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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

KAS TURI TVARKYTI 
PAŠTĄ ?

Jau virš mėnesio trunkąs 
Kanados pašto streikas er
zina ir neramina visus gy
ventojus. Kurjerių patarna
vimais naudojasi kai kurios 
įstaigos ir asmenys, bet tai 
nemažai kainuoja. Atostogi
niais mėnesiais - liepos ar 
rugpiūčio - ir dauguma gy
ventojų aptilo,ir viešai ne
be rūgoja.

Mūsų valdžia, įskaitant 
ir min.p-ką Trudeau,finan
sų mi n. MacEchan .atrodo, 
negalvoja, jog tai rimta prob
lema ir išvyko ilgesnėms a- 
tostogoms. Premjeras net 
atostogoms į Afriką su savo 
3 sūnumis...

Streiko paliestos mažo - 
sios įmonės ir verslo įstai
gos, kurios negali sau leisti 
liuksuso privačiai išsiunti
nėti gaminius.

Jeigu tai būtų pirmas toks 
pašto streikas, dar būtų ga
lima ir palaukti.Tačiau .ge
rai žino Ottawa, ką ir kiek - 
vienas eilinis žmogus mato: 
streikuoja paštininkai/jų al
gos geros, ir jie tikrai ne
persidirba, patarnavimas. .. 
apie tai jau neverta nė kal
bėti/ i po to tikriausiai bus 
eilė šiukšlių išvežiotojams , 
autobusų tarnautojams, gais
rininkams, policininkams, li
goninės tarnautojams... Ir 
vėl daina iš pradžios, kaip 
toje mūsų liaudies pasakoje 
apie avelę...

Vis dėl to, liberalai savo 
perdideliu liberališkumu nu
vylė daugumą... Realybė 
rodo, kad visiškai nekontro
liuojama žmonių masė išsi
augina godumo ir tinginystės 
ragus.

PABĖGO BANI-SADR
Buvęs Irano prezidentas 

Bani- Sadr slapstėsi 49 die
nas krašte, nes,pasmerkus 
jį ajatolai Khomeini, jam 
grėsė mirties bausmė.

Jam pavyko apleisti Iraną 
ir atvykęs įPrancąziją.gavo 
politinio egzilo teises su są
lyga, kad susilaikys nuo po
litinio gyvenimo. Bani- Sadr 
.buvo nuosaikių pažiūrų.

Italų žurnalistams jis pa
reiškė, kad Khomeini tapo 
’’galios vergu”ir kad už ke
lių mėnesių jis būsiąs nu
verstas. Jis pats tada tiki
si sugrįžti į Iraną, nes jį pa
laiko dauguma iraniečių ir 
kariuomenė.

” Mūsų ekonomija dar la
biau negu šacho laikais, pri - 
klauso nuo kitų, laisvė dar 
labiau suvaržyta. Nėra nei 
spaudos, nei žodžio laisvės . 
Sušaudymai, suėmimai,kan
kinimai yra kasdieniniai 
reiškiniai. Gyvenimas- kaip 

pragare”, - pasisakė Bani- 
Sadr’as.

Kitame pasikalbėjime su 
Beiruto žurnalistais^ Bani - 
Sadr’as sakėsi, jog jo pag
rindinis tikslas būsiąs nu
versti Teherano vyriausybę 
ir neleisti JAV agentams į- 
gauti galios”. Keista, kad ne
paminėjo sovietų gręsian
čio pavojaus, kai Khomeini , 
primindamas Amerikos įta
ką, tuo pačiu pamini ir Sov . 
Sąjungos kėslus •

BIRŽELIO KUPONAI 
LIEPOS PABAIGAI

Lenkijoje komunistinis re
žimas ir Kremliaus ”di- 
džiabroliškumas" taip nua - 
lino Lenkiją, kad gyventojai 
po t> valandų stovėjimo eilė
se, tik dabar gali gauti nor - 
muojamos mėsos 4 kg. uz 
birželio mėnesio kuponus.

Nors vyriausybė vis * 
mena reikalą aukotis, žmo
nės tai daro jau metų me
tais.

Nuolatinis stovėjimas eilėj 
lėse dėl kąsni o yra šiuo me
tu pagrindinė, skubi Lenki
jos problema. Jos nesutvar- 
kymas gali privesti prie 
streikų.

GALŲ, GALE BUS TEISIAMI 
OLIMPINĖS STATYBOS 
SUKČIAI MONT RE ALYJE

Po 3 savaites trukusio 
apklausinėjimo bus patrauk
ti atsakomybėn inžinierius- 
kontraktorius Regis Trudeau 
ir Gerard Niding, buvęs 
svarbus savivaldybės tar
nautojas. Apkaltinti išeikvo
jimu, kyši ni nkavi mu, korup
cija.

LIEPOS MĖNESĮ:
• Mirė TERRY FOX’, jauna
sis Vilties Maratono hero - 
jus, nugalėtas vėžio ligos.
• Liepos 17 d. suėjo 48 me
tai nuo DARIAUS ir GIRĖNO, 
pirmojo Amerikos lietuvių 
lakūnų skrydžio per Atlantą 
į Lietuvą. Jie tragiškai žuvo 
skrendant per Vokietijos že
mę, ties Soldinu, nepasiekus 
Lietuvos.
• Šiaurės - Pietų Dialogo 
Konferencija vykoKanadoje, 
Montebello išskirtinoje vie
tovėje, kur buvo svarstomi 
III-jam Pasauliui Vakarų e- 
konominė parama.Kartu iš
kilo ir aktualieji pasaulinės 
ekonomijos reikalai.Tai bu
vo pirmas toks didžių - 
jų valstybių vyriausybių va
dų asmeniškas susitikimas.
• Vedė Britanijos princas 
Charles Lady Diana Spencer 
iškilmingomis, karališkomis 
apeigomis.

Tarp daugelio dovanų-yra 
Įteikta Britanijos lietuvių 
pastangomis dail. Anastazi
jos Tamošaitienės lietuviš
kas tautinis drabužis;

STIPENDIJOS LIETUVIAMS
KANADOS LIETUVIŲ FONDO ,KUYELAIČIŲ VARDO STI
PENDIJŲ FONDAS apmoka už mokslą,lankantiems Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Kyšių Centro ruošiamą Ii - 
tuanistikos seminarą, už mokslą studijuojantiems Peda
goginiame Lituanistikos Institute neakivaizdiniu būdu, mo
ka premijas už betkokia proga parašiusiems universiteto 
profesoriams rašto darbus iš lituanistikos.

Tam tikromis sąlygomis duoda stipendijas studijuo - 
jantiems universitetuose, siekiantiems mokslo laipsnio , 
lankantiems Vasario 16 Gimnaziją.

Stipendijų Fondo adresas yra TORONTO LIETUVIŲ 
NAMUOSE, kaip ir Lietuvių Kredito Kooperatyvo PARA
MA - b ū,t e n t: 1573 BLOOR St. W. .TORONTO, Ont. , 
M6P 1A6.

Prašome apie visa tai painformuoti mūsų jaunimą ir_ 
jo tėvus.

STIPENDIJŲ FONDO KOMISIJA

IR TAIP BĖGAMA IS ” ROJAUS ”
Keturi rumunai atbėgo į Austriją. Jie palindo po trau

kime!) stogu Bukarešte ir išbuvo toje nepatogioje slėptuvė
je virš 20 valandų. Tiktai pasiekę laisvuosius Vakarus, t 
būtent Austriją, jie ėmė beslti į lubas, kad austrų gele
žinkeliečiai įširstųjų beldimą ir juos išleistų. Jie pareiš
kė spaudos atstovams, kad norėtų vykti Į JAV-es.

Australijos ministeris pirmininkas Malcolm Fraser va
sario 16 d. atsakė į Baltiečių Tarybos laišką, kariame jis 
buvo prašomas paremti Pabaltijo valstybių "dekoloniza - 
vimą" ir prisidėti prie rezoliucijų tuo klausimu Jungti - 
nėse Tautose. Savo atsakyme Frasėr rašo, kad Australi
jos vyriausybės nuomone, Pabaltijo valstybės yra "ne
priklausomos" ir todėl čia turime reikalo ne su "dekoloni- 
zavimu", o su "okupacinių pajėgų išvarymu”. Anot Fraser, 
rezoliucija Jungtinėse Tautose susilauktų daug paramos iš 
Trečiojo pasaulio kraštų, kurie Pabaltijo byloje įžiūrėtų 
ginčą tarp ūkiniai išsivysčiusių šalių, o ne ’’dekolonižavi
mo" klausimą. Toks bandymas, rašo jis, galėtų pakenkti 
plačios tarptautinės paramos sumobilizavimui, kurio turi 
siekti baltiečių bendruomenės, dirbančios savo kraštų ne
priklausomybės atstatymui.

VIII-sis LITUANISTIKOS SEMINARAS

Š.m.LIEPOS 27 d., baigiantis atostogoms, MIRĖ NETI - 
KETAI "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" LEIDIMO BEND
ROVĖS PIRMININKAS,REDAKCINĖS KOLEGIJOS NA - 
RYS ADMINISTRATORIUS Joji a s PETRULIS.

LIETUVIU TAUTINIS DRABUŽIS-D C VA NA BRITANIJOS 
PRINCO CHARLES ŽMONAI JfANAl, SUKURTAS , IŠ - 
AUSTAS ir PASIUTAS dail. Anaštazijos TAMOŠAITIENĖJ 
ĮTEIKTAS ir SU PADĖKA PRIIMTAS. / žfur. psl./.

PLJSRRyšių centras 1981 m. rugpiūčio 9-23 dienomis 
Clinton, Chio, JAV ruošia aštuntąjį Lituanistikos semi

narą.
PASKIRTIS
Lituanistikos seminaras ruošiamas jaunimui,baigusiam vi
durinę mokyklą, ieškančiam progos gilintis lituanistikos da
lykuose. Seminaras taikomas laisvai kalbantiems, skaitan
tiems ir rašantiems lietuviškai, pasirengusiems lankyti u- 
niversitetinio lygio kursus.
PROGRAMA
Seminaro programa yra skirstoma į tris pagrindines sri

tis: lietuvių kalbą, lietuvių literatūrą ir Lietuvos istoriją. 
,Šią vasarą dalyviai galės rinktis iš 9 kursų ir privalės im
ti mažiausiai 4 - bent po vieną iš viršminėtų sričių. Vaka
rais bus įvairios programos, bet daugiausia laiko bus ski
riama individualioms studijoms.
Dalyvių patogumui veiks periodikos ir knygų biblioteka 
bei knygynas, kur bus galima Įsigyti kursams vadovėlius 
ir kitų knygų.
RENGĖJAI
Seminarą rengia PLJS Ryšių centras. Seminaro reikalams 
yrą sudaryta komisija, kuriai vadovauja Mindaugas Pleš- 
kys, Kiti komisijos nariai: Povilas Binkis, Susan Bolanos, 
Romas Kasparas, Rūta Nainytė-Sušinskienė, Linas Rim
kus, Emilija ir Romas Sakądolskiai.
VIETA
Loyola of the Lakes yra amerikiečių jėzuitų namai keli ki
lometrai nuo Akrono miesto, Ohio valstijėje, JAV. Vieta 
nesunkiai pasiekiama ir oro keliais, bet nuošali, toli nuo 
miesto triukšmo, supama ūkių, kalvų ir ežerų. Namai 
yra aprūpinti visais bendrabučio patogumais - maistu, pa
talyne ir kt.
ĮSKAITOS
Norintieji gauti Įskaitas /undergraduate credit -Lithuanian 
Culture and Civilization/ iš Kent Valstybinio universiteto 
turės atskirai registruotis ir užsimokėti papildomą mokes
tį. Plačiau apie tai bus pranešta Seminaro pradžioje. 
FINANSAI
Seminaro mokestis vienam asmeniui yra 225 JAV dol. Tai 
įskaito maistą, patalynę, kai kurias mokymosi priemones 
ir 25 dol. registracijos mokestį.
Dėl finansinių sunkumų negalį užsimokėti Seminaro mokes
čio, asmeniškai kreipiasi į viešus fondus. Jų sąrašas bus 
pasiųstas tiems, kurie pažymės atitinkamą vietą anketoje. 
Pilnas Seminaro mokestis turi būti sumokėtas pirmąją Se
minaro dieną.
Aštuntąjį lituanistikos seminarą stambiomis sumomis pa
rėmė JAV Lietuvių Fondas /6.OOO JAV dol./ ir PLJS ( < 
Valdyba /5.GCO JAV dol./. Be šių aukų Seminaro nebūtų 
buvę įmanoma suruošti.
RENKAMASI - SKIRSTOMASI
Visi dalyviai renkasi sekmadienį, rugpiūčio. 9 d. po pietų 
ir skirstosi sekmadienį, rugpiūčio 23 prieš pietus. Tie,ku
riems reikės parūpinti keliones iš autobusų stoties arba iš 
aero uosto, prašomi ankętoje pažymėti atvykimo laiką ir 
vietą. Kitu atveju rengėjai neužtikrina pasitikimo. 
REGISTRACIJA
Seminarui registruojamas! tik dviem savaitėm paštu, už
pildant prideramą anketą ir kartų šu negrąžinamu 25 JAV 
dol. registracijos mokesčiu, pasiunčiant kitoje lapo pusėje 
pažymėtu- adresu su pastaba : ’’Seminaro komisijai”. 
Seminaro dalyvių skaičius ribojamas 35. Pirmenybė sutei
kiama tiems kandidatams, kurių anketos.pirma pasieks Se
minaro komisiją. Susidarius didesniam interesantų skai
čiui, likusieji registruojami į laukiančiųjų sąrašą, jeigu 
pageidaujama anketoje. Visi interesantai bus painformuo
ti apie jų dalyvavimą raštu.
Visiems dalyviams bus pasiųstas "Seminaro vadovas”, ku
riame bus plačiau pranešama apie Seminaro eigą, tvarką, 
ūkinius reikalus; bus pateiktas žemėlapis ir 1.1. ,
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nauja gadyne austa ?

U z Lietuvos iŠlaisvinimą! Už ištikimybę. Kanadai !
I our la I iberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS NL SPAUDOS REN DROVE.
Redaguoja REDAKCINĖ KOLEGIJA
Telefonas : f 514 )366—6220

Second Class Math Registration Nr. 1952. Return postage guaranteed.

Postage paid at Montreal,CP*. Published by the Independant Lithuania 

P ublishing Co. at 7722 George St., LaSalle, P.Q. H8P 1C5

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 14.00
Visur kitur — $ 15.00 Rėmėjo— $ 20.00

P.S. Rendradarbiik. ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik iš anksto susitarus. UŽ skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

LIETUVIU DOVANA BRITANIJOS PRINCESEI

Savotiškai paslaptinga bu
vo lietuvių tautinio drabužio, 
sukurto, išausto ir pasiūto 
dail. Anastazijos TAMOŠAI
TIENĖS istorija,, Paslap
tinga, nes niekas apie tai ne
žinojo iki pat įteikimo, to 
prašant Buckingham© Rūmų 
atsakingam tarnautojui.

Ši netikėta staigmena bu
vo Įvykdyta dėka žvalių Bri
tanijos lietuvių. Drabužis, 
kaip vestuvinė dovana, buvo 
įteiki ąs Lady Dianai, Britą - 
nijos princo Charles, tada 
netrukus būsimai žmonai, 
Britanijos lietuvių /ardu.

Kaip kilo ši mintis ?
Š.m. vasario 27 d.,prin

cas Charles lankė etninių 
grupių pasirodymus Britą - 
nijos Derby apylinkėje. (Jo 
akis patraukė lietuvaitės dė
vinčios tautinius rūbus.Įtei
kus jam to atsilankymo pro
ga dail. A.ir A.Tamošaičiiį 
knygą Lithuanian National 
Costume, jis ją vartė,klau
si nėjo, pakartotinai sugrįžo 
į lietuvių pavilijoną. Tuomet 
šios apylinkės darbu^ojai 
Gilmai ZENKU VIE NEI kilo 
mintis padovanoti princo su
žadėtinei Lady Dianai lietu
višką tautinį drabužį. Gavus 
oficialų patvirtinimą iš Bu- 
kinghamo Karališkųjų Rūmų, 
kad dovana bus priimta, ji 
kreipėsi į Kanadoje gyve
nančią žymiausią tautodai - 
lininkę dail.Anastaziją Ta- 
mošaitienę. Pasirinkta vil- 
nietiško stiliaus rūbas, nes 
jis šviesių spalvų. Laiko bu-

MININt40ąSIAS BIRŽELINIU, TRĖMIMU. IR TAUTOS 
SUKILIMO METINES JŠLEIST A BROŠIŪRA ANGLU, KALBA 
APRAŠOMAS VIENAS IŠ TŪKSTANČIU. IŠTREMTOJ IĮ LIKIMAS.

JOS PAVADINIMAS -

FROZEN INFERNO

Samaliją ir kt. Sakydamas : 
"The Soviets today are invo-

Kaip mes, taip ir visas pa
saulis žinojo, kad Sov. Sąjun - 
ga savo ir satelitų kraštuose 
organizuoja tokias "laisvini
mo" brigadas, bet viešai kai-

Introduction
The following article appeared in 1979 in the second volume of the 

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.

teroristų ne tik šiame žemės 
pusrutulyje, bet esant reika
lui ir kitur...

3). JAV Krašto apsaugos 
min. Casper Weinberger vy- 
riaušybę Įspėja, kad dabarti
nė pasaulinė padėtis galinti 
įtraukti JAV į karinį konflik
tą, apsaugojimui Amerikos 
interesų. Jis žada ištirti 
krašto militarinį pajėgumą, 
ginklų atsargas, numatąs stip
rinti krašto militąrinę galy
bę, tam skiriant daugiau lė
šų, didinant žmonių — karių 
skaičių bei specialistų paruo
šimą ir 1.1. Primindamas, 
kad bus pradedami gaminti 
moderniškiausi ginklai las— 
ser spinduliais ir cruiser ra-

/ continued from "NL" nr. 24/

My mother often asked that her place of exile be changed because, of her 
poor health — either to Altai or to the region of Krasnoyarsk, or to that of 
Irkutsk. But all her applications were turned down. Finally she understood 
that she was doomed to die in Yakutia. Her disappointment was without 
bounds and she begged me to take her away and bury her in Lithuania.

In 1949 we escaped by plane without any papers and made it back to 
Lithuania. As soon as we had escaped, word went out to find us, so that we 
had to live illegally. Our relatives and friends, at their own risk, hid us. It was 
''ery dangerous, especially because of the night checks of dwellings. Often 
it happened that I with my sick mother had to change our hiding-plac.e 
because we thought someone had noticed us.

By spring of 1950 the state of my mother’s health became hopeless. She 
asked to be taken back to our old home in Kaunas. Doctors who knew her 
used to come at night without other people suspecting anything. Once, just 
before her death, as though she had recovered from her acute uremia, 
she asked me, “How are you going to bury me? You’ll go to prison.” 
On May 5, 1950, she closed her eyes forever. Her last words were, “Why 
didn’t they shoot the four of us at the door of the train?” (i.e. on June 14, 
1941).

Where and how was 1 to bury her? 1 had no papers, and the secret police ■ 
were after us. A priest agreed to bury her without papers under an alias 
in a country graveyard. But how was I going to carry the body out of the house 
and take it out of the city? The neighbors were right at hand. Bury 
her in the yard under the windows? But it was a May bight — too 
light, impossible to dig a hole near the neighbors’ windows without anyone 
noticing.

vo likę nedaug iki vestuvių 
ir reikėjo labai stengtis,kad 
siisp&ų išausti. Drabužiui 
juostą nuaudė Aldona Mažei- 
kaitė-Veselkienė, pasižymė
jusi audėja, Lietuvių Tauto
dailės Insiituto Chicagos 
skyriaus pirmininkė, jau
niausioji dail. A. Tamošai
tienės sesuo.

Abi nuvyko Europon ir 
šalia asmeniškai suplanuo - 
tos kelionės,pirmiausia at
silankė Londone, atvežda mos 
dovaną.

Bučki nghamo Karališkuo
se Rūmuose, vadovaujant 
Britanijos lietuvių veikėjui. 
Z. Jurui, lydint G. Zenku vie - 
nei, dovaną priėmė prince
sės Dianos sekretorius, ku - 
ris atydžiai domėjosi ' ir 
klausinėjo apie drabužį. Ta 
proga Z.Juras įteikė Brita
nijos lietuvių dailiai išleistą 
brošiūrą apie Lietuvą,

Londono Lietuvių Namuo
se garbingos viešnios buvo 
gražiai ir nuoširdžiai pa
gerbtos ir pasveikintos.

G. Zenkuvtenė lietuvių 
vardu įteikė joms po suve
nyrą. Ši nepaprasta dovana 
buvo paradyta priėmimo da
lyviams, pasidalinta įspū
džiais.

Britanijos lietuvių kol o - 
nija nėra skaitlinga, tačiau 
originalių minčių,žvalumo , 
pasiryžimo jiems, kaip ma
tome, nestinga.

Vertinga, meniška dovana 
garbingai atstovaus lietu
vius. N.

Lenkijos bus stabdomas. JAV 
panaudosiančios žiaurias prie
mones prieš Kremliaus pla
nus, išvados būsiančios kie
tos. Atsieit, "Stop Rusky ! ".

My aunt had one last idea: she would go to the police and tell them that at 
night her sick sister had knocked on the door — she couldn’t refuse to let her 
in — and during the day she had died. I would leave the apartment, and she 
would not know my wherebouts. They would examine the body and grant 
permission for burial. But I would not be able to attend my mother’s funeral or 
visit her grave: no doubt a trap would be laid there. Aside from that, they 
would not believe my aunt and she would not escape persecution. The

Tad aiškėja, kad Sov. Są
junga toliau nebegalės Vaka - 
rams pūsti dūmus į akis. Me- worst thought of all was this: my mother’s executioners would come and 

look at my dead mother and 1 would not be there for the last hours with her. 
What was to be done? Even when she was dead, there was no room in her own 
country for my mother.

I went downstairs to the cellar. I would bury l^ęr there.. With a 
chisel and axe'I hacked at the floor, chipping away at the cement'Bit by 
bit. It was hard and thick. The work went very slowly, though I w^aS Working 
as hard as I could. I had to stop every time someone came in upstairs. Under
neath the cement there was clay. The second day and night I worked without 
a break. The next day was May 7th — Mother’s Day. Look, mother dear,
— my last present to you!

We needed a coffin. I chopped up a wardrobe; part of it would make a 
coffin, and the door—a lid for the coffin. Before dawn we carried the coffin 
down into the hole and 1 lined it. The time came to carry her there. 1 tried 
several times but I could not tarry her, light martyr though she was. It was 
not within my power. My aunt fell into despair: what was going to happen? 
After a couple of hours my aunt returned with a man whom she could trust. He 
picked Mother up and carried her downstairs.

During the whole following week, at night, I carried cement and clay 
outside. Later I poured a layer of cement — no trace of activity could be seen.

In the fall of the same year, 1950, they caught up with me, arrested me 
and put me in the interrogating prison in Kaunas; they charged me with 
running away from my place of exile. The interrogators wanted to know 
where my mother was, who had hidden us, who had helped us materially. 
1 could not answer a single question without implicating the people who had 
helped us. So I told my questioners that I refused to answer any of the 
questions put to me, because I could not'tell the truth and did not want to 
lie. I could not return evil for the good that had been done. As for my mother
— she had died on May 5, 1950 — that was all I could tell them.

Of course, they did not believe me. They wanted me to tell them in what

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:

Paketuras Stasys $1OO 
Mitalo Adolfo atmini - 
......... $1OC 
Mitalienė - Radzevi - 

$1OO

Įnašus papildė:
23. K. L. B.Ottawa Apylin - 
kės Valdyba . . .iki$59OO 
48. Toronto Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas PARAMA 

.....$ 2950
87. Montrealio Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas LITAS 

................... $1600 
94. Šiurna, Domas ir Ona 

....................$2500 
98. Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas $1400 
177. Švėgždos Juozo atmi
nimui .......................... $ 500
284. Dargis Viktoras $1200
430. Jokubilius Silvestras

.................... $1700
431. Jokubilienė Elena$17OO
821. Daukanto Augustino 
testam, palikimas. . .$400 
937. Gražio Antano atmini
mui .............................$1600

945.
946. 
mui
947.
čienė L
948. Paciūnas Stasys, $1OO
949. Ptašinsko Albino at
minimui ................... ... $ 11O
950. Eidukaitis Pr. , $1OO 
961 
atminimui . 
952 
minimui ....
953. Grigaičio 
kun. atminimui
955. 
mui
956. 
mui
957. Meiklejon Irena $1OO

Kanados Lietuvių Fondas dėkoja visiems Įstojusiems 
nariams ir įnašus papildžiusiems. Tai yra visų mūsų pa
reiga: prisidėti ir būti pilnu Kanados Lietuvių Fondo na
riu. To reikalauja mūsų TĖVYNĖ.

Gražu,kai artimieji draugai bei giminės Įrašo savo 
draugus bei prisideda prie reiškiamos jiems pagarbos , 
atsiskiriant su šiuo pasauliu.

Neseniai Fondo Taryba paskirstė pereitų metų pelną 
lietuviškosioms organizacijoms. Ateityje bus žiūrima 
daug griežčiau Į visą reikalą. Prašyti paramos gali kiek
vienas, tačiau reikia spręsti, kiek jis yra prisidėjęs Fon
do siekiamam tikslui- ar jis yra Fondo narys? Jeigu no
rima pašalpos - gerai, bet ar esi Fondo narys, kad pri - 
klausytų iš jo privilegija- pašalpa?

KANADOS LIETUVIU FONDAS

Eidukaitis Pr 
Ališausko Augustino 

$740 
Budreikos Povilo at- 

. .$1OOO 
Izidoriaus* 
. . $400 

Ožalo Kazio at mini- 
. . . .....................$220
Rudoko Jono atmihi- 
, . . ................. $1OO
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1) . JAV prezidentas Ro
nald Reagan per pirmą spau
dos konferenciją Baltuose Rū- Ived in conscious policies 
muose viešai pasakė: "So - which forter, suportand exp- 
vietų vadai yra a p ga u-and international terrorism", 
nėtojai, melagiai". Kas 
mums jau seniai žinoma. Ir , 
kad seniai pasakė Marx'as — 
Lenin'as savo raštuose, kad 
komunizmas siekia pasaulio 
užkariavimo — valdymo, su- bėti — tylėjo. Malonu, kad 
griaunant kapitalizmą iš pa- JAV užsienių reikalų minis- 
grindų. ('Visąpasaulį mes už-teris gen. A. Haig viešai tą 
kariausim, kas buvo niekas , deklaravo. . ;Ir jis mano, kad 
bus viskuo". JAV turinčios stabdyti Sov.

Prez. R. Reagan1 as spaudos Sąjungos ekspanciją, rėmimą 
atstovams pakartojo: "What 
they want is a World revo
lution and a one World Com- 
unist State". . .

"As long as they do that and 
as long as the same time they 
openly, publicly declare that 
the only morality the recog
nize, is the right to commit 
any crime, to lie, to cheat, 
then United States must cons
ider that. Tai būtų, kad at
kreipti rimtą dėmesĮ su kuo 
turi reikalą, — su didžiausiu 
priešu, kuris planuoja tave 
sunaikinti. ..

2) . JAV naujasis užsienių 
reikalų ministeris gen. A. 
Haig, pirmoje spaudos konfe
rencijoje, vakariečius pra
džiugino, Kremlių ir kitus ko- ketos, kurių gamybąprez. J. 
munistuojančius ir Iraną nu- Carter'is buvo sulaikęs.
gąsdino, atvertė Baltųjų Rū- Dar verta suminėti, kad gen. 
mų kortą aiškiai, nevynipjant. a. Haig kalbėdamas televizi- 
į "vatą". joje š. m. sausio 31d. įspėjo

Pirmiausia T. V. kalboje pa- gov. Sąjungą, kad okupavimas 
reiškė, kad Iranas negaus jo 
kių ginklų, net tos siuntos, 
kuri yra nupirkta, pinigai 
sumokėti. Gen. A. Haig ap
kaltino Sovietų Sąjungą už or
ganizuojamas Kuboje, Afriko
je ir kt. pasaulio kraštuose 
teroristų brigadas, remiant 
ginklais, politrukais ir kitais 
suktais propogandos būdais , lo galas artėja. Kremlius 
esą: Kubos ginkluoti daliniai j puls, — Vakaiai ginsis. . . 
siunčiami į Afriką, Etopiją, Klm.

Apie JAV Prezidentus ir jų 
Gyvenimo Nuotykius 

/pabaiga/
Atėjus jaunesniam prezidentui Į Baltuosius Rūmus—John 

F. Kennedy, bavo pajusta, kad Sovietų Sąjunga jau susuko 
lizdą Amerikos prieangyje — Kuboje. Jis ryžosi tą lizdą 
išardyti 1961 m. pasiųsdamas karines jėgas Į Kiaulių įlan
ką, bet invazijai įpusėjus, atšaukė paramą. Castro išgau
dė Kiaulių įlankoje pasirodžiusius ginkluotus dalyvius. 
Kennedy, graužiamas sąžinės balso, vėliau juos išpirko, 
sumokėdamas Castro 50 mil. dol. Castro pinigus panaudo
jo komunistinės Įtakos plėtimui Pietų Amerikoje ir kt.-

Diktatoriui Castro buvo dvigubai daugiau sumokėta už 
Įkaitus negu prezidentui George Washington metinės algos, 
kurios suma siekdavo 25 mil. dol. Turtinga ir duosni 
Amerika dažnai švaistosi pinigais, bet kartais yra kieta ir 
taupi saviems reikalams, pav. prezidento Madison (1751— 
1836) žmonai Dolley užsienyje nupirkus už 40 dol. Baltųjų 
Rūmų kambarių papuošimui veidrodį, Senatas tuojau suda
rė kvotos komisiją: kodėl teko sumokėti IŠ valstybės iždo cemetery and under what name she had been buried, and the names uf the 
2,000 dolerių....

Prisimenant Įvairias investigacijas, į kurias kviečiami 
įvairių sričių specialistai ir jiems už darbą tenka išmo - 
keti namažos pinigų sumos. Vien tik Watergate bylos ve
dimas valstybei kainavo milijonus dolerių, bet už tai de
mokratų partija laimėjo Baltuosius Rūmus. Kvotos prave- 
dimas dėl veidrodžio irgi atsiėjo iždui penkiasdešimt kar
tų daugiau, negu pats veidrodis.

IŠ 38 JAV prezidentų, beveik kiekvienas susidūrė SU Konr tormented me terribly. For whole weeks the interrogators and I went over the 
same ground. Finally one examiner — I do not know which one — tired of 
torturing himself and me, closed my case at the point where it had 
begun. Doctors who attended my mother and other people who helped us 
hide are alive in Kaunas. I am glad that not one of them suffered because of us.

One day, about five o'clock in the evening, they ordered me to get 
dressed and to leave my cell. The guard led me through corridors and stairs 
into the prison yard. Near the door that led to the street and the city stood a 
young man wearing civilian clothes, perhaps 27 years old, attractive and 
elegant, waiting for me. Smiling, he greeted me and introduced himself as 
Mr. Stankevičius. He asked me to come with him, but not to keep my hands 
behind my back. He opened the door and we found ourselves on the street. 
It was an autumn evening; people wese returning home from work and going 
shopping. Students — a cheerful group of medical students — poured out of 
their faculty building. We melted into the crowd of passers-by. How beautiful 
and infinitely beloved my native city was on that autumn evening! We walked 
quietly, not hurrying. In the square in front of the War Museum we sat down 
on a bench. It was all like a marvellous dream for me. Who had given me 
this wonderful farewell walk through my native city?

That evening, we entered some office building or other. We did not 
see any employees. We went into an office. Mr. Stankevičius asked me out
right if I would like to live in Kaunas and study. Apparently this was a 
very simple matter. If I liked, then after a few days I would leave prison, my 
case would not be sent to Moscow for special consideration, I would not 
return to Yakutia—1 would stay at home. I would live legally and I could 
study. In return they asked for only a small favor — my help for the 
secret police. Everything became clear. I would have to visit my 
parents’ friends and aquaintances. They would open their doors to a friend but, 
in reality a serpent would crawl in, planning to send them to prison and the 
thorny paths of exile. Now I understood what ministry my companion 
belonged to. 1 answered that I was choosing the three years’ punishment for 
running away, and exile forever.

/to be continued/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

doctors who had attended her. I refused to answer these questions too. The 
interrogator stated that all the death registry offices in Lithuania had been 
checked, and the reply had been that on that clay there had been no 
registration of the death of a woman that age; therefore he could not believe 
she was dead. Since the investigation was making no progress, the inter
rogators changed one after another. They used to summon me for inter
rogation almost every night after the signal was given for everyone to go to 
bed; that is, when I myself was just falling asleep — and we had to get up at 
six o’clock. During the day I was not allowed to fall asleep even sit
ting up; they would throw me into a punishment cell. The lack of sleep

greso investigacijomis, nors iš jų 24 buvo baigę juridinius 
mokslus, bet jų neišvengė. Kiti buvo įvairių profesijų vy
rai: 4 kariškųrango—Grant, Taylor, Eisenhover ir Jimmy 
Carter (ant povandeninio laivo Pamfret), gi 17-tas JAV pre
zidentas iš profesijos buvo siuvėjas, tai Andrei Johnsoiras 
(1808-1875). Jis atstovų Rūmų buvo apkaltintas, kad laužo 
Įstatymus, bet išvengė bausmės . Harding as ir Truman as 
buvo verslininkai, o Hoover'is — inžinierius. Hoover'io 
prezidentavimo metu kilo didžioji depresija, kurios pasek
mėje JAV atsisakė nuo auksinių monetų apyvartos ir dolerį 
nuvertino apie 40%. 1921-23 m. Hoover is buvo Rusijai teik
ti pagalbos komiteto pirmininku, daug prisidėjo prie komu
nistinio rėžimo įsigalėjimo. Bet nemažiau nuolaidų padarė 
teisininkas Franklin Delano Roosevelt’as bemoksliu! Stali
nui, atstovaudamas stipriausiai iš sąjungininkų valstybei 
ir dalyvaudamas įvairiose konferencijose — Teherane, 
Jaltoje ir kt. Nors Roosevelt'o, Churchil'io ir Stalino pasi
rašytoje Atlanto Chartoje, jie paskelbė, dead II Pas. Karui 
pasibaigus, Šios valstybės nepritars jokiam teritoriniam 
pakeitimui, jeigu būtų nesuderinta su interesuotų tautų 
valia.

Vėjai išnešiojo po platųjį vandenyną Atlanto Chartos la
pus, o gyvenimo bangos juos paskandino Į nepasiekiamas 
gilumas. Kapuose jau ilsisi prezidentai, ministerial pir
mininkai ir diktatoriai, kurie buvo padėję savo parašus — 
žadėdami teisingesnę pasaulio santvarką. P.INDREIKA
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MANO GIMTINE LIETUVA

Mano gimtinei Lietuvai 
Teskamba muzika švelni, 
Tešviečia saulės spinduliai 
Tik jai vienai, tik jai vienai.

Gabija Diavara, 9 m.
Bamako, /Mali Respubl./ 
Afrika

prie ąžuolų senų, senų 
Ir jūrų, upių mėlynų - 
Mano gimtinė Lietuva 
Labai sena, sena, sena

MASADA IR NOJAUS ARKA
INDRE IK A

Daugelis iš mūsiškių dar 
puikiai prisimena kada mūsų 
bobutės ir prosenelės, eida
mos į bažnyčią, nešdavosi 
ir storas maldaknyges, ku
rių pakraštėliai būdavo ap
kaustyti bronziniais apkaus
tais. G jų buvo Įvairiausių; 
ir gal seniausiai išleista 
vienuolių domininkonų 1681 
m. Kitos išleistos vėliau la-

Nuo priešų Lietuvą brangiausią bai darkyta lietuvių kalba , 
Mes ginsim, kol būsime gyvi 
Tegul išnyksta jie prakeikti 
Visiems laikams visi, visi.

LIETUVIU B-NĖS IR JAUNIMO SĄJUNGOS POLITINE KONFERENCIJA NEW YORKE- 
Iš kairės: Rimas ČESONIS, buvęs patarėjas JAV delegacijoje Madride, svarstant

Helsinkio Aktu pildymą, Algimantas GEČYS, JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos 
pirm, ir Helen SEN-DOYLE "Helsinki Watch" Amerikoje organizacijos Rytų Europos 
skyriaus direktorė. Ji Konferencijoje kalbėjo apie 'Tarptautinių ne valdinių organiza
cijų paramą, keliant Lietuvos klausimus".

BENDRUOMENES
KONFERENCIJA NEW YORKE

jvd

Pasaulio, JAV-bių ir Kanados Lietuvių Bendruome - 
nės ir atatinkamai Pasaulio, JAV ir Kanados Jaunimo Są
jungos H-oji Konferencija politiniais reikalais /pirmoji 
buvo Washingtone 1980 m./įvyko New Yorke 1981 m. bir
želio 12-13 Church Center for United Nations rūmuose 
/pirmąją dieną/ ir Prancuškonų Kultūros Židinyje/ant - 
rąją dieną/ Brooklyne.

Visuomeninių reikalų ar politinių, kiek tai liečia 
Lietuvą, konferenciją sušaukė PLB, o parengiamuosius 
programos darbus atliko JAV Visuomeninių Reikalų Ta
ryba, vadovaujama pirm.A .Gečio. Parengiamuosius dar
bus vietoje atliko New York’o LB Apylinkė, vadovaujama 
pirm. A. Vakselio, kuris ir atidarė Konferenciją.

Konferencijoje buvo 1O sesijų,trukusių po 1 ar V/2 vai. 
Sesijų pagrindiniai kalbėtojai kalbėjo neilgai, po maždaug 
20 min., likusis laikas buvo paskirtas diskusijoms ir 
komentarams.

Cf:cialiais dalyviais buvo valdybų ir visuomeninių ko
misijų nariai,paskaitininkai,simpoziumų dalyviai, {skai
tant svečius, sesijose būdavo nuo 120 iki 150 dalyvių.

ATIDAROMOJI DALIS
Tnvokaciją perskaitė kun.Kazimieras Pugevičius.
Vytautas K a m a n t a s, PLB Valdybos pirminin - 

kas, savo trumpoje kalboje pasveikino dalyvius. Jis pa - 
brėžė, kad v'są laiką reikia ieškoti ir naujų veikimo bū
dų. Daug nutarimų iš praeitų konferencijų įvykdyta, kas 
rodo jų sėkmingumą.

Alg:mantas Gečys, JAV LB Visuomeninių Reika
lų Tarybos p-kas,kuris vadovavo Konferencijos progra
mai, pabrėžė, kad visais būdais stengiamasi išlaikyti vie
nybę, bet ieškant efektingos veiklos, nereikia vengti ir 
kontraversinių dalykų, nes jų išsiaiškinimas kaip tik ir 
padės geresnei veiklai.

Gen. Konsulas New York’e A. Si m u t i s linkėjo 
geros sėkmės Konferencijai ir su pasitenkinimu konsta
tavo, kad jaunoji karta gausiai reprezentuojama šioje 
Konferencijoje.

Dr.K. Valiūnas, VLIKo garbės pirmininkas , 
pastebėjo, kad nuveikiama daug, bet neįmanoma padaryti 
viską, kas būtų naudinga, nes Lietuvos laisvinimo darbų 
yra labai daug. Paminėjo, kad esama kivirčų, jie dau - 
geliu atveju vyksta dėl asmeninių priežasčių: tenka nė - 
užmiršti, kad Sovietai suinteresuoti, jog skaldomieji ki - 
virčai vyktų.Dr. Valiūnas pasisakė, kad jam esant VLIKo 
pirmininku, jis neturėjo problemų su tuometiniais PLB 
pirmininkais B.Nainiu ir V.Kamantų, ir JAV LB pirmi
ninku A.Gėčių. Jo manymu, keičiantis asmenims, VLIKas 
Jr Bendruomenė vėl darbiai dirbs. Pasidžiaugė, kad, kaip 
Konferencijoje matyti, jaunesnioji karta gausiai jungiasi 
į visuomeninį veikimą.

Toliau trumpai kalbėjo, iškeldami pagrindinius da - 
bartinės veiklos punktus, JAV LB pirm. V. K u t k u s, 
KLB pirm. Joana K u r a i t ė, Pasaulio LJS pirm. Č y- 
v a s, Amerikos LJS pirm. V. V o 1 e r t a s ir Kanados 
LJS pirm. Laima Beržinytė.

AMERIKOS POLITIKA LIETUVOS ATZVrLGTU
Šiuo klausimu kalbėjo du JAV vyriausybės atstovai: 

Peter Bridges, JAV Valstybės Dept. Rytų Europos 
skyriaus direktorius ir T a 1 a n t i, White House spe - 
cialus asistentas etninių grupių reikalams. Jie kalbėjo 

"neformaliai", taigi, buvo prašoma nerekorduoti ir ofi - 
cialiai necituoti. Bet keletą oficialių pareiškimų padarė 
P. Bridges.

P. Bridges patvirtino, kad JAV ir toliau nepripa - 
žins Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorporavimo į Sov . 
Sąjungą. Taip pat bus palaikoma Lietuvos diplomatinės
tarnybos tęstinumas. Iš bendrų perorganizuotų fondų bus 
pakankamai lėšų tęsti finansinę diplomatinės valdybos pa
ramą, kaip iki šiol, ir bus tvirtinama naujų asmenų pa
skyrimas į diplomatinę tarnybą, nors jie nebūtų buvę 
ankščiau Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Šiuos pasku- 

1981.VIII.5

Nuotr:J.V.D a n i o
tinius klausimus iškėlė Rimas Č e s o n i s, nes buvusio
ji prezidento Carter’io administracija buvo jau pažadėju
si JAV Lietuvių Bendruomenei šiuos dalykus.

KĄ GALIME PASIEKTI JUNGTINĖSE TAUTOSE
Pirmąją Konferencijos dieną šiam klausimui buvo 

pašvęsta daug laiko. Kalbėjo dr. Michael Nova k,JAV 
atstovas JT Žmogaus Teisių Komisijoje ,apie "Praktiš
ką Pabaltijo klausimo iškėlimą JT Žmogaus Teisių Ko
misijoje";, Carl Gosh man, JAV ambasadorės prie JT 
ponios Kirckpatrick, asistentas James J.O’N e i 1 1, NGO 
/Non-Governmental Organizations/ atstovas prie JT,a- 
pie "Lietuvos klausimą kitataučio visuomenininko aki - 
mis"; Helen S e n -D o 1 e, "Helsinki Watch" Rytų Eu - 
ropos skyriaus direktorė, apie "Tarptautines nevaldines 
organizacijas ir jų paramą, keliant Lietuvos klausimus".

BATUN /Baltic Appeal to United Nations/ veikia nuo 
1966 m. Jį sudaro Estijos, Latvijos ir Lietuvos atstovai. 
Jo tikslas yra Pabaltijo valstybių nepriklausomybės ir 
Jungtinių Tautų valstybių informavimas apie Pabaltijo 
valstybių dabartinę padėtį. Simpoziume kalbėjo pirm . 
J. R i t s o o, G.D a m u š y t ė, vicep. ir I. Rup - 
ners apie " Pabaltijo valstybių interesų palaikymą 
Jungtinėse Tautose".

Labai sutrauktai išvados iš visų diskusijų apie Jung
tines Tautas būtų maždaug tokios: Jungtinės Tautos yra 
didelis internacionalinis forumas ihformacijai, nuomo -r 
nių pasikeitimui, taipgi ir prppagandai , kurią ypatingai 
naudoja Sovietai ir jų satelitai, ir kurią reikia atremti .

Bendruose posėdžiuose visos valstybės turi lygų 
balsą. Dabar iš bene 148 valstybių Jung. Tautose a- 
pie ICO yra naujai susikūrusios mažos valstybės, ypač 
didelis skaičius jų yra Afrikoje, kurios ekonominiai, po
litiniai, ir finansiniai turi labai mažai svorio, bet bal - 
suojant visuotinuose posėdžiuose nulemia balsavimą.

Naujosios valstybės beveik visada turi etninių 
problemų savo valstybėje ir todėl nenori tokias proble
mas kelti/ JT posėdžiuose ir paprastai balsuoja tokių 
problemų nesvarstyti. Todėl politinis Pabaltijo valsty - 
bių klausimų iškėlimas dabar Jungtinėse Tautose prak
tiškai neįmanomas, nes tai būtų, pagal Sovietų pavyzdį, 
skaitoma kišimusi Į valstybės vidaus reikalus.

Pozityvių rezultatų galima pasiekti Žmogaus Teisių , 
humaniškumo klausimuose. Todėl,pav., BATUN dabar 
šioje srityje ir koncentruoja savo veiklą. Bet ir čia yra 
sunkumų. Bendrai, JT valstybių, ypač naujųjų, atstovai 
labai maža:, arba ir visai nieko nežino apie Pabaltijo 
valstybes ir jų reikalus. Todėl reikia pirmiausia juos su 
tuo supažindinti. Dabar jau pasiekta neblogų rezultatų 
šioje srityje.

Žmogaus Teisių Komisijoje ypatingai retai ir mažai 
keliama tokių teisių laužymas Sovietų Sąjungoje arba jos 
satelituose. Mat, keliant tuos klausimus iškyla savaime 
ir politiniai klausimai, o to daugelis valstybių vengia.At
rodo, kad nenori įtampos su Sovietų Sąjunga, nors to vie
šai ir nepareiškia.

Bet, dėl savo didumo ir tarptautinio pobūdžio, Jungti
nės Tautos yra labai svarbus forumas mūsų reikalams 
kelti. / bus daugiau /

pav., "Knigos Nobaznistes 
Arka" išlikusi nuo 17 a. t. y. 
nuo J. Bretkūno laikų, kuris 
stengėsi išversti į lietuvių 
kalbą Šv. Raštą ir Nojaus 
laivą, išgelbėjusį žmonių ir 
gyvių giminę nuo tvano baus
mės, pavadino "Arka".

Nojaus Arka dar tebeieš
koma ir nežinia ar ji bus su
rasta. Tačiau atsiranda aiš- 
kiariagių, kurie sapnuose 
regi ne tik Nojaus Arkos mo
delį, bet ir Mozės Dešimt 
Dievo Įsakymų plokštelės, 
paslėptas Masados tvirtovės 
griuvėsiuose.

Nesenai iš Argentinos at
vyko Į Izraelį Frida Schlaien, 
vieno daktaro žmona ir krei
pėsi Į Izraelio archeologijos 
institutą prašydama, kad bū
tų atnaujintas Masados tvir
tovės kasinėjimas, nes jos 
griuvėsiuose slepiasi žydų 
religinės šventenybės.

Istorija nurodo, kad 63 m. 
pr. Kr. galutinai romėnams 
pavergus Judėją ir Palesti
ną, naujai sudaryta provin
cija buvo pavesta valdyti žy
dų valdovų dinastijos tęsėjui 
Erodų giminei. Erodas arba 
Herodas, kurių buvo kele
tas tuo pačiu vardu ir pas
kutinysis Didysis 37 m. pr. 
Kr. ir 4 m.po Kr. buvo pre
fektu Gali joje. Susekęs 
prieš jį nukreiptą sąmokslą, 
nubaudė žydų vadus mirties 
baus me.

Palestinos valdovai Erodai 
buvo pusiau žydiškos, pusiau 
edomiečių giminės, kuri per 
visus laikus, kariavo su žy
dais dėl Jeruzalės valdžios. 
Žydai jo nekentė, nes jis 
stengėsi žydus sulaikyti nuo 
sukilimo prieš romėnus.

Tačiau žydai jo nepakluso 
ir 73 m. pr. Kr. sukilo.Su
kilimas tęsėsi keletą metų, 
kuris buvo žiauriai numal
šintas, sugriauta Jeruzalė, 
sunaikinta žydų bažnyčia ir 
visas kraštas paverstas griu
vėsių krūva uždraudžiant žy
dams net įžengti į Jeruzalę. 
Likę gyvi žydai, slėpdamie
si nuo romėnų persekiojimų 
susispietė Į toliau esančią 
nuo Jeruzalės tvirtovę -Ma- 
sadą ir dar kurį laiką prie
šinosi r omėmans. Matydami, 
kad neatsilaikys romėnų 
spaudimui, vienas kitą išžu
dė.

Panašų atsitikimą mes tu
rime ir Lietuvos istorijoje, 
kada lietuvių kunigaikštis 
nebegalėdamas atsilaikyti 
prieš kryžiuočių apsupimą 
Pilėnų pilyje 1336 m. drauge 
su visa įgula ryžosi nusižu
dyti, kad nepatekus priešui 
Į nagus.

sapne regėjo, kad Nojaus Ar
kos auksinis modelis ir Mo
zei duoto Dešimt Dievo Įsa 
kymų plokštės, reguliuojan
čios žydų asmeninį ir reli
ginį gyvenimą,yra paslėptos 
Masada griuvėsiuose. Jos 
sapno regėjimą plačiai iš
garsino Jerusalem Post. Bet 
Izraelio senienų ir apsaugos 
archeologijos departamen - 
tas netiki istorijos tikrumu 
ir nežada atnaujinti kasinė
jimų.

Schlaien pasakoja, kad 
sapne ji matė plokštų kalną, 
o jo apačioje nedidelį ežerė
lį. Jai nusileidus ant to kal
no, tuojau ją apsupo kariai, 
kurie kalne kasė duobę. Ne
užilgo jie iškėlė iš tos duo
bės dėžę, nuo kurios nuva
lius žemes, dėžė suspindo 
akinančia šviesa ir jos sap
nas nutrūko. Savo sapną ji 
papasakojo nesenai iš Izrae
lio grįžusiam kaimynui, ku
ris jai parodė Masados nuo
trauką ir joje ji tuojau atpa
žino regėtą kalną.

Vienose vaišėse, dar be
būnant Argentinoje, jos 22 m. 
sūių ištiko staigus priepuo
lis. Jo priežastį niekaip ne
galėjo išaiškinti daktarai, nes 
sūnus visą laiką jautėsi svei
kas. Motinai tai buvo ženk
las, kad ji turi skubiai vykti 
Į Izraelį. Antras nuotykis: 
vos tik nuvykus į Izraelį, nu
skendo prekybinis laivas ne
toli Bermudų salų. Visi šie 
ženklai ją paskatino kreip
tis į Izraelio vyriausybę , 
kad pradėtų nuodugnius tyri
nėjimus, nes žydų religinės 
šventenybės: Nojaus Arkos 
auksinis modelis ir Dešimt 
Dievo Įsakymų, kurie buvo 
saugomi žydų karaliaus Sa
liamono /965-926 pr. Kr./ 
laikais statytoje Jeruzalės 
bažnyčioje, yra paslėptos 
Masadoje. Saliamono bažny
čią sugriovė 6 a. prieš Kr. 
babiloniečiai. Jie išvarė žy
dus į Babilono vergiją. Pa
gal didžiausio žydų pranašo 
Jeromijaus liudijimą, kuris 
žydus varant Į vergiją, pa
siliko tėvynėje ir pajutęs 
Dievo pašaukimą, pradėjo 
eiti pranašo'pareigas. Bet 
likusiems tėvynėje žydams 
Jeremijo pranašystės nepa
tiko ir jis turėjo bėgti į 
Egiptą. Čia jis mokė savo 
tautiečius ir nurodė Egipto 
valstybės kritimą.

Pranašo Jeremijaus yra 
išlikusių užrašytų prana
šysčių, pvz. Raudos dėl Je
ruzalės sunaikinimo, šven
tyklos sugriovimo ir kt. Jis 
nurodo, kad Nojaus Arkos ar 
laivo modelis buvo paslėptas 
Nebo kalne, netoli Jordano 
upės. Todėl Frida Schlaien 
sapno vizija neatitiktų pra
našo liudijimui, kurį gal jis 
sumaišė su babiloniečių die
vo Nebo vardu, kuris bu
vo vyriausio babiloniečių die
vo Marduko sūnus, visų kuni
gų, mokslo vyrų ir raštinin
kų globėjas.

Todėl ir Izraelis nesiryžta 
pradėti ar atnaujinti Masa - 
dos kasinėjimus, kuriuos yra 
nuodugniai ištyrę 1960 m. ir 

paslėptų
Po šių tragiškų įvykių žy

dai išsibarstė po visą pašau- ten nerado jokių 
IĮ dar prieš Kristaus laikus, 
o lietuvius panašus likimas 
ištiko jau 2G amžiuje. Per 
tą laikotarpį žydų tėvynė ėjo 
iš rankų į rankas ir iki 1-jo 
Pasaulinio Karo Palestiną 
valdė turkai, po to užėmė 
anglai, kol 1948 m. Telavive 
Žydų Tautinė taryba paskel
bė Izraelio valstybės atkūri-

1933 m.liepos 17 d. tragiškai žuvo narsūs Amerikos lietuviai 
lakūnai,perskridę Atlantą, bet nepasiekę Lietuvos žemės- DA- ri a c aien ©name 
RIUS ir GIRĖNAS. Čią matomi jų biustai- Stepono Dariaus ir” “ “ ~ ~
Stasio Girėno. Kairėje-Vytauto Didžiojo medalis su šalia jo KALBĖKIME SUGAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRAr 
laikų Lietuvos žemėlapiu. Šie eksponatai randasi Lietuyos ® SENIAUSIO, KALBU, - LIETUVIŠKAI
stovybėje Washington’e,D.C., JAV-se
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šventenybių.
Jokiuose senovės ir naujų

jų laikų įstatymuose nerasi
me paragrafo, įsakančio pa
klusti sapnų ir juose išgirs
to ’’dieviško balso". Jeigu 
būtų klausoma aiškiayiagių, 
tai kiekvienas nusikaltėlis 
teismuose jais prisidengtų 
ir reiktų juos sodinti ne į 
kalėjimus, bet pakelti į 
palaimintuosius.

3

3
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Kitos Kazio Bradūno žino
mos knygos:Vilniaus varpai, 
Svetimoji duona, Maras, De
vynios baladės h Sidabrinės 
kamanos, Donelaičio kapas , 
Alkana kelionė,Pokalbiai su 
karaliumi ir kt.

TEGU ŽIEDAS ŽYDI 
Loretai ir Jurgiui

Jau žydi liepos. Kvepia medumi.
O tu nešiesi tuščią korį
Ir dūmą tik be reikalo dumi — 
Saldumo nėr, ir nieks nenoriu,

Pro šalį eina nesustodami, 
Barstydami tiktai kartybių druską. 
Ir tu, atrodo, nieko nelaimi, 
Bet gal turi ne trupinį, o viską? „ „.

Ir mano jau kelionė neilga,
O kur; pavargę kojos benuklys, 
Jei Vilniaus vieškelio senoji užeiga 
Tarytum išrūkytas avilys?...

Atiteka upė
Ir atsineša vardą.
Ateina žmogus
Ir atsineša pavardę.
Sudeda vardą ir pavardę - 
Atsiranda vietovardis: 
Statomas kryžius, 
Kyla kamino dūmas.
Šitaip užgimė Sūduva, 
Įsigėrusi mūsų širdin.

Ateina duktė
Ir atsineša ugnį.
Ateina sūnus
Ir atsineša duoną.
Pakrantėje kito pasaulio, 
Kito dangaus
Ir kito medžio pavėsy 
Statomas stalas, 
Prariekiamas kepalas - 
Prasideda gyvenimas.

Padėidte ant skobnio 
Sunertas rankas, 
Ir tegul žiedas žydi.

DONELAITIS SUSITINKA 
SU KAIMYNU LIETUVNINKU

Susitiko jiedu netikėtai 
Dvidešimto amžiaus pakrašty, 
Erdvei lenkdamies žvaigždėtai. 
Žemei, kaip nusilenkia aukšti, 
Savo kaulus jon pakloję medžiai.

Stovi jie dabar bežadžiai;
Kaip tikėt žolynais kruvinais? - 
Čiagi mūsų tėviškė, o skradžiai 
Rusais apkrėsta kaip amarais.

Kur lietuvninkai, tavo taip mylėti? 
Kurgi vokiečiai, kur šveisteriaf 
Juos tu žodžių botagu lupai.
O, Mažoji Lietuva, palūžai - 
Dykumos, ubagija, kapai.

Į negyvo Pričkaus delną 
Įrašyta lemtis, 
Įpusėjom statų skausmo kalną, 
O jį baigia įkopti mirtis.

Kristijonai ’.
Tu gi kunigas, poetas, tu žinai, 
Ar čia visa tik aki minką, ar amžinai? 
Ką daryt su gies me, su malda, 
Kai krivūlės neatneš gal niekada?

Reik atversti Lazdynėlių akmenį, 
Nusipraust Vištyčio ežere, 
Reik atlaužti šventą rašto sakinį 
Tartum duoną, nusidirbus vakare.

Laikas negali lyg akmenėlis vietoj- 
Ritas kaip saulelė per metus.
Baikim ašarų ir vargo pietus 
Žegnone į keturis kraštus.

Dėidm žodi tartum Dievo pirštą 
Prie širdies, prie atviros žaiados- 
Lietuva dar ir dabar nemiršta, 
Keliasi ir žengia be lazdos.

Ar kiekvieną jos įmintą pėdą 
Lyg alsavimą krūtinėje jauti?
0033OOQQ O 0OOOO000»Q0«»QQ00QQ

Ant saulė! ė teka ir nusėda 
Donelaičio rankose skaisti,

Į Tolminkiemį ateidama sustoja 
Prieš bažnyčios praviras duris. 
Ir aukštai vėl bokšte suplasnoja 
Varpas, kaip didžiulis vyturys.

prancūzai ?-

TYLINTIS AKMUO
*

Dievas liepė tau būti. i
Ledynai tik nuskėlė, :
Ir amžiai ritino, ritino, į 
Kol paliko gulėti 
Nemuno vingyje.

Ir vėl tūkstančius metų 
Laukei ir laukei
Savo buvimo prasmės,

Kol tėvo drebančios rankos
Tave pakėlė
It naktovidžiu nunešė 
Sūnaus kapą paženklinti 
Girių gelmės užmaršty. ..

Tyli akmuo — nė žodžio. 
Tyli žemė — nė žodžio. 
Tyli širdis — nė žodžio.
Ir tu paukšteli nutilki, 
Miegok....

Akmuo be kraujo. 
Vanduo be sparnų. 
Papartis be žiedelių.

AKISTATA PO...
Su šventuoju akmens kirvuku 

Stoviu prieš atominę patranką 
Ir vyzdžiais laukinio seku 
Velnio drebančią ranką - 
Net svyla ir dvokia nagai ... 
Tai ką gi - išsigandai ?

XV
Visas gyvenimas čia buvo
Tik strampas susutojimas užeigoj, 
Tik žodžio nušokimas ant liežuvio, 
Tik stiklo sublizgėjimas vagoj.

Atidarau duris, ir šiluma 
Padvelkia man Į veidą apšarmotą, 
Ir begalinė, begalinė toluma 
Sugrįžta vėl Į mažą aslos plotą.

Ten dūmas kyla iš po šelmenų 
>r sklaidosi su vakaro gaisais, - 
Tenai į savo vietą pareinu 
Ir atsisėdu su visais.

Juozas Šilenas

VEIDU I
%

ŠIAU R E
/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ARTĖJANČIO SIAUBO ŽENKLE
/ tęsinys/
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Anykščių valsčiaus kaimuose ir pačiame mieste, apsi

gynimui organizuojami partizanų būriai. Prie anykštėnų 
jungiasi neseniai atvykę Švenčionių ir Švenčionėlių parti
zanai. Sudaromas stiprus dviejų šimtų vyrų junginys — 
Anykščiai Partizanų Rinktinė. Rinktines vadu išrenkamas 
atsargos kapitonas Kardas.

Naktimis mieste ir jo apylinkėse, prie tiltų, kelių, kryž
kelių budi stiprios ginkluotų partizanų sargybos, kad ap
saugotų žmones ir turtą nuo vis įžūliau pasirodančių rau- 
domjjų elementų.

Vokiečių kariuomenės judėjimas sumažėjo, atrodo trau
kiasi jų paskutinieji daliniai. Jie bando apiplėšti Žemės 
Ūkio kooperatyvo krautuves "Aruodas". Nukenčia antroji 
krautuvė, iš josios vokiečiai išsineša maišus rusiško ta
bako "Karečki", — ten nieko kito geresnio jau ir nebuvo. 
"Tegu sau nešasi",— juokavo vyrai, nes ju ir už bevertes 
markes niekas pirkti nenorėjo.

Pirmosios krautuvės vedėjas spėjo krautuvę uždaryti . 
Geri užraktai ir storos geležinės durys,o gal ir ginkluoti} 
partizanų pasirodymas nuo apiplėšimo apsaugojo.

Sklinda visokiausi gandai. Esą rusų kariuomenė jau ar
tėja prie Utenos. ' Atbėgę uteniškiai tvirtina komunistinių 
banditų siautėjimą Kuktiškių ir Tauragnų apylinkėse. Nuo 
liepos 8 d. nutrūksta ryšiai su Utenos partizanais. Anykš
čių Partizanų Rinktinė ginkluojasi. IŠ besitraukiančiij vo
kiečių už lašinius ir naminę degtinę įsigyjami keli lengvie
ji kulkosvaidžiai, keliolika automatų, granatų ir šovinių.

Partizanų vadovybės nutarimu, esančios kooperatyve pre
kės krautuvėse ir sandėliuose geležinkelio stotyje išdali
namos gyventojams. Dalį prekių paima partizanai ir jas 
išsiunčia į saugias, partizanams žinomas vietas, "juodai 
dienai".

Nakčiai, keletas vyrų apleidžiame miestą, apsisaugoda
mi nuo netikėtumų. Nuvykstame už keletą kilometrų esan
tį Putino vienkiemį. Su šeimininku esame geri pažįstami 
nuo senų laikų; tai susipratęs lietuvis, aktyvus pogrindžio 
kovotojas ir prieš rusus ir prieš vokiečius. Lygiai toks pat 
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ir jo sūnus. Atokiau nuo kelių esanti sodyba ir ją supantis 
miškas, mūsų galvojimu, yra daug saugesnė vieta, kaip 
miestas. .

Mus priima vaišingas šeimininko stalas, šeimininkės ir 
jos dukters maloniai nuoširdus patarnavimas. Ateina ir dau
giau tokių, — esame išviso keturiolika vyrų, ginkluoti šau
tuvais, pistoletais ir granatomis. Užpuolimo atveju, gali
ma gintis. Tiesioginio pavojaus dar nejaučiame, nors ge
rai žinome, kad už kilometro esančiam Puntuko kaime gy
ventojai daugumoje yra rusai kolonistai, atkelti po 1863 me
tų sukilimo į ištremtųjų lietuvių vietas. Dalis jų yra akty
vūs komunistai ir palaiko ryšius su išmestaisiais rusų de
santininkais.

Pasidalinę dienų įspūdžiais ir aptarę esamą padėtį, šei
mininko nurodymu suvirstame į neseniai suvežtą šieną, 
erdvaus klojimo Šalinėse. Mūsų apsaugai budi pats šeimi
ninkas su sūnumi ir dviems vilkiniais šunimis.

Jaučiuosiu nuvargęs. Sūnki nežinia, tamsesnė už naktį, 
slegia krūtinę. Šimtai įvairiausių minčių veja viena kitą,, 
ką atneš rytojaus diena ? Kur, ir kaip jaučiasi motina, se
serys ir jaunesnysis brolis? Dar tik kelios valandos, kaip 
nuo jų atsiskyriau, o jau rodos amžinybė 1 Noriu užmigti , 
bet negaliu. Dar vaikystėje miegojau ant tokio pačio kve
piančio šieno. Tada užmigdavau greitai ir ramiai. Dabar 
negaliu, nerasdamas į savo klausimus atsakymo. Girdžiu 
šeimininko žingsnius, girdžiu kai kur senų medžių kiaury
nėse pelėdos kvatojimą ir kai kur netoliese už klojimo sie
nos, griežlės erzinantį čirškimą. Girdžiu šalimais mie
gančio brolio ir kitų vyrų alsavimą. Rodos, girdžiu amži - 
ną gimtosios žemės alsavimą, amžių skundą, ateinančių 
dienų šauksmą. . .

Taip sunkių minčių raizginyje slinko graži žvaigždėta 
liepos mėnesio naktis nuošalioje, ramioje Putino sodybo - 
je. Rankomis spaudžiu patikimiausią savo likimo draugą— 
ginklą.

Kaip ilgai miegojau, ir ar išviso buvau užmigęs, neži
nau. Stebėjau, kaip pro klojimo lentinių sienų plyšius ver
žėsi brėžtančio ryto žara. Drungi vėsa glostė nuo guolio 
įšilusį kūną. Staiga didelis, stiprus sprogimas mus visus 
išmeta iš migio. Instiktyviai griebiamės ginklus, ir žaibo 
šuoliais atsirandame lauke, krentame už netoliese sukrau
tų medžių, laukdami netikėtos priešo ugnies.

Nuo prieklėčio ateina šeimininkas, mus nuramina, kad 
jokio pavojaus nėra. Sprogimas įvyko Anykščių pusėje ir 
spėjama, kad besitraukią vokiečiai galėjo susprogdinti ge
ležinkelio stotį arba tiltus per Šventąją.

Sodri rytmečio rasa gula ant jos ištroškusių medžių ir 
žolės. Palšas rūkas plaukia saulėtekio nuauksuotaupės va
ga. Pakluonėje baltaliemeniai beržai, lyg karalienės gvar
dijos sargybiniai, stovi nuleidę šakas ir nebejuda. Tvarto 
garde uždarytos mauroja karvės. Pievoje už upės vingio, 

krūmuose aidi gegužės rauda. Įkalnės miško žaluma dega 
saulėtekio gaisru. Girgžda perdžiūvusi šulinio svirtis, kel
dama sunkų gaivaus vandens kibirą. Kieme savo šeimyną 
šaukia baltas, raudona karūna pasipuošęs gaidys. Prasi
deda diena. Šeimininkė mus visus pavaišina pusryčiais. Nu
tariame vykti į Anykščius, sužinoti sprogimo priežastį.

Vykstame miško takais, prisilaikydami upės pakraščio. 
Tutinas joja raitas per mišką einančiu keliu, palaikydamas 
akies ryšį su mumis einančiais iš paskos. Einu šimtus kar 
tų eitu taku, kiekviena žemės pėda, kiekvienas kelmas ir 
apsamanojęs akmeniukas, kiekvienas medelis, krūmokš- 
nis, matytas šimtus kartų. Pažįstu Šilelį, kaip savo tėvo 
sodą. Pažįstu jo šlamesį ir jo didingą gaudimą, jo Šventu! 
ramią tylą ir jo paslaptis. Keistas jausmas lydi mane,ko
kia nejausdavau ankščiau — lyg amžinai atsisveikindamas 
akimis lydžiu rasotas pušų šakas, lyg jos būtų sesrys. Į 
atlapotą krūtinę godžiai geriu upės pakrantės vėsą, keistas 
jausmas lyg akmuo gula, ir lyg sakyte sako, atsigrožėk, 
atsigerk, nes neužilgo pajusi didelį jų troškulį, dėl kurio 
kankinsies.

Praeiname kapines, kuriose amžinuoju miegu ilsisi ma
no protėviai — tėvas, brolis, sesutė, ir mano geroji bobu
tė, kuri mane mažą taip labai mylėjo. Aštrus skausmas, 
kaip replėmis spaudžia mano širdį, taip norėtųsi visą tai 
nuplauti ašaromis, bet argi tinka, kada šautuvas spaudžia 
petį, kada gyvųjų ir mirusiųjų priešas čia pat?.. .

Palieku juos geltuojančių pušų sargyboj, pasiekiu pirmą
sias miesto gatves. Ankstus rytmetis dar tebegaubia na
mus, — jokio, judėjimo. Praeidamas pro savuosius namus, 
patikrinu užrakintas duris, uždarinėju langines. Pataisau 
išklypusius kiemo vartelius ir juos uždarau, kad atėjęs 
priešas lengvai neįeitų. Žvelgiu į savo rankomis sulipdy - 
tus namus, į palangėje žaliuojantį berželį, kurį ant pečių 
atnešiau net nuo Šlavės upelio pakriaušės, į dar jaunutes , 
lyg seseris, tėvo sodintas obelaites, Į vešliom ataugom 1Š- 
siskleidžiusias patvoryje vyšnias. Ranka pasiekiu, jų sau
lėje išsirpusias uogas ir lyg Šventąją duoną, pajuntu jų sal
dumą kartybių taurėje. Keistas jausmas nepalieka manęs.

Namiškių nėra, prieš porą dienų išsikėlė į Krivinskus. 
Iš kaimyno Adomo sužinome, kad vokiečiai besitraukdami 
susprogdino miesto ir geležinkelio tiltus per Šventąją*. Ei
name tuščia Vilniaus gatve, stebimės, kurgi prapuolė žmo
nės. Ties senomis kapinėmis iŠ tolo pamatėme atkrypuo
jantį mūrininką Antaną, nešantį kibirą. Priartėję pasisvei
kiname. "Jūs, turbūt, iš sargybos, o aš tai iš Karazijos 
— štai, su vyneliu. ! Partizanai liepė imti kiek tik norit, 
kad burliokams neliktų, vyną ir cukrų liepia neštis visiems 
Tai ir nešuosiu — norite paragauti, geras vyšninis, aštuo- 

-nių metų", — pasiūlė ir mums tos gėrybės. Mums atsi- 
£ s aklus, ranka pakėlė kalkėmis aptaškytą kepurę ir nukry
pavo belaistydamas raudoną vyšnių vyną.... /b.d./
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KAUNO "BANGOS" RADIO GAMYKLA SUKGNSTUAVO IR 
SERIJOMIS GAMINA TELEVIZIJOS APARATĄ "ŠILELĮ".

Žinoma, kad mačiau sustojimo ženklą. Nemačiau tik 
Tamstos . "

I§ PADANGĖS MIELOS
/B qpaudoc okup. Lietuvoj© tr iieivtjoje/Parinko J.P-lis,

Muz. Juozas Karosas

KHE/VI 
VE/DRoOž/M

JUOZAS KAROSAS
Š. m. birželio mėn. 6'd. mi

rė profesorius, kompozito - 
rius Juozas Karosas. Jis gi- 
mė 1890 m. liepos 16 d. Spra- 
gučii} km. Anykščių apylin
kėje valstiečių šeimoje. Gim
tuosiuose namuose buvo mė
giama muzika ir daina. Le
miamą įtaką pasirenkant mu
ziko profesionalo kelią Jam 
padarė kompozitorius Juozas 
Gruodis, pakvietęs jaunuolį 
mokytis muzikos.

Pirmojo pasaulinio karo 
metais pasitraukęs į Rusi - 
jos gilumą, J. Karosas Mask-

AKTORĖ ONA KURMYTĖ
— MAZURKEVIČIENĖ

Sukanka 80 metų kai ji gi
mė. Baigusi Petrogrado Kot
rynos gimnaziją toliau mokė
si Aleksandros teatro ir J. 
Vaičkaus vaidybos studijose. 
Debitavo Petrograde J. Vaič
kaus skrajojamajame teatre , 
1918-1919 metais vaidino šio
je trupėje Vilniuje, 1919 -20 
metais — Kaune.

Aktorės gyvenimo didžiau
sią dalį, beveik iki mirties 
O. Kurmytė paskyrė Kauno 
dramos teatrui. Jos kūrybai 
būdingas plastiškumas, tem- 
peramentingumas, gili Intui - 
cija.
Ji buvo įdomi ir originali ir 
komedijose „Turėjo gerą vai
dybos techniką.. buvo vie - 
na pajėgiausių profesi
nio lietuvių teatro pradinin
kių bei pirmaeilių aktorių.

KAMPELIAI TOLIMI, BET 
MIELI

Plateliuose — vienoje iš 
garsiausių Žemaitijos vietų
— provizorius S. Žukauskas

NIKODIMAS NORI KAKAVOS

sutelkė buriavimo sporto mė
gėjus. Žmonės ėmė artimiau 
bendrauti su gamta. Gal ne
atsitiktina, kad jau netolimoj 
ateity Platelių ežerą apsups 
Žemaitijos valstybinis par
kas. . .

Gydytojo V. Into pradėtas 
kurti akmenų muziejus Mo - 
sėdyje išgarsėjo ir už Lietu-

Eugenijus Ignatavičius
/ tęsinys /

— Na ir pjauni .* Su bulium ant pasės. Argi čia pradai — 
gė ? — iš anapus tvoros neatstoja senoji.

— Koks ūkis, toks ir pjovimas, — nepasiduoda Nikode
mas. — Argi rasi pas jus žmonišką dalgį — nei pustyklių, 
nei kalukų. . .

— Ne į veseliją važiavai, galėjai savo atsivežt. Žinai, 
kad vienos našlės aplink. Štiš, rupūžiokai, kur lendat į 

voje dainavo choro kapeloje, 
su koncertais apkeliavo dau
gelį Rusijos miestų, dėstė 
muziką, organizavo chorus.

1921 m. J. Karosas įstojo į 
Rygos konservatoriją, mokė
si vargonavimo, dirigavimo 
ir kompozicijos, nuo 1930 m. 
Kaune dirigavo chorams, bu
vo pirmasis Kauno radiofono
simfoninio orkestro dirigen
tas.

1937 m. J. Karosas paski
riamas Klaipėdos Muzikos 
Mokyklos direktorium. Klai
pėdą vokiečiams okupavus , 
Muzikos Mokykla buvo per
kelta į Šiaulius ir J.Karosas 
toliau Mokyklai vadovavo.

Plati buvo J. Karospyisųo- 
meninė veikla. Jis buvo vi
sų svarbiausių Kompozitorių 
Sąjungos renginių, koncertų, 
susitikimų su klausytojais ak
tyvus dalyvis.

Prasmingas J. Karoso gy
venimas, įvairialypė muzi
kinė veikla ir kūryba yra ne
atsiejama Lietuvos muziki — 
nės kultūros dalis.

vos ribų. Dabar ten žavi ne 
tik akmenys — gražios už
tvankos, vandens atlajose 
plaukioja antys, gulbės. Aukš
tumėlėje prie ambulatorijos , 
tvenkiny, žiedus skleidžia 
vandens lelijos. Medžių pa- 
vėsin palindęs, visų dėmesį 
patraukia užrašas: "Medelį 
užauginsi — jau neveltui gy
vensi". . .

Kitas grožio puoselėtojas 
— Šaukėnų ligoninės vyriau
sias gydytojas J. Grėbliaus- 
kas. Jis drauge su. mokyto
jais skiepijamoksleiviams ir 
vietos gyventojams meilę 
gamtai, pratina globoti paukš
čius ir žvėrelius.

Užvenčio farmacininkai Ven
tės pakrantėje pavyzdingai 
sutvarkė vaistinės aplinką. 
Tą patį daro ir varniškiai . 
Gydytojo G. Zaržickio inicia
tyva prie ligoninės buvo pa
sodinta daug medelių, jie gra
žiai paūgėjo. Varnelėje ties 
ligonine iš akmenų padaryta 
rėva, kurioje gulbės netik 
plaukioja vasara, bet ir žie- 
mavoja.

Tytuvėnus gamta dosniai 
apdovanojo grožiu. Bet jiems 
garsėti dar padeda auksaran
kio P. Stundžios sukurtas pa
sakų kaimelis.

Pagramantyje, prie vaiz
dingo Akmeno upės slėnio , 
Tauragės miškininkai įrengė 
poilsio vietą, kuri visiems 
primena, kaip galima ir rei
kia tvarkyti kiekvieną gam - 
tos kampelį.

ūgas ? — sušmiaukšti rykšte senė ir gena nuo uogienoto- 
jų kalakučiukus. — Tikri kiaurašikniai, alkani ir alkani.

— Dar užsileiskit žąsiukų, viščiukų, pirdžiukų. . .pačioms 
akis iškapos, — dunda Nikodimas.

— Ką? Ką tu pasakei ? — suklūsta Rozalija. .
— Nieko. Nepatinka man jūsų užvedimas — gamtos ne

mylite.
— Tai nusimauk kelnes ir mylėk.
— Rozaliją visada erzina Nikodimo apsinuoginimai saulu

tėje.

JAUNI AUTORIAI, JAUNI 
ATLIKĖJAI

Neperseniai daug klausyto
jų susilaukė keli koncertai 
Vilniaus salėse, kur nuskam
bėjo jaunų autorių kūriniai ir 
kartu su pripažintais kolek
tyvais jauni atlikėjai.

Lietuvos valstybinės filhar
monijos simfoninis orkestras 
atliko jaunos kompozitorės 
K. Vasiliauskaitės kūrinį — 
simfonetę. Tai keturių dalių 
kūrinys, struktūra panašus į 
siuitą. Simfonetėje atsispin
di liaudies dainų intonacijos, 
įdomi spalvinga jos instru- 
mentacija. Autorė neseniai 
Konservatorijoje baigė pro
fesoriaus E. Balsio vadovau
jamą kompozicijos klasę.

— Kodėl špokines iš medžių išėmėt ? Mačiau, patvartė ai.y 
suguldytos.

— Ne aš čia šeimininkė, mosteli ranka Rozalija ii 
užsikvembia nuo saulės baltą skarelę. — o jie irgi rajū
nai: kai užgula debesis, taip ir nuplikina medį.

— Sukčelkos. Tai ir pavasario nepasiilgstat: užvargo- 
nuoja rytmečiais špokiukis, pažibina vario krūtinėle, visai 
kitas dangus. Užmiršot gražumą, Rozalija.

— Ech. . .. žiūri, kad turto daugiau. Užleido trečią tely
čią, veršiuko nepjauna, penkios kiaulės garde, oi, oi,... . — 
pakuždom skundžiasi senoji. — Kol gyvenau atskirai, tai 
mušė ir mušė mano karvutę, o dabar tesižino — atidaviau 
vadžias. . . Nori, pamokysiu — lengvam pjovimui reikia nu
sistatyti dalgį. Daryk taip, kaip mūsų Celius, kaimo pjo
vikas: pirma išgalanda cementine pustykle, paskui mar
murine, o trečią sykį perbraukia išvirinta ąžuolo šaka, kad 
ašmenys susigludintų. Tai, būdavo, pjauna— miela pažiū
rėt: marškinukai sausi, pasišvaisto tuščiomis i rankomis, 
ir pievos nėra. Kaip skuste nuskuta. Iš to lengvumo sykį 
užmigo bepjaudamas, tai ži.ūrim, kad jau kopūstų daržą 
įsibridęs gycuoja, perėjo kelutį, griovį ir pabudo, kai at
sitrenkė į kadugį. O tu vargsti, suplukęs, susmukęs, trūkį 
gausi, šitaip beplėšdamas.

— Jei nepatinka, aš galiu visai nepjaut, — užsiplieskia 
Nikodimas. — Bent žmoniška pieva būtų, o dabar — grai
byk visokius šipšynus. Aš savarankiškas žmogus, gaunu 
pensiją, man duonos gana.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G.: 366-2548 (namu), 489-5391 (darbo) 
Henrikui N.: 277-7868; Dainiui L.; 768-9606: 
Donaldui D.: 661-1733.
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— Nikodimas užsimoja dalgiu ir taipžnegteli į žolės ku
petą, net kibirkštys išlekia.

— Na, va tai tau smarkavoji, — susvykščia senoji, kra
tydama žilę. — Paskutinį mūsų dalgį apdirbsi.

Nikodimas, pamėlęs iš pykčio, užsimoja dar sykį, ir dal
gis nučiuožia žolės viršūne, išpešdamas kuokštą dobiliukų.

— Geriau būč visai neatvažiavęs.-Man reikėjo į fiestą, o 
čia — mat kas pasidarė! — keikiasi Nikodimas ir, prasi
skleidęs žolę, ištraukia sukiurusį špižinį puodą. — Daržų 
neišsivalot. Rūgstat, prilipusios ^prie molio kalno. Pjauk 
dabar, kad nori — šitokią spragą išvarė, — jis atidžiai ap
žiūrinėja dalgį išlenktais ašmenimis. — O tu rupūže, ru
pūže. . .

— Sene, kur užsirioglinai? Ar nematai — rajūnai visą 
varškę išpus,—nuo tvartų pasigirsta Marės balsas. — Pui, 
pui,' žiūrėk, špokai ! Štiš, parazitai, jau puola į vyšnias , 
Pui J Pui f

— Na va — prasideda, — kaip pingvinas trumpomis ran
kutėmis skėsteli senė ir, atkišusi sunkų užpakalį,nubiznio- 
ja link vyšnių.

Nikodimas keikdamas nueina į skiedryną ir, atsisėdęs 
ant kaladės, ilgai apžiūrinėja išmaltus dalgio ašmenis.Pas
kui nusispiauna ir, dalgį švystelėjęs Į šalį, pamaldžiai su
dėjęs rankas spokso į šunelį,bežaidžiantį kieme su rainu 
katinu. »

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ LIAUDIES PASAKŲ,”»

ATSIKLAUPUSI . . .
Vieno vienuolyno ūkvedė paskambino savo kūrena - 

mosios alyvos pristatytojui, kad atvežtų naujos alyvos , 
bet pirma dar pasiteiravo, kiek pakilo kaina,

Išvežiotojas nutarė blogą žinią perduoti kiek galima 
švelniau,todėl pasiteiravo: "Ar jūs sėdite. Sesele?"

-Ne, - atsakė ji, - aš atsiklaupiau

— Tai mat, kaip keičiasi pasaulis, — postringauja sau vie
nas, — šuva draugauja su kate, višta vedžiojasi ančiukus, o 
aš vietoj festivalio turiu dilgintis kojas ir lieti prakaitą dėl 
svetimųjų karvių mėšlo. Visai susimaišė pasaulis, — priei-' 
na liūdną išvadą jis ir, nusimovęs kelnes,ima kapoti šat
ras.

— Malkos dabar ne taip svarbu, Nikodimėli, — sutrata 
tarpuvartėj Marė, atstačiusi gūžį. — Dabar šienavimas pir
moj eilėj. Gal perkąst ateisi, kol šoninė išvirs.

— Ar kakavos virei ? — atsitiesia nuo kaladės Nikodimas
— Kakavos? Iš kur aš jos paimsiu. Jei nori, galiu gilių 

kavos su šviežiu pienu.
— Ne, Nikodimas nori kakavos, — visai rimtai pareiškia 

jis, pasižiūrėjęs į saulės nuskaistintus ąžuolus ir žydinčių 
rugių laukus, — Jei neišvirsi kakavos, aš atsisakau dirbti.

Taip pareiškęs, jis čakšteli kirvį į kaladę ir, iš - trobos 
atsinešęs tpopierių krūvą, ima braižyti.

— Ką ten sugalvojai, Nikodimėli? — neiškentusi teirau
jasi Marė.

— Jei nori tinkamai pailsėti, reikia nuolat keisti darbą, 
paaiškino Nikodimas, braukdamas nuo nosies pakibusį pra
kaito lašą. — Dabar kiemelyje pats gerumas, matai, kaip 
kerta įstrižai saulutė. Iki vienuoliktos spinduliai smelkiasi 
į atvirą kūną ir ultravioletas naikina sugedusias ląsteles.

Marė tik išpučia akis, pasistaipo anapus tvoros ir, su
gluminta Nikodimo mokytumo, grįžta plikyti kiaulėms jo
valo. O šis, įsitikinęs, kad per pusantros valandos galin
gi saulės spinduliai sunaikins milijonus liguistų ląstelių, 
toliau šnirpščia su popieriais. Paskui tveria kirvį ir iš 
šalinės nusigriauna patį didžiausią rąstą.

— Och tu baidykle ! Tikra giltinė — ar nenusikirsi stim- 
buriuko? — neduoda ramybės senė, šliaužiodama patvo
riais.

— O ko man gėdytis ? — nė nepakeldamas galvos atsako 
Nikodimas. — Tai jūs šuntat žiemą vasarą su miliniais si
jonais. Sukirmysi t gyvos — nei pietų verdat, nei duonos 
kepat, kakavos, ir tos atsigert negausi — visai išpindijo 
kaimas.

— Palik ramybėje žmogų, ar pliko vyro nematei? —iš
tolo įsiterpia marti. — Čia dabar. . . Ar pasiutai, kuriems 
galams tašai tą rąstą? Puikiausias sienojus, maniau išsi - 
pjaut lenčikių, o jis. . .

— Mieloji, — pajuodęs nuo karščio ir kaulėtom rankom 
tiesdamas išdžiūvusią nugarą, švelniai-taria Nikodimas.— 
Geras ūkis visada prasideda nuo būdelės. O jūsiškė sukly
pusi, neįmanoma nutupėt. Tai va, pamatus liesime cemen
tinius, kasim šulinį ir vesim vandentiekį. Bus taip, kaip 
mieste. Statinę su vandeniu būtų galima pastatyti ir ant 
tvarto. Namelis turėtų išeiti dviejų aukštų — pirmasis vy
rams, antrasis moterims, o laiptus dėsim marmurinius, 
tik nežinau, ar iš išorės, ar iš vidaus. Kaip tau atrodo ?

Marė tik spokso į garuojančią nuo karščio žilą Nikodi - 
mo krūtinę ir nesumeta atsako.

— O kitąmet jaujoj rengsim oranžeriją pamidorams au
ginti. Kam tau plūktis fermose, tąsytis su šake dobilų lau
kuos. Tu juk moteris, — svajingai nusiteikęs porina Niko
dimas ir, mirgindamas kirvuką, apžergia rąstą.

— Geriau eitum prūdo valyt: ančiukams būtų kur pas! - 
turšti, — išdygusi iš už daržinės kampo, pareiškia senoji.

— Ar kakavos išvirei?— atsigręžia Nikodimas ir skvar
biomis raudonomis akimis įsisiurbia į Marę. Toji net virp
teli iš drovumo ir nurausta.

— Kakavos? — sukvaksi ji. — Nebuvo tartasi. Nepasi— 
ruošėm.

— Tai ką aš galiu padaryt — Nikodimas nori kakavos, — 
skėsteli gyslotom, plonom rankom ir, užvertęs smakrą, 
įsispokso į plūduriuojančius debesiūkščius. Matai, kad 
lietaus nebus. Tai ko skubėt su pjovimu? Tegupaaugažo
lė. Ot, jei dar pasirodytų plunksniniai ir imtų pūsti suomi
nis, tai į trečią dieną lauk, kad palynotų.

/ bus daugiau /

kalbėkime su .savo vaikais ir anūkais vįeha gra
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Pįrmutiniame ir didžiausiame eo /B
TORONTO LIETUVIŲ , f*XlK A/VlM 
KREDITO KOOPERATYVE ------------------- ■ —

1«% 
15% 
13%
12%
14% 
14% 
11%
6 %

MOKA:
už 90 dieną term. ind.
už 6 mėn. . term, indėlius 
už 1 metų, term, indėlius 
už 3 metų, term, indėlius 
už pensijų, ir namų,planų, 
už specialias taup. sųsk. 
už taupymo sąskaitas 
už čekių, sąskaitas (dep.).

IMA:

17)6% už asm. paskolas

16%% už mortgičius

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

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

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

AKTYVAI

10-3 
10 - 3

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

10-8
10-8
9- 1

9.30- 1

— virš 19 milijonų
MOKA UŽ:

E 90 dienų termin. indėlius 16 
= term, indėlius 6 mėn. 15
E term, indėlius 1 metų 13
= term, indėlius 3 metų 12
E pensijų s-tą 14
= tapomąją s-tą ....................11
E spec. taup. s-tą ..................14
E depozitų-čekių s-tą 6
E DUODA PASKOLAS 
= asmenines nuo 
E mortgičius nuo

%
%
%
%
%
%
%

171/2%
16’/4 %

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

NAUJAS PROFESIONALAS 
LIETUVIS ,

Matildos ir Antano TAUTKŲ 
sūnus ROBERTAS baigė Me
diciną Toronto Universitete 
ir Wellsley Hospital.

Dabar dirba internu ”In 
Residence" Sunnybrook li
goninėje.

Prieš tai studijavo medi
ciną Mc Gili universitete, 
Montrealyje, kur gavo Che
mical Engineering laipsnį.

TAMPRIAI SUAUGĘ SU ŽEME

į. Kaip rašyta šios poatos- 
t ogi n ės " Nepriklauso -
mos Lietuvos "2-ame psl., 
dail. Anastazija Tamošaitie
nė, žymiausia tautodailinin
kė ir mūsų tautinių drabu
žių bei audinių žinovėj lan
kėsi Londone, kartu su se
serim Aldona Veselkiene

Jos nuvežė dail.A.Tamo
šaitienės sukurtą., išaustą ir 
pasiūtą tautinį drabužį-ves- 
tuvinę dovaną Didž. Britani
jos princo Charles tada su
žadėtinei Lady Dianai.

Viešnias pasitiko Gilma 
Zenkuvienė ir Paulius Tri- 
čius. Priėmimui Londone, 
Lietuvių Namuose vadovavo 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Derby apylinkės p-kas Zig
mas Juras.

Įteikus dovaną Bucking
ham'o Karališkuose Rūmuo
se, viešnios aplankė vaiz
dingojo Londono įžymybes , 
muziejus, vadovaujant ir y- 
patingai globojant Dianai Ri- 
bokienei.

Visi mes mėgstame pabu
voti gamtoje, o jau vasaros 
metu tai lyg koks magnetas 
traukia ir vilioja į gamtą.

Gamtos prieglobstyje mes 
ne tik surandame sau reikia
mų pramogų, įvairumo, bet 
ir pasisemiame tikros atgai
vos. Gamta tai svarbiausio
ji mūsų gyvybinių jėgų tie
kėja ir palaikytoja.

Po darbo valandų "fabriko 
ūžesyje, dargi prisikvėpavus 
įvairiausių nedėkingų kvapu 
bei dulkių, arba kad ir erd - 
dvioje įstaigoje ištūnojus, — 
norisi tik tyro gaivaus oro , 
saulės, ramybės bei visų ki
tų gamtos mums' nemokamai 
teikiamų malonumų.

Pati gi žmogiškoji prigim
tis taip susiklostė, kad esa
me labai tampriai susirišę, 
su gamta ir mūsų maitintoja 
žeme.

Daugelis mėgstame savuo
sius laisvalaikius praleisti 
jei ne kur nors toliau gražia
me gamtos prieglobstyje, tai 
nors čia pat paprastame prie 
savosios gyvenvietės esan - 
čiame kiemelyje. Čia mes šį 
bei tą sodiname, ravėjame, 
pjaujame žolę, laistome pa
gal išgales, puošiame ir gra
žiname.

Visi tie, kad ir menki nuo
savos žemės ruoželiai, be 
abejo, mums gražiai ir nau
dingai pasitarnauja. Daugelį 
savo laisvų valandų juose ir 
praleidžiame besikrapštydar 
mi ir betriūsdami. Ir tai ne 
svarbu ką ir kaip mes juose 
užauginame, kiek naudos iš 
to turime, nes tai antraeilis 
dalykas. Svarbiausia tai,kad 
visa šitoji kiemelio priežiū - 
ra, labai naudinga ir net rei
kalinga mūsų sveikatai. Tai 
tikras vaistas ir dargi nuo 
daugelio negalavimų.

Šitaipbesitriūsdami dažnai 
pamirštame kitus prie mūsų 
prikibusius rūpesčius bei ne- 
dateklius, tai kas baisiausiai 
mus slegia, nes faktas yra , 
kad gyvybe alsuojanti žemė 
stebuklais pakankamai tur - 
tinga.

Gal ir ne visi tai pastebi
me, tačiau toks paprastas, 
lengvas, savanoriškas užsi
ėmimas čia pat savosios gy
venvietės artumoje, visiškai

be jokių didesnių pastangų , 
tai tikras gydantis balzamas, 
įvairioms sielos ir,kūno li
goms.

Visą tai labai panašu į 
meškeriotoją, nuo kurio to
lyn bėga visos nedėkingos 
mintys, nes jo dėmesys su
koncentruotas į čia pat van
dens paviršiuje ramiai be- 
plūduruojančią meškerės plū
dą, kuri kiekvienu momentu 
gali pajudėti.

Jei kam šitokia filosofija 
atrodytų menkavertė ar juo
kinga, tam patartina rimtai 
įsikalbėti su nuoširdžiais 
meškeriotojais, tikraisiais 
žemės, vandens, gamtos 
mylėtojais.

Tiktai šito, prie žemės ir 
gamtos prisirišimo jausmo 
vedini, daugelis ir mūsiškių, 
dar tolokai, dar mažai žmo
gaus sužalotoje gamtoje, esa
me įsigiję nuosavus žemės 
sklypelius, į kuriuos dažnai 
po darbo lekiame pabuvoti. 
Nors prieš įsigyjant veik vi
si prisiekėme, kad nieko per
daug rimto tenai nedarysi - 
me, o tik šiaip sau turėsime, 
kad būtų kur kartkartėmis 
nukeliauti. Tačiau mus visus 
pagauna ta magiškoji žemės 
gamtos jėga. Kartais pradė
ję, jau liekame tarytum bur
tininkės pakerėti, negalime 
susilaikyti, ne tik kad į tenai 
vis lekiame, skubame, bet 
ir statomės puošnius praban
gius rūmus, tvarkome, gra
žiname kaip tik įmanydami .

Visą tai darome savanoriš
kai, kažkaip nejučiomis, me
keno neverčiami. Sodiname 
ten netik gėles,įvairias dar
žoves, bet ir puošniausius 
medelius,net irvaismedžius. 
Dažnai net nesiskundžiame , 
kad gerokai tenka pavargti 
iki pasiekiame tas vasaros 
rezidencijas, nes paprastai, 
kad ir puikūs keliai, bet net 
linguoja nuo gausybės auto- 
vežimų. Dar didesnė bėda kai 
baigiantis savaitgaliui pasu
kame atgalios, didmieščio 
linkf. O visgi tylime, paken— 
čiame, nes savyje jaučiame 
tą nuostabų viliojantį mus su
pančios ir globojančios gam
tos didingą traukimą, kurį 
atsinešėm vos tik šinpasau
lin atkeliavę. ..

DRAUDA (Sį) Į
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

"■ - ■ “ ■■■■■■■■ ........... ■■ Į

Brethtr-Btragikit insurance agency ltd.
Vitų ruiių'dreudo • VALTERIS DRfSERIS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simon’s
Travel Service 

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

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

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

Smulkesnių informacijų teirautis:
T0RQNT3 .... tel: (416) 537-3060 arba 532-8772
MONTREAL.... tel: (514) 669-8834
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. 183596 1

K Bačėnas
1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont.
M6P 1A5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel: 533 - 353 1

KANADOS LIETUVIU DIENOS

Laikas prisiminti, kad KLDienų leidinį ruošia 
šiemet KANADOS LIETUVIU inž. J. V.Danys, techniškai 
DIENOS įvyks SPALIO 10-11 talkininkaujant žurnalistei 
d.d.TORONTE. Rūtai Šiūlytei, gyv.Otta tvoję i

Gilma Zenkuvienė dirba 
Derby apylinkėje. Daugiau - 
šia jos pastangomis Įsteig
tas Lietuvių Tautodailės Ins
tituto skyrius. Ji pati dotni- 
si audimu, skaito paskaitas 
apie lietuvių tautodailę kita
taučiams.

Ibtsl m.kovo 24 d. ji supa
žindino Weavers, Spinners 
and Dyers Draugijos nares 
ir svečius su lietuvių tau
tinių rūbų stiliais ir istorija. 
Ta proga ji pristatė ir dail. 
A. ir A. Tamošaičių knygą 
Lithuanian National Cos
tume. Paskaitą paįvairino ir 
skaidrėmis, medžiagų pa
vyzdžiais, gautais iš Tauto
dailės Instituto Toronto sky
riaus Kanadoje.

JEIGU GERI IR GALI GERTI — "TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK 1 LIETUVIU AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI M 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 

TREČIADIENĮ, Z l 9 MIMI CO AVENUE f Royal York Rd. 
ir Mimic o Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v; y.

SKAMBINKIT :487-5591

Įdomu pastebėti, kad š. m. 
gegužės 29 d. Britų televizi
jos stotyje buvo parodyta 
filmą " Spirits of Amber 
Past", kuri buvo susukta dail. 
Tamošaičių Sodyboje 1977 m. 
prie Kingstono, Kanadoje, 
globojant KLB-nės Valdylįai. 
Filmą suko Ramu na MC Do
nald ir Vytautas Petrulis.

Filmą buvo gražiai Įver
tinta vietos spaudoje, tele
vizijos programų apibudini
me.

Po 4 dienų viešnios išvy
ko Į Vokietiją, Muencheno; 
miestą. Čia įteikė Ritai 
Pauliukevičiūtei išaustą tau
tinį drabužį vestuvėms, ku- 
rio stilių ji išsirinko iš at
siųstų dail. A. Tamošaitienės 
skaidrių.

Lietuvių veikėja Alina 
Grinienė suorganizavo Mo
terų Grupei RATUKAS po - 
kalbį apie Lietuvių Tauto
dailės Institutą ir jo tikslus, 
kurį pravedė dail. A .Tamo
šaitienė, o Aldona Veselkie- 
nė paaiškino apie lietuvių 
tautinių drabužių stilius į- 
vafriose Lietuvos apylinkė
se.

RATUKO moterys buvo la
bai patenkintos. Atsineš.ė ir 
savo tautinius drabužius;

kiekvienas jų buvo aptartas , 
duoti patarimai kai. kuriems 
pagerinimams lietuviškojo 
stiliaus atžvilgiu. Nebūnant 
žinovu., netyčia galima nu
slysti į tautinio rūbo sumer
ki nimą.

Toliau kelionę tęsė į Salz- 
burgą,į kurį nuvedė šeimy - 
ninės priežastys- motinos 
kapo aplankymas

Čia būda mos, viešnios su
sitiko dar vieną lietuvę, ka
ro laikų palikuonę Birutę 
Vokietaitytę-Ivailov. Ji glo
bojo viešnias, nuvežė į žy - 
miausias vietoves. Miestas- 
daug nepasikeitęs savo sti
liumi nuo "anų” laikų. Prie 
stoties yra naujų ir naujo - 
viskų pastatų. Kas buvo su
griauta- atstatyta tame pa
čiame stiliuje.

Po poros dienų,praleista 
Ziuriche, Šveicarijoje. Čia 
A.Tamošaitienę ir A.Vesel- 
kienę globojo Jonė Pečiulio- 
nytė.

Paskutinis etapas- P ar y - 
žius.Čia apsistojo kun.Pet
rošiaus namuose, jo globoje, 
jis padėjo ir susiplanuoti 
Paryžiaus apžiūrėjimą.

Ypatingai džiaugėsi vieš - 
nios, kai be galerijų ir mu
ziejų, Birutei Venckuvienei

NXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Aldona Veselkiene ir dail. A. Tamošaitienė . Paryžiuje, 
Place de la Concorde.

globojant, galėjo aplankyti ir 
Gobelenų kilimų dirbtuves . 
Čia teko pamatyti kaip yra 
atkuriami - ataudžiami se
nieji gobelenai,kilimai, su
naikinti Prancūzų Revoliuci
jos metu ir kaip atliekami 
naujieji kilimai. Paryžiuje 
teko joms sutikti ir mūsų 
žymųjį lietuvį dailininką Vy
tautą Kasiulį jo galerijoje.

Po kelionių, teko sutikti 
mieloje Tamošaičių Sodyboje 
sugrįžusią dail.. Anastaziją 
T a mošaitie nę. P apasako jusi 
kelionės įspūdžius, suspėjo 
Ir pavaišinti, ir jau rūpi

nosi perpildama į dideles 
geldas lietaus vandenį* nau- 
jų siūlų kilimams dažymu . 
Pasirodo, lietaus vanduo 
geriausiai tinka.

Žolynų sklidinoje pievoje 
birzgė vabalai, žaluma pylėr 
si per aids, plevėsavo ant jos 
galvos žalsva skarelė, atsi - 
mušdama pilkšvo koplyt - 
stulpio fone, o Kanados dan
guje slinko įsibėgėjusios va
saros aukšti debesys. Ne
trukus jie matys,kaip išbal
tų siūlų išsisunks visų va
sarų, pavasarių, rudenų ir 
žiemų atšvaitai... B.N.

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
......... ................... ••••••• ..............................

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
— įsikūręs nuosovuose namuose —

-HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO 
KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
depozitui (P.C.A) nekiln. turto potk. 15%
santaupas 12 osmenines poskolos 16%
term, dcpoz. 1 m. 13% 
term, depozitus 3 m- 12% . . . , , . . .
reg. pensijų fondo 13% Nemokomo gyvybė, .r asm. paskolų drauda. 
90 dienu depozitus 14’/s % Nemokamas pilnos Eekių patarnavimas.

Darbo volondos: pirmadieniais - ketvirtodieniois nuo 10 iki 5 vai., 
Penktad.eniais nuo 10 iki 7 vai., iesradiemais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos ■ rugoiūčio men ir prie? ilgus savoitflolius šeštadieniais uždaryto.

■'AUKURAS' P LA NUO J A RUDENS SEZONĄ
Hamiltono Lietuvių Dra

mos Teatras AUKURAS, va
dovaujamas Elenos Daugu
vietytės - Kudabienės, at
vyksta į Montrealį, kviečia

london, ont.
PIRMŲJŲ MASINIŲ TRĖMIMŲ PAMINĖJIMAS

Š. m. birželio mėn. 14 d., 
Londono miesto pabaltiečiai 
ateiviai sutelktiniai ir pras
mingai paminėjo 4,O-ties me
tų liūdnąją savo tautiečių trė
mimo sukaktį. Šis 1941 metų 
baisiųjų trėmimų atminimas 
pabaltiečius ateivius visada 
šiurpulingai sukrečia, nes 
rusiškasis komunizmas pa
vergęs laisvąsias Pabaltijo 
valstybes, nesiliauja terori
zavęs ir dabar. Okupantas 
tremia ir naikina nieko ne
kaltus lietuvius, latvius ir 
estus, mylinčius savo tėvynes

Po pamaldų bažnyčiose mi 
minėjimas buvo tęsiamas prie 
Londono Viktorijos parke 
esančio paminklo, skirto kri
tusioms kovose už laisvę.

Visiemą rimtyje susitel - 
kus, su keliolika vėliavų jau
nimui prie paminkle^ darniai 
išsirikiavus, dalyvaujant ir 
kitų Europos tautų atstovams, 
skausminga malda į Visagalį 
prabilo vengrų kunigas — jė - 
zuitas Miklos MOLNAR, Lon
dono vengrų ateivių (po 1956 
m. sukilimo) parapijos klebo
nas ir energingas kovotojas 
už pavergtų tautų išsilaisvi - 
nimą.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Londono lietuvių bendruome
nės apylinkės V-bos pirmi
ninkas Miras CHAINAUSKAS. 
Pabaltiečių tragedija ir jų gy
vybinės aukos nėra smulkus 
— vietinis reikalas, o t a r p- 
tautinis klausimas, reika
lingas teisingo sprendimo ir 
laisvojo pasaulio užtarimo 
bei pagalbos.

Londonodistrikto Žmogaus 
Teisių Gynymo Komiteto pir
mininkas dr.E.B. ROSLYSKY 
pradžioje priminė neužtarnau
tą — liūdnąjį pasaulio tylėji -
iną dėl Pabaltijo pavergimo, skatinąs kovą už laisvę, 
nors niekas negali paneigti Liudas D a m u 1 i s

SKAMBINKIT:

M. PHILIPPE IZZI 
Prtoldant

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-90e rue. Lasallu

766-2667
2955 ALLARD

1
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mas LK Moterų d-jos, su 
Birutės Pukelevičiutės vei
kalu : "Antroji Salomėja 
Painiavose ", įvyks AV pa
rapijos salėje, spalio 31 d.

Pabaltiečių teisės į savitą., 
laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. Jiems turi ateiti iš
silaisvinimas . Tiesa turi 
laimėti. Nepraraskime vil
ties-'t Tatai ženklas rusiško 
komunizmo imperijos byrė - 
jimo pradžia. . .

Latvių bendruomenės at
stovas prof. dr. A. Dreimanis 
ryžtingai užakcentavo, kad 
liūdnasis ištremtų ir tremia
mų atminimas įpareigoja mus 
visomis išgalėmis šautai ir 
skelbti bei priminti laisvajam 
pasauliui mūsų tragediją, ir 
įspėti laisvąsias tautas, kad 
ir jam gręsia komunizmo pa
vojus. . .

Po kalbų buvo paskelbta ir 
paprašyta visų dalyvių (o jų 
buvo per porą šimtų) pabal
tiečių pagerbti aukas tylos ir 
susikaupimo minute. Pabal
tiečių atstovė prie paminklo 
padėjo su atitinkamais užra
šais ir tautiniais kaspinais 
vainiką. Minėjimą sklan - 
džiai pravedė jaunoji E. Pet
rauskaitė.

Minėjimą stebėjo ir foto
grafavo spaudos, radio ir te- 
levizijos.korespondentai. Lon
dono "Free Press" dienraštis 
įdėjo pagrindinio kalbėtojo , 
vėliavų ir vėliauvininkų nuo
trauką. Be pabaltiečių vėlia
vų dar nešė ukrainiečiai, kro
atai ir vengrai.

Visų dėmesį atkreipė veng
rų vėliava (vidury) didžiu - 
lės skylės. Vengrų kun. 
MULNAR paaiškino,kad lais
vieji vengrai nepakęsdami iš
plėšė iš savo vėliavų komu
nizmo ženklus — piautuvą ir
kūjį. Tos skylės vėliavose bus ir Marija Paukščiais iš St 
tol, kol Vengrija bus išlais - Catharines, sustojome pas 
vintą. Visi supratome, kad P. Paukščių giminaičius, J. 
tai irgi savotiškas simbolis, ir A.Keršius. Būdamas ne

DŽIUGUS ĮVYKIS
Birželio 19 d. vakare Į- | 

vyko plokštelės prieta - ] 
tymas mūsų jaunojo Aušros 
Vartų parapijos choro diri
gento, muziko-kompozito - ' 
riaus Aleksandro STANKE
VIČIAUS-ST A NKA Y.

Plokštelė 45 - dviejų kū
rinių: /C’EST BON" dai - j 
nuoja pats kompozitorius ir | 
"LGVE L. A. " instrumentą - 
linis džazo kūrinys", išleido 
ABLE Record Co. Ltd.

Šioje nepaprastoje šven-i 
tėję dalyvavo visa Aleksand-I 
ro šeima: močiutė V„;Stan
kevičienė, teta V o Misevi - 
čienė ir jo tėvas Aloyzas 
Stankevičius su šeima.

Svečių tarpe buvo pianis
tas K. Smilgevičius su po
nia, L. Girinis-Norvaiša su 
ponia, profesorius A.Vicas, 
dr„ J. Mališka, "Gintaro" 
ansamblio atstovai, Alek
sandro vadovaujamo choro 
meno vadovas A. Keblys ir 
dauguma choristų. Taip pat 
dalyvavo ir "Pavasario " 
choristės ir nemažai lietu
vių bendruomenės narių.

Nemažą susidomėjimą pa
rodė dalyvaudami svetim-

GABI, DARBŠTI 
LIETUVAITĖ

Teresė KERŠYT Ė,A del ės 
ir Juozo Keršių Montrealy-i 
je dukra, iš pat pirmųjų 
mokyklos dienų kreipė ypa
tingą dėmesį į mokslą. Iki 
pat jo užbaigimo tėvams 
nereikėjo jos raginti pa
ruošti užduotų pamokų na
muose. Teresė buvo viena 
iš drausmingiausių mokinių, 
jos žvilgsnis ir dėmesys 
buvo nukreiptas į mokytojus 
ir kiekvieną ištartą žodį ji 
įdėmiai išklausydavo ir ne
pamiršdavo, ką mokytojai 
dėstė, Teresė nuo pat pra
džios mokyklos atkreipėdė- 
mesį, pasižymėdama parei
gingumu moksle ir manda
gumu su mokytojais.Gabi ir 
pavyzdinga, pasidarė mo
kykloje pirmaujančia moki
ne nuo pradžios mokyklos 
iki užbaigimo Poly Valente 
Mergaičių Gimnazijos,

Teresė yra apdovanota 
specialiais mokslo įvertini
mo raštais, trofejomis , 
medaliais ir piniginėmis 
premijomis. Tuo džiaugėsi 
ne tik Teresė, bet ir tėvai, 
ir visi lietuviai ja didžiavo
si. Ji visur save vadina lie
tuvaite. Ji laisvai ir gra
žiai kalba ir rašo lietuviš
kai.

Prieš kelis metus , man 
atvykus į "Nepriklausomos 
Lietuvos" laikraščio Spau
dos Vakarą- Balių su J .

giminė,p.Keršių buvau pri
imtas lyg brolis.

GUY 1 
RICHARD 
ROOFER------COUVRKUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD • 
kuris jau seniai lietuvi am s patarnauja. Darba* atlięka sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namą stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

7725, George* ______________

taučiai: mūsų buvusi chor
vedė m-me Madeleine Roch, 
nuoširdus lietuvių bičiulis } 
Remy Martin generalinis di
rektorius R. Milletteo Mont-

Montrealio tel. ir radio 
stočių pareigūnai - Promo
ter of Trans Music - P. 
Tremble y, FM radio CKOI

Adelė Judickaitė-Keršie- 
nė Į Kanadą atvyko 1961 m. 
ir ištekėjo už Juozo Keršio. 
Ji yra darbšti ir pavyzdin - 
ga šeimininkė, patriotė lie
tuvė, todėl ir savo vaikus 
nuo pat mažens auklėjo lie
tuviškoje dvasioje ir visi 3 
vaikai- Teresė, Juozukas ir 
Andriukas kalba gražiai/net 
be akcento/lietuviškai.Čia, 
be abejo, priklauso ir tėvui 
Juozui Keršiui kreditas vai
kų auklėjime. —.

Abu Keršiai yra vaišingi 
ir mėgsta žmones. Dažnai 
atvyksta pas savo giminai
čius J. ir M. Paukščius į St < 
Catharines. Ta proga susi
draugavo ir su jų draugais , 
lyg būtų gyvenę St.Cathari
nes. Atvykus,jeigu yra koks 
nors parengimas ar geguži- 
nė-visuomet juose apsilan
ko.

Šiais metais A.ir J.Ker
šiai dalyvavo "Ramovės" 
Skyriaus gegužinėje liepos; 
mėn. 5 d. Būtų dalyvavę 
SLA 72-os Kuopos geguži
nėje liepos mėn. 19 d.Paris 
Ont., bet jau buvo pas i - 
baigusios jų atostogos. Ta
čiau vis tiek ta proga pa
aukojo 5 dol.SLA gegužinei 
ir nupirko loterijos bilietų. 
Ir tai ne pirmą kartą. J. ir 
A. Keršiai yra tikrai patri
otai lietuviai ir pavyz
dys kitiems.

Teresė Keršytė ir toliau 
norėdama išlaikyti lietuvių 
kalbą skaito lietuviškus 
laikraščius, knygas. Ji yra 
pasiryžusi studijuoti Lietu
vos istoriją, kad gerai su- 

J. Gremaldi, Review Pres
tige Magasin - F. George,
Producer of Animabecfilms 
N.Robert, Pro Media publi
city agency-M. Lenguirand, 
TV announcer radio Q uebec - 
G. Gouge on, P.D. Rheault 
ir daugelis kitų .

Gražaus sodo aplinkoje,

sipažintų su Lietuvos pra
eitimi. Tai daro ir šie - 
kia niekeno neverčiama.Tai 
yra ženklas, kad Teresė 
Keršytė papildys eiles tų 
lietuvių, kurie skelbs ne tik 
savo, bet ir svetimtaučių’ 
tarpe apie Lietuvą ir jos 
istoriją.

Teresė, augdama pavyz
dingų tėvų globoje , nepa
sidavė jokioms pašalinėms 
blogoms įtakoms aplinkoje . 
Ji, besimokydama,dar lan
kė virimo, kepimo, mezgimo 
ir piešimo kursus ir yra 
šioje srityje pasiekusi ge
rų rezultatų. Ji buvo nu
piešusi Lietuvos žemėlapį 
ir iš Mokyklos vadovybės 
gavo aukščiausią įvertinimą.

Kada Teresė Keršytė bai
gė gimnaziją ir iš 2000 
moksleivių egsaminus lai
kant, mūsų lietuvaįtė buvo 
5-toji mokinė su geriausiais 
pažymiais. Ji laimėjo "ex
cellent" įvertinimo pažymė
jimą, trofėją ir piniginę do
vaną. Tokiu būdu ji gavo 
pasiūlymus darbui į kelias 
verslo įmones; pasirinko 
raštininkės, naudojančios 
kompiuterius . profesiją. Be 
laisvai vartojamos lietuvių 
kalbos, ji puikiai naudoja ii 
abi šio krašto kalbas:anglų 
ir prancūzų .Dirbdama da - 
bar "London Life" draudimo 
kompanijoje, yra užsimojusi 
lankyti ir' piešimo kursus , 
nes turi tam palinkimą.

Kartais tenka nugirsti 
kalbant, kad esą vaikų ne- 
verta versti lietuviškai kal
bėti, nes tai kenkia šio 
krašto kalbos mokėjimui... 
Pasirodo/ ir tai juk ne pir- 
mas ir ne vienintėlis pavyz
dys/, kad tai n e tiesa ’. 
Tėvai, nemokėdami gerai 
anglų ar prancūzų kalbų ir 
vistiek bandydami kalbėti 
tomis kalbomis su vaikais- 
tik jiems pakenkia. Keršių 
namuose buvo ir yra kalba -

prie nepaprastai skoningai 
ir gražiai paruošto bufeto,
gausūs svečiai besivaišin- 
dami, praleido keletą ma
lonių valandų.

Džiugu mums, kad mūsų 
tautietis sėkmingai jungiasi 
į modernistų muzikų eiles.

A. Keblys

Linkiu mūsų gabiai lietu
vaitei Teresei Keršytei pa
siekti aukštos pakopos savo 
profesijoje.

J.Šarapnickas
■HHHMMMaHMHMBHRDl

NETEKOME
JONO PETRULIO

Š.m. liepos 27 d., netikė
tai mirė Jonas Petrulis, 06 
m.

Jis buvo savaitraščio 
" Nepriklausoma Lietuva " 
Leidimo B-vės Valdybos p- 
kas, Redakcinės Kolegijos 
narys, administratorius. 
Mėgdamas gamtą ir žvejybą, 
priklausė Medžiotojų ir Žve- 
jotojų Klubui NIDA.

Po šermenų ir gedulingų 
pamaldų, velionis Jonas Pet
rulis buvo palaidotas Toron
to Lietuvių Kapinėse.

Žmonai Kazei, sūnui Ed - 
mundui, marčiai Daliai, anū
kei Audrai, svainiams ir ki - 
tiems artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

• STANKEVIČIAI Liudas ir 
Valė praleido beveik mėnesį 
laiko Europoje. Aplankė 15 
kcaštų:Portugali ją, Ispaniją , 
Prancūziją, Liuksemburgą , 
Belgiją, Olandiją,Vokietiją, 
Daniją, Norvegiją, Švediją , 
Suomi ją, Austriją, Šveicariją, 
Italiją ir Azorų salas.

Portugalijos knygynuose 
teko pamatyti 4 L. Stankevi
čiaus Montrealyje išleistas 
knygas, kurios išverstos į 
portugalų kalbą. Jo lankymą
si Portugalijoje paminėjo 
Lisbonos didžiausias dien
raštis Diario de Noticias.

" GINTARO" ANSAMBLIS 
MAN and HIS WORLD

Mūsų ansamblis GINTA - 
RAS gražiai pasirodė, kaip 
ir visomis kitomis vasaro
mis, MAN & HIS WORLD 

eBandshell rugpiūčio mėn. 2 
d., du kartu. Gaila, kad dėl 
atostoginio laiko negalima 
buvo apie tai pranešti mūsų

7
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SKAUTU STOVYKLA
’BALTIJOJE'

MONTREALIO SXAUTU-CIU 
VASAROS STOVYKLA BAL
TIJOJE vyks RUGPIUCIO 15- 
23 cLcL

Užsiregisirued pas Rimą 
PIEČAITĮ tel:767-b7?y arba 
pas Audrą ŽURKEVICIUTĘ., 
tel:43y-669O„

Nepraleisk?.me progos su
teikti savo vaikams įdo
mios stovyklos puikioje 
gamtoje.

0 MAŽEIKOS, Vladas ir Eu
genija iš Venezuelos, lankė
si "NL" redakcijoje. Ponia 
Eugeniją yra Argentinos lie
tuvaitė, niekada nemačiusi 
Lietuvos, bet labai gražiai 
kalba lietuviškai. Svečiai 
užsiprenumeravo laikraštį ir 
paliko auką jam paremti.

o NAGIENĖ Birutė, savaitę 
laiko gydyta nuo daugiarū - 
sės alergijos Montreal Ge - 
neral Ligoninėje,

Porą savaičių gydėsi na
muose. Atostogas praleido 
Dainavos vasarvietėje.Lan- 
k&r da;LA.ir A.Tamošai - 
čiųSodyboje prie Kingston©.

• BALTUCNIS Pranas, me
džio skulptorius, įspūdingai 
pasirodė su savo kūriniais 
Tautybių Festivalyje, Wind- 
sor’e, š. m. birželio 19-20 - 
2i d. d. Jis buvo įvertintas 
ir kitataučių, ne tik savųjų . 
Gavo naujų užsakymų,

Grįžus į Montrealį, įvyko 
netikėta nelaimė", jis buvo 
sunkiai sužeistas Steinber- 
go krautuvėje, užkritus durų 
stiklams. Greitoji pagalba 
nuvežė jį į ligoninę ir yra 
toliau gydomas.

AUŠROS VARTŲ
OKETETAS DAR DAINUOSI

Kada, jau įsigijęs gerą 
vardą meninis vienetas nu
stoja veikęs, darosi liūdna ir 
graudu. Taigi, ir Montrea- 
lio A V Choro Oktetas, kuris 
jau daugelį metų sėkmingai 
dainavo ne tik Montrealio, 
bet ir JAV lietuvių kolonijo
se, bemaž 1 metus laiko bu
vo sustabdęs, savo veiklą 
nes Mme M.Roch,dėl padi
dėjusio darbo tiesioginėse 
jos pareigose, nebegalėjo 
vadovauti netik A V Chorui, 
bet ir Oktetui.

Smagu ir linksma pasidarą 
kada Mme Roch "įpėdinis" ,
Aleksandras Stankevičius 
sutiko vadovauti ir Oktetui.

Maloni proga pasirodyti 
atgijusiam Oktetui buvo š.m. 
liepos 21 d,., kada pilna A V 
parapijos salė prigužėjo pa
gerbti kleb.kun. J. Kubiliaus 
f jo 75 m. sukaktį ir vardi
nes/ ir kitų Jonų-Janinų, 
Petrų-Petronių, Paulių. Ok
tetas buvo pakviestas prog
ramai Mindaugo Šaulių Kuo
pos vado Augustino Mylės . 
Man žinoma, kad Oktetas tu
rėjo galvosukį-ar priimti tą 
kvietimą, nes tik vienas mė
nuo laiko buvo likęs iki pa
sirodymo. Per mėnesį laiko 
mėgėjams dainininkams sun
ku ką nors naujo išmokti. 
Nutarta rizikuoti išmokstant 
vieną jnaują dainelę ir 4 jau 
senai girdėtas padainuoti.

Oktetas, po daugelio sole- 
nizantams pagerbti kalbų, 
pasirodė scenoje,įsivilkęs į 
gražias uniformas. Šį kartą 
dainavo A.GUDAS ir R. BU
LOTA-I-ie ji te norai ,A.UR - 
BONAS ir A. RUSINAS-II- 
ji tenorai, V. MURAUSKAS 
ir H. CELTORlUS-baritonai, 
A. MICKUS ir P.MALIŠKA- 
bosai. Vyrai šauniai atrodė 
ir smagiai sudainavo: "Lauk-

Dr A O. JAUGELIENĖ
D ANT V GYDYTOJA

1410 Guy St., Suite 11—12 

Montreal , P . Q.
Tel. Bus.: 932—6662
Namu '. 137— 9681

Dr J MALISKA
DANIU GYDYTOJAS

14 140 St. Catherine West,
Suite 600 , Montreal , P. Q.

866-8235Tel. Bit

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

Atidoryt'o kasdien nuo 9 a. m Iki 10 p.m. 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p.m. 
Sekmadieniais : nuo 10 o. m. iki 9: 30 p.m.
GREITAS , MEKAI NUOJ ANTI S PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P. a 
Tel: 366-9 74 2 ir 365-0 50 5

Namu- 488—8528

o
P P Dr. A. S. POPIERAITIS
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B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. 5. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrook St . W. 
Suite 215, Montreal,? Q. Tel. 93 1-4024

ADVOK ATAS

ROMAN J. ISGANAITIS . b.c.l. § 
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4 Notre Dome E. Suite 504
Quebec, H2Y 1B7 0 7 8—9 5 34
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J. P. MILLER B. A. B. C. L.

o t r e Dame St. E. , Suite 205 
366-2063 h 866-2064.
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ADVOKATAS

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

’ne, Verdun (kampas 2-nd Ave. ), Qu< 
>1 . Bureau: 769—8824 ; Residence:
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J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 6 27 Montreal, P.O. 
Tel: ( 5 14) 87 1-1430.
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50 Du Domaine, li e Perrot, Que, H7V5V6
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AV PARAPIJOS CHORO OKTETAS SU NAUJU
, DlfclGENTU, MUZ.ALEKSANDRU STANKEVIČIUM.
I-oje eilėje: Alfonsas GUDAS, Vytautas MURAUSKAS, 
Paulius MA LTŠKA, Antanas MICKUS. II-oje eilėje : 
Rytis BU LOT A, A Ibi nas URBONAS, d.’r. A. STANKE
VIČIUS, Albertas RUSINĄS,Haroldas CELTORIUS.

Nuotr: A o M i c k a u s

siu tavęs ateinanf-Raudoni- 
kio, "Kur tas šaltinėlis" - 
Karoso, " Vakaro daina" - 
Bražinsko, "Atėjau prie lūš
nos" - iST.Sodeikos, "Sugrį
žimas" - K. Weber.

Dainas, nors dauguma jau 
girdėtas, publika priėmė la
bai nuoširdžiai, plojimų ne
gailėjo ir Oktetą privertė 
padainuoti 1 dainą viršaus . 
Bisui Oktetas padainavo be 
piano palydos /a capella/ - 
"Daina, daina" - J. Gaidelio.

Savaime aišku,kad po šios 
meninės dalies publika daug 
skaniau valgė gerai paga - 
mintus pietus.

Atrodo, kad atgimęs Okte - 
tas su naujuoju muzikiniu 
vadovu egzaminus išlaikė 
gana gerai. Todėl Montrea- 
lio visuomenė pageidautų, 
kad šis vienetas su nauja e- 
nergija imtųsi to sunkaus

RENKU
Senas lietuviškas knygas, 

laikraščius, plokšteles ir 
kita, lietuviška^ medžiaga.

P. ADAMONI S
722-3545

PARDUODAMAS
3 seimu namas, garažas ir 
krautuvė geroje vietoje. 
Kreiptis Tel: 366-7519 
arba : 1-224-4732 .

MEMBER

FOTO M. L.S.
SYSTEM

KUR EINA DRAUDIMAS ?
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC 

BIRŽELIO MĖN. IŠSIUNTINĖJO KLIENTAMS 

BIULETENĮ SU PASKUTINĖMIS DRAUDIMŲ 
SRITYJE NAUJIENOMIS, PROBLEMOMIS 
IR KLAUSIMAIS

KAIP IR VISA EKONOMINE SISTEMA, 
TAIP IR DRAUDIMAI NEIŠVENGIA STIPRIŲ 

PASKUTINIŲ METU EKONOMINIŲ PASIKEI
TIMU IR PASĖKŲ

V v

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

GALĖTUME TINKAMAI DRAUDIMO KLAUSIMUS 
SPRĘSTI

C ’ / I

MŪSŲ BIULETENIS BUS PASIUSTAS 
KIEKVIENAM, PASITEIRAVUS MUSU IŠTAIGOJE.

Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti-

Adamonis Insurance Agency Inc.
Tel. 722-3545

□ Ėaesio Žuvautojams 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, Svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuvelės I , ■

Užsisakykite vietas - STURGEON LODGE 
, Box 119, R.R. 2 

Maniwaki. Que.
 Tel. (819) 449-4355.,

s

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T.D.
ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMIN1JUM. PUENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOW1CZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

LITAS MOHTREALIO LIETUVIŲ |
KREDITO UNIJA_______j

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS’

Term. ind. I m.......... 16/2%
Certifikatai..............17/z 7o
Spec Taup. s-tas.... I6?& 
Taupymo s—tas........... 11%
su apdrauda iki $2000.
Trumpalaikiai ind...... 18% 
už>2U.uU0 ir daugiau 
Čekius—tas.............. b %

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

9-3 
12-8

3907 A Rosemont

6-8
Penktadieniais 12-6 12-6

darbo- tęsti savo veiklą ne
tik Montrealio ribose,bet ir 
reprezentuotis kitose kolo
nijose. J. V.

'Mfacviice
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183
• Didelis pasirinkimas g-otavų. p pilą
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeiiuoj u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 6OOA

MONTREAL. QUEBEC
H3A 2G6 TĖL 288-9646

D. N. BALTRUKONIS 
niMEVBLES - CLASH' INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

f'

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409 

MONTREAL. P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patainavimas Monrealyje 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose

Tel . Bus: 482-3460
Res: 366—104 1

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBft • GYYYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

^695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A6 

TEL. 727 -3 120 Kamą 376 - 378 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.£., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilni 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1945 pi*

LEONAS
SALES

G U RECK AS 
MENAGER

montreal west 
M automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE 
rjHH| ‘NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIU
* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
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