mes tik daugiau pa
matome ir pradedame suvok
ti, kokie ištikrųjų menkutė
liai ir netobuli šioje Visatos 
galerijoje esame. Visi mūsų, 
kad ir didžiausi užmojai, su
gebėjimai bei žinojimai pri
eina iki tam tikros ribos, pro 
kurią jau nesugebame prasi

skverbti, nors ir šviesiausius 
protus turėdami.

Amžinojo laiko tėkmėje, 
vien tik šitame Visatos 
skliaute, tai yra šitoje pusė
je saulės, mes regime ir esa
me liudininkais nuolatos te
bevykstančio neaprėpiamo 
gyvybės triumfavimo stebuk
lo.

Kas Tu tokia esi, jėga, ku
ri šios žemės net menkiau- 
siąjį kauburėlį priverti al
suoti, jos slėnius, atšalai- 
tes, vandenynų gelmes išda
bini nuostabiausiu žėrėjimu?

Net manojoj širdyje sau 
prieglobstį susiradus, nesi- 
leidi kad Tave suprasčiau?...

va JURKUTĖ ir Lina RAD- 
ŽIUTE deklamavo pavieniai 
ir kartu, o vyresniųjų treju
kė - Jonas BALSEVIČIUS, 
Rasa JURKUTĖ i r Rima RA- 
DZIUTĖ atliko savotišką 
montažėlį:"Kaip Tėvynė Mo
tina Kėlėsi”. Tai mokslo 

eigoje išeito literatu - 
ros kurso TAUTOS ŽADIN
TO JŲ GALE RIJA, kuri, žino
ma, buvo nepilna. Lietė tik 
šiuos mokslo metus; tų ža
dintojų išvardino per 1O.

Programą netikėtai papil
dė jaunuoliai:Tomas REGI - 
NA ir Loreta LUKŠAITĖ, at
likę fleitos ir pianino muzi
kos dalykėlį. Tai gerokai 
pažengusių šioje srityje pui
kus pasirodymas. Progra
mos pabaigai, mergaičių 
choras RAMUNĖLĖS, vad.R. 
ŠULYTĖS, padainavo prog
ramai pritaikytas penkias 
daineles, kurios susirinku
siems labai patiko. Chorui 
nuolatos piano muzika paly
di gabi pianistė Loreta 
Lukštaitė. Dabar mūsų 
bendruomenė kiekvienų pa
maldų metu gali žav/tis gra
žiomis lietuviškomis gies
mėmis, o sueigose skamba 
lietuviška daina -ačiū mūsų 
RAMUNĖLĖMS ir jų vadovei.

Mokslo metų užbaigimo 
dalyje, mokyt.A.Paškevičie
nė padarė mokslo metų ei - 
gos apžvalgą, pasidžiaugė 
uoliu pamokų lankymu, pavy
kusiu mokslo programos iš
ėjimu ir sklandžiu visų su
tarimu.

Mokiniams buvo įteikti 
mokslo metų baigimo pažy
mėjimai, kuriuos gavotDaiva 
JURKUT Ė^baigusi HI-jį sky
riumi na RADŽIUTĖ-V-ąjį, o

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namg: 277-0814 
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VISŲ RUSIŲ DRAUDA e 24 METŲ PATIRTIS 

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barmta INSURANCE AGENCY LTD.
Visų ruiiųdrouda • VALTERIS DREĖERIS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6220
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

/ N.CHItA ■*< ir <> vT W W ★ Komerciniai 

533-1121 Walter Daugiklis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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13 DIENU
Gegužės 14 — 28
Liepos 9 — 23
Rugpjūčio 13 — 27

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius. 

Smulkesnių informacijų teirautis:
TORONTO .... tel: (416) 537-3060 arba 532-8772
MONTREAL.... tel: (514) 669-8834 t
CHICAGO ...... tel: (312)673-5391 arba 654-4238 
TELEX ...........tel: 06-986-766 TOR

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
( Kelionių biuro registracijos Nr. 1835961

V
1551 Bloor St.W.

TORONTO, ONTARIO, 
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Bačėnas All Seasons Travel, b.o.
Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambinti!

♦et 533-3531

Jonas BALSEVIČIUS, Rasa 
Jurkutė ir Rima RADŽIŪTĖ 
-VIH-ąjį.

Ir šiais mokslo metais 
Mokykla sugebėjo išleisti 
metinį Mokyklos leidinį 
TRUPINĖLIAI. Tai jau sep
tintasis kartas. Jį gavo Mo
kyklos mokiniai ir artimiau 
su Mokykla bendradarbiavę 
ir padėję Mokyklai asmenys.

Pabaigoje sveikinimo žodį 
mokslo metų baigimo proga 
tarė Lietuvių Fondo Įgalio - 
tinis mūsų apylinkei A.PAŠ
KEVIČIUS. Jis įteikė kiek -

SAVAITRAŠTIS "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA "
NAUJ_IEMS_ SKMTJYTOJAMS_-_tik 1.10, METAMS į. _

ALKOHOLIS KENKIA KUDIKUII
Moteris, kuri geria alkoholį nėštumo metu, savo ne

gimusį kūdikĮ paveda ilgesnio periodo alkoholio Įtakai . 
Tačiau ir tėvas, kuris dažnai vartoja alkoholį, turi Įtakos 
į kūdikio sveikatą, kaip skelbia naujausi tyrinėjimai dr. 
E. Reiff-Ross, Maryland Universitete. Ji sako, kad jei
gu motina ir nevartoja alkoholio nėštumo metu, o tėvas 
daug geria - prisideda prie negimusio kūdikio žalojimo.

Jeigu motina geria - vaikai dažniausiai gimsta leng
vesni ir mažesni, negu vidutinio dydžio; jo galvytė maža, 
prastai išsivysčiusios galūnės /šalia kitų simptomų /.

Jeigu tėvas alkoholikas, simptomai pasirodo vėliau, 
kūdikis kenčia nuo emocinių ir fizinių problemų.

JAV-vių Alkoholio pernaudojimo Institutas įspėja , 
kad alkoholio naudojimas nuo pat nėštumo pradžios yra 
kenksmingas kūdikiui. Be to , gėrimo rezultatai kūdikiui 
yra nebepakeičiami. Taigi, tėvai ,kurie geria dėl savo 
egoizmo, apgailetaus visą gyvenimą.

Dr. N. S.
Lietuvoje, dar prieš II-jį Pas. Karą, baigiant gim - 

naziją, Higienos pamokose buvo skelbiama ši senai žino
ma tiesa. Alkoholikų tėvų/vieno, kito ar abiejų / vai
kai gimsta dažnai protiniai, nerviniai ar fiziniai nesveiki.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Simons
Travel Servian 

LIETUVA - 
11 dienų

Birželio 8 - 22.

SU GIMINĖM
Gegužės 28 — birželio 11 
Liepos 23 — rugpjūčio 6 
Rugsėjo 3 — 17

vienam mokiniui po Kanados 
suvenyrą: 1981 m.Minto Įpa
kavime metalinių pinigų rin
kinį, o mokytojai-lietuvišką 
ačiū*.

Sugiedojus Tautos Himną , 
Tėvų Komiteto Pirmininkas, 
kuris kartu yra irKLB Otta- 
wos Apylinkės Valdybos p- 
kas, painformavo susirinku
sius einamais Apylinkės rei
kalais.

Po to sekė suneštinės vai
šės- kavutė.

Albinas Vilniškis
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hamifoon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosavuose namuose —

KOOPERATYVAS

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

INO LIETUVIU 

KREDITO

TALKA

vasarį. Per tą laikotarpį y - 
ra koncertavęs Kanadoje,?, 
ir Š.Amerikos kontinentuo
se ir Europoje.Norėdamas 
atžymėti savo veiklos su
kaktį, išleido šią plokštelę 
dainą mėgstančiai visuome
nei Dabar beliko tos visuo
menės pareiga šią plokštelę 
įsigyti.

Manytiha,kad AIDO veikla 
bus įtraukta į lietuvių išei
vijos istorijos puslapius, 
kaip stambus įnašas lietu - 
viškosios kultūros ir meno

veikloje. Tai yra ne vien
kartinis koks nors išpuolis , 
bet eilės metų svarbus kul - 
tūrinis darbas, kuris ir po 
pirmo dešimtmečio tęsiamas 
toliau. AIDAS mums skam - 
bės bent iki tol, kol jaunoji 
karta nenustos mylėjusi lie
tuvių kalbos. Tad - sėkmės 
jam ir ateityje*.

Koncertu buvo patenkinti 
ir atsilankę, ir rengėjai*: 
programa gera, klausytojų- 
gausu.

Z.Pulianauskas

A t A
VACLOVUI SIPELIUI

mirus, žmoncįNELĘ, sesutę, JANINĄ RUKŠĖNIENEC 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

FRINA ir LEONAS ŽĖRUOLIAI

IMAME UŽ:
nekHn, turto pask. 15% 
asmenines paskolos 16%

floridą
MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) .. 
santaupos ............... ii 2% %
term, depoz. 1 m...... 13%
legT’pen^ių'fondo*"' 13% Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
90 dienų depozitus 1 4 ’/z % Nemokamas pilnas Eekių patarnavimas.

RAMINTOS LAMPSATYTĖS fortepiono ir MICHAEL 
KOLLARS smuiko REČITALIS LIETUVIŲ, KLUBE , 
ST. PETERSBURG’S

A t A
V. SIPELIUI 

mirus,

jo žmonat NELĘ, seserį JANINĄ RUKSĖNIENĘ 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu —

J. KįSGAILIENĖ

Darbo valandos: pirmodieniois - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos ■ rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savaitgalius šeštadieniais uždaryto.

"AIDO" KONCERTAS IR JO 
JO PLOKŠTELĖ

Gegužės mėn.9d., vaka
re, šeštadienį, Jaunimo Cent
ro salėje turėjome malo
nią progą dalyvauti mergai
čių choro AIDAS metiniame 
koncerte. Jo metu salės da
lyviams buvo pristatyta nau
ja ir jau IlI-j LAIDO plokšte
lė.

Meninėje dalyje šalia pa - 
ties AIDO, dalyvavo ir Lon
dono tautinių šokių ansamb
lis BALTIJA, vadovaujama 
D. ir M. Chainauskų. Tiedu 
meno vienetai savo progra
mas atliko pakaitomis.

Koncertą pradėjo jaunos 
choristės, vadovaujamos di
rigento muz. J. Govėdo.Po 
trėjetos dainų, užleido vietą 
"Baltijos"šokėjams.Po sė - 
kančio pasikeitimo, aidietės 
dar padainavo šešetą dainų 
ir dar vieną, šiaip taip iš
prašius "bisui". Jau po pir - 
mųjų dainų choristės paliko 

* labai gerą įspūdį,kuris toks 
pat pasiliko iki dainų baig - 
mės.

"Baltijos" šokėjai savo 
šokius atliko gana puikiai, 
patiekdami mums tautinių 
šokių malonią pynę. Jie yra 
netolimi mūsų kaimynai ir 
jau ne pirmą kartą mums 
gražiai pašoka. Todėl ir a- 
teityje jie bus mielai laukia
mi svečiai. Abejoms meni - 
nėms grupėms salės daly
viai nepagailėjo gausių aplo
dismentų po kiekvieno jų at
likto pasirodymo.

Po meninės dalies,plokš - 
telės leidinio rėmėjams, 
choro administratorius J . 
Pleinys kiekvienam jų įtei
kė po naująją plokštelę,pa
dėkodamas už paramą. To
kių geradarių buvo net 22 
pavardės.

"Aukuro"vadovė ir rež.E. 
Kudabienė pristatė naująją 
plokštelę, pažymėdama, kad 
tai esąs šio choro jau tre
čias kūrinys.Prisiminė šios 
plokštelės dalyves, choro va
dovą muz. J. Govėdą,kuris 
dalį kūrinių turėjęs perhar- 
monizuoti. Dar pridėjo, kad 
lietuvių kūriniai turi ir ang
liškus pavadinimus. Betgi 

M. PHILIPPE IZZI 
President

SKAMBINKIT:

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-9ūe rue, Lasalle

766-2667
2955 ALLARD
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šios plokštelės nekritikuo
janti, nes jos klausytojas su
sidarys pats .savo nuomonę.

Trumpame žodyje muz. J. 
Govėdas pastebėjo, kad jis 
praleidęs 60 savo darbo va
landų paruošti plokštelei,© 
choristės, nu vykusios į To
ronto ją įdainuoti, ten už
trukusios dar 1O valandų. 
Beje, muz.Govėdas nepami - 
nėjo, kaip jam patiko spau
dyti naujojo pianino klavišus, 
kuris nupirktas tik prieš po
rą savaičių.Hamiltoniečiai , 
vertindami AIDO gražias 
pastangas, nupirko naują mu
zikos instrumentą, kad jis 
galėtų būti panaudotas jau 
šiam koncertui.

Toliau prasidėjo linksmoji 
dalis ir užkanda.Pasigirdus 
geros šokių muzikos pir
miesiems garsams, vieš - 
nios ir svečiai priminusiai 
skubėjo prie užkandžių, kad 
sustiprėtų būsimiems šo
kiams. Kėdėse išsėdėjus a- 
pie porą valandų, buvo atsi
radęs apetitas skaniai kve
piantiems patiekalams.

Reikia pažymėti, kad AI - 
DAS yra padaręs gerą šuolį 
pirmymchorisčių balsai ge
rokai stipresni, jų dainuoja
mos giesminio pobūdžio dai
nos, pagyvėjo,Tai nuopelnas 
muz. J.Govėdo. Buvo sma - 
gu ir malonu klausytis links
mo pobūdžio dainų.Anksčiau 
AIDO ir kitų chorų dainų 
koncertuose būdamas dažnai 
galėjai jausti esąs pakasynų 
ar bažnytinių giesmių kon
certe. Jau atėjo laikas mums 
dainose pralinksmėti. Muzi - 
kas J. Govėdas ir jo choras 
AIDAS pradėjo naują ir tei
singą dainos meno kelią.

Šioje AIDO plokštelėje, di
delio formato, įdainuoti 8 
autorių lietuvių kūriniai, Se
renada - E.Toseli ir penke
tas liaudies dainų. Šalia 
chorisčių, joje dalyvauja ir 
sol. R. Strimaitis. Kaip jau 
ankščiau buvo minėta, ši 
plokštelė yra jauIII-ji.Pir - 
moji buvo išleista 1973 m., 
II-oji 1975 metais.

AIDAS įsikūrė 1970 m.pa-

Nepaprastai gražus oras. 
Dieną termometras pakyla 
iki 30, o naktį nukrinta iki 
■15-17 laipsnių Celcijaus. Jau 
visas mėnuo be lietaus. Tai
gi Apvaizda geriau patenkina 
atostogaujančių norus negu 
namų savininkų, kurie jau 
gerokai privargo belaistyda- 
mi savo gražiuosius sklypus, 
apsodintus vaismedžiais bei 
daržovėmis. Į jūrą jau visi 
drįsta įlysti, išskiriant šim
taprocentinius "salioninius 
tipus", nes vandens tempe
ratūra 24-25 C laipsniai.

Taip besidžiaugiant gam
tos malone, ateina žinia, kad 
St. Petersburg padangėj neti
kėtai pasirodė du neeiliniai 
muzikai: Raminta Lampsaty- 
tė ir Michael Kollars.

Raminta gimusi 1950 m. 
Chicagoje. Iš mažens pamė
go muziką (jos tėvas lietuvių 
liuteronų parapijos vargoni
ninkas ir buvęs choro diri
gentas). Studijavo Valparai
so universitete ir ten gavo 
du bakalaurus (muzikos pia
no) ir vokiečių literatūros. 
Gavusi Fulbright stipendiją, 
toliau tęsė studijas Vakarų 
Berlyne, kur gavo muzikolo
gijos daktaratą. Nuo 1978 m 
gyvena ir dirba Hamburge , 
V. Vokietijoje. Dėsto Aukš
tesnėje Muzikos Mokykloje. 
Vadovauja ir pati dalyvauja 
kamerinės muzikos ansamb
liuose. Aplankiusį daugelį 
Europos valstybių ir JAV su 
kamerinės muzikos ansamb
lių koncertais. 1980 m. bir
želio mėnesį ištekėjo už 
smuikininko Michael Kol- 
lors. pijonui. kus ir eilę savo nuoširdžių

Michael gimėl952m. Eise- Nwransins fanie 90 asme- draneni lietuviu.

išGUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 Georg* LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD ,
kuris jau seniai I ietuv i am s p at arnau j a. Darba^ atlieka sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namą stogo dengimui ar taisymui Skambinkite:

Co„u vertu res de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges . LaSalle

nache, Vokietijoj (ten yra gi- 
męs J. S. Bach). Vaikystėje 
pamilo smuiką ir 15 metų su
laukęs buvo priimtas į Aukš
tesniąją Muzikos Mokyklą, 
Hamburge. 1978 m. gav^ęs dip
lomą, studijas gilino New- 
Yorke ir nuo 1980 metų stu
dijas tęsia Londone.

Šita muzikų porelė dažniau
sia atostogas praleidžia JAV. 
Jiedu ir atostogaudami kon
certuoja daugiausia JAV uni
versitetų bei kolegijų audito
rijoms. Beto, Ramintą trau
kia į Chicagą tėvų meilė. Po 
koncerto Washingtone, va
žiuodami pro šalį, jiedu pa
noro užsukti į dinamišką St. 
Pete, lietuvių koloniją. Pir
mą ir paskutinę žinią apie 
būsiihą koncertą gavome sek
madienį — balandžio 5 d., baž
nyčioje ir valgant pietus klu
be. Koncertas turėjo įvykti 
ba’. 8 d. vakare. Tenka ap
gailestauti, kad į 1 koncertą 
atsilankė mažokas skaičius 
žmonių, nors jis buvo vertas 
išklausyti daug skaitlinges- 
nei publikai.

Programa: 1) Ludwig 
van Bethoven — Sonata smui
kui ir fortepijonui, D'-dur, 
Op. 121. 2) Robert Schuman 
— Sonata smuikui ir fortepi
jonui, Drmoll, Op. 121. 3)Jur- 
gis Juozapaitis —Sonata smui
kui ir fortepijonui. Antroji 
dalis — Adagio. 4) Vytautas 
Barkauskas — Portita smui
kui solo (be palydos). 5) Jo
nas Švedas — Sonata smuikui 
ir fortepijonui (1960-61). 6) 
Olivier Messiaen — Tema ir 
variacijos smuikui ir forte- 

nų) publikos, rečitalis buvo 
priimtas su dideliu entuzias- 
mu. Buvo priversti duoti 
priedo (išpildė vieną kūrinė
lį Čaikovskio).

Muzikas P. Armonas man 
išsireiškė, kad Raminta (ku
rią jis kadaise ankščiau yra 
girdėjęs) padariusi didelę pa
žangą. Smuikininkas, jo nuo
mone, irgi labai geras. Kaip 
styginio instrumento specia
listas (Armonas), šiek tiek 
Ramintai prikiša už vietomis 
per garsų klavišių užgavimą, 
kas šiek tiek slopino smuiko 
garsus. Aaiot jo, nemaža pia
nistų mėgsta uždengti stygi
nių instrumentų išplldytojus. 
Šiame koncerte Raminta ir 
Michael turėjo būti lygūs part
neriai ir vedė nelyginant tarp 
savęs pasikalbėjimą muzikos 
garsais. Kaip Raminta pra
nešė, Jurgio Juozapaičio ir 
Vytauto Barkausko kūrinius 
jie JAV-ėse išpildė pirmą 
kart. Gi Jono Švedo kūrinį 
dedikavo jo prisiminimui, 
jam neseniai mirus.

Po koncerto, visi klausy
tojai, prisijungus virtuozams, 
kurį laiką dalinosi įspūdžiais 
prie kavutės. NetbKO girdėti, 
kad kas nors buvo nepaten- 
tas koncertu. V. K,

GEDULO METINĖS
Šių metų gegužės mėn. 30 

d.,Aušros Vartų bažnyčioje 
buvo atlaikytos gedulingos 
pamaldos už velionės Mari - 
jos Leknickienės sielą.Prieš 
metus ji išėjo amžinybėn, 
palikdama vyrą, dukrą, anū-

MERGAIČIŲ: CHORAS "AI
DAS" su sol.Rimu STRI - 
MAIČIU ir vadovu-dirigen - 
tu muz. Jonu GOVĖDU, švęs
dami veiklos dešimtmetį, 
koncertavo Montrealyje.

NuotrzTony’s Photo Studio

Marija Leknickienė

Marija Leknickienė buvo 
gimusi 1900 metais gražia
me Lietuvos kampelyje ant 
Šventosios upės kranto, A- 
nykščių mieste. Nuo pat jau
nystės augo ir brendo patri
otinėje lietuvių šeimoje.Ji 
žinojo ir pilnai suprato, ko 
siekė anie didieji anykštėnai: 
vysk.A.Baranauskas, J.Bi - 
liūnas, A. Vienuolis.

Išvyko iš Lietuvos 1930 m. 
ir kuriasi Kanadoje su savo 
dar Lietuvoje pamiltu vyru 
Jonu Leknicku.Užaugino duk
rą Juliją.

Nors ir nelengva buvo įsi,- 
kūrimo pradžia, bet Ji nepa
vargsta, nepranyksta rūpės - 
čių sūkuriuose. Didelę laiko 
dalį skiria lietuviškam su- 
siorganizavimui, lietuvybės 
palaikymui, kovai su nutau
tėjimu. Nuoširdžiai padėda
vo naujai atvykusiems ir rū
pinosi lietuvišku spausdintu 
žodžiu.

Nors nemaža prabėgo lai
ko, bet dažnas dar prisime - 
name Jos rūpestį ir pasi- 
šventimą savaitraščiui "Ne
priklausoma Lietuva". Nuo 
pat laikraščio įsikūrimo 
Montrealyje, Ji jungiasi į 
leidėjų gretas,priklauso Ka
nados Centro Tarybai, lygia
grečiai dirba su taip pat jau 
amžinybėn išėjusiais:A.Na- 
vieku, M.Arlauskaite, L.Gu
du, J.Trumpa,A.Matuliu, J . 
Juškevičių ir eile kitų.

M. Leknickienės ir kitų 
išėjusių paliktieji pėdsakai 
tebeegzistuoja iki šiandien . 
Ir kada bertame į duobę 
paskutinę atsisveikinimo že
mės saują, tenka susi mąsty
ti: darbai iškalbingesni negu 
žodžiai.

Po pamaldų buvo pusry
čiai, kuriais pasirūpino ve
lionės šeima. Susirinko ne
mažas būrys artimųjų ir 
pažįstamų. Pobūvį pravedė 
Juozas Šiaučiulis.Tarė žodį, 
kaip anykštėnas, artimas pa
žįstamas ir tolimas giminė. • 
Jis pakvtetė’'NL"leidėjų var
du tarti žodį L.Girinį.Sve - 
čiai maloniai pasivaišino.

L. G i r i n i š
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FOTO M.L.S.
SYSTEM

MIRUSIEJI:
• ŠIPELIS Vaclovas,76 m 
mirė po operacijos .ligoni - 
nėję.
© PILIPAVIČIUS Vaclovas , 
mirė, palaidotas per A V pa
rapiją.

Užuojauta artimiesiems.

GERAS LAIMIKIS
Žūva vi mo sezoną Baska- 

tong ežere atidarė ir mūsų 
prisiekę žvejai: J.Petrulis 
P.Bunys.G.ir L.Dainiai,A 
Mikulis, G.Bunys.

Nors oras buvo pasitaikęs 
labai ne malonus-snigo ir šą- 
lo- visi pagavo gerą kiekį 
dorių ir lydekų.

Laimingiausias žvejys,pa
gavęs didžiausią žuvį- 25 
svarų lydė ką-Jonas Petrulis 
Sako, kad laimė, jog buvo 
šalta, tai žuvis pers markiai 

„.negalėjo kovoti ir buvo įma
noma ją įtraukti į laivą.

LITO JAUNŲJŲ NARIŲ 
EKSKURSIJA

Tradicija tapo LITO jau
nųjų narių ekskursija. Šįmet 
ji įvyks LIEPOS mėn. 1 d. - 
į beisbolo žaidynes, Olimpi
niame Stadijone.

Jaunuosius LITO narius 
nuo 8-18 m.amžiaus prašo
me registruotis ir bilietus 
pasiimti LITE..

Gautų bilietų skaičius ri
botas, tad reikia kuo grei
čiau juos pasiimti.Šie bilie
tai yra duodami veltui.

Br.N iedvaras
LITO Vedėjas

• Kun. dr.F. JUCEVIČIUS, 
Šv.Kazimiero Parapijos kle
bonas, grįžo iš atostoginių 
kelionių po Graikiją ir Ita
liją. Romoje teko būti tuo 
metu aikštėje, kai įvyko pa
sikėsinimas prieš popiežių 
Joną Paulių II-jį.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ
MINĖJIMAS

ĮVYKS

BIRŽELIO H d. KETVIRTADIENI , vai. v.
C

DOMINION SKVERE

• VAINIKO PADĖJIMAS

• J.ClACCIA ŽODIS,Quebec,o Provincijos Parlamento narys

• 7:30 v.v. MARY QUEEN of the WORLD KATEDROJE

Speciali

ATVYKIME VISI

1410 Guy St., Suite 11-12 

Montreal , P . Q.
Tel. Bus.: 932-6662
Namų: 737-9681

01

BĮ

Dr, J MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS

14140 St. Catherine West, 
Suite 600 , Montreal , P. Q. 
Tel. Bus. , 866-8235 
Namų: 488-8528

M

H £ a

h

programa —KONCERT AS

RENGIA : KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

LITAS
MONTREALIO LIETUVIŲ I
KREDITO UNIJA Į

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS

Term. ind. 1 m............ 15% Nekilnojamo Turto,
Certifikatai..............  16% Asmenines ir
Spec. Taup. s-tas... 14%, Prekybines.
Taupymo s—tas........ 11%
su apdrauda iki $2000. Paskolos mirties atveju
Čekiu s—tas  .......... 6% apdraustos iki $10,000.—

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve 3907 A Rosemont
A~*. T. * o o __ .

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

12-8 6-8
12-6 12-6

Kailių siuvėjas -

• Didelis pasirinkimas g-otovų, p ęltų
• Vasaros laiku saugoj i mo s ( Star age)
• Taisau ir remodeliuoj u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTREAL, QUEBEC
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

MEMBER D. N. BALTRUKONIS
IMMECBLES - CLAS1C INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel.: 273-9181 .............Namu : 737-0844.

NAUJOJI KLB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA: Sėdi iš kairės: L.Girinis - 
Norvaiša, Audronė Jonelytė, pirmininkas-Vincas Piečaitis, Daina Vasiliauskienė;

stovi iš kairės: Gintaras Nagys, Arūnas Staškevičius, Julija Adamonytė, Rasa Luko- 
ševičiūtė, Bronius Niedvaras, Juozas Šiaučiulis ir Kostas Toliušis.

• II-oji grupė grįžo iš ma
lonios žūklės:J.Kęsgallienė, 
kun. J. Kubilius, SJ., K.And- 
ruškevičius, K.Toliušis.

Dr A.O, JAUGELIENĖ&
DANTŲ GYDYTOJA £

BIšilHlglšlHlalSIšlalšEElstslHfafaElSlHlHlsISlHlšIšEO^lEilO
® yisi MAL0NIAI kviečiami /

® Jonines
JONŲ, PETRŲ- POVILU ir 

Kleb. JONO KUBILIAUS 75 m. amžiaus

GI

Birželio 21 d. 12 vai. sekmadieni
auSros vartu parapijos salėje

10
10

10
13

L3

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 a. m Iki 10 p. m. 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais: nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Centro! St. Ville LaSalle, P.O.
Tel: 366-974 2 ir 365-0 505

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( e) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Shor brook St . W. 
Suite 215, Montreal , P. Q. Tel. 931-4 024

ADVOKATAS /

ROMAN J. 1ŠGANAITIS b. a. . b.c.l.

Dome E. Suite 504 
, Quebec, H2Y 1B7,

ADVOKATAS

878-9534

J.P. MILLER B. A. B. C. L.

16 8 Notre Dame St. E. , Suite 205 
Tel: 366—2063 b 866-2064.

M £ 

P £ £ S 
P S £ £ £
0 ADVOKATAS

§ VICTOR E. RUDINSKAS
fl B. Enj., M. En«. L. L. B. , B. C?L.
3 4701 Bonnontyne, Verdun (kampos 2-ndAv e. ) , Que. H4G 1E6

g Tel. Bureau: 769-8824; Residence: 366-6245
a.. ——j.. —  . .  —
S

M£

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, 
Teis ( 514) 971-1430.

EI PROGRAMOJE : Sveikinimai, A V p—jos OKTETAS
• Šilti pietūs • Baras, • Loterija 

DALYVAVIMAS : 6 dol.
L.K. MINDAUGO ŠAULIU. KUOPOS VALDYBA

13
10
10

EI
EI _
SEaStg&ESIsEEIšIsS&SEElšElšSEEElalšStšIšlšEtš

e Sol.Gina ČAPKAUSKIENĖ 
dalyvaus Pabaltiečių Komi - 
teto rengiamame Birželio 
Trėmimų minėjime Ottawo- 

jjį je. Ji giedos iškilmingose 
£ In memoria pamaldose, bi r- 
k želio 1O d.
S Birželio 11 d. išskrenda į 
K Chicagą pasiklausyti sukak- 
S tuvinės Lietuvių Operos II 

Lituani.
į! e Kristinos Bendžiūtės- Ma- 
3 kauskienės kilimo projektas, 
įj audžiamas "Vaivorykštės" 
š moterų, netrūkūs bus už- 
K baigtas..

Tony'S Photo Studio
Portraits . Portraits
Mariage Weddings
Passeport Passport 
Commercial Commercial

S

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domalne, li e Parrot;, Qae, H7V5V6 

Re a. Tel: 453-914 2
ii252S252S25B52525252S2S2S2SBS2S25Z5252S25Z5E5ZSS5I5Z52SES£SBRS£SZS2 

8 psl.

viengungiui 
reikalingas kambarys šeimoje. 
Skambinti Nl. redakcijai .

Tel: 366-6220

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAURINAITIS

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS -STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuveles I

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE
Boxll?, R.R. 2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)449-4355.,

TRANS-QUEBEC SIDINGS L T. D.
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI.
APKALIMAI ALI ŪMINI JUM. PUENU. PLASTINE
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 roe Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

REALTIES CORP.
3 10 VICTORIA AVE SUITE 409 
MONTREAL. P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

Tel . Bus: 482-3460
Res: 366-704 1

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722*3545
Re s.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBt • GYYYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6
TEL. 727 -3 120 Hamu 376 -378 1

Albertas NO R KELI 0 NAS, B.A. C.S.£., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1945 pi, _

treat west
automobile

PONTIAC e BU/CKe ASTRE
' NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR N Ali J 0. AUTOMOBILIU
» NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
• MUSU.FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 

1$ IMT IMI J UMS, PAS IT ARNAUS-!

MIC

LEONAS gureckas * UŽEIKITE’, ĮTIKINKITE!
SALES MENAGE* PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menagerhu Leo GURECKAS

11 WESTMINSTER SOUTH 
(At the end ot Sherbrooke Street West). 489*5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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