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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Izraelio Min.Pirm. M.BeginIrako Prez. Saddam Hussein

IZRAELIS VIENBALSIAI 
PAPEIKTAS

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba praeitą savaitę vien
balsiai, (toy. už šią rezoliu
ciją taip pat balsavo ir JAV- 
ės, kurios paprastai susilai
kydavo ir net vetuodavo, jei 
rezoliucijos reikalaudavo ko
kių nors sankcijų prieš Izra- 
eljjpriėmė rezoliuciją, kuria 
griežtai papeikiamas Izrae
lis už subombardavimą Ira
ko branduolinės energijos 
tyrimų stoties. Taip pat rei
kalaujama, kad Izraelis at
lygintų padarytus nuostolius 
ir leistų tarptautinei komisi
jai patikrinti Izraelio bran
duolinės energijos tyrimų 
laboratorijas bei kitus įren
gimus. Beveik niekas nea
bejoja, kad Izraelis turi net 
kelioloka bombų, kurias , 
manoma ir bijoma, panaudo
tų prieš arabų šalis, jei šios 
kokiu nors būdu sugebėtų pa
kreipti ateities karus savo 
naudai.

Izraelis į šį papeikimą * 
kaip ir visus kitus pareikš
tus praeityje, nekreips jokie 
dėmesio, pareiškė min.pirm 
M. Begin’as.

POPIEŽIUS VĖL 
LIGONINĖJE

Š.m.birželio 20 d. popie
žius Jonas Paulius II , iš
blyškęs ir sublogęs, tačiau 
savo jėgomis, vėl grįžo į tą 
pačią ligoninę /Gemelli poli
klinikos/ kurioje buvo gy
domas po atentato prieš jo 
gyvybę* š.m. gegužės 13 d. 
Gydytojai nutarė popiežių 
paguldyti vėl ligoninėn, nes 
ėmė kartotis aukšta tempe
ratūra ir kyla įtarimas, kad 
yra prasidėjęs kur nors už
degimas. Popiežiui bus pada
ryta visa eilė tyrimų. Prof. 
Luigi Candia, klinikos di
rektorius, pasakė laikrašti- 
nininkams, kad dar esą sun
ku pasakyti kiek ilgai popie
žius turės išbūti ligoninėje. 
Popiežius neseniai sulaukė 
61-rių metų.

Paskutinėmis žiniomis, , 
uždegimas yra plaučių plė
vės /pleuritas/ ir jau sėk

mingai gydomas. Popiežiui 
esą reikia ilgesnio poilsio.

TEHERANE VĖL GAUJOS 
ŽUDO GATVĖSE

Tarp vadinamųjų Rėvoj lut 
cinės Sargybos narių ir pa
smerkto bei policijos paieš
komo prezidento Bani Sadro 
šalininkų įvyko daug kruvinų 
susirėmimų Teherano gatvė
se. Liudininkų tvirtinimu, a 
pie 4000 radikaliųjų Ajato- 
los šalininkų atžygiavo prie 
parlamento rūmų ir unisonu 
rėkdami reikalavo preziden
to Bani -Sadro egzekucijos. 
Tuo pat metu maždaug tiek 
pat kairiųjų partijų atstovų 
ir prezidento šalininkų de
monstravo miesto centre. 
Revolicinės Sargybos nariai 
ir Bani Sadro šalininkai bu
vo ginkluoti. Susišaudymų 
metu žuvo keliasdešimt 
žmonių.Riaušės tebesitęsia. 
Prezidentas pats slapstosi 
ir, kai kurių agentūrų žinio
mis, bandąs pabėgti į Turki
ją ir iš jos į Paryžių, kur 14 
metų buvo ištikimas Ajatolos 
Khomeini pavaldinys. Atro
do, kad senasai teigimas, 
jog kiekviena revoliucijcbsu
ėda savo pačios vaikus, vėl 
pasitvirtina.

PC PARTIJOS 
SIMPOZIUMAS

Sekmadienį, birželio 14 d. 
PC partija Q uebec’e buvo 
suruošus! vienos dienos 
simpoziumą, patirti Montre- 
alio Etninių Grupių rūpes
čius. Reprezentacijai susi
rinko apie 40 gupių atstovų 
Montrealio Van Horne apy
linkės mokykloje.

Organizatoriaus Joe JA- 
KUBIAK patarimu, partija 
išklausė visų grupių atstovų 
pareiškimus. Buvo išklausy
ti Imigracijos, Žmogaus 
Teisių, kalbos, kultūros ir 
darbo galimybių klausimai.

Po pietų PC tautybių pre 
zidentas Peter BLAIKIE pri
ėmė raportus, kurie bus pa
skelbti ir išsiuntinėti parla- 
merito nariams.

Tarp 250 atvykusių, ketu
ri buvo PC parlamentarai:

no, B.C./, David KILGOUR 
/Edmonton-Stratchona/, Joe 
REID /S':. Catharines / - ir 
Dave NICKERSON/Western 
Arctic/.

Specialus svečias simpo
ziume "On vous ecoute"buvo 
Rt. Hon. Joe Clark, kuris 
pareiškė nusistebėjimą, ko
dėl konservatorių partija, 
kuri išrinko pirmą etninį 
Ministcrį Pirmininką John 
Diefenbaker, pirmą juodąjį 
parlamento narį Lincoln 
Alexander ir taip pat Hnat- 
tyshyn, Paproski ir Epp, 
vis dar stigmai i zuojama , 
kaip anglų partija.

Tuo pačiu Joe Clark pa
skyrė Michel LA MORE U X 
nuolatiniu ryšininku tarp 
etninių grupių ir PC parti
jos Ottawojc.

Joe Jakubiak padėkojo vi
siems susirinkusiems už į- 
dėta darbą ir pasiaukojimą, 
ieškant supratimo ir bend
ros kalbos ateičiai.

Po to vyko susipažinimas 
ir susiartinimas vyno ir sū
rio vaišių metu.

■ News Release
/ Communique

KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

CHICAGOJE

JŪROS MOKSLU IR GAMTOS 
APSAUGOS SESIJĄ 
ketvirtajam Moklso ir Kūry
bos Simpoziumui suorgani
zavo Delaware Universiteto 
profesorius ir universiteto 
Rerriote Sensing Centro di
rektorius dr. Vytautas 
KLEMAS. Šioje sesijoje da-‘ 
lyvauja inž. Vladas ADAM
KUS /EPĄ/ iš Hinsdale, IL 
su pranešimu: "Gamtos Ap
saugos Reikšmė 25 Metų 
Ateities Laikotarpyje" ; inž. 
Kęstutis DEVENIS /V.P./, 
Waltham, MA - "Upių van
dens Reguliavimas"; dr. D. 
PASKANSKY, Groton, Conn. 
- "Jūros Srovių Modeliavi
mas" ir dr. R. LEGECKIS, 
Washington, D.C., -"Jūros 
Srovių Studijos Naudojant Sa 
telitus".

Šios sesijos pirmininkas V. 
/Klemas pareitame simpoziu- 
Jme suarganuzavo ir vadova- 

•i>v--j visai .griežtųjų moksli} 
technologi jos ir architektu - 
ros programai.

PRINCAS CHARLES
NEW YORKE

Didžiosios Britanijos sos
to įpėdinis Princas Charles 
lankėsi kelias dienas New 
Yorke. New Yorko policija 
turėjo nemažai darbo, nes

VIBROTECHNIKOS IR 
MECH. INŽINERIJOS SESIJĄ 

Ketvirtam Lietuvių Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziumui su
organizavo New Yorko Co- 
lunibijos Universiteto pro
fesorius Rimas VAIČAITIS.

didelės, airių demonstracijos 
gatvėse ir net pačiame ope
ros teatre šaukė prieš Bri- 
taniją nukreiptu? suktus , 
reikalaudami, kad britai 
pasitrauktų iš Šiaurinės Ai
rijos. Kaip žinia, tenai jau 
visą dešimtmetį airihi kata
likai ir uždraustosios Airių 
Respublikos Armijos nariai 
kovoja prieš Britų karius , 
palaikančius tenai tvarką-. 
Jai žuvo keli tūkstančiai as
menų .

TERRY FOX ARTI MIRTIES?
VILTIES maratono herojus 

Terry Fox , kurio bėgimas 
sukėlė 23 mil. dolerių vėžio 
ligoms gydyti, šiuo metu vėl 
paguldytas į ligoninę. Jo pa
dėtis kasdien blogėja.

Šioje sesijoje jis kalbės apie 
garso perdavimą į lėktuvus. 
Sesijoje taip pat dalyvauja 
dr. Stasys BAČKA IT IS IŠ 
Washington, D.C., su pra
nešimu apie automobilių ne
laimės traumos skalės su
darymą ir statistinių davinių 
surinkimo metodiką; dr. Mi
kas PAKŠTYS iš Conn., te
ma - "Ribotų Elementų Teo
rija ir jos Panaudojimas Vi- 
brotechnikoje"; dr. Albertas 
KARVELIS, Alliance, OH,- 
"Sriauties Vibracija" ir inž. 
Virgis Viliamas, Alliance , 
OH,-"Fluidized - Bed Kom - 
busteriai -Atsakymas į Ener
gijos Problemą.

IV Mokslo ir Kūrybos Sim- 
posiumas įvyks 1981 m. lap
kričio mėn. 25-28 d.d. Chi- 
cagoje.

JAV kongrese yra daug atstovų , labai palankių pa- 
baltiečiams. Dabai- jie apsijungė , sudarydami Ad Hoc 
Congressional Commitee on the Baltic States and Ukrai
ne. Komitetui sutiko vadovauti Co-Chairman titulu du 
kongresmenai: Brian J. Donnelly ir Charles F.Doughcrty. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. K. Šidlaus
kas pasveikino abudu šiuos vadovaujančius kongresme - 
uis, pasidžiaugdamas jų už mojumi ir pažadėdamas arti - 
mai bendradarbiauti su šiuo komitetu.
PABALTIEČIU. PRIĖMIMAS KONGRESO RŪMUOSE

Lietuviai, latviai ir estai, susibūrę į Jungtinį Pabal
tiečių Komitetą Washingtone, birželio 11 d. surengė bai
siųjų birželio trėmimų 40 metų sukakties ir šio komiteto 
20 m. sukakties minėjimą Kongreso rūmuose. Dalyvavo 
apie 200 svečių, iš jų 150 pabaltiečių, o kiti kongreso na 
riai. Valstybės departamento atstovai, Tarptautinės ko - 
munikacijos agentūros ir Amerikos Balso pareigūnai. Da
lyvavo ir Lietuvos atstovas dr. St. Bačkis^ Latvijos at
stovas dr. A. Dinsbergs, Estijos konsulas E. Uustalu.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Metinis Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas 
šaukiamas spalio 17 d. Chicagojc, Tautiniuose namuose. 
Jau dabar pradedama šiam suvažiavimui ruoštis. Jame 
dalyvaus Alto valdyba, atstovai iš skyrių ir svečiai.

REZOLIUCIJA PRIEŠ SOVIETU PRIESPAUDA^

Senatorius Daniel Moynihan /dem., N.Y./ dėkodamas 
už jam suteiktą Jingtinip Pabaltiečių komiteto žymenį spe
cialiame pabaltiečių bankete birželio 11 d. Washingtone 
savo kalboje pažymėjo, kad jis yra vienas iš pasiūliusių 
naują rezoliuciją Nr. 21 senate /tokia pat pasiūlyta ir At
stovų Rūmuose/. Joje pasisakoma prieš Baltijos valstybių
okupaciją. Sen. Moynihan pažymėjo, kad ir JAV nesijaus 
pilnai saugios, kol bus pavergtų tautų, kol Sovietų Sąjun
gos daliniai bus Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje. "Mes 
turime parodyti Sovietams, kad mes meužmirštame pa - 
baltiečių nuolatinio laisvės troškimo ir mes neleisime 
Sovietams manyti, kad mes nepaisome kokia bus padėtis 
Pabaltijy", - kalbėjo senatorius.

MASKVOS LIUDIJIMAI NEPATIKIMI

Ryšium su vadinamomis karo nusikaltėlių bylomis 
kongresmenas John Ashbrook padarė pareiškimą, kad ne
galima pasitikėti iš Sovietų šaltinių ateinančiais kaltini - 
mais, nes Maskva daug ką falsifikuoja, - antra, pati Mas
kva nebaudžia savo tarnautojų, įvykdžiusių karo nusikalti
mus ir toleruoja, kad buvusieji naciai-nusikaltėliai, kaip 
Kurt Lange, Ernest Gross man turi įtakingus postus Rytų 
Vokietijoje.

ŠALFASS PRANEŠA

Koncentracijos stovykla Sibire politiniams kaliniams, taip 
vadinamas Kolymos Arctic Inferno, kur vyrai mirė kasdami 
auksq, o moterys kirto medžius 56° šaltyje.

*

1981 m. Š.A. LIETUVIU LAUKO TENISO PIRMENYBĖS

1981 m. Š.A. Lietuvių Lauko Teniso Pirmenybės į- 
vyks š.m.birželio 27-25 d.d. Marquette Parko Teniso 
aikštėse, W. 67-th St. & St. Louis, Chicago, Ill. Vykdo 
Chicagos Lietuvių Teniso Klubas.

Pradžia - 9:GG AM. Registracija - 8:3G AM. Ant
ros dienos laikai bus pranešta vietoje.

Programa: Vyrų A vienetas, Vyrų B vienetas, Mo
terį} vienetas, Vyrų Senjorų/45 m. ir vyresnių/ vienetas,

Jaunių/18 m. ir jaunesnių/ vienetas, Mergaičių / 18 m.ir 
jaunesnių / vienetas, Vyrų A dvejetas, Vyrų B dvejetas, 

Moterų dvejetas. Jei pakaks laiko, bus vykdomas ir miš
rus dvejetas. Klasifikacija - pagal žaidėjo amžių 1981 , 
birželio 27 d.

Dalyvauti leidžiama tik viename vienete, plius dvejete.
Dalyvavimas atviras visiems lietuvių žaidėjams, at- 

likusiems 1981 m. metinę ŠALFASS nario registraciją. 
Kas dar neatlikę - galės tai padaryti vietoje.

Pradmės mokestis: Vyrų A, Vyrų B, Moterų ir Sen
jorų vienetai - $ 6.GO. Jaunių ir Mergaičių vienetai - 
$4.00. Dvejetai - po $ 3.00 kiekvienam žaidėjui.

Dalyvių registracija atliekama iki š.m.birželio 24 d., 
pasiunčiant "Dalyvio Registracijos Lapą" kartu su prad
mės mokesčiu už vienus metus, šiuo adresu:

Mr. A. Kušeliauskas, 6636 S. Francisco A ve, Chica
go, Ill. 60629. Tel. /312/- 434-2265.

Čekis rašomas - A. Kuseliauskas /Tennis /.
Pastaba: Registraciją siųskite tik už vienetus. Dve -

jetų registracija bus vykdoma vietoje.
Dėl dalyvių registracijos formų bei kitų smulkesnių 

informacijų kreipkitės į bet kurį sporto klubą arba tiesio
giniai į A. Kušeliauską.
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i Bendradarbiu, ar korespondentą spausdinamos mintys ne—
hutinčti turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakci jos nuo žiūra, grąžimuni. 
tik is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija 
arba leidykla neatsako.

prioriteto klausimas
Lituanistinis švietimas, sportas, kultūra ar politika ? 

Tai problematiniai klausimai, nelengva į juos rasti greitus 
ir tikslius atsakymus. Visų tų diciplinų atstovai turi nema- 

-žai, "lobistų", kurie sugeba, bent dalinai, įtaigoti mūsų vi
suomenės galvoseną ir bendrąsias nuotaikas. Todėl, netiek 
nuostabu, kad vis girdime tuos pačius ar naujus balsus 
siūlančius, kad mūsų bendriniai fondai teremtųtik jų atsto
vaujamos ar pamėgtos veiklos aspektus. Bandoma įrodi - 
nėti, kad tik jų užimtosios pozicijos pastebimai silpnėja, 
yra reikalingos veiksmingos ii' skabios visokeriopos para
mos, pirmoje eilėje materialinės pagelbos. Tai, be ma
žiausios abejonės, nuoširdūs ir gilūs pasisakymai, tikinčių 
savąja tiesa ir savojo reikalo svarba. Visa bėda tik tame , 
kad teturint beveik skatikus bendrajame biudžete, kuris, 
kaip visiems žinoma, yra mūsų pačių įvairiomis progomis 
surinktos aukos,labai jau ribotos lėšos, tad ir telieka tru
piniai, kai bandai maždaug visus patenkinti.

Tiesos turi jie visi: ir mūsų švietimo sistemos darbuo
tojai ir sportininkai ir kultūrininkai ir politinio gyvenimo 
judintojai, kad tik jie yra patys svarbiausi ir ryškiausi 
veiksniai bendrojoje veikloje. Visai aišku, jei nebus re
miamos lietuviškos mokyklos, gana trumpu laiku neteksi
me lietuviškai sąmoningų jaunųjų, kurie, savo ruožtu, jau 
nebeateis pakeisti besitraukiančios kartos. Po to, taipogi 
aišku, nebeliks veikėjų, nebebus ir veiklos. Vadinasi , 
lengvai įžvelgsime po saulėlydžio ateinančias nevisai jau
kias sutemas. Reiškia, nebeliks ir sportuojančių, kultūri- 
ninku ir politikų, nebeliks ir visos tos veiklos rėmėjų. Be 
jaunųjų, nebus ir ateities — nuvalkiotas tai šūkis, bet toks 
tikras, neatšaukiamas, nepakeičiamas. Jei tai tiesa, re
gis, be jokių abejonių, Jaakimų ar ^vyravimų, derėtų tuoj 
pat pagrindinį dėmesį; visus mūsų resursus skirti lietu
vių švietimo plėtimui/gerinimui, išlailęyinūi. Tuštėjančios 
vietos klasėse, grėsmiai liudija problemos esminius skau
dulius. Taip pat tiesa, įskaitant esamą infliaciją ir kaip ir 
kasdieninį visų kainų brangimą, kad, atidavus ii’ visą 
šimtą nuošimčių pinigų, kuriuos surenka mūsiškiai fondai, 
bendroji švietimo sistema, programos, mokymosi priemo
nės, pajėgūs mokytojai, padėtį pagerintų, bet vargiai ar ją
radikaliai pakeistų. Juk užnugaris sensta, lietuviškos nuo
taikos, užsidegimas po truputį blėsta ir vien tuščių žodžių, 
tegu ir garsių valiavimų įvairių švenčių progomis, tikrai 
nebeužtenka.

Aplamai žvelgiant, esame jautrūs, bet nepakankamai 
jautrūs bendriesiems interesams, ypač toje dalyje, kurie 
liečia piniginį įsipareigojimą. Visa padėtis, visos tos sri
tys, tikrai pagerėtų, jei turėtume pakankamai lėšų žengti 
"visais frontais". Žymiai sunkiau laikyti visus tuos fron
tus, kai ištekliai riboti ir pačių galimybių ribos pakanka
mai aiškiai-matomos. Vadinasi, padėtis vargiai ar page
rės, tebandant tik minimumu remti ir tas ir kitas pastan
gas. Jei kas sugebėtų (ir priverstų) visus mus įtikinti, kad 
tikrojo patriotizmo vardu turime kiekvienas aukoti ne ska
tikus, jei ne tūkstančius kasmet, tai bent šimtus, žinia, 
nebeliktų jokios problemos. Vieno tokio amerikoninio lab
daros vajaus pagrindinis šūkis yra — "Give until hurts . " 
Tai, ganėtinai skaudus kišenei reikalavimas, kažin ar pa
jėgus pasiekti lietuviškos sielos gelmes, kai rezidencijų 
išlaikymo išlaidos kasmet kyla, kai perkamos nuosavybės 
Floridoje ar Arizonoje saulėlydžio dienoms praleisti.
Šioje vietoje prioriteto klausimas kaip ir neegzistuoja.. .

ai gimantas

IR GERAI, R BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

atviras laiškas
Jau keli dešimtmečiai kai 

per "NL" laikraštį Vilniaus 
krašto lietuvius inkriminuo
ja visokiais prieš lietuvybę 
.nusikaltimais. Ankščiau, kol 
vilniečių buvo gyva veikla, 
buvo bepaliovis reikalavimas 
kažkokių apyskaitų ir prie
kaištavimas, kad vilniečiai 
ardo lietuvių vienybę, nie
kuomet nepaaiškinant kokiu 
būdu. Prieš aštuoniolika me
tų St. Catharines vilniečiai iš 
viešos veiklos pasitraukė.
2 psl.

Atrodytų, kad nebūtų nė ma
žiausios priežasties tuos vil
niečius linksniuot, bet "NL" 
rašeivos jų ramybėj nepalie
ka. Jiems primetama, kad jie 
eina prieš kažkokią paverg
tų tautų organizaciją, kuri 
siekianti pavergtiems lais - 
vės. Tai pagal laikraščio ra
šeivą išeina, lead vilniečiai 
remia pavergėjus. Tai ir vėl 
naujas inkriminavimas. Dar 
blogiau, kad šiuos inkrimi
nuojančius pasisakymus laik
raštyje spausdinant, nuo jų

Apie JAV Prezidentus ir jų 
Gyvenimo Nuotykius

P. I N DRE I K A

Nuo jo laikų kilo bankais nepasi
tikėjimas, nes jis niekaip negalėjo užbaigti išlaidaus karo 
prieš Seminole indėnus Floridoje. Nors daugelis jo šali
ninkų ir politikų bei patarėjų, kaip dabar, vartodavo savo 
"OK" — pabrėžiant, kad prezidentas pritaria jų mintims , 
V. B. buvo įsitikinęs, kad politinės partijos yra demokra
tinės santvarkos stiprybė.

Bet Amerikos visuomenės socialiniame gyvenime vyra
vo anglų politikos konservatizmas, kurio neatsikaratė ir 
Thomas W. Wilson (1856-1924), palikęs populiarų posakį: 
— Konservatizmo įtakoje politika nesikeičia ir jeigu kam 
kiltų abejonių, teatsiklausia savo bobutės. Ji patars, kaip 
išsaugoti ir išlaikyti esamą tvarką, neatsižvelgdama į so
cialinius ar kultūrinius pakitimus.

Nežiūrint, kad jis buvo gimęs presbiterionų kunigo šei
moje, bet visdėlto suprato ir stengėsi respektuoti mažųjų 
tautų teises į nepriklausomą gyvenimą. Jis paskelbė 14 gar
siųjų punktų iškeliančių reikalavimą, kad būtų sudarytos 
galimybės tautoms^ tvarkytis automatiškai. Jo paskelbtie
ji punktai rado atgarsį I-jo Pas. Karo sąvartoje, kuriais 

brėmėsi ir Lietuvos Taryba, paskelbdama Lietuvą nepri
klausoma valstybe. Savo idėjų įgyvendinimui Th. W. Wilson 
siūlė įsteigti Tautų Sąjungą. Ji buvo įkurta, bet JAV į ją 
neįstojo ir vedė atsiskyrėlio gyvenimą.

Tokį gyvenimą vedė ir prezidentas James Bucl&an (1791 - 
1868), nors jis simpatizavo Anne Coleman—pirmojo Ame
rikos milijonieriaus dukrai. Bet pasklidus gandams, kad 
jis ją žada vesti vien tik dėl jos turtų, A. Coleman, būda
ma jautraus charakterio ir norėdama įsitikinti jų tikrumu , 
-kreipėsi į advokatą, kuris nei paneigė, nei patvirtino, kad 
paskalos turi bet kokį pagrindą. A. Coleman užsigavus! nu
traukė romantiškus santykius su J. Bucl?nan. Graužiama 
širdgėlos, neužilgo mirė. J. Buchnan laišku kreipėsi įjos 
tėvą, prašydamas būti nors grabnešiu. Tėvo laiškas jam 
grąžintas net neatidarius. Depresijos apimtas J. Buchnan 
vedė viengungio gyvenimą, kaip ir Amerika, neįstojusi į 
Tautų Sąjungą. Tiesa, jo laikais dar tebuvo vergija, kurią 
jis palaikė, ir gyveni me, vengė moterų vergų.

Žinome, kad dėl aukso suradimo Kalifornijoje jos var
das nepaprastai išpopuliarėjo ir J. Buchnan o prezidentavi
mo metu San Francisco mieste jau buvo netoli 1OO milijo
nierių, į kurių dukras jis nekreipė dėmesio. Šią garbę San 
Francisco miestui suteikė prezidentas Rutherford B. Hayes 
tik 1880m Miestas jam atidėkodamas, jo vardu pakrikšti
jo vieną iš gražiausių gatvių. Jo pramintu keliu, dabar San 
Franciscan dažnai užsuka prezidentai, bet vietoje padėkos 
išreiškimo, atsitinka ir pasikėsinimų, nes pasaulis yra ne
ramus ir visiems neįtiksi. ’

Istorija mini JAV prezideiytąAbraham Lincon'ą kaip ne
nuilstamą kovotoją prieš veliją ir žmogaus teises (1809- 
1865). Už žmogaus teisęs kpjyojęp.a.sįgarsiiią ir dabartiniai 
JAV prezidentai -- net jpasirašydarųi Jaltos ar . Helsinkio 
sutartis, l et A. Lincoln’as turėjo kitokį sumanymą- jis siū
lė neturtingas JAV teritorija, esančias pagal Pacifico pa
krante, perleisti baltiesiems, o sukilusias pietų valstijas 
sujungti į uniją, įkuriant stiprią centrinę valdžią. Nežiū
rint, kad Abraham Lincoln’as laikomas žymiausiu Ameri
kos prezidentu, bet moterų tarpe jis neturėjo pasisekimo, 
nors kare prieš indėnus buvo pasiekęs kapitono laipsnį.
Tik iš trečio karto jam pavyko vesti Mary Todd, puikiai iš
auklėtą merginą, bet dominuojančio charakterio, kurios 
įtaka prezidentui istorikų dar tebėra neišaiškinta. A. Lin- 
colh'as daug vargo gyvenime patyręs, mirė sulaukęs tik 
65 metų.

Tačiau, seniausias prezidentas įkopęs į Baltuosius Rū
mus, buvo William H. Harrison'as (1773-1841), vienas iš 
Amerikos nepriklausomybės aido signataras sulaukęs 68 
m amžiaus. Lietuvos nepriklausomybės akto seniausias 
signataras buvo J. Basanavičius. Bet už W. H. Harrison 
vyresnis buvo Dwight Eisenhover — 70 m. Jis buvo visų 
sąjungininkų karinių jėgų vyriausiu vadu, įvykdęs 1944 m. 
VI. 6 išsikėlimą į Normandiją, tuo pačiu paskubindamas 
baigti II-jį Pas. Karą ir 1945 m. gegužės 8 d. pasirašyda
mas vokiečių besąlyginės kapituliacijos dokumentą. Būda
mas karo vadu, jis yra aplankęs lietuvių pabėgėlių stovyk
lą Mimchene, todėl turėjo nuovoką apie Rytų Europos pa
bėgėlius ir nuo ko jie bėgo. Tačiau, tapęs JAV prezidentu 
apie tai pamiršo, nes iškilus Vengrijos sukilimui prieš 
Sovietų Sąjungą — neteikė jokios paramos, daugiau laiko 
skirdamas golfo žaidimams, meškeriojimui ir tapybai, bet 
neaugančiai grėsmei iš imperalistinio komunizmo.

gintis nevalia. .. Kaip pav., 
šiuokart lengvesnis išpuolis, 
š. m. "NL" Nr. 9, skyriuje"Ir 
gerai ir blogai", kur sakoma, 
kad "vilniečiai peikė šią or
ganizaciją", įmatant sakinį 
iš knygos "Rytų Lietuva "tik 
tą, kuris patogus lenkams, 
bet nutylint kur toliau auto
rius dr. K. Graužinis lietu
vius įspėja būt budriems: 
"Tačiau ateityje vėl kils Vil
niaus krašto.nepriklausomy- 
bės klausimas, nes lenkai ne
mano atsisakyti nuo savo pre

tenzijų nei į Vilnių nei į Lvo
vą ir dažnai pabrėžia savo 
viešuose pareiškimuose".

Jei tokia organizacija ir 
yra, tai vilniečiai apie ją sa
vo minties niekuomet ir nie
kur nepareiškė — nei jos gy
rė nei peikė. O kad taip ra
šoma, nenurodant šaltinių kur 
vilniečiai šią organizaciją 
peikė, tai tik kartojama su
kurtas prieš Vilniaus krašto

■ lietuvius šmeižtus. Išvada to
kia: jei lenkams per dvide
šimts metų nepavyko Vilniaus

i /
minint40ąsias birželiniu, trėmimu ir tautos 
SUKILIMO METINES, IŠLEISTA BROŠIŪRA ANGLU, KALBA 
APRAŠOMAS VIENAS IŠ TŪKSTANČIU.IŠTREMTUJU LIKIMAS

JOS PAVADINIMAS -

FROZEN INFERNO
Introduction

Th,e fdllowing article appeared in 1979 in the second volume of the r 
Russian publication Pamint (Memory). Material for this publication is 
collected by Russian dissidents in the Soviet Union and later sent to the West.

All we know about the author of this article, Dalia Grinkevičius, 
a former physician in the Village of Laukuva, is what she herself has told us 
in the article, and what the publication supplies in its introduction. We 
have not been able to find her name in Lithuanian underground 
publications.

Although in recent years there has been no small number of testimonies 
by witnesses about the sufferings of Lithuanians exiled to Siberia, this 
brief article by Dalia Grinkevičius probably surpasses all others in detail 
and horror.

* ■. ,
, / continued from "NL" nr.24/

On the very next day we each got a bowl of hot pea soup and half a 
kilogram of frozen fish, which the doctor advised us to eat raw so that we 
woidd not lose any vitamins. He requisitioned several bags of peas from the 
storehouse and soaked these in water—after a few days medical orderlies 
came to the barracks with gęeen sprouting pens. Each person received half 
a glassful. Scurvy and famine lost their grip on us. Death retreated as well. 
The people who had survived until the arrival of Dr. Sgmodurov remained 
alive.

The steam bath began working and the burial details became orderlies 
who carried the sick on their backs to the bath. Every day they bathed one 
section (barracks). Men and women washed together. People had reached 
such a point that they had no sex, just something vaguely resembling a 
human body, skeletons whose teeth had fallen out with skin ulcers and 
little tails. Yes, each person had a little tail bone. Our clothes were baked in. 
a disinfecting room. Every day you could see a stew of baked lice on the floor 
of this room.

On the ninth of February we saw the first bit of sun. We realized that 
we had survived.

After a month Dr. Samodurov left. We heard that he died on the war
front. But perhaps that is not true. We bow profoufidly to you. 
Dr. Samudorov! ' y

In the spring the administration decided to move the pile of corpses 
away. They brought prisoners who were able to work; these chopped a 
ditch in the permafrost which became a common grave for the victims of 
Trofimovsk.

During the winter of 1942-3 the death rate on the island of Trofimovsk 
was higher than in Leningrad be-ieged by the Germans. Here every second 
person died, exiled without trial, investigation or guilt. Whole families died. 
All six members of the Baranauskas family died. Only one boy survived of 
the seyen people in the Augustinas family. All four members of the Žygelis 
family died. Of seven in the Geidonis family, only the mother survived. 
Siurbus — of five, only one boy. Markevičius — only the mother and a 
daughter, of a family of seven. And so on. After the death of her son the 
pianist, Mrs. Vidokleris used to go every day to visit the pile of corpses. One 
day she didn’t return — she had frozen to death there herself.

For me Trofhnovsk is not part of the forgotten past; it is still an open 
wound. Perhaps there was only a handful of people there — some 
hundreds—but their sufferings were no less; for that. And they tod were 
human beings whom we have to remember, as we have to remember the 
millions of other unnecessary sacrifices. r. . ...

But Trofimovsk was not an isolated case. Within the Arctic Circle in 
northern Yakutia, also in Kolyma, on the Yana River, in Oimekon, 
the coldest point in the Circle — everywhere there were settlements of 
exiles expelled from Lithuania in 1941. Apparently, Stalin considered these 
places the most suitable for Baltic women and children. Today the island is 
empty. The cemetery bears no marker. No hand has placed flowers there; no 
mourning music plays on this island of death. But its memory is alive in 
me and I want to erect if only the humblest of monuments to it.

At the beginning of February 1943 we were all sent to catch fish. Sum
mer and winter we used to cut holes in the ice and let nets down. In the 
spring the ice was up to one-and-a-half or two meters thick. Every day we 
woidd check the nets; we would chop a hole in the ice and in temperatures 
of 45-50 degrees below zero Celsius we would pull up the nets with our bare 
hands and disentangle the fish that had been caught. If the frozen fish saved us 
from scurvy, then nothing could save our hands. We could not help getting 
frozen fingers, covered with blisters and sores and, when the following 
day and all the days after, you had to pull up the nets and fish in the worst 
cold, you felt an agonizing pain — as though you had stuck your hand in 
boiling water. We had to check the nets daily because if we did not for a 
day or two, they could have frozen for good to the ice.

In our fishing expeditions dog-sleds took us from one island to the next. 
As we travelled we would build earthen dwellings for ourselves and then 
travel onwards, leaving our “homes” when the fish would disappear.
In this way we wandered on the shores of the Laptev Sea. Sometimes a storm 
would catch people en route; when they lost their way, they froze to death. 
Algis Apanavičius from Kėdainiai, Ernestas Vanagas from Panevėžys, 
Mrs. Ona Baltrukonis, Petrikas, Jona's Kazlauskas and others.

In the summer of 1944 my brother and I were picked to go to the island of 
Tumata for fishing. I could not leave because my mother was lying in the 
hospital with acute nephritis. Then, on the administration’s orders, Dr. Griko 
signed my mother out of the hospital. Together we — my brother and I — 
carried her to the cabin of the barge — where a bunk had been set up. Under 
the bunk was cold sea water up to the knees. When the barge rocked, that 
water splashed and soaked her clothes. It took three days and three nights to 
travel the 150 kilometer distance. Inside it was unbearably cold; here, 
even in the summer, you could not take off your padded jacket. For a 
whole week, despite all my efforts, I could not get a drop of hot water for my 
mother. Her face and legs became swollen again. It seemed to me that 
she was leaving on her last voyage. But in reality her last voyage was 
to be in 1949. . .

/to be continued/

krašto lietuvius sulenkint, tai 
bent dabar juos padaryt tau
tų pavergėjų talkininkais. Ži
noma tas įtikimiau, kai patys 
lietuviai vilniečius apšauks 
rusų agentais ir iš savo tar
po išmes. Lenkams bus nau
dinga, nes galės remtis, kad 
Vilniaus krašte lietuvių ne - 
buvo.

Taigi ne vilniečiai kažko - 
kie prasikaltėliai,bet visi tie 
lenkų propogandos talkinin - 
kai.

Juozas Dilys, 
"NL" šėrininkas .

Ontario
"NL" neinkriminavo ir da

bar neinkriminuoja jokiolie-

tuvio. Jūsų tarpusavio gin
čai ir apsipravardžiavimai 
trunka, kaip patys teigiate, 
dešimtmečius; asmenys puo
la asmenis, organizacijos 
organizacijas. Mes bandė
me taikyti, neleisti mestis 
į kraštutinumus, bet deja... 
kaip matome, tos pakantos 
kaip nėra, taip nėra. Kai 
kalbama bendrybėmis, be 
konkrečių faktų bei įrodymų 
sunku būti teisėju. O, paga
liau, iš tolo, tą teisybę ne- 
taip lengva į matyti. Kodėl 
nepaduoti vieni kitiems ran
kų ir nedirbti kartu? Lietu
vybės darbininkų tikrai pas 
jus nėra perdaug. -NL- 
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BALTO-AISČIU CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

1— Prutenio ir Vaidevučio mirtis (600m.poKr)
Pagal L, DAVIDO (sekant Kristinjono kroniką), 600 me

tais po Kr. abu persenę valdovai, ar tai dėl seno amžiaus 
(nors kūnu dar buvo pajėgūs), ar tai gyvenimui įkyrėjus, o 
greičiausiai norėdami tautoje palikti įstatymų leidėjų 
vardą, nusprendė pasiaukoti dievams susidegindami 
ant laužo Rikaičiuose.

Pagal S. GRUNAU kroniką, susirinkusiems kilmingie
siems, vadovai pranešė savo valią, ir liepė išrinkti naują 
karalių. Tačiau tie negalėjo savo tarpe susitarti ir nega
lėjo jo išrinkti — tai įvyko tik seniesiems valdovams jau 
susideginus. Nepavyko išrinkti naujo karaliaus, susirinkę 
vaidilos iš savo tarpo išrinko naują KRIVIŲ KRIVAITĮ 
vardu BRUDONIO (Brudeno), kuris labai ilgai valdęs. 
Kitur sakoma, kad tik išrinkus naują K. Krivaitį, po to abu 
senieji valdovai užkopė ant laužo. . .

Dievams pasiaukoję abu senieji valdovai liko žmonių at
mintyje dar ilgiems laikams. Jiems, kaip kokiems die
vams, žmonės aukodavo aukų, jų paveikslai (kaip šventųjų 
pas katalikus !) buvo pasklidę po visą kraštą, ir prie jų 
kapo buvo meldžiamasi.

Vyriausia valdžia dar ilgai išliko Rikaičiuose (nuo 521 
iki 785 m.), Krivių Krivaičio asmenyje. GRUNAU taip pat 
paskelbė K. Krivaičių sąrašą kur, iš tikrųjų, antruoju po 
Prutenio seka Brudeno ir baigiama 45-ju K. K. Alepsu, 
1263 metais.

Iš Rikaičių K. Krivaičio sostinė perkeliama toliau į ry
tus, kuomet 785 m. KAROLIS Didysis galutinai nukariauja 
vakarinius prūsus — sėsnas (saksonus). Todėl šią datą ir 
reikia skaityti galutinu sostinės perkėlimu į A r ko n os 
stipriai įtvirtintą pilį, Rugen (Rūgijos) saloje, pas rū
gi jus — varingius.
2 — Prutenio ir Vaidevučio palik imas, krai
tis — mūsų senovinis raštas.

Jau neskaitant politinio bei religinio kraičio, prie senų
jų prūsėnų tradicinio'palikimo reikia priskaityti ir jų 
testamentą: vėliavą su run rašei u, vartotu mūsų prabo
čių (kodėl mes jį. pamiršome ir juo nesididžiuojame, o 
stebimės kitomis'kultūromis"—bet mūsų vaikai tuo nesi
stebi :).

Kryžiuočiai, paėmę vyriausią Prūsijos vėliavą, apsiri
ko persistengdami,ar gal to nežinodami, ir jos nesudegi
no (kaip "raganas" ant laužo, ar mūsų knygas), ką dary
davo su kitais kultūriniais bei religiniais paminklais. Jie, 
išpūsti pasididžiavimo (kaip šiandien maskoliai ar lenkai), 
pasikabino šį grobį savo pilyje, tuo būdu išlaikydami per 
nesusipratimą VIENĄ IŠ BRANGIAUSIŲ MŪSŲ KRIVIU. 
KRIVAIČIO PALIKIMŲ: simbolius, herbus ir net senoviš
ką raštą, patį svarbiausią mūsų civilizacijos 
įrodymą ! (Taigi, dar prieš Mažvydą ! ).

Be jau aprašytos vėliavos ir kitų simbolių (NL, Nr.13, 81), 
vėlaivoje buvo išsiuvinėtas Deivio PERKŪNO atvaizdas, 
vainikuotas mūsų tradicine sauluva (tekančios saulės 
spinduliais). Šį "Saulės valdovų" ženklą (Emblem of the 
Royal House of the Sun) užtinkame įvairiuose dar išliku
siuose paminkluose prieš Kristaus laikus, o vėliau Impe
ratoriaus VOLUINĖ NO piniguose, kas ~ sklandžiai suriša 
Prūsijos valdovų dinastiją su mitraistine (Apolono-Mit- 
ros) apie 3000 metų atgal plieno spindulių karūna.

Dešinėje vėliavos pusėje atvaizduotas pavasario atgimi
mo ir mokslo deivys jaunasis BALONIS, o kairėje — rūs
tusis karo deivys VARYS (Varuna), vainikuotas pergalės 
vainiku (tai mūsų trejybė — TRIGALVIS). Nors jų vardai 
kryžiuočių skribų nutylimi, pakeičiant lokaliniais sinomi- 
nais, tačiau šimtai kitų dokumentų (kad net ir Kauno garde 
—Kijeve) ir atvaizdų visoje Europoje, nustačius jų priva
lumus, neleidžia abejoti jų tikrą asmenybę. Taip Perkū
nas — Rūpintojėlis viešpatauja tarp karo ir taikos dievų.

Deivių rankomis išreiškiami Pergalės, Palaimos ii’ Tai
kos mostai patvirtina neabejotiną faktą, jog mūsų Krivai - 
čiai puikiai pažino senos Arijų tikybos hermetinį ritualą. 
Mūsų prabočiai pirmieji atnešė tą kultą Europon, kuris 
buvo jau Tacito pastebėtas ir aprašytas, jam besilankant 
Gintaro Pajūryje.

Lietuviškomis runomis užrašytas sakinys yra paliudy
tas, kaip galime pastebėti, trijų atskirų škribų: Kaspero 
HENNEBERGO, Simono GRUENAU ir Luko DOVYDO, 
skamba:"Dievulio Vardand Amžinanl žmonėms parusiams 
pergalė (užponiją) vyties".
3 — Senovinis kalendorius (iš 604 m. po Kr.)

Be jau minėto senovinio rašto drobėje, pažvelkime į 
kitą mūsų mokslininkų palikimą medžio plokštelėje: 
jų apskaičiuotą ir r uno m i s išbraižytą kalendorių. Paste
bėkite tik datą — 604 metai . Tai tuojau po Prutenio ir 
Vaidevučio mirties, kuomet jų sostinė buvo dar Rikaičiuo— 
se, pas senprūsius sėsnas (dabartinis Niedersachsen kraš
tas). Štai dar vienas sensacingas mūsų aukštos civilizaci
jos įrodymas. Palyginkite tas astronomines runas su Pra- 
vėniškių šventastulpiu, arba su Raseinių apskrityje su šven- 
tastulpio viršūne ! Išvada šaukte šaukia į dangų, jog katali
kybė ir jų "kryžius" nieko bendra su mūsų sauluvos ir 
rūpintojėlių šventastulpiais neturi. Tie mūsų pamink
lai išdidžiai stovėjo dar Kristui negimus, net prieš ir Ro
mos įkūrimą? (ką matysime vėliau KAS įkūrė Romą ir Vil
nių).

Kalendorius labai svarbus dviem požiūriais: iš vie
nos pusės jame matome pritaikintus praktikoje runraščio 
skaičius , nes tai ne raidės, o skaičiai — pagal seniau
sią finikiečių ir habrajų tradiciją, kut raidės pagal jų eilę 
alfabete išreiškia skaičius.

Antras giliai reikšmingas faktas,tąi tų raidžių neprita
pimas prie kokios nors vienos runraščio sistemos. Tose 
plokštėse randame raidžių, pasitaikančių išimtinai tik ang
lo - saksų, arba priešingai tik skandinavų, arba tik parei - 
nio liaudų (frankų) seniausių liekanų runų pavyzdžiuose. . 
Todėl esame priversti padaryti išvadą, kad nors tos plokš
tės yra datuotos 604 m. po Kr. (tikriausiai visai kita ran
ka ir arabų skaičiumi, greičiausiaikokionors benediktinų 
archivaro, išmokusio runas ir atžymėjimus skaityti, Z. de
šinės plokštės kairį viršui), bet jos mums pateikia nemar 
1981. VI.26
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PADARYKIME VISKĄ, KAD 
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žiau keletos šimtų metų prieš Kristų (apie 1OOO metų at
gal) runraščio raidyno originalų stovį (vartotą rusenu— 
Etruskų/), vis tebevartojamą Arijų astronomų dėl skai
čiavimų eilės tvarkos, nors tuo laiku vulgarus raštas jau 
buvo suskilęs į daugelį ankščiau minėtų (+ž. "Baltų runos") 
skirtingų variantų su nepilnais raidynais.

Puiki, meniška tų plokščių rašysena iš karto pažymi, 
jog čia ne kažkas paskubomis rėžta (pgL užrašą Vyties 
Kario antkapyje I ), o išsilavinusio mokslininko — žynio 
(arba Gausčio)tiksliai kaligrafuotas tekstas. Tokiam Žl — 
NIAVALDO kronika suteikia vyriausio astronomo perdėti- 
nio M ė n ui i o ga us č i o titulą. Deja, tie mūsų matemati
kai savo skaičiavimus išbrėždavo ne tik sidabro, bet ir 
aukso plokštėse, o šiame pavyzdyje — tik medžio lentoje. 
Pirmosios senai "kultūringų" radėjų išvogtos ir prager
tos, o paskutinės — puikiai tikdavo prakuroms (sic transit 
gloria mundi !J. . .

Vien tik mūsų pamaldūs dievdirbiai pagarbiai, be pasi
keitimų, perdavė iš kartos karton per tūkstančius metų 
Saulės, Mėnulio, Sauluvos spindulių bei kitų astrominių 
ženklų simbolius (vadinamų"burtais, prietarais, užke
rėjimo ženklais "ir 1.1.), be kurių neapsieina nė vienas mū
sų šventastulpis. Dažnai juose išliko dar aiškesnė "pagoniš
ka propoganda"— deivio Perkūno rūstybės ženklas, tai jo 
žaibai . Tokie stulpai dažnai žymėjo ir griežčiausią drau
dimą: švengirio ar valstybės sieną, kitur— vandens kelius.

Dar ir šiandien Europoje ir Lietuvoje atsiranda musų 
runų liekanų, nors jų naikinimas kaip "pagoniškų prakeik
tų ženklų’buvo žiaurus ir nekultūringas pasielgimas. Prisi
minkime kad ir S. Daukanto nusiskundimus, kad jis pats 
matęs naikinant rastas iškasenas, nes jos buvo padengtos 
runraščiu ’'magiškom formulėm").
4 —Tautinių atramiį rikiavimas

Ar galime iš šio mūsų (grynailietuviško?) kalendoriaus 
nustatyti Baltic-Ari jų protautės pradinę datą? Ar ■ neį
domu, kas buvo prieš Trojos (Taurojos) griuvimą?.

j 
/

Pskovo miesto, latvių tautos senoviškiausio kultūros 
centro, 1425 m. antspaudas štai ką liudija: kunigaikščio 
galva, karūnuota Sauluva, ir užrašas — "6933 metų vasa - 
ra, saulės rato 17, mėnulio 17, indikto 3”. Antroje pusėje 
— "Tą pačią vasarą pastatytas ugniakuris ant kuoro" (go
tiškos strėlės bokštas su Amžina Ugnimi viršuje). Taigi, 
Polocko astronomai skaičiavo Arijų tautos pradinę datą 
8914 metų (nuo mūsų dienų,t. y. 1981 m.). Nuo kada skaito 
žydai, kiniečiai, arabai ir 1.1. ? Ar mes turime pradėti 
tik nuo "Vasario 16", t. y. 1918 metų? Tokia praeitimi ne
sužavėsime mūsų jaunimo, nei arabiškais skaičiais, nei 
lotynišku raštu, nei svetimais dievais ir svetimais papro
čiais. ..

Ką mes žinome apie mūsų senos tikybos vyriausią dva
siškį, apie mūsų senos tikybos istoriją, apie mūsų seno
višką raštą—runraštį, apie mūsų praeitį? Štai klausimai, 
kuriems atsakymą negali duoti vienas žmogus,bet gal bu
simoji Lietuviškoji Katedra universitete, sutelkusi 3—4 
profesorius, kurie padirbėtų 30-40 metų betirdami mūsų 
garbingą praeitį. . . Šitie tai atramos taškai (pilioriai), 
kuriais turi laikytis mūsų išeivijos, ypač jaunimo nors Ir 
nekalbančio lietuviškai, gyvenimas.

Iki šiol šių atrami; pamiršimas, ignoravimas, 
silpnino ir silpnina visą t aut i n į gyvenimą ir didina iš
nykimo pavojų. Atsakingi išeivijos veiksniai to neturėtų 
užmiršti ir atitinkamai puoselėti bei rikiuoti visas šias at
ramas, kad jos sudarytų bendrą derinį.

Žvelgiant į mūsų atžalyną ("TŽ. Nr. 21, 81), regime, kad 
jam labiausiai trūksta kultūrinių—tautinių atramų. Jų lie
tuvių kalba silpna, lituanistikos pažinimas labai ribotas, 
domėjimasis lietuviškąją "kultūra" (kur ji?’) gana siau
ras. Ir tai todėl, kad mūsų jaunimas lietuviškos kultū
ros gavo mažai, o pavojus jai (gal kalbai ?) sunaikinti yra 
didelis. Tokioje būklėje negalima tikėtis, kad jaunimas 
stipriai įsisavintų kultūrines lietuvių TAUTOS 
vertybes (kurias, kur jos?). \/nukelta į 7 psL/
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ® ®
Viktor as Vizg ir d a

1980 METŲ DAILĖS LAUREATAS 
IR SUKAKTUVININKAS

Menininkams amžiaus sukaktys nėra reikšmingos. 
Ne kiek metų gyventa, yra svarbu, bet kas atlikta per tuos 
išgyventus metus. Taikliai patsai laureatas / beje, su
laukęs šįmet 75-ių metų / apie tai prasitaria savo žo - 
dyje, pasakytame Cleveland’e 1981. V. 17 , priimant 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos dailės premi
ją: "Iškeliavę į nežinią , mes kartais parsivežam 
gimtosios žemės saują, kad ilgiau jaustume artumą 
mums brangaus krašto.. „ Drauge išsivežėm ir daug 
mokslo ir meno talentų ir gyvą troškimą jais pato
bulinti ir pagausinti mūsų kultūrines vertybes, kad 
nepraleistumę niekais emigracinio laiko ir neparei
tume kada nors , ir net mirę, namo tuščiomis ranko
mis. Deja, ne visos mūsų gerosios viltys įsikūnija".

Nurodo dail. V. Vizgirda, kaip mūsų dvasiniai ir 
meno turtai pasilieka svetimiesiems arba ir iš viso 
tampa išdraikyti ir sunaikinti. Bendros centralizuotos Ihūliniukas Viktoras Vizgirda

VIKTORAS VIZGIRDA (aliejus, 1980)

VIKTORAS VIZGIRDA Autoportretas ( aliejus )

akcijos niekas nesiima, kol bus per vėlu. Keista ir 
liūdna darosi . kai vaidijamasi dėlei to, kas kuriam 
tenai politikieriui sostinėje kiek kartų paspaudė ran
ką, kas už kurį ir kiek kartų daugiau arba gar
siau apsireiškė, kai vertybės, kurios tikrai turi ir ga
li išlikti savai tautai, net nepastebimos. Primena 
dailininkas Vizgirda, kad kūrybinis nuosmukis tebėra 
aktualus^ "Juk dažnai dailininkas lieka ir mūsų pa
čių masės suniveliuotas pagal minios skonį ir dienos 
poreikius, reikalaujant vien menkaverčio pobūdžio kū
rybos ar amatininko pagamintos puošmenos... Tą me
ninio skonio nuosmukį gerokai padidina dar ir gausi 
bei pelninga atatinkamų pvaeikslų dirbėjų pasiūla ir 
kitų kūrėjų niekinimas. "

Tai vis kartūs, bet teisingi, žodžiai, įsidėmėti
ni visiems, kurie rūpinasi savo meninės tradicijos 
kokybe.

Viktoras Vizgirda gi .yra jau seniai įrašytas mū
sų naujosios dailės pradininkų pačiame avangarde, o 
taip pat ir Lietuvos dailės istorijos pačiuose svar
biausiuose puslapiuose.

Linkime laureatui ir sukaktuvininkui dar daug kū
rybingų metų -NL-

Juozas Šilėnas

VEIDU I ŠIAURE *
/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ARTĖJANČIO SIAUBO ŽENKLE

Lietuvos žemė alsavo tvankia 1944-jų meti} liepos mėne
sio kaitra. Laukuose lengvo pietryčiu vėjelio supamos ma
rių vilnimis vilnijo gintarinės šviežia duona kvepiančios, 
p. ibrendusių rugių varpos. Vilnijo, linkdamos prie dauge
lio gentkarčių krauju ir sūriu prakaitu aplaistytos, mano 
brolių pūslėtų rankų išpurentos žemės.

Kloniuose, nuo pirmųjų rasotų saulėtekių iki vėlyvųjų 
vakaro šešėlių, žvangėjo skubotas plačiųjų pradalgių rit
mas.

Žmonės, grįžę iš laukų su paskutiniais dienos šešėliais, 
kabino dalgius prieklėčiuose, statė grėblius į seniai įpras
tas kerčias, rinkosi į ramias, vėsias gryčias poilsiui.

Vakarai, ramiai skendo į Šventosios upės krikštolinio 
vandens gelmes, tyliai, ramiai — be skambiųjų šienpiovių 
dainų, be linksmiau grėbėjėlių juoko, vaikų krykštavime, 
be įprasto vyresniųjų dienos darbus aptariančio pasikalbė
jimo.

Sunki, grasi, švininė nežinia ėjo kartu su pavargusiais 
žmonių žingsniais. Kartu su palšu vakaro rūku plaukė virš 
garsių dainių apdainuoto Anykščių Šilelio pušynėlių, virš 
geltono smėlio aukštųjų kalnių kalnelių, virš legendomis , 
padavimais apvainikuotų Liūdiškių, Storių, šeiminiškėlių 
—vorūtos piliakalnių, virš istorinės tiesos slepiančių Šven
taragio, Taurakalnio, Kepurkalnio, Kalytos kalvų. Virš 
sriauniųjų Anykštos, Vario, Šaltupio, Marčiupio, ŠI avė s , 
Elmos ir Valaukio vinguriuotų upeliūkščių, virš medžių 
viršūnių vainike pasislėpusio paslaptingojo Karalienės liū
no, virš rymojančio, samanomis apkerpėjusio Puntuko, 
virš didžiųjų poetų, rašytojų apdainuotų, aprašytų mano 
gimtinės gražiųjų Anykščių miesto.

Neskubėjo žmonės nakties poilsiui, neviliojo jų įprasti 
kvapaus šieno patalai. Rinkosi vieni pas kitus, pavieniai 
ir būriais į jaunamarčių išsėdėtas gonkas ar prieklėčius , 
klausėsi visi tylėdami, kaip pakelės akmenys, iš rytų Ša
lies artėjančių grėsmingų garsų, kurie diena iš dienos ar
tėjo, nešdami vykstančio karo siaubą, nežinomybę, mirtį...

Neišvengiamų dienų nežinios jausmas plauste kiekvieno 
širdį. Mintyse kiekvienas prašė Aukščiausiojo visa taiati- 
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tolinti, suteikti jėgų garbingai apginti savo gimtąją žemę, 
namus, šventuosius bočių kapus. Atgauti svetimųjų su
tryptą tautos laisvę maldavo.

Likimas tačiau ėjo savo keliu, Karo frontas, bauginan
čiai žiaurus, kasdieną artėjo prie rytinių Lietuvos sienų. 
Apylinkėje, kas naktį, tai vienur tai kitur atskridę rusų 
lėktuvai išmėto šviečiamąsias reketas. Kai kur numeta ke
letą bombų, sukeldami baimę, padarydami nuostolių. Tuo 
tarpu, kur nors šone, desantai išmėto raudonuosius komu
nistinius partizanus, vykdyti žiauriam banditiškam terorui.

Kaimų ir vientkiemių gyventojai organizuojasi į savisau
gos būrius, nors dalinai apsisaugoti nuo artėjančių netikė
tumų. »

Radio žiniomis — Vitebskas ir Minskas jau rusų ranko
se. Ir jie nesulaikomai artėja .prie Vilniaus ir Kauno.

Maskvos radijas kasdieną grąsinančiai šaukia, kad artė
ja Lietuvos išlaisvinimo valanda iš vokiškųjų okupantų, kad 
"nenugalimoji" raudonoji armija herojiškai, nesulaikomai 
žengia pirmyn, nešdama pavergtoms tautoms išsilgtą lais - 
vę, o priešui neatiaidi} kerštą ir mirtį.

Žmonės labai gerai žino tąMasvos skleidžiamą gražbi - 
lystę.Nė vienas neužmiršo, 1941 metų birželio mėnesio 14- 
15 dienų įvykius. Neužmiršo Žiauraus teroro, savo brolių 
ir sesių skausmo ašarų užkaltuose vagonuose, tremiamus 
į tolimas Sibiro taigas, į vergų stovyklas žiauriai mirčiai. 
Neužmiršo, kad juos trėmė už tai, kad buvo taurūs lietu
viai, kad mylėjo savo gimtąją žemę.

Dar neišdžiūvo pralietas nukankintų brolių-sesių kraujas 
nuo Telšių, Praveniškių, Petrašiūnų, Panevėžio, Pabra
dės, Zarasų ir kitų Lietuvos vietovių, — ir vėl juodu debe
siu artėja į mūsų padangę tie patys "išvaduotojai".

Atrodo,kad vokiečių kariuomenės jėgos nebeįstengia at
laikyti vis didėjančio spaudimo. Arba tikėti jų naiviems 
pranešimams, kad tai daroma pagal iš anksto numatytą plau
ną, ruošiantis didesniems veiksmams. Pro Anykščius Pa
nevėžio link, kasdie'ną vis didesnia/s būriais traukiasi ru
dasis Lietuvos okupantas—vokiečiai. Įvairaus dydžio mo
torizuoti kariuomenės daliniai rieda vakarų kryptimi. Dul
kėti, išvargę karių veidai, be Šypsenos, be dainų padrikai 
slenka, vasaros dienų tvankoje.

Niekas jų nepasitinka ir nemoja rankomis, kaip kad ke
turiasdešimt pirmaisiais metais. Kiekvienas stengiasi pa
sukti į šoną ir nesimaišyti jiems ant tako. Jų gretose ma
tosi nemažai jų talkininkų ukrainiečių, kurie miesto gyven
tojus bandn šnekinti savaja kalba. Kaikurie praeinantieji, 
tiek vokiečiai tiek ukrainiečiai iš vietos gyventojų, gyven - 
viečių arčiau vieškelio, atiminėja arklius, dviračius.mais1- 
tą. ir visa kitą, kas tik po ranka papuola.

Žmonės, ypač kaimiečiai, pasidaro budresni. Jie slepia 
viską nuo praeinančių karių, ypač arklius, vežimus ir gy
vulius. Slepiasi jaunesnio amžiaus vyrai ir mergaitės, ku
riuos kartais priverčia vokiečiai vykti kartu su jais, atlik
ti jiems reikalingus darbus.

Geriau jau, dėl .savosios žemės kentėti ir kovoti, o ne 
svetimiesiems vergauti — mintyjo jaunimas lydėdamas aki
mis svetimų kareivių vieškeliuose sukeltas dulkes.

Jau ir dienomis rusų lėktuvai drąsiai ir laisvai skraido 
virš Anykščių, seka besitraukiančių vokiečių dalinius - Vo
kiečių lėktuvų nematyti. Tyli ir motorizuotų dalinių vel
kamos priešlėktuvinės patrankos. Kurgi garsieji vokiečių 
"štukos", nejaugi patrankos pritrūko sviedinių, kurie karo 
pradžioje taip viską triuškinančiai naikino? Nerandame at
sakymo.

Keliais nuo Švenčionių, Švenčionėlių ir iš viso plačiojo 
Vilniaus krašto kasdieną vis daugėja pabėgėliai, kurie už
plūsta Anykščius. Pėsti ir važiuoti, su prikrautais veži
mais ir be jų, sudulkėję, kaitros išvarginti, atvyksta ieš
koti užuovėjos nuo atslenkančios audros. Kaikurie iš jųjų 
apsistoja pas miestelėnus, kiti taikstosi į artimesnius kai
mas ar vienkiemius, pas pažįstamus ar nepažįstamus, re
tas pas gimines. Visi juos priima, priglaudžia, duoda mais
to ir pašaro, dalijasi bendru likimu, patys nežinodami ąa- 
vo rytojaus.

Pabėgėliai pasakoja apie paliktas vietoves, kuriose, jau 
šeimininkauja rusai. Ten jau liejasi nekaltas lietuvių krau
jas,, ašaros, žaliuojančios sodybos paverčiamos pelenais. 
Ypač žiauriai elgiasi žydai, esantieji banditų eilėse, rau
donųjų vadinami "partizanais". Jie jaučiasi tikrieji padė
ties viešpačiais ir visą savo kerštą už vokiečiųišžudytus 
žydus suverčia lietuviams. Jie užmiršo, kiek daug jiems 
lietuviai yra padėję gelbėdami nuo vokiečių.

Pabėgėlė, senyva moteris nuo Vydžių pasakoja, kaip jų 
seniūnijos seniūną sušaudė. Dieną prieš jai išvykstant, 
nakties metu atėję rusų banditai išsivedė, penkių mažame
čių vaikų tėvą ir jų akyvaizdoje sušaudė. Jo žmoną, vaikų 
motiną surišo ir išniekimo, sodybą ugnimi sunaikino vien 
tiktai kad buvo kaimo gyventoji} išrinktas seniūnu.

Atsargesni miesto gyventojai taip pat kraustosi į apylin
kės kaimus, toliau nuo galimos fronto ugnies. Kiti turėda
mi giminių ar pažįstamų vakarinėse Lietuvos vietovėse , 
jungiasi prie pravažiuojančių ir, kaip jie galvojo, laikinai 
apleidžiu gyvenamąsias vietas. ».

Nervinimasis ir baimė kiekvieną dieną didėja, krautuvė
je spūstis ir perkama viskas, kas tiktai begaunama už vo- ' 
kiškasias markes ir veikusius taškus. Ypatingai grobsto
mos maisto ir manufaktūros prekės. Matosi, kad markių 
galiojimo laikas neilgas.

(Bus daugiau).
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/II spaudo* okup. Lietuvoje Ir IBeivfJoJe/Partnko J. P-lis.

STUMBRAI IŠVYKSTA IŠ 
LIETUVOS

Stumbrų istorija sudėtinga 
ir pamokanti. Kaip biologinė 
rūšis, jie buvo išgelbėti nuo 
visško išnykimo tik didžiųjų 
tarptautinių pastangų dėka. Po 
Pirmojo pasaulinio karo vos 
pušimtis tų laukinių dykara- 
gių buvo išlikę kai kuriuose 
Europos zoologijos soduose . 
Dabar stumbrų yra Lietuvoje 
— 1981 m. sausio 1 d. jų buvo 
25. Visi jie kilę iš Belovėžio 
girios ir vadinami dar lietu
viškaisiais stumbrais. Pa
grindinė šių stumbrų veisi
mo vieta ir liko Belovėžio gi
ria; nuo 1952 m. pradėta juos 
tenai leisti į laisvę. Lietuvo
je stumbrų veisimosi židinys 
buvo įsteigtas Pašilių miške , 
tarp Ramygalos ir Krekena
vos, Naujamieščio medžiok
lės ūkio plotuose. 1969 — 72 
m. iš Rusijos buvo atgabenti 
1O stumbrų — 2 buliai ir 8 
stumbrės ir apgyvendinti 
dviejuose bendro 47 ha ploto 
aptvaruose. Pirmieji čia gi
mę 5 jaunikliai 1973 m. buvo 
paleisti į laisvę Pašilių miš
ką. Kitais metais dar 7 jau
nikliai buvo išleisti Širvintų 
rajone. Toji banda neatvedė 
prieauglio, dėl įvairių prie- 
žaščių labai skurdo ir dabar 
iš jos beliko 2 stumbrės. Ge
riau sekėsi stumbrams Pa
šilių miške. Ten laisvųjų 
banda kasmet susilaukia prie
auglio ir jau 1976 m. padidė - 
jo iki 13 vienetų. Teko paste
bima stumbrų žala žemės 
pasėliams. Laisvųjų bandoje, 
dauguma bulių. Vyriausias 
bulius (Girinis I, gimęs 1971 
m.) pradėjo vaikyti jaunes
nius ir tie, vienas po kito, 
paliko bandą ir toli nusibąstė. 
1977 m., kai buvo labai karš
ta vasara, vienas net pasken
do Rekyvos ežero klampynė
se. Kebli padėtis buvo susi
dariusi ir stumbryno aptva
ruose kur laikoma veislinė 
banda. Bręstančius jaunik
lius reikia atskirti, tačiau 
nebuvo kur juos dėti. Šeši 
Lietuvoje gimę stumbrai 1980 
m- išvežti į Ukrainą.

YRA VAGONŲ — NĖRA 
AIKŠTELIŲ

Žymiai padaugėjo vagonų 
grūdovežių, vadinamų hope- 
riais, kurie iškraunami au
tomatiškai. Juos galima nau
doti kombinuotiernspašarams 
ir ki tai biriai produkcijai vež
ti. Deja, geležinkelio stoty- 
se nėra stacionarinių aikšte
lių jiems iškrauti. Papras
tuose vagonuose gautus grū
dus, kombinuotus pašarus rei

kia krauti rankomis, dėl ko 
sugaištama daug laiko, nema
žai produkcijos išbarstoma . 
Ar nebūtų galima geležinke
lio stotyse įrengti nors po 
vieną aišfcštelę minėtiems 
vagonams iškrauti ?

KAIP IŠLAIKYSIU
KARVĘ

— Rašo mokyklos valytoja 
A. Randakevičienė iš Kaišia
dorių rajono Medinių Strėvi
ninkų kaimo: "Ankščiau, kol 
buvo gyvas mano vyras mo
kytojas, Kaišiadorių sodinin
kystės tarybinis ūkis skirda
vo sklypelį daržui, o dabar 
niekas apie tai ir girdėti ne
nori. Kasmet į priėmimo 
punktą pristatau pieno. Jei 
ūkis neskirs ganyklos, kaip 
karvę išlaikysiu?".

KLAIPĖDOS STUDENTŲ 
KONCERTAS

Lietuvos konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų muzikos 
mokytojų specialybės studen
tų choras susikūrė 1975 me
tais. Jame apie 70 busimųjų 
muzikos mokytojų ir dirigen
tų. Absolventai, gavę šios 
aukštosios mokyklos diplo - 
mus, atsisveikina su savo mo
komąją koncertine choro stu
dija, o dirbdami muzikos mo
kytojais, kartu gali vadovauti 
chorams, orkestrams.

Choras nemažai koncer - 
tuoja klaipėdiečiams įvairių 
švenčių masinių renginių pro
ga, dainuoja tėvams, studen - 
tams, moksleiviams, Žemai - 
tijos rajonų klausytojams. 
Taippat pasirodė Kaune, Vil
niuje. Užsimezgė graži Klai
pėdos studentų kūrybinė drau
gystė su dainos draugais iš 
Rygos, Talino konservatori
jų. Praėjusiais metais klai
pėdiečiai dalyvavo Estijos 
dainų šventėje, koncertavo 
Taline ir šį pavasarį. Kolek
tyvas per metus surengia po 
12—15 koncertų. Jo menovar 
dovas ir dirigentas— mokyk
linės chorvedybos katedros 
vedėjas Vytautas Pučinskas.

Choro koncertinėse pramo
gose daugiausia lietuvių kla
sikiniai kūriniai. "Muzikos 
pavasario"koncertuose stu
dentai su Filharmonijos sim
foniniu orkestru atliko S. 
Rachmaninovo kontatą"Pa va
saris". Dirigavo respublikos 
liaudies artistas J. Domar- 
kos.

Neseniai Klaipėdos studen
tų choras dainavo Vilniuje , 
Valstybinės filharmonijos sa
lėje. Sostinėje kolektyvas, be 
kitų kūrinių, pateikė didelį J. 
Juozapaičio chorinį ciklą - 
"Tekėk, saulele".

Valstybinis teatras Kaune, prie kurio susidegino Romos Kalanta

Nefis prie Mikališkių

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU.

NIKODIMAS NORI KAKAVOS
Eugenijus Ignatavičius

/ tąsa iš Nr. 25 /
— Duok žmogui-užkąsti, matai, kad jau pasilpo kraujas,

— paragina marčią senė, mušdama sviestą.
— Ne, ačiū, kandau pakelėj, tėvų kapą aplankiau Eržvil

ke. —
— Eržvilke? — nustoja burkavusi muštuvį senoji ir pa

sitaiso žilą sruogą. — Tai kad tėvukai palaidoti Batakiuos
— A, Batakiuos ? . Ką aš maišau. . . Bet vis tiek aplan

kiau, pasimeldžiau.
— Kažin ant kieno kapo meldeis, — palinguoja galvą se

noji ir vėl kinkuoja muštuvį. E
— Prisėsk, dėde, papjaustysiu kumpio, svogūnų palau

šiu. Šiemet tokie skanūs, saldūnai. O gal uogų su pienu?
— suima Nikodimą marti už pečių ir sodina už stalo.— 
Kurgi eisi, jau vakaras. Paklysi vėl kaip pernai, atsimeni, 
kai pametei pasą.

— Pernai ? Tai kad aš pernai pas jus visai nebuvau už
sukęs. Aš gi važiavau į Kaukazą. Labai smagią ekskursi
ją turėjom — Gruzinų karo keliu. O pamatytumėt, kas per 
kalnų gražumas .

— Eik jau eik', dėde, meluoji — Kaukaze buvot prieš 
penkerius metus, kai mūsų Rimutį į teatrą nuvežėt rude
nį, — prieštarauja marti.

— Rimutį ? kokį Rimutį ? — sutrinka Nikodimas.
— Nagi mano sūnų.
— Tu jau turi sūnų? Tai kada ištekėjai?
Abi moterys nuščiūva, nejaukiai susižvalgo viena į kitą. 

Keista — jis taip mylėjo anūkjį, pasakodavo jam visokias 
istorijas, atsitūpęs po ąžuolui® paskui išviliojo į teatrą, o 
dabar nieko neatsimena. ’ ' ' '

— Iki pat armijos vaikas kliedėjo. Nors pasirėdęs būtų, 
o dabar išlėkė iš mokyklos su kaliošiukais, — Marė nušvi
tusi ima pasakoti tą nelemtą istoriją, kaip ji buvo supyku
si, kam atitraukė nuo mokslo.

— Aha, ir kas tau surašo, šėtoniuk, — prisimena ir se
noji. — Užsiveka motinos suknią, pasilipa ant kėdės ir 
varo kaip iš pypkės visokias arijas. O kad poterį išmoktų 
ar giesmę — nesulauksi.

— Tai Bendorius ir sako, — nertraukia senąją marti, — 
vaikas, matyt, palinkimą turi. Prisieis leisti. Kaip ten, 
Rimuti, sako, ar gražiai cirkai išdarinėja? Gražiai, dėde, 
storu balsu atbubina tas. Jie dėvi geležiniais rūbais ir iš 
uzbonų šnapsą geria. Cha cha, taip ir pasakė — iš uzbonų,
— juokiasi patenkinta Marė.

Nikodimas spokso nuščiuvęs ant kėdės kaip pagautas špo
kas, ir neramus akių žvilgsnis kliedi toliuose.

— Tai Bendorius ir sako, —vėl tęsia Marė, — tu su ka
liošiukais tiesiai į teatrą? Taip ir reikia, nėra čia ko 
prieš juos lankstytis. Ne, mane nusivedė dėdė, kibirkš
čiuoja vaiko rudžiukės, aš ne vienas buvau. Kaip trenkė 
tamsoj būgnai, sužioravo raudonos ugnys, visa siena aukš
tyn, aukštyn — taip ir kyla. Kvapą gaudydamas pasakojo 
vaikas.

— — O paskui kad pradės šokinėti per laužą. Ir badosi ša
kėmis — dainuoja ir badosi: trekšt, trekšt, —juokiasi se
nė, šaukštu gražiai sustumdydama išsiveržusią ant dang
čio grietinę.

— Vieni juokai, ganyklose dainuoja ir dainuoja:' "Čigonų 
baronas esu ir keturias žmonas turiu-uuuu !"Toks pyplys, 
o jau keturias žmonas — kad.tu surūgtum. . . —kvaksi Marė

Tačiau Nikodimas nesišypso— liūdnas, susirūpinęs, iš
kreiptais nevalytais kamašiukais, pasmukusiom I kelnėm. 
Ne toks, kaip visada.

— Tai kur jūsų sūnus ? Ekskursijoj ? — staiga paklausia 
jis.

— Kokioj ekskursijoj ? Iš armijos negrįžta, — atsidus - 
ta Marė.

— Tai kaip dabar bus ? — nusiminęs paklausia Nikodi - 
mas.

— Nieko nebus — prisieis šienauti vienam, — Marė iš
klojusi ant stalo vaišes, žvilgteli į vieškelio pusę.

— Gerai, kad atėjai, — šnekina senoji, — kas mums be - 
pagelbės..

VIRIMO KURSAI LEIPCIGE

vcReni
VEIOROOŽ/M

Komunistiniame Leipcige 
žmona galėjo daugiau uždirb
ti, negu jos vyras, todėl jie 
nutarė, kad žmona eis dirb
ti, o vyras liks namie virti. 
Kadangi jis nenusimanė apie 
virimą, pradėjo lankyti vi
rimo kursus.

Po dviejų savaičių žmona 
klausia:

- Ar jau išmokai kiaušinį 
išvirti?

-C, ne’. Tiek toli mes dar

nenuėjome, - atsakė vyras.
Dar po dviejų savaičių vėl 

žmona klausia:
- C dabar, ar jau moki 

daržoves i švieti?
-Daržoves? Ne, tiek toli 

mes dar nepažengėme,-pa
aiškino vyras.

- Tai kiek jūs pažengėte?
- nekantraudama paklausė 
žmona.

- Iki Spalio revoliucijos, - 
paaiškino vyras.

I
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GRUPES SUSIRINKIMĄ^ . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
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ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G.: 366-2548Anamu), 489-5391 (darbo) 
Henrikui N.: 277—7868; Dainiui L.; 768-9606;
Donaldui D.: 661-1733.

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,V.*

— Aš nežinau, — susimuisto Nikodimas. ~ Turėjau į 
dainų šventę važiuoti, į fiestą.

— Tai vis tebedainuoji ? Ir į šokius nueini ?
— Nueinu. Susirenkam, atsinešam sumuštinių, kakavos 

į termosus ir geriam, šnekučiuojamės, pašokam.
— Senoji ima klegėti, springdama iš juoko.
— Gana jau, gana, iš tokio šokėjas. Aštuntą dešimtį va

rai, ir dar nenusibodo.
— Jūs nelaikykite mane kvailu, aiškiai atsimenu — per

dai buvau Tbilisyje, visas choras, ir skolinomės pinigų- 
turguje iš vienos šaunios ir labai gražios moterėlės. Kiek,' 
sako, jums trūksta, imkite, atsiusite, kai galėsit. Turguj, 
ir visai nepažįstama — ne kiekviena šitaip . — Atsitiesia 
nuo kėdės Nikodimas ir susinervinęs vaikšto po kambarį, 
o paskui stabteli prie senės ir pagrūmoja smiliumi: — O 
jūs man pučiat miglą f Pamatytumėt, kokie ten pamidorai 
auga, kaip kultuvės.

Abi moterys nuščiūva kaip pelytės ir, lyg susitarusios , 
vėl žvilgteli viena į kitą.

— Tai kaip bus su pievom? — nedrąsiai užsimena Ma
rė. ,

— Nupjaus ir tavo vyras — aš negaliu išduoti kolektyvo, 
— atšauna Nikodimas ir maukšlinasi ant galvos šmulikę.

— Tai ar nebeatpažįsti, dėde? Nebežinai ir pas ką atė
jęs? — priėjusi švelniai per petį glosto Marė. — Našlau
ju penkiolika metų.

— Neatsimenu. Mažą tave nešiojau, prie krikšto kūmu 
buvau...

— Kūmu? — išpučia akis Marė. — Aš juk visai iš kito 
Lietuvos kampo.

— Kam jūs mane painiojat? Einu namo. Sudie.
Brinkt durimis Nikodimas ir išėjo. Kol moteriškės su

sigriebė, jis jau nusmuko pakalnėn ir, perėjęs liepteliu per 
Logupį, prisileido lankon.

— Keista, — trauko pečiais Marė. — Kur jis dabar nu
eis, taip vėlu.

— Neprapuls, — mosteli ranka senė ir'nulaižo apsitaš
kiusį nykštį. — Tu matei, kokia jo burnikė — susitrauku
si į tabokmaišį. Griaučiai, o ne Nikodimas.

— Geras žmogus, kad tik sugrįžtų: vis vyriškas kvapas 
namuos. Per vasarą pagraibytų šieno, — svajingai nusi - 
teikia marti.

— Jeigu tik toks, tai geriau į trobą atsivesk ožį, pauos
tyk — ir būsi užganėdinta, — tyčiojosi senė.

Nikodimas grįžo tą patį vakarą, o rytą, nespėjus nukris
ti rasai, senam, prižėlusiam sode sušnarėjo, guldama ant 
šono, žolė. Šio saldaus pirmosios pradalgės garso klaui- 
sėsi pritilusios abi moterys, o senė neiškentusi pritykino 
arčiau, truktelėjo į nosį tik ką papjautos žalumos kvapo.

— Dieve padėk. — iš tolo ji užšnekino pjovėją. — Kaip 
sekasi ?

— Brolien, kuriems galams jūs laikot tokį sodą ?
— Jo niekas nelaiko — pats būna, — sumeta senė.
— Paliktumėt keletą medžių, ir priežiūra kita, ir šienar 

Vimas.
— Naje, vieną obelį, ir lauk, kol pūdinis vaisius išaugs. 

Kūrei Siga, kur smaką kiši? — sušniokščiaRazalija kar
vei.

Nikodimas vėl plėšia iš peties susivijusius dobiliukus ir 
burba: "Kur tu matei, kad boba turėtų padorų sodą?"Atsi
pučia; pasitaiso smunkančias kelnes ir vėl pasistenėdamas 
traukia dalgį per tirštus, sukritusius vijoklius. "Dviem 
burnom ir ožkos užtektų, o dabar— prisiveisė galvijų fer
mą, ir tų žmogau, terliokis I Toks pjovimas žarnas gali 
išplėšti." (b. d.)

5 psl.
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Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

16% už 90 dieną term. ind.
15% už 6 men. . term, indėlius 
13% už 1 metų. term, indėlius 
12% už 3 metų,term. indėlius 
14% už pensijų, ir namų_planų, 
14% už specialias taup. sąsk. 
11% už taupymo sąskaitas 
6 % už čekių, sąskaitas (dep.).

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (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,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

IMA:

17 & % už asm. paskolas

16%%' už mortgičius

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA UŽ:

KASOS VALANDOS: = 90 dienų termin. indėlius 16 %
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 6 mėn. 15 %

E term, indėlius 1 metų 13 %
Antradieniais 10-3 = term, indėlius 3 metų 12 %
Trečiadieniais u Įdaryta = pensijų s-tų 14 %

~ tapomųjų s-ta 11 %
Ketvirtadieniais 10-8 = spec. taup. s-tų 14 %
Penktadieniais
Šeštadieniais

10-8 = depozitų-čekių s-tų .6 %
= DUODA PASKOLAS:

_ 1 — asmenines nuo 171/2%Sekmadieniais v. JU - i x mortgičius nuo 16%%
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

KLB-nės POLITINEI, KULTŪRINEI VEIKLAI PAREMTI 
BEI LIETUVIŠKAI EGZISTENCIJAI KANADOJE IŠLAIKYTI, 
SURINKTU AUKŲ VASARIO 16-tos MINĖJIMU METU, ĮVY
KUSIŲ 1980 m. ir 1981 m. KLB-nės KRAŠTO VALDYBA 
SKELBIA AUKOTOJŲ SĄRAŠĄ:

/ tęsinys /
980 metais aukojo:

Po $1OO: dr. M. Arštikaitis 
ir dr. J. Uleckas, dr. J. Sun - 
gaila.

Po $50: A. Mašalas, dr. J. 
Yčas.

Po $30— Eug. Čuplinskas.
Po $25 — V. Ignaitis, A. Sau

lis, kun. P. Ažubalis.
Po 20; K. B. Čepaitis, A. 

R. Grigonis, J. A. Puteris, P. 
Gaida, V. Bireta, M. A. Bum
bulis, V. K. Stirbys, R. Z. , J. 
V. Taseika, V. Matulaitis, J. 
Gustainis, P. Bosys, S. Če
pas.

Po 1O: R. Kaminskas, J. O. 
Kirvaitis, J. Karka, V. Gudai
tis, I. Mejklejohn, B. Saplys, 
A. Žilėnas, K. B. Žutautas, A. 
Vasiliauskas, B. J. Vaidotas, 
J. Z. Didžbalis, E. Jaškus, J.
O. Ražauskas, J. Andrulis, A. 
Banelis, A. Plėnys, F. Kaspe
ravičius, V. J. Jasinevičius , 
A. Barkauskas, O. Juodišius, 
V. V. Paskųs, M. Adomavi
čius, J. Aukštaitis, A.Seko - 
nis, D. Žulonas, V. Montvi
las, V. V. Dargis, V. Sendži- 
kas, L. Ulbinas, F. Mockus,
P. O. Dabkus, J. E. Staškevi
čius, P. Čeponkus, K. J. Ba
tūra, K. Konkulekienė, V. 
Plečkaitis, J. Drasutis;A.Va
liūnas -$9- ir K. D. Batūra— 
$7. -

1981 metais aukojo:
Po $1OO: dr. J. Sungaila, P.

Šimkienė, dr. M. Arštikaitis 
ir dr. J. Uleckas.

Po $50: V. Montvilas, dr.
J. Yčas, V. V. Dargis, A. Ma
šalas, I. Ehlėrs.

Po $40: V. Aušrotas, E- J. 
Čuplinskas, St. Dargis.

Po $30: A. Kazilis, L. Dūda 
S. Čepas, B. Saplys, A. E. Ab
romaitis, M. S. Meškauskas.

Po $20: O. V. Taseckas, L. 
V. Matukas, E. Šlekys, K. B. 
Čepaitis, V. Šaltmiras,. O. A. 
Plėnys, J. Rukša, A. Saulis ,
K. Stirbys, D. Yaeger-Vala - 
mytė, B. Paliedinskienė, E. 
Senkuvienė, L. V. Balaišis, A. 
M. Bumbulis, V. Juodišius, 
dr. P. Gaida, A. M. Basalykas

Po $15: J. O. Balsys, V. Ma
tulevičius, M. A. Empakeris, 
V. L. Nekrošius.

Po $1O: P. L. Jurėnas, K. 
Aperavičius, S. Merkelis, B. 
J. Vaidotas, N.Preibys, J. O. 
Kirvaitis, A. Paškevičius, J. 
Staškevičius, V. Bireta, J. A. 
Puteris, A. Banelis, J. Pet
rauskas, J. G. Kaulius, V. L. 
Kolyčius, J. Pikelis, K. Lem- 
bertas, A. Kaslanas, V. Send- 
žikas, S-Stankevičius, A. E. 
Sudikas, A. Žilėnas, B. Vai
dila, P.Vilutis, J. Andrulis,
A. P. Augaitis, V. Abromavi
čius, I. Kai iukevičius, K. L.
B. , A. Adomaitis, F. Barz - 
džius, O. Gal liūnai tė.; ir K. 
D. Batūra — $8. -

TAVO REIKALAS1 
“MCSŲ”.

JEIGU GERI IR GALI GERTI ■ 
JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK [ LIETUVIU. AA (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, I 19 Ml Ml CO AVENUE ' Royal York Rd. 
ir Mitnico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 'Vi V.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 psi.

tononto

Jau ištisa eilė dešimtme
čių kaip mūsų tauta savo pa
čios nuo amžių paveldėtoje 
teritorijoje neša svetimųjų 
uždėtą vergijos našta. Kita, 
netaip jau maža tautos dalis 
plačiai visur pasklidę po įvai
rias šios žemės šalis, taipo
gi su baime žvelgia į vis dar 
neprašvintantį rytojų.

Ten, jiems tėvynėje, o 
mums čia, kad ir laisvuose 
Vakaruose, išlikti ir toliau, 
būti tuomi kas buvome, są
lygos ir galimybės nėra pavy
dėtinos. Mūsų šalies prispau
dėjai, turėdami pakankamai 
praktikos vergijos palaikyme, 
dargi naudodami pačias mo - 
dėmiausias priemones savo 
tikslų įgyvendinimui, bando 
sužlugdyti netik mūsų tautos 
charakterį, bet ir viską bend
rai, kas mums brangiausia, 
sava ir šventa. Mes svetur, 
kad ir turėdami laisvę bei 
ekonominį gerbūvį, taipogi 
sunkiai beį si stengi ame at
sispirti prieš mus paglem- 
žusią ir tautybių tirpinimo 
katilan nešančią srovę.

Jiems tenai, savoje žemė
je, o mums kad ir laisvose 
šalyse, pavojus yra vienodai 
didelis ir vis daugiau grąsi- 
nantis, kasdieną sunkiau be- 
pakeliantis.

Savo sugebėjimu, bent iki 
šiolei, išlikti ir išsilaikyti tuo 
kas buvome, pagrįstai gali
me tik didžiuotis.

Per visus tuos tamsius ir 
izoliuotus mūsų tautai dešimt
mečius, palyginus išsilaikė
me gana tvirtai. Ne vien iš
silaikėme, bet daug ką ir nu
veikėme, ypatingai žiauraus 
ir kerštingo pavergėjo de
maskavime.

Šiandien jau ir pavergėjas 
įsitikino, kad esame kietas 
riešutas. Jis pamatė, kad 
mus nuo šios žemės pavir - 
šiauš gali pašalinti tik tas , 
kas mums gyventi leido. Pa
sisavinti mūsų garbingą pra
eitį, istoriją, net ir didžiau-
siems jos klastotojams nesi
seka. Jei pavergėjams seka
si, tai tik dėl jų gausaus skai
čiaus. Jei mūsų bent ketvirtis 
jų skaičiaus būtų — šiandien 
visai kitaip atrodytų ne tik 
Europos, bet tikriausiai ir 
bendrai pasaulio veidas.

KEB-nės Krašto Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukojusiems, KLBApylinkių 
Valdyboms už gausias aukas, 
tikint, kad ateityje . Kanados 
lietuviai dar stipriau parems 
KLB Krašto Valdybos veik
lą.

Aukoti galima bet kuriuo 
laiku, siunčiant čekius KLB- 
nės Krašto Valdybos vardu 
arba The Lithuanian Canadian 
Community, iždininkui V. 
Dauginiui, 1O11 College St. , 
Toronto, Ont. M6H 1A8.

Aukavusiems $1O- ar dau
giau bus duodama veltui kny
ga "The Decolonization of the 
Union of the Soviet; socialist 
Republics". Paruošta anglų 
kalboje penkių (5) tautybių, — 
lietuvių, latvių, estų, ukrai - 
niečių ir baltarusių. Vertin
ga knyga, kuri buvo įteik
ta Jungtinėms Tautoms, The 
United Nations General As- 
sambly, New Yorke.

Aukavusiems $20- ar dau
giau bus duodama ta pati kny - 
ga ir pakvitavimas dėl mo
kesčių atleidimo, —Official 
receipt for Income Tax pur
poses.

KLB Krašto Valdyba

Neturėdami galimybės pa
vergėjo atsikratyti jėga, ko
vojame visomis kitomis 
mums įmanomomis priemo
nėmis. Viena iš jų bene tin
kamiausioj!, — išsilaikyti ir 
ištverti. Tai lėtas procesas, 
nedėkingas kaip ir kiti,skirti 
prispaustųjų daliai, tačiau, 
mums prieinamiausias, ve
dantis į mūsų tautinių verty
bių išsaugojimą ir jų pertei
kimą ateinančioms kartoms.

Pavargtoji mūsų tautos dau
guma šioje srityje turi nema
žai patyrimo, yra užsigrūdi
nusi, šiame reikale sau pa
sirinkusi tinkamiausią kelią.

Mes gi budime čia, pro kur 
pravingiuoja didieji viso pa
saulio tautų keliai, taipogi at
likdami mums pavestą svar - 
bų uždavinį.

Šiandieną pasaulis jau ge
rai žino ir pažįsta mūsų ša
lies pavergėją- Nors savo ša
lies tuomi dar neišlaisvino— 
me, tačiau prisidedame prie 
įrodymo pasauliui, kas tokie 
tie, kurie vadinasi ir dangs
tosi kitų silpnesniųjų tautų 
"globėjais ir išlaisvintojais".

Mūsų pasirinktoji kovos 
priemonė yra teisinga ir 
veiksminga. Kad ir iš lėto, 
nelygiu, duobėtu, erškėčiais 
užžėlusiu mums skirtu keliu 
eidami, neretai ir suklupda
mi, savo širdyse užslėpę tą 
tik mums suprantamą magiš
kąjį pajautimą išsilaikyti ir 
ištverti, į tikslą artėjame 
ryžtingai.

Praeityje ne vienas pana
šus juodas laikotarpis buvo 
užtemdęs mūsų padangę, ta
čiau kentėjome, ištvėrėme ir 
laimėjome. Toli jau nuėję 
mums skirtuoju keliu, paga
liau tolumoje galime įžiūrėti 
ir šviesėjančių prošvaisčių.

Suprantama, tenka stabte - 
Įėjus kartas nuo karto ir at
sikvėpti, persigrupuoti, pa
sisemti naujų jėgų, tačiau 
tiek jau nukeliavus įveiksime
ir likusios mums skirtos ke
lionės dalį.

Artėjančio rytmečio žaros 
jau skerbiasi pro nakties 
tamsą teikdamos jėgų ir vil
čių visiems pažemintiems , 
pavergtiems ir nuskriaus - 
tiems.. .

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
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LIETUVA - 
11 dienų

Birželio 8 - 22, 
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės 

13 DIENŲ SU GIMINĖM
Gegužes 14 — 28
Liepos 9. — 23
Rugpjūčio 13 — 27

Sutvarkome iškvietimus
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius. 

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

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
( Kelionių biuro registracijos Nr. 183596 1

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

vizitui ) Lietuvą ir iš Lietuvos

V Bačėnas ALL seasons travel, b.d.
1551 Bloor St. W. Visais kelionių reikalais
Toronto Ont. bet kur pasaulyje skambinti:
M6P 1A5 Tel: 533 - 353 1

sukalbėti maldą. Pasistipri
nus skaniai pagamintais val
giais, baliaus vadovas pa
kvietė tarti žodį sukaktuvi
ninko brolį Antaną Sukauską 
iš Detroito, kuris savo trum
pame žodyje pasveikino su
kaktuvininkus ir palinkėjo 
sveikiems sulaukti auksinio 
jubiliejaus. Sekanti, Šv. Iš-

ruožo inspektorium . Karui 
baigiantis pasitraukė Vokieti
jon, kur taip pat dirbo kaip 
geležinkelio valdininkas. Vo
kietijoje įstojo į teisės fakul
tetą UNROS universitete MŪn- 
chene. 1948 m. emigravo į 
Kanadą. Toronte dirbo Fordo 
įmonėje. Šiais metais išėjo 
į užtarnautą pensiją. Jo m;e~

ganytojo Parapijos Komiteto 
vardu tarė žodį Uršulė Bleiz- 
gienė, svečių vardu — Alfon
sas Marcis, pajaunių vardu 
— Henrikas Bukauskas. Su
kaktuvininkų šeimos vardu 
atsakė dukra Darlina gražia 
lietuviška kalba. Svečiai jai 
negailėjo katučių. Iš visų 
sveikintojų minčių išryškėjo 
sukaktuvininkų džiaugsmai ir 
jų pergyventi skausmai per 
tuos 25-rius gyvenimo me
tus. Po visų sveikintojų kal
bų programos vadovas VI. 
Dauginis paprašė svečių pri-

la žmonelę Alvina Lorincai - 
tė-Sukaus kienė gimė ir augo 
Tauragėje, tenai ir pradžios 
mokyklą lankė. Gimnaziją 
lankė Vokietijoje. Į Kanadą 
atvyko 1951 m. ir dirbo To
ronto Miesto emigracijos 
skyriuje vedėja. A. ir A. Bu
kauskai užaugino ir išmoks
lino dvi dukras. Dukros su 
tėvų artima drauge Benita Be- 
darfiene ir suruošė šį sukak
tuvinį balių.

ALVINOS IR AUGUSTINO 
SUKAUSKU ŠAUNUS 25 m. 

, SUKAKTUVINIS BĄLIUS
Išaušus pavasariui ir atgi

jus gamtai, 1981 m. gegužės 
23 d. vakare į Toronto Lietu
vių namus pradėjo rinktis 
Alvinos ir Augustino Sukaus - 
kų giminės ir artimieji drau
gai į jų garbei suruoštą jubi
liejinį balių. Susėdome prie 
vaišėms paruoštų stalų. Ne
trukus tarpduryje pasirodė, 
su pajaunių palyda, sukaktu
vini nkai A. A. Sukaus kai. Mar
šui grojant sukaktuvininkai sipilti stiklus šampano ir už 
įžygiavo į salę. Sukaktuvi
ninkus pasitiko su duona ir 
vynu vyriausioji baliaus šei
mininkė Benita Bedarfienė 
Sukaktuvininkus gėlėmis pa
puošė jų dukros Dajana Har
rison ir Darlina. Susėdus 
prie stalų baliaus, vadovas 
Vladas Dauginis svečiams 
pristatė sukaktuvininkus A.ir 
A>. Bukauskus, jų dukras, pa
jaunius (Marytę Lorincaitę ir 
Liudmilą Henriką Bukauskus) 
ir kai kuriuos iš toliau atvy
kusius svečius. Baliaus va
dovas pakvietė Šv. Išganytojo 
Parapijos kleboną kun. Algi - 
mantą Žilinską prieš valgį

sukaktuvininkus išgerti tostą. 
Po tosto visi griausmingai 
sugiedojome ilgiausių metų, 
džiaugsmingų metų, Valio. 
Nuotaikingai muzikai grojant 
valsą sukaktuvininkai išėjo 
šokti, o vėliau įsijungė ir vi
si svečiai.

Nors trumpais bruožais 
apibudinsiu, kas gi tie sukak-|Jį 
tu vi ni nkai. A. Sukaus kas ki 
lęs iš Radviliškio apylinkės 
gimęs gausioje 1O vaikų šei 
moję. Pradžios mokyklą lan
kė kaime, gimnaziją Plungė
je, Telšiuose ir užbaigė 
žeikiuose. Prieš pat karą ir vyšnios... ( Nuotrauka iš 
karo metu dirbo geležinkelio "Nemuno Krašto”)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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(&AD VILKO SKAUTU TUniflS

I
PRITYRUSIU SKAUTU VASAROS STOVYKLA 

i '
Nors vasara dažniausiai nėra skautų pats veikliau - 

sias sezonas, išskiriant stovyklas, prityrusieji skautai 
apsiėmė įvykdyti naują projektą.

Su Geležinio Vilko Tunto pinigine parama, jie įsigijo 
dažų, medžiagos ir kitokių įvairių reikalingų įrankių ir 
ėmė di rbti "silkscreening", tai yra toksai būdas atspaus
dinti piešinius, raides ir 1.1. , ant popieriaus arba kaip 
dažnai matome šiom dienom, ant marškinių /T - shirtš/ 
arba švarkų. Iki šiol tas būrelis yra atlikęs darbus vie
nai krautuvei Verdune ir taip pat didelei "Northern Tele
com" bendrovei atspausdino stilizuotą simbolį ant 170 
švarkų. Darbas b-vei labai patiko, nes buvo tikrai pro
fesionalinio lygio. Žinoma, pinigus duot dar ne viskas. 
Reikia žmonių, kurie dirbtų ir taip pat vietos, kur būtų 
galima tą spausdinimą atlikti, | '

Pati idėja buvo Andriaus Dasio. kuris skaitė apie tai

KERŠYT Ė Teresė, Juozo ir Anelės dukra, sėkmingai bai
gusi Polyvalente Mgr. Richard High School. Pradeda dirb 

ti "London Life" draudimo kompanijoje. Įvairiais draudi
mo reikalais kreipkitės į ją. Ki mielai patarnaus. Įstaiga 
randasi 8282 Champlain Blvd. La Salle, Tel: ,365-2150 . 
Ji kalba gražiai lictuvškai ir abiem oficialiomis Kanados 
kalbomis.

ABITURIENTO PAGERBIMAS gos valdžios priešakyje atsi- 
Šių metų mokslo sezone, radęs . Nikita Chruščiovas.

Broniaus ir Bronės Venslovų Amerikos žemėje jie atsira- 
sūnus Algimantas baigė 12 kla- do tik prieš du metus. Tarp 
šių, Cardinal Newman gim - kitko, jų tarps yra vienas jau- 
nazijoje Hamiltone. Po atitin— nuolis, kuris gimęs Sibire, 
karnų ceremonijų abiturientų Apie šiuos tautiečius prieš 
garbei pačioje gimnazijoje,, du metus, plačiai rašė JAV 
birželio 6 d.ir to šeštadienio 
vakare tėvai savo vienturčio 
sūnaus garbei, surengė kil
mingą viešnagę savo namuo
se.

Į jų pačių "Cherry Beach" 
motelį prigužėjo virš 40 
kviestųhamiltoniečių, jų tar
pe Parapijos kleb. prel. dr. J. 
Tadarauskas su kunigu sve
čiu iš Brazilijos. Iš Chicar 
gos atvyko Algimanto krikš - 
to tėvai ir dar apie tuzinas 
B. Venslovo giminaičių iš ki
tų Amerikos vietovių.

Priartėjus vaišių laikui, va
dovaujant klebonui prel. J. Ta- 
darauskui, buvo sukalbėta

- malda. Po maldos Klebonas 
tarė pirmuosius sveikinimo 
žodžius, gražiai atsiliepda- 

' mas apie abi turi ėfi tą: kaip 
• gabų 'mokinį ir su gerais pa

žymiais baigusį gimnaziją, 
ankščiau tarnavusį mišioms 
mūsų bažnyčioje ir dažnai 
skaičiusį mišių metu religi
nius skaitymus. Baigdamas 
pareiškė, kad jaučiąs tėvų 
džiaugsmą neeiliniu įvykiu, 
su kuriais kartu džiaugiasi ir 
čia visi atvykusieji, linkėda
mas Algimantui tolimesnės 
sėkmės ateityje. Iš ameri
kiečių svečių abiturientą svei
kino inž. Vaičekauskas pri
mindamas , kad nebūtų pamirš
ta lietuvių kalba. Pats abitu
rientas padėkojo kalbėtojams 
ir visiems svečiams,© po to, 
į jo rankas pradėjo plaukti 
dovanų vokeliai, kurių pirmą
jį įteikė pats Klebonas. Po to, 
šeimininkas visus kvietė prie 
vaišių.

Vaišių pradžioje B-Venslo- 
va savo giminaičius vardais 
pristatė svečiams — pusese- 
res: vienuolę Birutę, L. Vai
cekauskienę, pusbrolį J. Juod
valkį ir jų šeimas. Šie žmo
nės savo jaunystėje su tėvais 
buvo išvežti Sibiran ir jame 
išgyveno keliolika metų. Iš 
ten juos išleido Sov. Sąjun -

knygas, darė bandymus ir suorganizavo būrelį. Jo padė
jėjai : David Gudas, Aras Piečaįtis, Jonas Valiulis ir 
Eric Šimonėlis.

Darbas vyksta Dasių rūsyje. Visi skautai turi būti 
dėkingi, kad dar yra tėvų, kurie prisideda prie skautiškos 
veiklos. Tokiems tėvams mes visi esame dėkingi. Di
džiuojamės taip pat ir skautais, kad 
ziazmą ir darbštumą.

parodė tokį entu -

lietuvių spauda.
Baigiant, reikia pažymėti, 

kad abiturientas Algimantas 
yra baigęs ir lietuvių šešta
dieninės mokyklos 1O skyrių. 
Baigęs virš minėtos gimna
zijos 13 klasę, pasiryžęs stu
dijuoti universitete. Linkė - 
darni jam geros sėlmės at
eities moksle, norėtume, kad 
jis visada būtų ir geru lietu
viu.

Gražiai pasisvečiavę iki 
dienos vėlumos, ham.’.ltonie- 
čiai išvykome į namus, leis
dami pailsėti viešnagės šei
mininkams ir jų svečiams — 
amerikiečiams.

Z. P u 1 i a n a u s k a s

Iki Stovyklos ’.

1981 m. SKAUTU. STOVYKLA
1981 metų Skautų Stovykla įvyks "BALTIJOS" stovykla

vietėje rugpiūčio 8 - 15 d.d. skautams ir rugpjūčio 15-23 
d.d.1 - vilkiukams, paukštytėms, skautams, skautėms 
ir kitiems. Jaunimas, kuris nepriklauso skautams, taip 

pat kviečiami stovyklauti. Dėl papildomų žinių kraiptis: 
Audra ZURKEVIČIUS - Tel: 489-6690;
Rimas, PIEČAĮTIS - Tel: 767-8779.

VILKIUKU ŽINIOS
Yra numatyta keisti vilkiukų uniformas. Tėvai, kurie 

dar nėra davę vaikų išmatavimus, kreipkitės paskam - 
bindami man : Gintaras NAGYS — Tel: namų- 2,77-7868 
darbo- 331-9611 ext. 393.

NETIKĖTAI SUSIRGO ay. . ., , y < ■ c
NL redaktorė B.NAGIE&Ė i 

praeitą savaitę buvo Chica
goje "Lietuvių " operos pa
statyme. Lankėsi pas gimi
nes Le monte. Grįžusi turė
jo atsigulti ligoninėn dėl 
alergijos. Guodo Jelionyte

/atkelta iš 3 psl./ į§ kitos pusės betgi mato
me, kadbešiiį vertybių lietuviškumas nėra įmano-, 
mas.

Paklauskite jaunimą, nuo kada prasideda mūsų TAUTOS, 
t. y. Balto-Aisčiii praeitis. Jei jis atsakys, kad švenčia
me šįmet 8914 metus, nes tai buvo užrašyta mūsų astro — 
nomų—žynių savais numeriais (ne arabiškais ar romėniš
kais), ir kad tai buvo užrašyta (išbraižyta) runraščiu 
dar daug metų prieš Kristaus gimimą (ką matysime vėliau) 
— toks jaunimas bus mūsų tautos atrama.

Jauniesiems išeiviams šiandienrūpi įvairiais būdais būti 
naudingais mūsų tautai: lietuvių kalbos, literatūros, isto
rijos, politinių mokslų ir kitose srityse. Todėl jaunimas 
sveikina PLB, kurios V-sis Seimas 1978 m. nutarė, ir PLB 
Valdyba ryžosi 1981 m. kovo 1 d. galutinai įsteigti LITUA - 
NISTIKOS KATEDRĄ. Katedros įsteigimas padės užtik-' 
ti brandinimą jaunų lietuvių mokslininkų specialistų kar
tos, kuri savo akademiniu lygiu bus pajėgi krauti kraitį 
siekiant lietuvybės puoselėjimo išeivijoje ir padedant pa
vergtąja! tautos daliai Lietuvoje. Todėl jaunimas skatina 
visus lietuvius (ir Balto-Aiščius ' ), nepaisant jų amžiaus, 
gyvenamos vietovės, ar ideologinės pakraipos, visomis 
jėgomis padėti įgyvendinti LITUANISTINĖS KATEDROS 
(universiteto) idėją ("NL", Nr. 21, 81: "Atsišaukimas į Lie
tuvių Visuomenę"). (B. d.) J.J.B.

DIPLOMUOTA LIETUVAITĖ
Šių metų birželio mėn. 11 d. 

.Mc Gili Un;vefsit,etas Place 
•xį?s Arts patalpos® suruošė 
iškilmingą mokslo užbaigimo 
ir diplomų įteikimo šventę.

Džiugu, kartu tenka svei
kinti, kad ir šiais metais su
silaukėme eilę mūsų tautie
čių, užbaigusių įvairias 
mokslo šakas įvairiose sri- 
t yse.

Guodai JELIGNYTEI, mont- 
ręąliečiams mažai pažįsta
mai lietuvaitei, buvo įteiktas 
diplomas, iš kurio matosi 
jos aukšti pažymiai ir apdo
vanojimai. Ji tapo diplomuo
ta pedagogė, konsultantė, 
psichologė. Kartu ji buvo pa
kviesta ir jau gavo darbą 
New Yorke Hofstra universi
tete.

G. Jelioąycė gimusi ir au
gusi Chicagoje, ten užbaigė 
lituanistinę mokyklą, du me
tus studijavo pedagoginiame 

i lituanistikos institute, vėliau 
įstoja ir per keturis metus 
baigia Wisconsin universite
to pedagogikos fakultetą. A - 
pie metus laiko dirbo kon
sultantės pareigose. 1979 m. 
atvyksta į Montreal} ir Mc 

. Gili universitete, po dviejų 
įtempto darbo ir pasiryžimo 
metų, užbaigia savo pamėg-

Baigęs;

1981. VI. 26

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

Ifit ;

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai I ietuviams patarnauja. Darba* atl ieka spiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges LaSalle

priklausomos Lietuvos At
stovybę.

Į Montreal} atvyko 195G m 
ir įkūrė Aušros Vartų Baž
nyčią. Taigi, labai daug nu
veikta per tokį trumpą laiką. 
Po J.Šiaučiulio paskaitos, 
Montrealio Choro Vyrų Ok
tetas padainavo keletą pat- 
riotinių dainų, diriguojant 
Aleksandrui Stankevičiui.

Toliau sekė sveikinimai: 
A. Čepulis - A V Komiteto 
vardu, K. Toliušis - KLB 
vardu, Maryte Adamonytė -■ 
"Pavasario" vardu, K. To
liušis-Rūtos klubo vardu į- 
teikė iškeptą lydeką palinkė
jo klebonui sugauti didesnę; 
J. Šiaučįulis - Vilniaus Sau
lių Rinktinės ir "Nidos" var
du, Paulius Mališka- A V 
Parapijos Choro vardu, Ju i- 
ja Adamonytė - Ateitininkų 
vardu, G. Augunienė - šv. 
Onos Draugijos vardu, Liu
das Stankevičius - Radio Va
landėlės vardu . Be to. jis

tąją moKslos sritį, įsigyda - 
ma ma ste r i o d i pl o mą „

Jaunai ir gabiai lietuvaitei 
linkime gražiausios sėkmės.

I . Girinis

JONINĖS A V PARAPIJOS 
SALĖJE

Tuojau po 11 vai. mišių 
gausi minia susirinko į sa
lę, kur jų laukė sustatyti 
stalai, papuošti žalumynais 
ir žiedais.

Augustinas Mylė pakvie
tė Jonus, Jones , Petrus ir 
Povilus užimti vietas prie 
garbės stalo. Įėjus į salę 
gerb. kleb. Jonui Kubiliui,, 
parapijiečiai sutiko jį plo
jimais ir linkėjimais - "Il
giausių Metų ’.

Su kun. dr. Jono Kubi - 
liaus trumpa biografija vi
sus supažindino buvęs jų 
kaimynas Juozas Šiaūčiulis. 
Pasirodo, jis gimęs didelė
je šeimoje, 1906 m. birže
li o. 25. d.. Mokėsi Skuode!IffeJ 
Telšių gi mnazi j o je i .
išvažiavo į.^ęiąądiją,,^. Ėal- 
kenberg, kur įstojo į Jėzui
tų ordiną. Čia studijavo fi
losofiją ir 1933 n. parašęs 
studiją "Modernusis Relia
tyvizmas Troeltch Filoso
fijoje, "gavo daktaro laips — 
nį. Grįžęs į Lietuvą iki 1937 
metų dėstė graikų ir lotynų’

Ikalbas Kauno Jėzuitų gi m- 
nazijoje. Tuo pačiu laiku gi
lino žinias lotynų ir graikų 
kalbose VDU. 1937 m. iš
vyko į Lioną studijuoti teo
logijos mokslų. Kunigu į- 
šventincas 194C m. Karo 
metu Prancūzijoje redaga
vo ekonominių studijų žur
nalą, patarė kaip elgtis o- 
kupacijos inetais, mokyto
javo 7-siose mokyklose , 
žydų vaikams parūpindavo 
krikščioniškų religijų met
rikus. Už tą veiklą buvo
areštuotas. Bet su gerų
žmonių pagalba pasisekė 
pabėgti. Gyveno kalnuose su 
partizanais iki karo pabai
gos.Po karo apsigyveno Pa
ryžiuje, studijavo Sorbonos 
u-te , parašė disertaciją a- 
pie Nietzches filosofiją ir 
gavo antrąjį filosofijos dak
taro laipsnį.čia jis vadovavo 
Lietuvių Katalikų Misijai ir 
išlaikė pusiau oficialią Ne

prisiminė'.Tėv. J. Kubilių iš 
Paryžiaus laikų, kai pokario 
laikais visi Paryžiaus lietui -
viai rinkdavosi jo namuose 
pagalbai ar pasitarimams.

G. Kudžmienė sveikino 
MLK Moterų d-jos vardu, š. 
Jeanny Rimeiki,enė - "Nerin
gos" Jūrų Šaulių vardu, L. 
Girinis - "NL" Sp, B-vės 
vardu, D. Staškevičienė - 
"Vaivorykštės" vardu, P. 
Lukoševičius "Gintaro" var 
du, gautas sveikinimas Ma
rijos NP Kongregacijos se
serų iš Putnamo ir Montre
alio, atvyko pasveikinti kun. 
dr. F. Jucevičius iš šv. Ka
zimiero parapijos, Raymond 
Millet, Remy Martin direk
torius pažadėjo dar vieną 
koncertą bažnyčios naudai . 
Vyrų choro okteto vardu svei
kino A. Celtorius ir galiau
siai visų varduvininkų vardu 
- P. Lukoševičius.

Sveikinimams pasibaigus, 
tikrai skanu buvo pasistip
rinti p. p. Kasperavičių pa
gamintais gausiais ir ska
niais valgiais, pyragais ir 
kava.

Tėv. J. Kubilius gal irgi 
buvo gerokai nuvargęs, nes 
atsisakė žodžiu kalbėti, bet 
žadėjo raštu prabilti "NL".

d.

NL 25 -me numeryje straipsnyje : "Montrealis Minėjo 
birželio trėmimus” turi būti : giedojo A V Choras , ne ok
tetas, kaip buvo pažymėta laikraštyje* Uz padarytą, klaidtį
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-NL-SKAITYTOJAI RĖMĖJAI

$ 1OO. - Aušros Vartų Parapija, Montreal, Que.
$ 50.- B. Laučys, Toronto, Ont.
$ 40.- Br. Niedvaras, Montreal, Que.
$ 35.- Lietuvių Namų Moterų Būrelis, Toronto, Ont.
$ 30.-P. Jankauskas, Islington, Cnt. , V. Tamašaus

kas, Australia;
$ 25.-Šalpos Fondas, Hamilton, Ont. J. Dainienė, 

Montreal, Que.
$ 20.-J. Latvys, Chicago, Ill, A. Kenstavičius, Hope, 

B.C., O. Cerkus, Montreal, Que., S. Stravinskas, Mtl, 
Que.

$15.-S. Druskis, S.S. Marie, Ont., A. Pauliukas, 
Hamilton, Ont., J.L., Montreal, Que., J. Šaltenis , 
Verdun. Que., V. Drešeris, St. Petersburg, Fla.;

* $ 1C.-S. Varanka, Toronto, Cnt. , J. Rukšėnas, Los 
Angeles, Calif., A. Gaurys, Sho^bridge, Que., dr. E. 
Zubrys, Toronto, Cnt., A. Lukas, Hamilton, Cnt. , L. 
Pečiulis, Vancouver, B.C., K. Gudžiūnas, Ottawa, Ont. 
J. Pileckas, Montreal, Que., V. Marozas, Hamilton, 
Cnt., adv. S. Daukša, Montreal, Que.;

$ 6.-J. Juozaitis, Hamilton, Cnt., A. Zabukas, Ver
dun, Que., J. Vilkas, Montreal, Que., M. Kringelis , 
Montreal, Que., A. Sutkaitis, LaSalle, Que., L. Ba -
laišis, LaSalle, Que., P, Kalesnikas, Toronto, Cnt,., 
M. Vizgirda, Aurora, Ill., A. Stalionis, Port Coųitlam, 
B.C., V. Dagilis, Toronto, Cnt., J. Baltaduonis, Is - 
lington, Ont.t P. Gaigalas, Timmins, Cnt., A.K. Kati
lius, Villa Park, Ill , P. Latvaitis, Montreal, Que.,S. 
Janusewic, Edmonton, Alta., J. Valiulis, Montreal, Que 
V. Gečas, LaSalle, Que., Iz. Mališka, Montreal, Que.
J. Šarapnickas, St. Catharines, Ont., B. Makauskas , 
Montreal, Que., S. Zaldokas, Calgary, Alta., Iz, Gir
dzijauskas, Toronto, Ont., J. Dalmotas, Montreal, Que.
P. Jurgutis, London, Ont. J. Blažys, Chicago, Ill., A. 
Mockus, LaSalle, Que., J. Mockaitis, Lansing, Mich.,
K. Šimkus, Montreal, Que., C. Matulienė, LaSalle, 
Que., J. Saslavičius, Long Lac, Cnt., V. Gudzinskas, 
Montreal, Que., A. Brilvicas, Ville Brossard, Que., 
J. Malcius, Montreal, Que., B. Tamušaitis, Longueuil,
Q, ue., A. Matusevičius, Montreal, Que.., S. Andraitis, 
Longueuil, Que., A. Keblys, Montreal, Que., J. Ma- 
laiška, LaSalle, Que., O. Žilinskas, Montreal, Que., 
V. Koskus, Longueuil, Que., P. Alekna, Rigaud, Que.,. 
A. Jurjonas, West Brome, Que., P. Šukys, Montreal , 
Que., S. Mikulėnas, Verdun, Que., A. Mingela, Hamil
ton, Ont., B. Kronas, Real Estate, Hamilton, Ont., E. 
Antanaitis, Hamilton, Cnt. , V. Česnavičius, Richmond 
Hill,N.Y., K. Stundžia, St. Catharines, Cnt., P. Re
meika, Toronto, Ont.

Malonūs NL laikraščio skaitytojai-rėmėjai, siųsda- 

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

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

76 26 Central St, Ville LaSalle, P.O.
Tel: 366-974 2 ir 36 5-0 505

Dr. A. S. POPIERAITIS

ROMAN J. ISGANAITIS

RŪTA POCAUSKAS
SO Du Domiine, lie Perrot, Que, H7V5V6 

Res. Tel: 453-914 2

Suite 504 
, H2Y IB7, Tel : 878 -95 34

E. , Suite 205 
866-2064.

notaras

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 6 27 Montr 
Tel: ( 5 14) 87 1-1430.

B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. 
MEDICAL ARTS BUILDING, 15 38 Sherbrook 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 9 31-40 24

\ ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS 
B. En g ., M. En g . L. L. B. , B. C» L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2—nd'Ave. ), Que. K4G 1E6 
Tel. Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

8 pal.

mi prenumeratos mokesti aukojo laikraščio paramai.
Esame nuoširdžiai dėkingi už atsiųstas aukas, lie

tuvybės supratimą ir lietuviškos spaudos parėmimą.
Tačiau dar yra gana didslis skaičius skaitytojų, ku -

rie neatsiuntė prenumertaos mokesčio. Juos prašome 
kaip galima greičiau atsiskaityti, kad ne susitrukdytų laik
raščio siuntinėjimas.

Dar kartą nuoširdus AČIŪl

Malonus prisiminimas is pasisekusio ’’Pavasario” Koncerto — 
Krikštynų. Prie vaišių stalo kurna sol. Gina CAPKAUSKIENE 
ir MLB pirmininkas Vincas PIECAITIS, labai sumaniai ir 
sėkmingai pravedęs Krikštynų Balių. Jis daug prisidėjo savo 
darbais ir idėjomis prie Boliaus pasisekimo.

^0^==*™====  ̂

KUR EINA DRAUDIMAS ?
ADAMONIS IN5URANCE AGENCY INC ;

: BIRŽELIO MĖN. IŠSIUNTINĖJO KLIJENTAMS
BIULETENĮ SU PASKUTINĖMIS DRAUDIMU |

. SRITYJE NAUJIENOMIS, PROBLEMOMIS P

IR KLAUSIMAIS.

; KAIP IR VISA EKONOMINE SISTEMA,
TAIP IR DRAUDIMAI NEIŠVENGIA STIPRIU

, PASKUTINIŲ METU EKONOMINIU PASIKEI
TIMU IR PASĖKŲ.. j

. VISI TURIME REIKALŲ SU DRAUDIMAIS,
TODĖL TURĖTUME ŽINOTI JŲ PADĖTĮ, KAD 

GALĖTUME TINKAMAI DRAUDIMO KLAUSIMUS
' SPRĘSTI. 

b

, MŪSŲ BIULETENIS BUS PASIUSTAS
1 KIEKVIENAM, PASITEIRAVUS MUSŲ IŠTAIGOJE-

Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Adamonis Insurance Agency Ine.
Tel. 722-3545

V ir —tv-------n-'7=t

EKSKURSIJA į PUTNAMĄ
Rūtos klubo ekskursija į Putnamą ruošiama liepos 10-13
d.d. Kelionė su maistu ir nakvyne - 75 dol. asmeniui.

Registruotis iki liepos 1 d. įmokant pilną ar dalinį mokestį
Kviečiami prisidėti ir nenariai .

RENKU
Senas lietuviškas knygas, 

laikraščius, plokšteles ir 
kita, lietuviška, medžiagą.

P. ADAMONIS
12 2 -3 5 4 5

IEŠKOMA

PATIKIMA MOTERIS—KOMP A- 
NIJONE 3 0 METU. MERGINAI , 
GYVENANČIAI 6 MĖNESIUS 
MONTREALYJE, KITUS 6 - 
FLORIDOJE. GEROS SĄLYGOS

Kreiptis Tel: 935-7375

VII.'.NG l'NGIl 1 
reikalingas kambarys šeimoje. 
Skambinti NL redakcijai 

Tel 366-62211

Tonys Photo Studio
Portraits Portraits
Mariage Weddings
Passeport Passport
Commercial Commercial

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAURINAITIS

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Luvovimo vieta, švarios kabinos, batas, laivai, 
motorai, žuvelės I

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE
Box 119, R.R.2 
Maniwaki. Que.
Tel. (819)440-4355.,

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D.
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMA] ALI ŪMINI JUM. PUENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:

Term. ind. 1 m. ........ 15% 
Certifikatai.............. 16%
Spec. Taup. s—tas... 14%
Taupymo s—tas ....... 11% 
su apdrauda iki $2000.
Čekių s—tas ............... 6%

DUODA PASKOLAS

Nekilnojamo Turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $ 10,000.—

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6

6-8 
.12-6

mac&ticc 'Kaįbfart'
Kailių siuvėjas -

C J. GRAŽYS Tel: 767-6183 )

• Didelis jiositinkimos P oll'L
• Vasaros laiku saugoj imas ( Star og e)
• Taisau ir remodeliuoj u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE 6OOA H3A 2G6 TČL 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
1MMEUBLES - Cl-ASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo AGENTŪRA

6695— 35th Avenue,-Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 120 376 - 37 8 1

Albertos NORKELIONAS, B.A. C.S.£„ I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agenturo veikia r. u o 1 945 [n.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1981-06-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1981-06-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1981-06-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1981-06-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1981-06-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1981-06-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1981-06-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1981-06-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

