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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

SIŪLO SUMAŽINTI 
GINKLAVIMOSI IŠLAIDAS

Iš Gdansko pranešama, 
kad nepriklausomoji darbi
ninkų unija Solidarnosc siūlo 
darbininkų federacijai pri
sidėti prie raginimo radika
liai sumažinti Lenkijos gy
nybos išlaidas.

Solidarnosc Kongrese 
Gdanske iškilo stipri nauja 
problema jos vadui Walesa , 
nes delegatai Įspėjo dėl ga - 
limų riaušių, nes maisto 
trūkumo situacija negerėja 
ir reikia imtis skubos prie
monių.

Lenkijos vyriausybė pra
nešė apie savo planus netru
kus pakelti kainas 3OC-4CG 
procentų pagrindinėms pre - 
kėms, įskaitant cukrų, bul
ves, miltus, druską, uogienes, 
šildymui alyvą ir gazoliną.

Bogdan Lis, vienas Soli - 
darnose lyderių pasakė de
legatams, kad gynybos išlai
dų sumažinimas turėtų būti 
vienas Unijos programos 
punktų. "Šiuo momentu nėra 
galimybės pagerinti ekono - 
minę padėtį be šio punkto „ 
Mane turbūt puls už "kiši
mąsi" į Warsavos Pakto 
problemas, bet mes visada 
nepritarsime ginklavimuisi 
abejose pusėse- Rytuose ir 
Vakaruose",-pareiškė jis 
Kongresui.

Walesa buvo puolamas 
3-jų žymiausių radikaliųjų 
Uni jos narių, kad jis nepri
vertė vyriausybės įvesti 
skubos priemones pagerinti 
maisto trūkumui.

Lodzės ekonomistas Grze
gorz Paika siūlė mėsos kai - 
nų pakėlimą,už kurį daugiau 
uždirbantieji sluogsniai ne
būtų kompe nsuo ja mi. Taip 
pat siūlė užšąldyti sutaupąs 
bent 5-kiems metams.

Riaušės galinčios prasi - 
dėti ateinančių 6-ių savaičių 
bėgyje visame krašte. Anot 
jo, ir viso krašto situacija 
galinti apvirsti aukštyn ko
jomis.

THAILAND’AS KALTINA UŽ 
BAKTERIOLOGINL KARAc

Iš Banghok’o pranešama, 
kad Thailand*o vyriausybė 
kreipėsi į Jungtines Tautas, 
prašydama ištirti praneši
mus apie cheminio ir bakte
riologinio karo veiksmus In
dokinijoje, kurie vystomi 
Sov. Sąjungos ir jos alijantų.

Pranešimuose sakoma , 
kad cheminiai ginklai buvo 
naudojami kaimyninėje Laos 
ir Cambodia valstybėse.

BANI-SADR PLANAI
Buvęs Irano prez. Bani- 

Sadr’as ir kairiųjų lyderis 
Ra ja vi, laimingai pabėgę į 

Paryžių, paskelbė, kad jie 
planuoja sukurti vyriausybę 
egzilėje. Jos tikslas - pa
šalinti Khomeini režimą. 
Jos laikinas prezidentas-Ba- 
ni Sadr, min.p-ko pareigos 
tenka Ra ja vi.

Neaišku tik, ar Prancūzija 
su tuo sutiks, nes jie gavo 
politinį prieglobstį su sąly
ga, kad nedalyvaus politikoje. 
/Tokiomis pat sąlygomis bu
vo priglaustas ir Khomeini 
savo laiku.../

Abu egzilai patvirtino,kad 
jie "rūpinsis ir toliau Irtfeio 
žmonių suverenumu ir lais - 
vų rinkimų pravedimu, kai 
fundamentalistų režimas bus 
nuverstas." Savo programo
je jie numato:"radikalią že - 
mės ūkio reformą, atgaivi - 
nimą tautinių, progresyvių 
vertybių /nepatikslina, ko - 
kios jos.Red./, likvidaciją 
Khomeini religinių grupių , 
revoliucinių karinių gru
pių ir teismų, saugumą me
nų ir mintijimo, cenzūros 
panaikinimą, uždraudimą 
vartoti kankinimo priemones 
lygybę moterims ir vyrams , 
politinę ir socialinę laisvę".

IR NICARAGUA NENORI 
TIESOS

Nicaraguos vyriausybė 
uždarė 48 valandoms opozi
cijos radijo stotį, kuri kri
tikavo vyriausybę už naudo
jimąsi Kubos patarėjais.

Sandinistaitaip pat uždarė 
ir žymenį iš Columbia U- to 
laimėjusį laikraštį už tai, 
kad prasitarė, jog vyriausy
bė " n erespektuoja spaudos 
laisvės" ir atspausdino pa
sikalbėjimą su verslininku, 
kuris kritikavo vyriausybę 
už naudojimąsi Kubos pata
rėjais.

Sandinistai taip pat uždar- 
rė ir žymenį laimėjusį iš 
Columbia U-teto laikraštį.

Kaip visose pasaulio daly
se kartojasi užkietėjusių, 
ambicingų Įvairaus sparno 
vadų nepakentimas kritikos*. 
Juk tik tiesa ir sveika kriti
ka gali nuvesti į pažangą, - 
ir vis nuo jų bėgama...

SUIMTA REZISTENTO 3 
ŽMONA

Ukrainiečių Žmogaus Tei
sių kovotojo M. RUDENKC 
žmona buvo teista už anti- 
sovietinę propagandą ir nu - 
bausta 3 m. priverstino dar - 
bo lageriu ir 5 metus vidaus 
trėmimu.

Raisa Rudenko buvo ap - 
kaltmta, kad gaudavo nelega
liu būdu laiškus iš savo vy
ro ir kad blogai kalbėjusi a- 
pie Sovietų valstybę.

Jos vyras- 6C m. amžiaus 
ftlosofas, Įsteigė Helsinkio 
Žmogaus Teisių apsaugoji - 

mo grupę. Jis yra nubaus - 
tas 7 metams lagerio ir 5 
metams vidaus tremtimi 
1977 m.

IRA ATŠAUKIA BADO 
STREIKUS

Maze kalėjime TRA grupės 
kaliniai po 7 mėn.trukusio 
bado streiko, jį atšaukė. 
Streikas pareikalavo 1C au - 
kų. Kalėjime dar buvo likę 
6 pasiryžę bado streikui as
menys, tač'au jų 5-kių šei
mos atsisakė juos palaikyti 
Kiti 7 savanoriai patys atsi
sakė nuo streiko.

TRA kaliniai paskelbė ba - 
do streiką, norėdami pri
versti Britanijos vyriausybę 
suteikti jiems politinių ka
linių statusą. Britų vyriau - 
sybė tačiau juos apkaltino 
terorizmo veiksmais ir nu
baudė kalėjimo bausme,

Kaliniams pavyko perduoti 
raštą, kuriame pasisako, kad 
bado streikas nebėra efek
tingas ginklas, Įsiterpus ka
talikiškajai hierarchijai ir 
kai kurioms partijoms,ku
rios nesugebėjo pakreipti 
britų vyriausybės nusistaty
mo. Nežiūrint to, jie skelbia, 
kad airių siekiai tapo iškelti 
tarptautinėje plotmėje ir su
stiprino airių rezistenciją.

ERZINA ŠANHAJAUS 

STUDENTUS
Šaukdami "juodieji užsie - 

nietiški velniai", apie 2CC 
kiniečių studentų sumušė 2 
arabų studentus ir vos nesu
kėlė riaušių.

Arabai, architektūros stu
dentai šanhajaus U-te, va - 
žiavo autobusu ir anot kinie
čių studentų, abu buvo girti 
ir Įžeidinėjo moterį-autobu- 
so konduktorę.

Visiems užsieniečiams 
reikia gerai apsižiūrėti ir 
save pasitikrinti, ar tikrai 
jau tokie "pranašesni", ypač 
atsidūrę Į mažiau turtingą, 
kitos kultūros kraštą. Žino
me gerai ir kitokius, ne ara
biškus "pranašumus"...

LYBIJA IŠVARO 
SUDANIEČIUS

Lybi jos prez. M. Khadafy 
liepė išsiųsti 25G.CCC su- 
daniečių darbininkų iš Ly- 
bijos. Jie buvę išvaryti, nes 
atsisakė prisidėti prie taip 
vadinamos "Sudaniečių Lais
vinimo Armijos", kurią or
ganizavo Khadafy, kad jų pa - 
galba galėtų įsiveržti Į Suda
ną. Ar ne ironiška ir ne
žmoniška?

RYAN’AS GINASI
Quebec’o Liberalų Parti - 

jos lyderiui Claude Ryan’ui 
pareiškus, kad jis pritaria 
tiems, kurie priešinasi fe
deralinės vyriausybės planui 
grąžinti Konstituciją Kana- 
don su Žmogaus Teisių įsta - 
tymo papildymu, - jis susi - 
laukė daugelį priekaištiį. Kai 
kurie partijos . nariai pro
testo ženklan pasitraukė iš 
liberalų.

SVEIKINAME 26-tųjų KANADOS 
LIETUVIŲ DIENŲ PROGA

JŲ RENGĖJUS, dalyvius, svečius 
IŠ ARTI IR IŠ TOLI

TEGUL K L DIENOS DAR LABIAU PASKATINA VIENINGAM DARBUI 
IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ, KUR BEBUTŪMĖM !

KVIEČIAME VISUS Į 

XXVI-SIBS KANADOS LIETUVIŲ DIENAS 
TORONTE, Ont. SP ALIO 9-77, 7987 

LITERATŪROS KARAS - 
Landsbergis . Venclova, .lura.ienė, Šilbajoris 
WEST PARK COLLEGIATE, 515 Bloor St. West

JAUNIMO SUSIPAŽINIMO ŠUKIAI, KEPURINĖ - $ 5.00 
Gros latviu jaunimo orkestras, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS D i d zio Į e š oi ėj e 1011 College 

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 
KEJS Valdybos rinkimai, IV PI.JK filmą, 
V PI.J Kongreso pranešimas 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS P erodų. Sol ėję, 101 1 College St. 

ĮVAIRIOS SPORTO RUNGTYNĖS 

K l.p BANKETO kokteiliai 
punktualiai BANKETO VAKARIENĖ 

PI.B pirmininko žodis; w 
programoje Neriją I.INKĘVICIUTĖ , iŠ Chicago s 

IŠKII. MI\G1 ŠOKIAI
HARBOUR CASTLE HILTON Convention Centre, Boy St. & llarbourfront 
Banketas su šokiais — asmeniui $22.50 

Tik šokiai — asmeniui $ G.00 
v ŠV . MIŠIOS KATALIKAMS 
SV. MYKOLO KATEDROJE, Bond St. 

PMIAI.DOS EVANGELIKAMS
ST. ANDREWS Lotvion Luteron bozn , J arv i s & Carleton g.karnp.

KLD KONCERTAS 
$6.00 asmeniui, $4.00 studentams ir pensininkams 
RYERSON POLYTECHNICAL INST.Teatre 43 Gerrard St. East

ATSISVEIKINIMO VYNO IR SŪRIO VAKARAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE , 1573 Bloor St. West.

KANADOS LIETUVIU MENININKIŲ PARODA 
Atidarymas Sekmadieni , spalio 4 d. 3 vai.
TORONTO CITY HALL, 2 aukstas-Art Display Area.

BILIETAI GAUNAMI .TORONTE NUO RUGSĖJO 20 d. SEKMADIENIAIS PRIE PARAPIJŲ, BANKELIU IR 
LIETUVIŲ NAMUOSE. IŠ K IT Ų Ml E S>T Ų G AL I UŽSISAKYTI SKAMBINANT ;

Vjdmonui VALIULIUI TORONTE ( 416 ) 694 — 6733 antradienio ir ketvirtadienio vakarais tarp 7—9 vai.

Penktadieni, spalio 9

Šeštadienį, spalio 10

Sekmadieni, spalio 11

8:30 v.v

nuo 8:30 v. r.

V/SA, DIENA.

6 v. v.
6:31 v.v.

8:00 v.v

2:30 v.

4 v.p.p.

7 v.v.

VIS^SAVAH E Spalio 3-12

Kanados min. p-kasTru- 
deau pareiškė, kad dabar tik 
federaliniai liberalai yra o- 
pozicijoje prieš "Parti Que
becois".

Ryan’as tačiau tikina žur
nalistus, kad"mes balsuoja - 
me už Quebec’ą, už federa
lizmą ir už Kanadą..." 
"Mes esame opozicija Que - 
bec’e", -užtikrino Ryan’as .

Kol kas niekuo neprisidė
jo, kad ir dėl tokio tiesiog 
barbariško parėdymo panai
kinimo, kaip angliškų užra - 
šų ant krautuvių

LEVESQUE ATSARGUS
Quebec’o min.p-kas Rene 

Levesųue įspėjo savo ar
šiuosius partijos narius Ta
rybos posėdyje Jonųuiere , 
Quė., dalyvaujant 300 na
rių, kad siekiant atsiskirti 
nuo Kanados, reikia naudoti 
legalius kelius.Galvodamas 
psichologiškai, priminė,kad 
nevartotų žodžio"atsiskyri - 
mas"ar"nepriklausomybė" , 
o tik "tikslas" ir ” pasirin - 
kimas".

Provinciniame parlamente 
Levesųue ragino balsuoti 
prieš, fęderalinį planą į - 
vesti Kanados Konstitucijon 
Žmogaus Teisės įstatymus, 
jeigu provincijos ir nesutik- 
tų/kas pagal Augščiausiojo
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SPALIO 6 d.PARADO METU BUVO NUŠAUTAS EGYPTO 
PREZIDENTAS ANWAR SADAT*as.

Teismo sprendimą, galima 
federalinei valdžiai daryti/.

Balsavime buvo 9 balsai 
prieš 111. Visi 9 balsai buvo 
PQ partijos.
PROTESTUOA PRIEŠ 

BRANDUOLINIUS
BANDYMUS

Hirošima buvo pirmasis 
miestas, pergyvenęs atomi
nės bombos sprogimo pasek
mes. Miesto meras Hiroši- 

mos vardu pasiuntė tęlegrą- 
mas JAV-bėms ir. /galų gą 
le*./ Sovietų Sąjungos amba
sadoriams Japonijoje pro
testuodamas prieš bran
duolinių ginklų bandymą ir 
vartojimą.

Meras T. A raki kritikavo 
branduolinius bandymus Ne
varioje ir Nova ja Zemlia sa
loje ir ragino tokius bandy
mus baigti.

1

1



SPALIO 9-ji - VILNIAUS NETEKIMO DIENA - 

PRAEITIES ŽAIZDA

6 z Lietuvos išlaisvinimąjUž ištikimybę Kanadai!
F our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ.
Redaguoja REDAKCINĖ KOLEGIJA
Telefonas : f 514 ) 366-6220

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

Postage paid at Montreal,CP. Published by the Independent Lithuania 

Publishing Co. at 7722 George St,, LaSalle, P.O- H8P 1C4

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

P .S. Bendradarbin. 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 turini redakcija 
arba leidykla neatsako.

Sunkioje kovoje už būvį, o Vilniaus neužmiršk,lietu
vi

Švęsdami 26-tąsias Kanados Lietuvių Dienas neuž - 
mirškime gręsiančių pavojų senai Lietuvos sostinei Vii - 
niui. Kova dar nėra baigta...

Pasibaigus Pirmajam Pasauliniam karui, Lietuva po 
ilgiau negu šimtmečio trukusios vergijos ir sunkios prie
spaudos , dėką mūsų patriotų, nenuilstamų veikėjų su dr. 
Jonu Basanavičium, pasinaudodami Amerikos prezidento 
Thomas’o Woodrow Wilson’o garsia 14 punktų paskelb
ta 1918.1.8 d. deklaracija dėl tautų apsisprendimo teisės, 
paskelbė 1918.2.16 d. Vilniuje Nepriklausomybės Aktą.Ak-1 
to paskelbimu buvo atstatyta valstybinė Lietuvos nepri - 
klausomybė su sostine Vilniumi. Tai ■ buvo. , didelės 
reikšmės istorinis įvykis Lietuvos istorijoje.

Pradžia atstatytos valstybės buvo labai sunki ir pa - 
vojinga. Jauna, atgimusi Lietuva turėjo ginti savo teri - 
tori ją ir jos sienas. Maža Lietuva buvo didelių mūsų kai
mynų puolama ir skriaudžiama. Lenkai, kaip ir lietuviai, 
atgavę nepriklausomybę, norėjo Lietuvos teritoriją pri-
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DĖMESĮ 0111 

buv. studentams ats. karininkams KORPI ’'RAMOVES” nariams.,
* f • Pakartotinai pranešama, kad leidinys korp! ’’RAMOVE 

50-čiui (1932-1982) paminėti yra paruoštas spausdinimui 
(130 psi. plus 6D fotografijų). Didesnė dalis ramovėnų atsiliepė, 
atsiųsdami atsiminimų, fotografijų ir kt, informacijų. Tačiau 
daugelis neatsiliepė, nes daugelio JŲ neturime adresų.

Kviečiame ir likusius ramovėnus atsiliepti, prisidėti 
prie leidinio, bei suteikti žinių apie ramovėnus ČIA ir TEN...

LAUKIAME. AČIŪ!
Atsakymus siųsti LIETUVOS GEN. KONSULO

A. SIMUČIO (ramovėno) New York, USA adresu; arba-
Mr. J. KARKA 54 Burrows Ave., ISLINGTON, Ont. M9B 4W7 

Canada

KETVIRTASIS
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS

NEVIERNI TAMOŠIAI
jungti prie savo valstybės. Lenkija vengė pripažinti Lie
tuvą de jure, kaipo nepriklausomą valstybę. Tik Ameri
kos spaudžiami tai padarė. Nežiūrinti diplomatinio pri-

SIMPGZTUMAS ĮVYKS Š.M. LAPKRIČIO 25 -28 d. d.
CHTCAGCJE, JAUNIMO CENTRE, 562C So. Claremont A ve

Tas, lyg nedakepęs, barbarizmas- "nevierni" - čia 
Įkištas visiškai sąmoningai. Dar audotorijos suole besė
dint,/Rūpintojėli mielas, juk tas būta prieš beveik 35 me
tus5./, kartą teko klausyti iškilaus lituanisto, dr.P. Jo
niko paskaitos. Jis kalbėjo apie išimtis, kada bendrinėje 
mūsų kalboje leistina naudoti kai kurias svetimybes.Pro
fesoriaus nuomone, norint pasiekti tam tikro įspūdžio , 
specialaus vaizdo, efekto, galima pasinaudoti tokia sve
timybe, kuri įprasta, suprantama, kai kada liaudyje dar 
naudojama. Davė ir pavyzdį, tai T.Tilvyčio vienos kny
gos pavadinimas - "Išpardavimas Dūšios". Su ta "dūšia" 
autorius gavęs norėtą vaizdinį efektą ir skambėsi, vieto
je naudotinos ir rekomenduotinos "sielos". Vadinasi, ir 
šiuo atveju, visi mūsų kalbos grynintojai nesipiktinkite 
ir šios antraštės "neviernais Tamošiais". Tai- temos 
aktualumo ir gilumo pabrėžimui,lyg ir garsumo didini - 
mui’.

Matote, amerikiečių lietuvių bendrojoje veikloje iš
kilo toks, atrodo, kai keno dirbtinai sukeltas, kontroversi
nis reikalas. Jo esmė gana paprasta ir visiškai neradi- 
kali. Kodėl ir mums, lietuviams, nepasinaudoti profe
sionalia talka, kokią pav. ,turi tokios tautybės kaip žydai, 
arabai, airiai, libaniečiai/ir kiti arabų kraštai/? Jiems 
netaip sunku pasiekti amerikinę mediją, ar net ir tam tik
ras įstaigas, ryškiąsias asmenybes, Atstovų ir Senato 
Rūmus. Užangažuoti, pasamdyti tuos profesionalus, įkin
kyti juos į mūsiškę PR /public relations/ sunkumų nėra. 
Tėra tik lėšų klausimas. Profesionalinė talka niekada ne
buvo ir nebus pigi .Asmenys ir įstaigos iš to gyvena, iš
laiko biurokratinę aparatūrą, ryšius. Visa tai kainuoja , 
kainos kartu su infliacija taipogi didėja. Reiškia, lėšų tam 
reikalui reikės vis daugiau. Tokios talkos rezultatai ne- 
visuomet tuoj pat matomi. Nors, kitą vertus, tokio Bene
dict Scott-Skuodžio reikalu, Chicagoje pravesta . akcija 
/ talkinant profesinei agentūrai iš Kąlifornijos/,tuoj pat 
buvo matoma ir girdima to didmiesčio TV žinių kanaluo - 
;se per radijo stotis ir didžiojoje spaudoje. Veikiama ir 
Washington’© sferose, ir, bent iš pirminių žingsnių spren 
džiaut, jau nemažai yra pasiekta. Mūsų pačių veiksnių 
akcija, be abejo, irgi turėjo teigiamą poveikį. Bet,t a 1- 
k i n a n t profesionalams, atrodo, gaunami kur 
kas patenki na mėsai/ir greitesni, Red./, rezultatai. Chi- 
cagos įvykių pristatymas amerikinei visuomenei, rodos,, 
kainavo 6.COC dolerių. Bet kiek gi tūkstančių būtų kai - 
navę, jei už visą gautą mums reikalingą reklamą per TV, 
radiją ir spaudą, būtų reikėję patiems užsimokėti? Už mi
nutes , sekundes ir eilutes?

Gaila tik, kad savo tarpe turime tų netikinčių ta mo
siu, kurie netik kad nenori suprasti ir įvertinti PR būti
numą šių dienų veikloje, bet užsiima bent kiek nedoru 
skelbimu, kad svetimtaučių akcija niekados neats vers 
mūsų pačių darbo ir pastangų. Girdi, nedera laisvinimo 
darbus pavesti nelietuviams, o patiems patogiai nuošaly 
stovint likti žiūrovais. Tai neteisingi, tiesiog melagingi 
tvirtinimai, nes tiesa yra visiškai kitokia. Niekas čia 
neatsižada jokio darbo ar tiesioginių pareigų.Te
norima tik pagelbos, talkos tam tikroms darbo sritims at
likti š profesionalų, patyrusių ekspertų pusės. Juk čia 
net atskiri solistai, aktoriai , kiti menininkai turi save 
apmokamus agentus, atliekančius jiems "juodą darbą" , 
ruošiant kvietimus, kontraktų pasirašymus, reprezenta
ciją viešojoje opinijoje ir panašiai. Faktinai, naujiei lie- 

!tuv ų užsiangažavimai su PR firma,faktinai jau yra su
vėlavę gal net kelis dešimtmečius. Bet ir dabar tas ka - 
liforniečių sumanymas- užsimojimas turėtų būti ne puo
lamas, klausinėjamas , bet tik sveikinamas, žadant visuo
tinę talką ir paramą..

pažinimo, kariniais veiksmais jie kėsinosi į Vilnių ir Lie 
tu vos žemes.

Senoji Lietuvos sostinė Vilnius, kaip gražus našlaitis 
keitė ne iš savo noro , "globėjus" - okupantus. Neilgam 
Gedimino miestas grįžo Lietuvai. Į jį jau pradėjo kel
tis vyriausybė ir ministerijos, atrodė, kad po ilgos prie
spaudos ir daugelio nelaimių Lietuvai pagaliau ateina 
džiaugsmo ir laisvės dienos.

Tautų Sąjungai pasiūlius, Vilniaus klausimą kiek ga
lima greičiau išspręsti ir nesusipratimus tuo reikalu už
baigti, mūsų kaimynai lenkai sutiko ir pasiūlė tuo reika - 
lu vesti derybas Suvalkuose. Derybose lenkai Vilnių pri
pažino Lietuvai. Tuo reikalu buvo pasirašytas susitari
mas. Atrodė, kad mūsų 5CC metų "draugystė" - unija 
duoda šiokius tokius teigiamus rezultatus. Deja, skau - 
dus nusivylimas. Rašalui dar sutartyje neišdžiuvus , 
mūsų "broliai" lenkai klastingai puolė Vilnių ir jį užėmė 
192C m. spalio 9-tą dieną. Lenkai bandė veržtis ir už
imti visą Lietuvą.

Vilniaus ir Vilniaus krašto okupacija tęsėsi iki 1939 
metų. Vilnijos krašto lietuvių gyventojų dalia buvo sunki. 
Okupuotame Vilniaus krašte lietuvis kentėjo fiziniai, dva
siniai ir moraliai. Tai pilkieji Lietuvos didvyriai.- Juos 
jungė nepaprstas solidarumas į kovą prieš nutautinimą ir 
lietuvybės išlaikymą. Religinėje srityje buvo dar blo
giau, negu Suvalkų Trikampyje.

KAzimieras Jonas NORKELIŪNAS, rusų ir vokiečių 
k. assistant profesorius, Mari st College, Poughkeepsie , 
New York, darys pranešimą, tema "Jurgis Baltrušaitis 
-išgelbėtojas rusų poetų ir menininkų nuo Lenino- Stalino 
teroro".

Dr. Norkeliūnas nuo š. m.birželio-liepos mėn. gavo 
National Endowment of Humanities /NEH/ Fellowship 
tęsti "post-doctoral research" iš 2C-tojo amžiaus rusų 
literatūros Columbia Universitete, New Yorke.

AL. G I M AN T A S

Pagaliau, po Lenkijos žlugimo, 1939 m. Vilnius "grį 
žo" Lietuvai. Ne ilgas buvo nepriklausomos Lietuvos 
džiaugsmas dėl Vilniaus. Lietuva neteko ne tik Vilniaus,, 
bet ir nepriklausomybės. Klastos būdu buvo įjungta į 
Sovietų Sąjungos respublikas.

Truputį džiaugsmo yra tame, kad Vilnius šiandieną 
yra lietuviškesnis, negu jis buvo lenkų okupacijos metais. 
Lietuvos okupantas rusas tai gerai žino ir tuo baiminasi. 
Rusai į Vilnių skiriadaugiau rusų pareigūnų ir įvairių 
darbininkų, kad Vilnius netaptų per daug lietuviškas.Len
kai taip pat stengiasi Vilniuje išlaikyti kiek galima dides
nį procentą lenkų gyventojų. Rusai slapta lenkams teikia 
tam tikras privilegijas, kad neprarstų lietuvių - lenkų 
nesantaikos "balansą". Leidžia grįžti repatriantams. Da 
bartinė Lenkija siunčia Į Lietuvą įvairius kultūrinius vie
netus, kad Vilnijos lenkus palaikytų jų svajonėse, kad 
"mielas Pilsudski’o miestas " bus atiduotas Lenkijai. 
Mums reikia budėti, kad Spalio 9-toji nepasikartotų, kad 
Vilnius amžinai liktų Lietuvos J

IV Mokslo ir Kūrybos simpoziumo metu, Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijoje vyks Moterų Dailininkių Or
ganizacijos paroda. Ji buvo užprašyta Simpoziumo Vai - 
dybos. Paroda atidaryta lapkričio 20 d. vyks iki lapkri
čio 28 dienos.

Šios parodos pasirinkta tema: "LIETUVIŲ MITINĖS 
BŪTYBĖS". Maždaug prieš pusantrų metų, narės pasi
tarė dėl parodos temos. Tada buvo nutarta,kad lietuvių 
mitologija yra kaip vizualinės medžiagos kraitis, pasi - 
duodantis dailininko interpretacijai. Kiekviena dailinto - 
kė pagilino žinias apie mitines būtybes ir pasirinko tas, 
kurios sužadintų dailininkės ir žiūrovo vaizduotę.

Techninis parodas išpildymas bus įvairus: tapyba , 
piešiniai, minkštoji skulptūra, konstrukcija, instaliaci - 
ja.

Planuojama vėliau perkelti šią parodą Į skirtingas 
vietovės, pristatant ją ne tik lietuvių; bet ir amerikiečių 
visuomenei.

Parodoje dalyvaus šios dailininkės; Marytė AMBRO- 
ZAlTlENE, Nijolė BANIENĖ, Vilija EIVAlTĖsDiana KI2r- 
LAUSKIENĖ, Donna MARDER, Janina MARKS, Zita SO- 
DEIKIENĖ, Magdalena STANKŪNIENĖ ir Ada SUTKUVIE 
NĖ.

MEDICTNOS ir ODONTOLOGIJOS SEKCIJOMS vado
vauja dr. Nijolė REMEIKIENĖ. Pranešimus darys dr.Gra
žina BALIŪNAITĖ-AUSTIN, dr.Birutė A. BALČIŪNAITĖ, 
JrJElena L. LIATUKAS, dr.Šarūnas P.TAURAS, dr.Lina 
B. KRIAUČIŪNAITĖ-THARP ir dr.Nijolė REMEIKIENĖ .

Stepas VA RA NKA

Užkurnio -Stogastulpio fragmentas

Ft GERAI, IR BLOGAI

LITUANISTIKOS KATEDROS 
STEIGIMO REIKALU

Labai nemalonu, kai kara
tais reikia kalbėti ar rašyti 
apie žmonių gerus užmojus, 
žvelgiant iš kitos pusės.Šį 
kartą apie Lituanistikos Ka-
2 psl.

tedros steigimą Illinois Uni
versitete, Chicagoje.

Perskaitęs "Dirvoje"J.R. 
rašinį" Ar reikalinga mums 
Lituanistikos Katedra?”,su
sigundžiau šiuo reikalu pa - 
sisakyti.C tai nelengva, neą 
kaip minėjau, sukasi prieš-

taraujančios mintys apie šį 
kilnų užmojį.

Prieš pradėdamas klosty
ti lyg ir prieštaraujančias 
mintis, noriu pabrėžti, kad 
širdies gilumoje esu už to
kios Katedros steigimą.Tat 
būtų lituanistinis s-vyturys

išeivijos lietuviams. Paga
liau ir pasididžiavimas kita
taučių akyse. Tai kaipgi ga
lima su tokia kilnia idėja ne
sutikti ?

Deja, prieš steigiant Ka
tedrą, pirmiausia reikia tu
rėti ilgesniam laikui užtik
rintą, bent minimalų stu
dentų skaičių, kurie lituanis
tiką Katedroje studijuos. Ži
noma, šiek tiek jo turime, 
bet tokių, kurie universitete 
studijuotų lituanistiką, bus 
nedaug ir kažin ar U-tui ap
simokės laikyti pustuštes 
Katedros patalpas ir mokėti 
lektoriams algas?

Sakyki m, Katedra įsteigta. 
Visuomenė sudėjo reikiamą 
sumą pinigų. Atsirado tam 
pasiruošusių asmenų litua
nistikos mokslą dėątyti. Ar 
daug lietuvių, studijuojančių 
tame Universitete, domėsis 
šiuo kursu? Neužmirškime, 
kad mūsų jaunimas nebetoks 
koks su tėvais iš Lietuvos 
atvažiavo. Anie buvo lietu
viai, o dabartinis save laiko 
tik lietuvių kilmės ameriko
nais. Bemaž visi,prieš im
dami lituanistikos kursą, 
pastatys sau klausimą: kiek 
jie, gyvendami šiame krašte, 
turės iš to praktiškos nau-

PSICHOLOGIJOS SEKCIJAI vadovaus dr. Kęstutis 
TRIMAKAS. Pranešimus darys: dr.Rimas PETRAUSKAS 
iš Toronto, Canada, tema:" Lietuvių jaunimo padėtis iš
eivijoje - jaunimo studijinių anketų analizė". Dr.Algis 
NORVILAS iš Chicagos - "Kaip pasirenkame vartoti vie
ną kalbą vietoj kitos”, ir daktarantė Vita AUKŠTUOLIENĖ 
"Kaip dvikalbiai vaikai atsimena žodžių sąrašus vienoje 
ir dviejose kalbėsi.-”.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBŲ, - LIETUVI S'K AI

ALTa RŪPINASI VYTAUTO SKUODŽIO LIKIMU
Amerikos Lietuvių Taryba painformavo dienraščių 

"Chicago T rubune" ir "Sun Times” redakcijas apie Vy - 
tauto SKUODŽIO pradėtą bado streiką ir apie šio Ameri
kos piliečio, gimusio Chicagoje, pavojingą padėtį. Be kit 
tų įtakingų asmenų, Vytauto Skuodžio reikalu buvo kreip
tasi į Chicagos kongresmanę C.Collins, kurios distrikte 
V.Skuodis yra gimęs.

roooeooeoeocMooooooooeoooooeeeooooeoi

dos? O gal vietoj lituanisti - 
kos nuspręs kurį nors kitą 
priedą studijuoti, kuris fi
nansiniai jiems bus naudin
gesnis? Tokią orientaciją 
jaunų žmonių galvose suku
ria kapitalistinė sistema. 
Jeigu kas mano, kad tokių 
nebus, nėra prasmės šį klau
simą svarstyti, ypač,kai ta - 
tame pačiame Universitete , 
be Katedros, toks bandymas 
jau buvo padarytas.

Neturėtų būti gaila tam

reikalui sudėtų lėšų, jeigu iš 
to ir nieko neišeitų: Tėvynė
je paliktas turėtas turtas 
buvo daugelį kartų didesnis. 
Pamažu apsipratome dėl jo 
praradimo.O dėl veiklos,kad 
darbas nebūtų dirbamas iš 
kito galo, reikia grįžti prie 
apleistų lietuvybės dirvonų 
plėšimo.Pirmiausiai-atgai - 
vinti šeimose nykstantį lie
tuvybės ugdymą, kuri s galė
tų užtikrinti ir pateisinti 
Katedros įsteigimą.

K.R ad v i la,
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



? J.J.B./ 

/tęsinys /

1. L'ETUVOS UŽSIENIO POLITIKA XVI a.
Kaip salo B. DUNDULIS (NL. Nr. 3G, 81, psl. 3), ginčai su 

lenkų feodalais dėl unijos , paskatino . Lietuvos feodalus 
dar daugiau domėtis Lietuvos praeitimi ir todėl _• pasirodė 
naujų ir platesnių i s to r i nių ra&tu. XVI a .—tai Lie
tuvos metraščių klestėjimo laikas.

Tuomet atsirado vis platesnės metraščių reakcijos. Pla- 
čiausioji iš jų žinoma BYCHOVC3 kronikos vardu. Šiuose 
metraščiuose buvo siekiama aprašyti visą Lietuvių tautos 
istoriją. Juose ginamas Lietuvos valstybinis savarankiš
kumas ir pasisakoma prieš Lenkijos feodalų politines už
mačias.

2. PALEMONO ’legenda" (2-me a.po Kr.)
Jau ne kartą teko minėti, kad tos "legendos", tai tikri 

mūsų istorijos aruodai. Kaip šiandien Maskva bando viso
kiais vardais apšmeišti mūsų garbingą praeitį, taip seniau 
Roma stengėsi visa "su žeme sumaišyti". Tapome barba - 
rais, Vandalais, pagonimis (velnio vaikais), banditais...

A. ŠAPOKA (Liet. 1st., Kaunas, 1^36, psl. 248-9) rašo, kad 
savo istorija lietuviai pradėjo domėtis Vytauto laikais. 
Jau tada atsirado pirmosios Lietuvos kronikos, kurios sten
gėsi iškelti LIETUVOS (ne Balto-Aiščių . )valdovus ir vals
tybę. Tad nieko nuostabaus, nes Lietuvos vardas atsira
do tik "po krikšto" (kurio?), t. y. Aigės, rytinių rusenu 
valdovės su sostine Kaunogardo (Kijeve). Apie tai vėliau .

Tuo laiku, daugelis lietuvių pramokę lotyniškai (nebuvo 
sunku; nes lotynai paveldėjo daug rusėnų-etruskų lietuviš
kų žodžių?), susipažino su Romos imperijos istorija ir 
pastebėjo, kad daugelis lietuviškų žodžių skamba panašiai 
į lotyniškuosius, pav. rūta. Iš to jie padarė išvadą, kad 
lietuviai, jų nuomone, būsią kilę iš romėnų (o kodeine prie
šingai?).

Lenkai tada, kaip ir šiandien, didžiuodamiesi pabrėžda 
vo, kad jie atnešę Lietuvai vakarų Europos KULTŪRĄ, o 
bajorai davę jiems herbus (gal ir vilką su vilke?). Tuo tar
pu Lietuvos istorikai ėmė teigti, kad lenkai herbus pasisa 
vinę (gal pavogę?) iš čekų (atsiminkit Čech ir Lech brolių 
"legendas".), o šie savo ruožtu - iš romėnų. Tuo būdu 
mūsiškiai istorikai tada padarė išvadą, kad iš romėnų kilę 
(kodėl* ne iš p -rusenu, etruskų?) lietuviai esą. kilnesni už 
lenkus. Tai romėniškajai kilmei paremti ir buvo sudary
ta ištisa 'teorija".

Esą, istorijoje žinomas romėnų karvedys PUBLLJAS LI- 
BONAS, savo priešų persekiojamas, iš Italijos atbėgęs į 
Lietuvą ir čia sukūręs valstybe. Jo vardas čia buvęs iš
kraipytas į PALEMONĄ, Tas atsitikę I-II a. po Kr. (gal 
tai būtų prieš Kr., nes paskutiniai Karlagenos likučiai 
pasidavė 146 m. pr. Kr..).

Kadangi pirmieji Lietuvos kunigaikščiai (ne ;p-rūsėnų) 
yra žinomi tik iš XIII a. , tai tos teorijos autoriai "išgalvo
jo" nemaža kunigaikščių vardų (o kur dingo rūnraščiu ra
šyta istorija?. Paskelbta "Liber infernali lithuanorum"?), 
kurie užpildė tą spragą tarp 2-ro ir 12-to a., ir visus Lie
tuvos kunigaikščius kildindavo iš to Palemono (kodėl ne 
iš Prūsėno, ar Prūtenio?).

Toji istorija, kaip sako A. ŠAPOKA, greičiausiai atsira 
do dar Vytauto laikais, bet buvo užrašyta keletą dešimtme
čių vėliau. Ano meto žmonėms ji atrodė visiškai patikima , 
nes tada Europoje, visur buvo įprasta save kildinti iš ro
mėnų, arba graikų (kodėl ne p-rusėnų, etruskų ir getų, he- 
titų?). Net Lietuvai labai nepalankūs lenkų istorikai tikėjo 
ta teorija ir ją savo veikaluose atpasakojo, nė kiek neabe
jodami.

XVI a. atsirado daugiau Lietuvos kronikų (raštų}, kurio
se, kaip ir Vytauto laikais rašytose, iškeliami Lietuvos 
valdovai ir valstybė. Jose taip pat pirmučiausia atpasako
jama Lietuvių Romos kilimo istorija.

Kai XVI a. antroje pusėje buvo pradėtos derybos dėl su
tvarkymo santykių su lenkais (kaip ir šiandien), šie, isto
riškais duomenimis ir dokumentais (kokiais ?) pasiremda
mi, įrodinėjo, kad tarp abiejų valstybių jau seniai esanti 
padaryta unija ir kad Lietuva prie Lenkijos jau esanti pri
jungta (kaip ir šiandien Prūsija, visa Pameranė,mūsų pro
tėvių vanduolių kraštas .). Tada .ietuviai taip pat i s to ri
jos duomenimis griovė jų teigimus (kaip ir Šiandien, ko
kios istorijos, neparašytos ?). Tuo būdu tie ginčai paska - 
tino susidomėjimą garbinga Lietuvos praeitimi (Didžiąją 
Lietuvos Kunigaikštija — Magnum Ducatum Lithaniae ! ), 
ir tais laikais dar daugiau atsirado istorinių raštų. Kadan 
gi jais ypač rūpinosi Lietuvos didikai (o šiandien ?) todėl 
tų istorijų (kronikų) autoriai savo veikaluose stengdavosi 
Lietuvos didikų kilmę išvesti iš Lietuvos kunigaikščių (ku
rių?).

DR. J. BARANIS (Basanavičius) savo publicistiniuose 
straipsniuose griežtai pasmerkia svetimųjų apaštalų vyk
dytus būdus ir priemones, krikštijant lietuvius: kry - 
žiokai ugnim;, ir kardu žudė ir vergais darė lietuvius; len
kų apaštalai (kaip Suvalkų Trikampyje ir dabar), ignoruo- 
darni ir niekindami lietuvių kalbą ir visą tai kas lietuviška, 
lenkino lietuvius, pr ivoslavų—maskolių šventikai "babuš- 
kos" kiekvieną lietuvį, kuris priėmė stačiatikių tikėjimą, 
laikė jau"rusu"(slavu), Reiškia — tuo lietuvius rusino.

Ypač jis griežtai pasisakė prieš lenkų žalingą įtaką, va
dindamas "bacillus polonicus" ir skatino kuo greičiau nu
sikratyti visomis galimomis priemonėmis "broliška"len
kų globa, kuri žudė ir žudo lietuvių tautą (ką gero jie Šian
dien turi su maskoliais !).

PATARLĖS ir PRIEŽODŽIAI

• KUPROTĄ OŽELĮ TIK VILKO DANTYS PATAISO
• KATINS IŠ NAMU, - PELĖS IŠ KAMPŲ.
1981. X. 7

BALTO-AlSČIŲ,PRAEITIES - skitai laidodavo savo vadus milžiniškomis ceremonijomis. Supilda
vo milžinkapius, vadinamus kurganais. Jie pakildavo iš stepių , lyg kalvos.

Vienas jų prie Aleksandropblio, Ukrainoje atvaizduotas čia 19 s graviūroje, yra virš 1GC 
jardų išilgai bazės ir arti 60 pėdų aukščio. Milžinkapiuose atrasdavo ir didelius kiekius turto , 
kartais liekanas vadų žmonų ir tarnų . Šie būdavo nužudomi ir palaidojami kartu su valdovu .

, Ar tai finikiečių palikimas, bereikšmis braižymas, ko
kio nors indėno nubrėžtas piešinys - ar pokštas? Šis iš
degintas akmuo buvo atrastas 17 a. indėnų misijos ''st o - 
tyje, Massachussetts valstijoje. Jame matomi įrėžimai 
kai kuriems tyrinėtojams atrodo esą punų įrašai pažy - 
rtaint Huno, Kartaginos princo kelionę 5 a, pr.Kr.

/Spaustuvė, atliekanti "NL"technišką darbą atsipra
šo autorių ir skaitytojus, kad po šiuo piešiniu praeitame 
"NL" nr.4G, nebuvo nufotografuotas parašas. Jį pakar - 
t oja me/.

AUGUSTAS STRINDBERGAS VILNIAUS AKADEMINIO 
TEATRO SCENOJE

Juozas Kaributas

Tik šešių dienų viza Vilniuje — tai kažkur nenubėgsi ir 
nekažką pamatysi. Operos Rūmus yra užėmę svečiai iš 
užsienio, kur demonstruoja sftvj krašto folk]orinius šo
kius. Lieka vienintelė drama. ■-Prahe’S-i. kad vaidinamas' 
labai Įdomus naujas J. Grūšo veikalas "Gintarinė vila". 
Mačiusieji, visi pripažįsta vienbalsiai, kad žiūrėtina. Bi
lietų nėra, bet kaip svečias gaunu atsarginius prie kasos. 
Mano dideliam nustebimui, kai patenkame į vidų ir perka
mos programas, sužinome, kad veikalas pakeistas ir vie
toje "Gintarinė vila" pamatysime A. Strindbergo "Kredito
riai".

J. Grušas, kaip dramaturgas gerai man žinomas ir mėgs
tamas, bet dabar kilo klausimas, kas gi tas Strindbergas, 
kurio vaikalą pasirinko Kauno Dramos Teatro aktoriai gas
troliuodami Vilniuje. Programoje, kuri labai kukliai iš
leista, pažymėta, kad tai tragikomedija.

I — APIE AKTORIŲ :
Augustinas Strindbergas, gimė 1849 m. Švedijoje, mirė 

1912 m. ir palaidotas Stocholme neturtingųjų kvartale. Bu
vęs labai neramaus būdo, visur bekovojus prieš, kad irne- 
samą opoziciją, novelistas — dramaturgas. Nežiūrint, kad 
jis buvo pilnas neįgyvendinamų idėjų ir persekiojimo ma
nijos, buvo laikomas pirmaująs to šimtmečio švedų rašy
tojas—dramaturgas, davęs pradžią moderniam švedų apy
sakos menui. Tai tiekJabai trumpai apie "Kreditorių”au
torių A. Strindbergą.

H — SPEKTAKLIS;
Sąstatas tik trijų vaidintojų. Visi jauni --nežinomi ir ne

girdėti. Teklė—Rūta Onaitytė, Adolfas (epileptikas)Rober- 
tas Vaidotas ir Gustavas— Valentinas Masalskis. Vaidin- 
tojų sąstatas pasigėrėtinai ištreniruotas. Pats spektaklis, 
kuris pareikalavo iš jų tiek daug fizines jėgos, jų pastan
gų neatpirko. Visa bėda, kad pats veikalas blogesnis už blo
gą, jų pastangas sumenkino, o dar labiau, kai pas mus mo
dernaus teatro liko tik atgarsis,tai jis ten dar tik pradėjo 
modernųjį. Iš tos modernios režisūros, iš to didelio riks
mo ir nelabai padoriai besivoliojant po sceną, gavosi ir 
pasibaisėtini momentai. Veikėjų kalba,tokia dirbtina,kad 
tik lėlių teatre galima girdėti. To epileptiko staigūs susir
gimai, tos jo draugo šlykščios intrygos tiesiog lindo per 
pakaušį, vistiek niekaip negalėjai susikoncentruoti spektak
lio eigos sekimui. Dar pradžioje geriau, bet kai jau reikė
jo be jokios pertraukos išsėdėti porą valandų (tiek spek
taklis užėmė laiko), tai rodos jau šoktume! per visas kė — 
džių eiles, kad tik ištruktum iš tos pasibaisėtinai varginan
čios aplinkos... Aktoriai rėkia, plėšosi, ant grindų volioja - 
si, bučiuodamies kur reikia ir kur jau peržengia padoru - 
mo ribas., stačiai buvo šlykštu žiūrėti. Publika? Ten pub
lika labai kantri. Pas mus tai būtų pradėjusi kaukti ir išei
dinėti, čia dabargl tylomis kantriai sėdi, o kaip kurie no
rėdami pasirodyti modernaus meno geri žinovai, spektaklį 
gyrė.

Kodėl čia veikalas pasirinktas ? Jame nėra nė geros 
idėjos,nei pamokančio momento, pagaliau nei propogandos 
kurią jie ten labai mėgsta. Nieko. Tuščios vykstančios 
intrygos, tarp daug jaunesnio vyro ir (pagyvenusios žmo - 
nos, kurie atvykę Į pajūrį, ieško nuotykių. Šeimos draugas ,

Jurbarkas

visą laiką vedė intrygas, prikalbėdamas tam epileptikui 
apie jo žmonos neištikimybes. Pagaliau ir jis prie jo žmo - 
nos prisikabino. Taip per visas dvi valandas vien barnis, 
šauksmas, intrygos taip žiūrovą išvargino, kad nors imki 
ir lipid ant sienos. Žinoma, taip aš jiems vėliau sakiau, 
kodėl nebuvo pertraukos ? — Nagi po pertraukos būtų likęs 
tuščias teatras. Ir sakau ne juokais. Man dalinai, tai buvo 
gaila aktorių, kurie tiek fizinės jėgos tam menkaverčiu! 
spektakliui turėjo atiduoti. Gal užtai,kaip programoje pa
žymėta vaidina dvi pamainos, arba teatrališkiau pasakius du 
sąstatai. Antrame Rūta Staliliūnaitė, Algimantas Masiulis, 
su kuriuo teko asmeniškai veikalą apkalbėti, na ir Petrai 
Vensiovas. Kiek girdėjau antriesiems geriau sekasi, bet 
abejoju.

Kas liečia dekoracijas (dailininkas Mindaugas Urbaitls), 
irgi nepasakysiu, kad jos labai išieškotos. Tas mėnulis , 
pakabintas kaip blynas iškabėjo vienoje vietoje. Laivas jū
roje irgi paliktas nejudėti, pagaliau net tie natūralūs debe
sys nejudėjo. Štai tau ir prdfesonalus teatras Kai tuo tar
pu teko matyti Australijoje Saatvaro "Žvejus", —pasigėrė
tinai plaukė debesys ir audros svaidė žaibusl Pagaliau pats 
pajūrio nuomojamas butas, neatitiko tai paskirčiai. Ten 
daugiau panašumo buvo į grafo pilį, kur kolonos granitiš- 
kai švyti, o ir aukštis padanges remia. ..

Mano džiaugsmui, vos tik uždanga nusileido, iš vidurio 
eilės su dideliais atsiprašymais dūmiau į lauką. O kantri 
publika, kad ir neperdaugiausia, bet pasirodžius aktoriams 
scenoje, paplojo. Žinoma, už jų vargą, už jų išeikvotą 
energiją ir ”ž daugelį ką iš mandagumo reiki ai paploti, kiek 
vėliau, girdėjau labai kritiškų atsiliepimų. Reikia manyti 
kad .dtą sezoną tą veikalą iš repertuaro turės išimti. Ki
taip betikslis vargas, nes žiūrovai sėdėjo labai abejingi.

3 psl.
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Dantis už dantį, 
pieninis už auksini 
iš iltinių suvėrę varsną ant kaklo 
ir dėvi didžiųjų švenčių metu, 
kad būtų puošniau — 
Viešpatie ,neatleisk, 
jie žinojo ką darė - 
Viešpatie , neatleisk, 
nes Žinau ką darau -

skyriaus: MIRTIS NETAEINA, JI ČIA

Neskubėk, nespėju — 
pauogauki m — žemuogės kvepia, 
paragauki m šermukšnių, nebėk lyg vejama 
ir kodėl tavo gėlė balta vienoj rankoj, 
o kitoje spurda paukštis ? — 
paleiski jĮ plasnot su angelais — 
kas ateis ? - 
netrypki žemuogių — neateis — 
variniai vijokliai vejasi aplink kaklą, 
kabinas į plaukus — 
lyja šermukšnėmis oranžinis lietus., 
žemuogėmis primirkusi veja — 
Nebėk pasitikti, niekas neateis — 
virš mūsų saulėlydžio angelai 
liepsnoja — sustok, matai ? — 
paraudo tavo gėlė balta, 
nurimo paukštis — 
Mirtis neateina, 
ji čia -

Nesislėpki mano šešėly, 
jaučiu tave, mirtie, benamę katę, 
kailiu pašiurpusiu, 
kai paukščiai ulba, saulėtekio medyje — 
neapgausi manęs tyla .i r madonos veidu, 
skaroj laumvaikį supdama — 
atpažįstu tave, 
kai laumvaikis klykdamas

VENDETA, Liūne Sutema.Po
ezija. Aplankas ir knygos 
apipavidalinimas Ritos Ka
volio nės.

Išleido AM & M Publica
tions, Algimanto \Mackaus 
it'nygų Leidimo Fondas .1981., 
Tiražas 6CC.

Autorė yra viena origina- 
liausių išeivijos kartos po -

ečių. Pirmoji knyga pasiro
dė 1955 m. "Tebūnie tartym 
pasakoj". Vėliau pasirodė 
"Nebėra nieko svetimo" ir 
"Badmetis", laimėjusi Vin - 
co Krėvės Literatūros pre- 
!mij4<'Poezija yra pagaunanti, 
nepamirštama.

Knyga puikiai išleista, 
ir apipavidalinta . b.

I š : „VENDETA’*

Veltui mokė mane, 
veltui pirštu vedžį,nin 

Šventajam
i ■ Rašte:

— Atsuki kitą veido pusę —
Aš kitos neturiu — 1

Akis už akį — 
mėlyną už rudą — 
pilkąsias pavasario dangus išsiurbė, 
kad lytų skalsiau — 
žaliąsias sugėrė žolėj' c 4
kad būtų žaliau — ,
Viešpatie, neatleisk, 
nes žinau ką darau —

išskrenda juodvarniu — 
nesišypsok taip gašliai, — 
niekas tau neatneš ir nepaduos 
ant sidabrinio padėklo mano saulės baltos, 
kaip Jono Krikštytojo galvos - 
tu ne Salomė — j) ■-!.!/ ■

1/pasiimk ją pati, jei gali. iu.>
Pasiimk ir liksi viena, . .....
ledinėj erdvėj skriedama viena, 
sudeginta žvaigžde —

Juozas Š i 1 ė n a s

I ŠIAURE » A
/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/*

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

MARGA VONIŲ p VA RE
/ tęsinys/

Bėga dienos Budrio sodyboje. Puikūs ir nuoširdus žmo
nės, ypač šeimininkė, kuri visus mus mato, visus girdi , 
visus mus užjaučia ir guodžia. Pirmoji pamato sunegala
vimus, verda liepžiedžius, liepia gerti, tam ir minkštesnį 
pagalvį paskiria.

Pamačiusi plaunant baltinius, apibara, kad tai jos dar
bas esąs, ima ir išplauna, išdžiovina, išglosto, ištrūkusią 
sagą įsiuva, kaip tikra motina.

Stebimės jos gerumu ir darbštumu. Mes irgi stengiamės 
jiems padėti, atsilyginti nors dalinai. Šeimininkas kiek 
lėtesnio būdo, nuoširdus ir atviras. O su sūnum ir dukre
le visi paliekame geriausiais draugais, jie vis prie mūsų.

Jų ūkelis tik 1O hektarų, žemę gavęs kaip savanoris, iš 
dvaro. Gyvenamas namas, tvartas, klojimas — daržinė ir 
atokiau nuo kiemo nedidelis medinis vėjo malūnas, kurį 
šeimininkas tvirtina pats pasistatęs, daug darbo įdėjęs , 
bet ir šiek tiek naudos malūnas duodąs. Gyvenimu nesi
skundžia, gyventi čia galima. Iš savo žemės trauktis nie
kur negalvoja. —"Jei reikės, tai ir vėl kovosiu kaip aštuo
nioliktais metais kad kovojau", — dėstė savo nusistatymą , 
vieno pasikalbėjimo metu. —"Šautuvą dar tebeturiu iš anų 
laikų, tik šovinių ar negalėčiau gauti"? — Išsitarė kartą, 
kai jo žmona mūsų pokalbio negirdėjo. Pažadėjau.

Rytoj galvoja rugius kirsti,grūdai baigia išbyrėti žemėn. 
Kokia valdžia bebūtų — o valgyti vistiek reikės, ar negalė
tumėm padėti,prašė mūsų žiūrėdamas į geltonuojantį ru
gių lauką. Prižadėjome talką.
' Dienos neleidžiamos veltui. Rinktinė perorganizuojama 
į'!du būrius, paskiriami būrių vadai, pravedamos ginklų 
pažinimo pamokos, organizuojama bendra virtuvė, sanita
rijos skyrius, uždraudžiamas girtuokliavimas ir bet koks 
pasišalinimas be būrių vadovybės žinios. Įvedamos nuola
tinės dienos ir nakties sargybos. Visur įvedama kariška 
tvarka, kurios stokojo iki šiolei. Išduodami ginklams lai
kyti leidimai. Mes esantieji septyni pas ūkininką esame 

’paskirti į antrą būrį, mūsų būrio vadas leitenantas Jurgis.
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Stojame į pažadėtą rugių talką. Nedidelis rugių laukas 
per kelias valandas pasipuošė gubų eilėmis. Geriausi kir
tikai pasirodė Jonas ir Klemas, man atiteko gubų statymas.

Seimininkė paruošė puikią talkos vakarienę, tiesiog ba
lių. Kertame seniai beragautus skanumynus; riebius ko
pūstus, virtinius, ir skilandį.. Šeimininkas vietoje giros,at
nešė'aiaus. Visų, veiduose džiaugsmas, rugiai nukirsti, tal
ka atlikta !

Balta alučio puta liejasi kartu su mūsų daina, su šeimi
ninkų džiugia šypsena, dainos aidas sklinda pro kiemo jaz
minų krūmus, pro uogom raudonuojančias vyšnių šakas, 
pro neseniai sustatytas rugių gubas, pro snaudžiančio 
malūno sparnus iki dvaro sodų žalumos, gęstančios 
dienos šešėlių dengiamos.

Iš dvaro ateina Adomas, Skrebutis ir Kaziukas — jie di - 
deli dainų mėgėjai, jų skambūs balsai įsiliejo į mūsų. Kar
tu dainuoja ir šeimininkų sūnus Algis. Daina mūsų dienų 
stiprybė, viltis ir paguoda, stiprina mus ir ramina.

Virš galvų praskrenda daugelis rusų lėktuvų, kurčiai 
ūždami. Dainos nutyla. Spėliojame kur jie skrenda ir koks 
jų tikslas.

Ilgai laukti netenka — virš Šiaulhj miesto sušvinta dau
gybė šviečiamųjų lempų, pasigirsta žemę drebiną sprogi
mai. Į lėktuvus pasipila vokiečių zenitinės artilerijos ag
nis. Dangų plausto daugybės prožektorių šviesos. Virš 
miesto suplesdena sukeltų gaisrų pašvaistės. Pirmąjį kar
tą stebime didesnį lėktuvų puolimo vaizdą nakties metu. 
Šiaulių bombordavimas tęsėsi apie valandą laiko. Virš Pa
nevėžio irgi matyti pakabintų raudonų šviesų lempos, gir
dėti duslūs sprogimai, sušvinta gaisrų pašvaistės.

Nerami naktis. Ilgai stoviniuojame kieme ir stebime 
mirtį nešančią šiaurės pašvaistę. Esame susirūpinę, kad 
rusai neužbėgtų mums už akių. Jei iki šiolei galvojome 
trauktis pro Šiaulius, tai dabar manome.kad geriau pasuk
ti Tauragės pusėn.

Miegas neima, ilgai sėdime ant prie daržinėlės sukrau
tų karčių ir stebime žaižaruojančias pašvaistes, kurios 
protarpiais pakyla nušviesdamos mūsų veidus vario spal
va, protarpiais nusilpsta, palieka vos matomos, bet nepra
nyksta, Ilgai girdisi žemę drebiną sprogimai. Iš šiaurės ir 
rytų atplaukia tolimi, vos'girdimi artilerijos šūvių kano
nados alsavimai. Frontas artėja mūsų pėdomis.

Liepos dvidešimt antrosios dienos rytmetis. Stiprūs , 
artimi dažni sprogimai išmeta mus iš nakties guolių. Ar
tilerijos kanonada.

Netoli einantis vieškelis, nuo pat ankstyvo ryto vėl pa
tvinsta besitraukiančių pabėgėlių kolonomis. Kartu trau
kiasi ir vokiečių kariuomenė. Traukiniai pilnai pakrauti 
kariuo'menės reikmenimis, tankais, artilerijos pabūklais 
taip pat rieda Šiaulių link. Mūsų dienos Margavonių dvare 

suskaitytos. Ryšininkų žiniomis Panevėžyje jau rusai. 
Praeitą naktį per bombordavimą Jie išmetė dėsantą ir už
ėmė Pajuostės aredromą be didesnio pasipriešinimo. Vo
kiečiai, ankščiau skelbę, jį ginsią, pasitraukė negynė. Tik 
Lietuvių Batalijono kariai drąsiai laikėsi, gindami savos 
žemės pėdą.

Frontas nuo mūsų tik už 25—30 km. Esu siunčiamas į 
Šeduvą pasižvalgyti. Sėdu ant dviračio ir išvykstu.

Šeduvoje pilna pabėgėlių ir vokiečių kariuomenės, lauko 
žandarmerija tvarko judėjimą. Ilgos pabėgėlių kolonos 
nuo Panevėžio, kurie tvirtina, kad Panevėžyje dar tebe - 
vyksta kautynės. ,

Didžiulėje turgaus aikštėje ilsisi vokiečių kariuomenės 
motorizuotas dalinys. Jų radijas groja trankią vokiečių 
muziką. . . Nustembu, klausausi ir netikiu, išgirdęs pra
nešimą apie nepavykusį atentantą prieš Fiurerį. Fiureris 
esąs gyvas ir sveikas, jo garbei skamba maršui.

Gaila kad nepavyko, galvoju sau vienas. Kuo hitlerinių - 
kai geresni už rusus. Stebiu radijo pranešimą besiklausau 
čių kanų nuotaikas. Jų veiduose nematyti tikrojo džiaugs 
mo, kad jų tautos vadas dar gyvas; jie šalti, kaip dulkėti 
pakelės akmenys. ..

Visai kitaip reaguoja civiliai ir rudmarškiniai vokiečiai 
kurių nemaža grupė yra kartu su kariais. Jie linksmais 
veidais sveikina vienas kitą, pakeldami rankas aukštyn , 
šaukia "Heil-Hitler".’ Rudmarškinių tarpe atpažįstu buvu
sį Utenos Arbeitsamte suvokietėjusį lietuvį iš Klaipėdos 
Krašto. Jo rūpesčiu daugelis Lietuvos jaunimo atsidūrė 
Vokietijoje vergų darbams. . .

Vokiečių kareiviai likviduoja kooperatyvo krautuvę. Šau
tuvų buožėmis išmušę langus, sulenda į vidų ir keikdamie
si lenda atgal, nieko geresnio nerasdami kaip"karečki"tar- 
bako. Neša jį glėbiais ir mėto pravažiuojantiems pabėgė
liams.

Apsidairęs, suku atgal, užeinu pas jau pažįstamą Bud
rio giminaitę. Kieme daug sužeistų vokiečių kareivių. So
de po medžiais, stovi užmaskuotos lengvosios lauko patran
kos. Šeimininkę radau betrūsiančią apie ratus, matyt ap
sigalvojo ir išvyksta, prašo pasakyti Budriams. Senutės 
nematyti, namo viduje pilna voidečių sanitarų.

Sėdu ant dviračio ir važiuoju atgal į dvarą. Iš paskutinio 
gatvės kiemo, nuo Jurginiais ir vijokliais apaugusių gon- 
kelių man moja dvi rankos ir šūkteli "sudiev". —"Sudiev" 
-atsakau. Veidai kažkur matyti ir balsai girdėti,bet kur?

Visi komentuoja, ypač žinias apie atentatą prieš Hitlerį. 
Svarstome tolimesnio pasitraukimo kelius. Visą dienąne- 
tyla Įnirtingos artilerijos bildesys; praskrenda rusu žval
gybiniai lėktuvai. Panevėžio pusėje teberūksta gaisrų 
sukelti dūmai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

PAGERBTAS SKULPTORIUS
JUOZAS ZIKARAS

Panevė- buvo

♦ Šiemet pagerbtas skulpto
rius Juozas Zikaras šimto - 
sios gimimo metinių proga 
Panevėžyje. Parodų Rūmuo
se buvo surengta jo kūrinių 
paroda. Išstatyti 54 skulp
tūros ir tapybos darbai, at
vežti iš Kauno M.K. Čiur
lionio Muziejaus ir iš Pane
vėžio Kraštotyros Muziejaus 
Kelioliką kūrinių pagerbi
mui paskolino ir menininko 
duktė J. Zikaraitė.

J. Zikaras buvogimęs 1881 
m.Pumpėnų vaisė.,
žio apskr. Jis, kilęs iš ne - 
turtingos ir gausios šeimos, 
per didelį pasiryžimą pate
ko į Petrapilio Dailės Aka
demiją ir pasižymėjo savo 
kūryba.

Nuo 1929 m. dėstė Kauno 
Meno Mokykloje. Sovietams 
okupavus Lietuvą, dėka sa - 
vo didelio pedagoginio paty
rimo ir laimės, gavo dirbti 
KaunoTaikomosios ir Deko
ratyvinės Dailės Institute . 
Jis vadovavo skulptūros ir 
keramikos fakultetui.

ANTANO BARANAUSKO 
Anykščių šilelis - 
DRAUSTINIS

A. Baranausko apdainuo
tas Anykščių šilelis užima 
apie 1.500 ha. Jame užre
gistruota 681 rūšis augalų ir 
275 rūšys grybų'.

Kad poilsiautojai ir viso
kie turistai neištryptų tą 
gražųjį gamtos kampelį, Ši
lelis paskelbtas draustiniu . 
Jame bus pravesti pasi
vaikščiojimo takai ir saugo
ma gamta.

IŠNAUDOJAMI KALINIAI 
ŽMOGUI ŽALINGAM 
DARBUI

Izraelio valstybėje veikia 
centras, tyrinėjantis SSSR 
kalėjimų,priverčiamo dar - 
bo lagerių, konclagerių, psi
chiatrinių kalėjimų sąlygas, 
paskelbė kai kuriuos duome
nis iš Pabaltijo respublikų .

1. Vilniaus karinėje dirb - 
tuvėje nr. 555, kur gaminami 
radijo aparatai, dirba 3OČ 
kalinių. Dalis jų dirba su 
žalingais lakavimo prepa
ratais be būtinų apsauginių 
drabužių ir kaukių.

2. Vilniuje, karinėje dirb-- 
tuvėje-"Telekomponent" a-

pie 400 kaliniiį dirba pa - 
vojingą darbą su plastiki
nėmis radaro sistemų da
limis.

3. Lirmūnų /Žirmūnų?/ 
miestelyje veikia didelė ka
rinė dirbtuvė "P.O. B 52" . 
Be jokios apsaugos joje dir
ba 300 kalinių su acetono 
laku. /ELTA/

PRISIMINĖ ŽUVUSĮ.
POETĄ VYTAUTĄ 
MAČERNĮ

Varduvoje,Plungės apskr. 
surengtas iškilmingas 

vakaras poeto Vytauto Ma
černio 6O-ųjų gimimo me
tų prisiminimo proga.

Tą pačią dieną didelis bū
rys Varduvos apylinkės mo
kinių, mokytojų, svečių iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Plungės, Telšių aplankė Vy
tauto Mačernio tėviškę Šar- 
nelę ir jo kapą. Kaip rašo - 
ma vietinėje spaudoje, buvo 
atvykę prie kapo ir kolūkie
čių.

Iškilmingame minėjime 
dalyvavo filologijos daktaras 
V.Kubilius, poetai O, Baliu- 
konytė, G. Jefremovas, M. 
Karčiauskas, E. Matuzevi- 
čius, mokytoja E, Adoma
vičienė, aktorė L.Kupstaitę 
valstybinės filharmonijos 
solistas D. Sadauskas, pi
anistė S.Eidukonytė, muz.B. 
Alekna, na, ir rajono vai - 
džios atstovai.

Kaip žinome, Vytautas 
Mačernis buvo iškilus po- 
aistinės eros poetas, tragiš
kai žuvęs nuo kulkos skevel
dros, jam kieme bestovint , ■ 
rusams Il-ą kartą okupuo - 
jant Lietuvą, prie pakrauto 
vežimo su arkliu.

VISIEMS BĖGA LAIKAS...
Daugelis mūsų moterų at

simena rankdarbių mokytoją 
nepriklausomoje Lietuvoje - 
Mikaliną Glemžaitę.

Štai dabar, gerbiamoji 
tautosakininkė ir mokyto
ja sulaukė 90 m. amžiaus. 
Gimusi Kupiškyje, baigusi 
"Saulės" mokytojų kursus, 
daugelį metų dirbo pradžios 
mokyklose, " Aušros" Mer
gaičių Gimnazijoje Kaune ir 
Žemės Ūkio Akademijoje.

Nuo 1949 m.buvo paskirta 
Liet.Mokslo Akademijos is
torijos ir etnografijos mu
ziejų fondų tvarkytoja.

Algirdo Lauciaus keramika

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU.

ATEIK I. LIETUVIU. A. Ą. ( ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPES SUSIRINKIMA% . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 
TREČi AOIENį., 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.,

8 VAL.VAKARO.

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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Rungtyniauja Kauno "Žalgiris" su Klaipėdos krepšininkais

KAIP, KAM EINASI BLOGAI...
J. V.

Beatodairinė žiauraus so
vietizmo šmėkla apgaubė 
mūsų Lietuvėlę ir "geležinė 
uždanga" ją atkirto nuo lais
vojo pasaulio. Bet ar tas va
dinamas laisvasis pasaulis 
tikrai yra laisvas ir ar il
gam? Kad darbininkai yra 
organizuoti į unijas tai pozi
tyvi būtinybė užtikrinti dar - 
bininkams pragyvenimu’ 
reikalingą atlyginimą. Bet 
kaip pavyzdžiui pavadinti to
kius atlyginimus: unijoms 
priklausantieji staliai JAV- 
se išsikovojo $18 ar net $20 
į valandą? Arba, kaip JAV 
oro kontrolieriai, gaudami 
vidutiniai net $3C.CCC me
tinio atlyginimo, pareikalavo 
pridėti dar $10.000?C kaip 
su pašto tarnautojais: gal 
jiems maža $16.000 ar $18, 
COC metinio atlyginimo, ir 
ar jau toks sunkus ir komp
likuotas jų darbas? C ar 
pašto tarnaucojai, kaipo 
valstybės tarnautojai, turi 
legalią teisę streikuoti ir tai 
net veik pusantro mėnesio , 
kaip tai įvyko Kanadoje lie - 
pos ir rugpjūčio mėnesiais? 
Kodėl vyriausybė nesiė
mė tinkamų prie monių tokį 
streiką paraližuojantį nor
malų visuomeninį gyvenimą 
pašalinti?Unijų vadai su sa
vo perdėtais ir infliaciniais 
reikalavimais, - ar jie ne - 
siekia viršyti vyriausybės 
galią ir sukelti visuomenėje 
gyvenimo netikrumo jausmą 
ar net chaosą pagal Krem
liaus dirigentų.lazdelės pa - 
mojimą?

Jei Sovietų organizuoja
mas teroras kaskart plečia
si, jei tik neseniai Prancū- 
zijos ir Meksikos vyriausy - 
bės pripažino S a1 vadoro ko - 
munistų kovojančias grupes , 
tai kur toliau beeiti? Buvęs 
JAV prez.Carter1 is atidavė 
komunistams Nikaraguą, su-

VERGU VERTĖ

laikydamas bet kurių ginklų 
teikimą diktatoriui Somozai. 
Lygiai kaip seniau /berods 
Roosevelt'o laikais / buvo 
sulaikyta pagalba Kinijos 
Ciangkaišekui,kad komunis
tai galėtų užimti visą Kiniją. 
Joje neperseniai garbės sve
čiu lankėsi Carter’is, tiek 
daug pasitarnavęs komunis
tinei Kinijai. Kodėl leidžia
ma sauvaliauti komunistų in
filtruotoms unijoms, kurios 
dažnu atveju savo perdėtais 
reikalavimais ne tiek siekia 
pastovios darbininkų gero
vės, kiek paskubina ekonomi
nio gyvenimo irimą ir tuo 
skina kelią komunistinei 
badmiriavimo sistemai. To
dėl tenka pozityviai vertinti 
JAV prez. Reagan’o draus - 
minantį elgesį, atleidžiant iš 
darbo nelegaliai streikavu
sius oro kontrolierius.

Jei mos čia, Amerikoje 
džiaugiamės aukštu gyveni
mo lygiu, tai benuosavybi - 
nėję Lietuvoje žmonės Sun - 
kiai tebevargsta. Sunaiki - 
nūs ūkininkiją ir sumiesčio- 
ninus mūsų tautą, nebepaga- 
minama užtenkamai maisto, 
arba bent jau miesto gyven
tojai jo užtenkamai negauna. 
Štai, viename laiškų rašoma: 
" Prisimenu, tie visi mūsų 
mamos kaime gaminti pus
ryčiai, pietūs, - dabar mums 
nepasiekiami delikatesai.Kai 
kurios maisto rūšys visai 
išnyko: žirniai, žirnių miltai, 
silkės, šviežia žuvis, varškė, 
sūris. C nuo valgyklų maisto 
3C% žmonių serga skrandžio 
uždegimu arba nevirškinimu. 
Kitame laiške vėl rašoma: 
" Latvijoje tai su pieno pro
duktais seniai blogai: daug 
veža iš čia, o išeiginėmis 
dienomis pilna žmonių iš 
Latvi jos, Kaliningrado/buv . 
Karaliaučiaus/ ir iš kitur" .

/ bus daugiau /

Romos imperijos laikais už dailų, jauną vergą buvo 
mokama tarp 100.000 ir 200.000 sestercijų. Didelės 
kainos taip pat buvo mokamos už tokius vergus, kurie ge
rai mokėjo graikų ar lotynų kalbas.

Eilinį vergą romėnas galėjo nusipirkti už 2.000 sės 
tercijų.

Vergas neturėjo jokių teisių. Vergų vaikai buvo pono 
nuosavybė.

Vergas negalėjo turėti nuosavybės.
Jeigu vergas nužudydavo poną,tai galėjo būti nukry

žiuoti visi to pono vergai.
Bet vergų sąlygos ne visur‘buvo vienodos. Jos buvo 

lengvesnės miestuose.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ. - LIETUVIŠKAI

KABIO 14 10 MONIKkAI.

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAM A

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo u-3®
PROGRAMOS VEDĖJAS L. S T ANKEVICIUS

10 S 3 Al b a n ei < ‘r . Du v e r n a y , P. Q> Tel: 669—0 634

/Vertė P.EN'SKAITTS/ Marjorie Bo u 11 o n (Britanija)

DIREKTORĖS PASLAPTIS

Kada panelė Kotman, mergaičių gimnazijos direktorė, 
atsisakė savo posto, visi labai nustebo, išskyrus mažą 
grupelę, kuri žinojo to atsisakymo priežastį.

Panelė Kotman jau dešimtis metų kai iš mūsų gimnazi
jos išsikėlė ir, aš manau, dabar jai nepakenksiu tą par- 
slrptį iškeldama.

Jei jūs paklausite kurią nors buvusią jos mokinę apie 
direktorę, tai kiekviena atsakys ; "Privaloma jos klausyti!’ 
Toji moteris, aukšta, kiek žilstelėjus, truputį išdidi, gra
žiu balsu, byvo viena iš tų asmenybių, kuri turėjo įgimtą 
autoritetą. Ji valdė mokyklos personalą, susidedantį iš; 
dvidešimts septynių moterų, iš kurių didesnė pusė buvo ge
rokai vyresnės už ją. Ir mes visos jos klausėme be pasi
priešinimo. Nagali sakyti, kad šeši šimtai keturiasdešimtš 
mergaičių visos būtų atydžiai pildžiusios mokyklos taisyk
les, tačiau, kuomet direktorė įeidavo į kurią nors klasę, 
čia rasdavosi tyla, kad girdėtųsi net musės skrydis. Nie
kuomet, niekas negaudavo didesnės pabaudos, nesjinebu 
vo nei pikta, nei arogantiška. Tie, kurie turi tikrą auto
ritetą, neparodo piktumo ir neskiria didesnių pabaudų.

Panelė Kotman buvo mandagi, maloni ir geraširdė: Ji 
padėjo daugeliui mokinių jų problemose. Ji mėgo suteikti 
malonumo ne tik žodžiais, bet ir dovanėlėmis. Bet ji buvo 
autoritetas, — ką ji pasakydavo visi vykdydavo be pasi
priešinimo.

Aš jos klausiau ir nejaučiau jokio nemalonumo per vi
sus aštuonis metus. Automatiškai pasiduodavau jos valiai. 
Tačiau vieną kartą --tai buvo Šaltą sausio mėnesio dieną, 
— mudviejų mintys susikryžiavo. Prisimenu, mergaitės 
čiužinėjo kiemo čiuožykloje, langai buvo išmarginti kris - 
talinėmis gėlėmis, bet keista, dabar aš visai neatsimenu 
priežasties dėl kurios mudvi skyrėvos nuomonėmis: tik aš 
niekuomet neužmiršiu kas po to įvyko.

Mudvi buvova darbo kambaryje. Direktorė sėdėjo prie 
rašomojo stalo, o aš stovėjau prieš ją. Ir aš protestavau 
ir diskutavau kažkokiu reikalu. Panelė Kotman buvo užim
ta, man prieštaraujant ji susinervino ir pyktelėjusi paša - 
kė; "Nesbit, eik į ugnį". Keiksmas buvo labai švelnus, pa
sakyta jumoro formoje, bet aš jį supratau kaipįsąkymą ir 
automatiškai pradėjau eiti į krosnį, kurio anga žėravo lieps
nomis. Ir tikriausia ten būčiau įpuolusi, jei ji nebūtų da
vusi naują įsąkymą: "Grįžk, Nesbit, ir sėsk . "

Keletą minučių buvo tyla. Sėdėjova ir žiūrėjova viena į 
kitą. Pagaliau direktorė pravėrė burną:"Gailiuoši, Nesbit, 
kad aš keikiausi. " "Tai nesvarbu", — atsakiau.

"Tu zinai, kad aš niekad nesikeikių — nemėgstu tuščių 
žodžių, bet šį kartą nesusivaldžiau".

"Gal aš pasielgiau netinkamai".,—pasakiau aš, nes tarp 
mokytojų yra papro.tys visus nesklandumus tuojau likviduo
ti nusileidžiant iš abiejų pusių.

"Panele Nesbit, jūs dirbate čia jau septyni metai.. . "
"Aštuoni. — pataisiau direktorę.
"Dovanokit — aštuoni. Visuomet jūs buvote rimta Ir gerb

tina moteris" — bet aš tai nepasakiau. Jei būtų nuo i keikęs 
kas kitas, tai užtektų pasakyti "atsiprašau" ir "užmiršk" 
ir visas reikalas būtų baigtas, tačiau čia buvo kitaip.

"Kviečiu jus rytoj pas save vakarienei". Jaučiau, kad tai 
nėra vien susitaikinimo reikalas.

"Noriu jums paaiškinti kai ką, prašau prisiekti pilną pa
slapties išlaikymą. Ar tai prieš jūsų sąžinę?"

"Ne. Sutinku prisiekti ir suprantu, kad tai kažkas labai 
svarbaus".

Nežinau, ko aš tikėjausi tą vakarą, bet tikriausia ne to 
ką patyriau.

Panelė Kotman maloniai mane priėmė ir nusivedė į val
gomąjį, kur srovėjo paruoštas stalas.

"Bijau suteikusi jums daug darbo".
Šeimininkė nusišypsojo ir paklausė:

"Ar asparagų sriuba jums patinka?
"O, taip. Ir labai".
Ji atnešė dvi lėkštes sriubai ir gražią pintinėlę su įvai

rios duonos gabalais. Tada ji padėjo ant stalo sriubai du
beni pilnakaršto vandens ir tarė ramiu balsu: "Pasidaryk 
gerą asparagų sriubą". Karštasis vanduo dubenyje pradė
jo konkuliuoti, drumstis ir įgavo gražią žalią spalvą. Pa
sklido skanus asparagų kvapas.

Šitas virimo būdas mane labai nustebino ir aš palikau 
atvira drebančia burna, bet kada panelė Kotman pripildė 
lėkštes sriuba ir ragino valgyti, ,aš susigriebiau:

Suprantu, kad tai būtų paprastas formalumas, bet ar jūs 
sutiktumėt paprašyti Dievo palaimos mūsų vakarienei"?

/bus daugiau/
5 psl.
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IMA:

už asm. paskolas

už mortgičius

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

KASOS VALANDOS:
18
17
15
14
11
14
6

20’/2 %
191'2 %

1 v.p.p.

% 
% 
%

%
%

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 18’/2% 
term, indėlius 6 mėn. 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 3 metų 
pensijų s-tą 
tapomųjų s-tų. 
spec. taup. s-tų 
depozitų-čekių s-tų 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 
mortgičius nuo

ANAPILYJE skyrius veikio sekmad. 9.30 v.r. —

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 sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

MOKA:
>' IK
S 1 8
/ k?

’zMlž 90 dienų term. ind.
už 6 mėn. . term, indėlius 

% už 1 metų term, indėlius 2 0 h %
a i5

17

% už 3 metų, term. indėlius 
% už pensijų, ir namųplanų, 
% už specialias taup. sask. 1 9 ' 'i %

11 
6

už taupymo sąskaitas 
už čekių sąskaitas (dep.).

Pirmutiniame ir didžiausiame fa f* JR
TORONTO LIETUVIŲ fAKA/VIAI
KREDITO KOOPERATYVE---------------------------------- —

PALAIKYTI, REMTI, TOBULINTI

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki k 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, 

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

siminimų atspindžiais. Mū 
sų vaizduotėje tuose savųjų 
susibūrimuose, tarytum gy
vas ir vėlei at si skleidžia nuo- 
slabus iietuvi škųjų 1 aukų pei — 
sažas, gimtojo sodžiaus pa
veikslas, vaiskiai mėlynuo - 
jauti lietuviškoji padangė, . .

Ir ne vien tik skambūs, ge
rai išreklamuoti, ir pasisekę 
susibūrimai,posėdžiai, dis - 
kusi jos, bei pasitarimai, bet 
ir patys paprasčiausi savųjų 
susitikimai, įspūdžiais pasi
dalinimai , šiandieniniame mū
sų gyvenime turi daug ir le
miančios reikšmės. Netgi ir 
mūsų taip mėgiamas pas! - 
žmonėjimas savose parapijo
se po pamaldų, arba ir šių 
Lietuvių Namų sekmadienio 
popietės, — nepaprastai di
delę reikšmę atlieka čionykš
čiame gyvenime.

Juose tebešvyti kibirkštė
lės tos pačios, iš amžių glū - 
durnos teberusenančios lie
tuviškos ugnies. Čia palaiko
mas gyvas, brangus, savas 
lietuviškojo žodžio 
skambesys, daina, są
mojus ir visa ki ta, ką gra
žaus ir vertingo šimtmečių 
eigoje mūsų tauta yra pavel
dėjusi, sukūrusi.

Šituos ‘visas, per eilę metų 
čia gražiai išsivysčiusius ir 
jau nusistovėjusius mūsų 
veiklos pasireiškimus, pr i - 
valome visi kaip vie
nas, palaikyti, remti, 
palei galimybes juos to - 
balinti.

Prisimenant gausias mūs i 
'.tautos senųjų ir dabartinių 
nąujų laikų kankinius; did
vyrius; patį branginus, ąj’ tur
tą gyvybę ant jos aukuro su
dėjusius , jokios mūsų pa - 
stangos n e g a t i būti per 
didelės. Mes neprivalome 
skųstis, dejuoti, ar savodi - 
deliais darbais didžiuotis. . .

Mes privalome būti verti 
tie vien d.dingos garsios mū- 
senolių praeities, bef ir ją 
palikto testamento mums, — 
"Visur ir visuomet išlikti iš
likimais savo gimtajai tėvų 
žemei, niekad neatsižadėti 
garbingo lietuvio vardo". ..

Pirmadieniais 10 - 3 =
Anltadicniais 10 - 3
Treč'iodieniais u‘ fl! • 1 žderyta z:
Ket i irtadieniois 10 - 8
Penktadieniais 10-8 z:

SeštL -Įi.įrJa'is 9- 1
Seknv; dieniais 9.30- 1

PASIŽYMĖJUSIOS SPAUDOS PI ATINTOJGS "SPAUDOS -
VAKARE"-iš kairės- C. rNDRELIENĖ ir A. STEPAITTENĖ.

Nuatr:St. Va rankos

SPAUDOS VAKAR A

Karšta VakarienėVEIKS aras

RENGIA SPAUDOS BŪRELIS

Generacijos MedPROGRAMOJE: TEATRAS ’’AITVARAS suvaidins trumpų kom

ĮĖJIMAS- $5.00 nsininkams ir studentams-$ 4.00

• Loterija

Šokiams gros POPULIARUS ORKESTRAS

TORONTO LIETUVIŲ NAMU Didžiojoje Salėje 
1573 Bloor

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI 

s.m. SPALIO 24 d. 
ŠEŠTADIENĮ 7 vai. v.

CHOR^ KONKURSAI
CBC radijas suorganiza

vo chorų konkursą, kuriame 
numatyta išdalinti $11.000 
premijoms. Dalyvauti gali 
vaikų, jaunimo-iki 21 m., ir 
suaugusiųjų mišrūs ir kito
kie chorai. Konkursui re
gistruotis-iki VASARIO 15 d.

JEIGU GERI IR GALI GERTI “TAVO REIKALAS“,
JEIGU NORI NUSTOTI — “MOŠŲ“.

AT EIK Į LIETUVIU, AA ( ALKOHOLIU ANONYMOUS) 
^GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
y TREČIADIENĮ, l 19 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 

ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 VJ y.
SKAMBINKIT :487-5591

6 psi.

1982 m.
Registracijos blankus ga

lima gauti National Radio 
Competition for Amateur 
Choirs, CBC, Box 5OO,Sta- 
tion A, Toronto, Ont., M5W 
1E6. Informacijas gausite ir 
tel. 925-3311, Radio Network 
Promotion, Extention 3486.

Kada geras naudingas dar
bas arba graži veikla, mums 
visiems gerai pasitarnau
jant įeina į madą , tampa 
pripažinta ir priimta, be 
abejo džiugina mus visas . 
Tai neretai pasitaiko ir mū
sų pilkame tremtini škame 
kelyje. Žvelgdami į pasi
rinktąjį kelią ir į pačius di
džiuosius mūsų lietuviškos 
veiklos barus, aiškiai mato
me ir to kelio jau nusistovė
jusias rodykles, bei mums 
privalomas eismo taisykles.

Kas metai įvairiose mūsų 
gyvenamųjų kraštų vietove.se 
surengiama visus apjungian
čios Lietuvių Dienos, — su
važiavimai, Jaunimo Kon
gresai , Šokių ir Damų šven
tės ir pan. Kas kelinti metai, 
įvyksta bendrosios ir didžio
sios Pasaulio Lietuvių Die
nos.

Nestokojame nė mažės - 
nio masto paprastėnių ir 
įvairių, daugiau mūsų kas 
dienybei bei gy venamu kraš
tų sąlygoms pritaikintų,tam 
pačiam lietuviškajam laoul 
past tarnauj ane i ų r engi nių, 
Tai įvairūs organizaciniai 
sąjūdžiai, suvažiavimai, kul
tūriniai bei meniniai susibū
rimu,, tradicija tapę meti — 
niai renginiai, tautos šven
čių bei mūsų garsių dič *y- 
rių paminėjimai. Visa-(ai ne 
tik kad parode mūsų pasi
rinkto keiio kryptį, paįvairi
na šios ilgai beužtrunkaačios 
kelionės valandas, bei ir su
teikia nuolatos reikiamos at
gaivos.

Toki e židiniai,. kaip kai 
mūsų lietuvis ko s parapijos, 
mokyklos, jaunimo centrai, 
lietuvi šitie ji namai, klubai 
bei visi kiti tautiniai ir religi
niai centrai ir yra tas tvi r
tas ir tikrasis mūsų pasi
rinktojo keiio pagrindas, at
ramos ir atsigaivinimo sto
telės.

Visuose šituose savų sukur
tuose židiniuose, arba ir po
būviuose mes ne tik atsigai
viname, bet ir iš naujo per
gyvename, sužėrime, pačių 
gražiausių vertingiausių pri

■ ■ - " ----- - -

DRAUDA (g)
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 •

Brecher-BanmkM INSURANCE AGENCY LTD.

V.iy rufhf’draudo • VALTERIS DREŠĖRlS
233-3334 - 231-2881 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
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533-1121 Walter Dauginis 822-8486
Insurance Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
>0raHafeaaaaaeaaia^i^RaBUBua»ua^aBaRaBaK>a^^aa^aHaaBBBBUMaBaBta^aaanBBaBaaK»Beaa^B^BaBaaaaBntuBaBBBaBB

f** >Sim&ns
-( Jgjk h Travel 

KVIEČIAME KELIAUTIKARTU
13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4 

Grupę lydi savininkai
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Nuperkama Lietuvęje giminėms automobilius, televizijas, 
šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 

Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL tel. (514) 669-8834
CHICAGO tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
TELEX 06-986766 TOR

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

V. 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

GLOBE TOURS
BALTIC CHRISTMAS - NEW YEAR

Depart 21 Dec, 81 — Return 04 Jan., 82 ( 2 Wks ) 
tour 1 LITHUANIA Leningrad — Vilnius — Leningrad COST $ 1,323 
tour 2 LATVIA Leningrad — Riga — Leningrad ..COST $ 1,291 
tour 3 Estonia Leningrad — Tallinn — Leningrad COST1! 1,261

Prices quoted from Montreal per person — twin basis.
Air tax, visa and insurance not includeti 
Subject to any increase in airfare.

ALL TOURS INCLUDE: - Trans-Atlantic APEX (Advance 
Purchase Excursion) airfare, first class hotel accomodation, three 
meals daily , transpotation in USSR, daily sightseeing, Gala 
New Year,s Party , porterage of two pieces of luggage.

Book early ! For detailed information contact:

GLOBE TOURS
1U66 Bloor St. West
TORONTO, Ont., M6H 1M6 
Tel: (416)531—3593

\7 "Aušra, sako, buvusi romantizmo padaras. Nesigin
čysiu. Tačiau ji atliko savo užsibrėžtą uždavinį : supa
žindino Lietuvos veikėjus vienus su kitais ir šiek tiek nu
švietė seniau dirbusius vargstančiųjų tautiečių labui. Iki 
"Aušrai " išauštant, nors jau buvo buvę būreliai Petro - 
grade, Rygoj, Maskvoje ir kitur, lietuviai inteligentai iš
sibarstę sporadiškai teveikdavo. "Aušra” kreipėsi taip
gi į liaudį. Neklausiama buvo, kas kurios tikybos ar par
tijos ar pasaulėžiūros buvo, o tik ar lietuvės ir ar susipra
tęs tautos gyvnėjas arba nors jos užtarėjas. J.Šliūpas

\/ Gulėjo /senieji lietuviai / kietai ? valgė stambiai 
žuvį, mėsą, retai virusią, bet daugiau keptą ir džiū
vusią, su nekurtais daržų vaisiais, bienu ir šaknimis 
gyvulius maitino, turėjo dar didžius būrius žirgų, me
dėj augančių, kurie žiemą , paėdjg. šieno prie žagų , 
sniegus po eglynus, beržynus dulkindami laigė, o pa
vasarį vienkartu su kitais galvijais lankose ganės. Šian
dien dar žemaitis , išvydęs puikų žirgą,1 sako: "It medė 
žirgas”, vienok jo mėsos nei gyvulių, ant apieros 
muštų, nevalgė. Duoną kepti ir midų dirbti mokėjo.

/S. Daukantas / iš ”Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių/
nepriklausoma uetuva
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO
KOOPERATYVAS

TALKA
'TAIKA

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125
kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% nekiln. turto pask. 21%
santaupas 15% asmenines paskolas 23%
term, depox. 1 m. ........18%
reg? pensijų fondo 16% Nemokama gyvybės ir asm. paskolv drauda.
90 dienų depozitus ...........19% Nemokomai pilnas čekių patarnavimas.

DARBO VALANDOS: pirmadienieniais—ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai. 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Liepos — rugpiuČIo men. Šeštadieniais uždaryta.

TOMAS KUDABA- Elenos ir Edvardo Kudabų 
sūnus, yra tapęs pforesionaliu futbolo žaidėju* 
Priklauso jau 6 metus B.C.Lyons.Vancouveryje.

Baisiojo Birželio dienų,kai 
Sovietų Rusija atvirai paro - 
dė, ko jie siekia baltiečių 
tautoms. Tai buvo tikrai įs
pūdinga demonstracija, su 
gausybe vėliavų bei plakatų , 
dalyvaujant šio krašto par
lamentarams.

o
Neseniai įvyko garsusis 

Vynuogių Paradas, kuriame 
vėl labai gražiai atrodė ir 
pasirodė Miss Lithuanian 
Community-Barbora SKRE - 
BUTĖNAITĖ, vežama liuk
susiniame automobilyje, ap- 
sidengusi balto minko pale - 
r i na.

Jai tenka daug pasidar
buoti lietuvybės reikalams 
įvairiuose, gausiuose pasi
rodymuose. Barboros tėvai 
yra vilniečiai.

o
Tradiciniai Pavergtų Tau

tų debatai-pietūs įvyks 1982 
metais sausio 1C d.,Esųuite 
viešbučio toje pat salėje , 
kaip ir praėjusiais metais . 
Vėl dalyvaus šio krašto par
lamentarai, vėl bus aptaria
ma šių dienų pasaulinės po
litikos reikalai. Kuo ma - 
loniausiai kviečiami visi lie
tuviai.

o
Pavergtų Tautų Organiza

cija šiemet stipriai pasi
reiškė ir dabartiniuose Len
kijos įvykiuose.Lenkų atsto
vai PT Organizacijoje yra ir 
žymūs veikėjai šioje, po 
Chicagos bene gausiausioje , 
lenkų kolonijoje. Jie dalyva
vo plačiai organizuotame au
kų rinkime Lenkijai, buvo 
matomi TV ir tuo būdu susi
tiko su Lech Walesa, atvy - 
kusiu į Buffalo miestą, esan - 
tį nuo mūsų kitoje Niagaros 
upės pusėje.

Lietuviai, ukrainiečiai ir 
čekai neužmiršta lenkų kės - 
lų į jų miestus ir žemes, ta - 
čiau palaiko lenkų darbinin
kų judėjimą. Pirmoje eilėje 
turi griūti Sovietų Rusija , 
kad išsilaisvintų visos pa
vergtos tautos. Gal nuo Len - 
kijos prasidės ir kitų pa - 
vergtų tautų laisvė.. .Vis - 
kam yra atatinkamas laikas 
ir vieta.

Pavergtų Tautų Organiza
cijos pirmininkas šiemet y- 
ra vengras Nikolas Mezes, o 
sekretorius lietuvis S. Šet - 
kus. Kor .

JUOZUI BURBAI
mirus,

jo žmoną. ANICETĄ., dukteris ALDONĄ, IRENĄ 
ir VIDĄ taip pat jų.Šeimas nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

MONTVILĄ ŠEIMA

Iš dešinės į kairę: sukaktuvininkas A.KENSTAVIČIUS,p . 
GUMBELIENĖ, p.GUMBELIS, Z.TUMAITIENĖ, J.ŠARAP- 

NTCKAS, S.KENSTAVTČIENĖ ir H. TUMA IT IS.

st. Catharines
PAGERBĖ LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJĄ 
ANTANĄ KENSTAVIČTŲ

LITUANISTINĖ VYSK. 
VALANČIAUS MCKYKLA

Hamiltono Šeštadieninė Li
tuanistinė Mokykla ir Augė
lesnieji Lituanistiniai Kur
sai pradėjo darbą spalio 3 d.

Mokyklos vedėjas yra pa - 
tyręs tame darbe K. Mileris.

Į specialią lietuviškai ne - 
kalbančių klasę įsirašė 8 
mokiniai.

Pradinės mokyklos aštuo- 
ni skyriai pamokas pradeda 
šeštadienių rytais 9:3C, bai
gia 12:3C.

Augšt. Lituanistiniai Kur
sai vyksta antradienių-vaka
rais - 5 - 8 vai., Thomas 
Moore gimnazijoje. Dėsto 
mokytojo cenzus turintieji 
V.Stanevičienė ir M.Leknic- 
kas.

Mokslo metus pradėjo 57 
mokiniai, Augšt. Lit.Kursuo
se- 13 mokinių.

AIDO CHORO REPETICIJOS
Po vasaros atostogų AIDO 

Choras repetuoja kas sek
madienį, 1 vai.p.p., para - 
pijos salėje.

hope be
IR TOLIAU DIRBAME

Atėjo vasara, ir iš tolo at
rodo, kad štai ir St.Cathari
nes lietuvių veikla pradeda 
nuleisti sparnus. Taip, ačiū 
Dievui, dar nėra. Veikiame 
kaip veikėme ir dar labai 
gražiai ir sumaniai.

Su Tautos Švente baigėsi 
visi^šios Apylinkės Valdybos 
minėjimų rengimai, kurie 
čia metai iš metų atlieka - 
mi be pertraukos. Žinome , 
kad jie yra esminiai palai
kymui tautinės dvasios, be 
kurios gali sunykti lietuvybė 
ir didžiausiose bendruome - 
nėse.

Tebeveikia ir visos orga
nizacijos, kaip ir veikusios , 
tiktai nebespėjamą tos veik
los aprašyti spaudoje.

o
Bene stipriausias šiais 

metais Pavergtų Tautų Or
ganizacijos pasireiškimas 
įvyko paminint prie miesto 
Rotušės 4G metų sukaktį nuo

Žmogaus gyvenime 75 me
tai yra reikšmingi. Ypatingai 
tiems, kurie iš pat jaunųdie- 
nų, tapus nepriklausomai Lie
tuvai, aktyviai dalyvavo tauti
nėje veikloje. Vienas iš tokių 
buvo Antanas KENST A VIČIUS 

Iš pat jaunystės gurėdamas 
vos 15 metų, gavęs iš tėvo pa
žymėjimą, įstojo į Mažeikių 
moksleivių 119 Šaulių būrį . 
Būdamas šaulys, ėjo įvairias 
pareigas ir už veiklumą bu - 
vo apdovanotas Šaulių Sąjun
gos žymeniu. Dalyvavo Klai
pėdos Krašto atvadavime ir 
už aktyvumą buvo apdovano
tas medaliu. Už nuopelnus 
Lietuvai, !O metų Lietuvos 
nepriklausomybės proga, bu
žo apdovanotas medaliu.

Kiekvienas lietuvis pergy
veno su širdgėla sovietų ir 
vokiečių okupacijas. Ypatin
gai sovietų, kuri buvo pati 
žiauriausia per pirmąją Lie
tuvos okupaciją J9 4D-41 me
tais. Taip pat sovietai žiau - 
rlai kankino lietuvius, ir le- 
bežudo, antrą kartą 1944 me
tais okupavę Lietuvą iki šiol.

Nežiūrint areštų, kankini
mų per tardymus, šaudymo 
be teismo, siuntimą 1 Sibirą 
vergų darbams ,lėtai mir
čiai, lietuviai nepakluso oku
panto priespaudai. Pradėjus 
organizuotis pogrindžio veik
lai, lietuviai, lietuvės akty
viai jungėsi ir ruošė planus 
atėjus tinkamam momentui 
vyti okupantą iš savo gimto 
krašto. Vienas iš tų pogrin
džio organizatorių buvo Ma
žeikių apskrities Antanas 
Kenstavičius. Nežiūrint ir

75 m. SUKAKTIES PROGA 
didelio atsargumo, plečiant 
veiklą netikMažeikių mieste, 
bei ir apskrities valsčiuose , 
jis buvo įtarias Po virš 6 
mėnesių aktyvios pogrindžio 
veiklos 1941 m. balandžio28 
d. 11 vai. nakties metu par
važiavus sa dviračiu pas sa
vo šeimą Į Mažeikių miestą, 
švintant A. Kenstavičiaus na
mą apsupo enkavedistai :Vai- 
cekauskas išbūvąs Mažeikiu 
miesto batsiuvys), Čaikaus- 
kas- rusas kilimo iš Lecka
vos (ten buvo rusų rezervas). 
Be jų buvo ir dar du rusai , 
aviacijos karininkai. A. Kens- 
tavičiaus name b; o nuodug
niai padaryta krata. grindys 
išluptos, popieriai nuo sienų 
nu’upti ir 1.1. Per kratą vis 
reikalavo pasakyti, kur yra 
paslėpti ginklai ir Sov Sąj vi
gą šmeižianti spauda. Kratos 
metu nieko neradę, išskyrus 
Aukštesniosios Policijos mo
kyklos baigimo ženklą, atsar
gos karininko ženklą ir meda
lius, gautas už tautinę veiklą 
iš organizacijų ir Lietuvos 
vyriausybės. Tuos visus žy
melius ir kelias nuotraukas 
— šaulių, policijos ir kari - 
ko uniformose enkavedistai 
paėmė. Liepė apsirengti ir 
išsivedė į NKVD būstinę tar- 
dymui.

Pirmas tardė rusas, pa
varde Muchin. Tardymo me
tu A. Kenstavičiul paneigus 
visus mestus kaltinimus, abu 
rusui karininkai puolė žiau 
riai mušti iki sąmonės nete
kimo. Sąmonę atgavus, jam 
leido nusiprausti sukruvintą

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ. LIAUDIES PASAKŲ,’.’.’.

PrAaldant

SKAMBINKIT:

1?5« kalnai 
pristatant 

Ir atsiimant 
365-7146

veidą, ir jis buvo nugabentas 
į Mažeikių kalėjimą- Sekan- 
kančią dieną vėl buvo tardo - 
mas tų pačių rusu aviacijos 
karininkų. Iš pradžių (kaip 
paprastai) tardymas vyko 
mandagiai: pasiūlė cigaretę, 
pasiūlė amnestiją, jei sutiks 
dirbti sovietams ir praneši
nėti apie pogrindžio "neiega- 
lę" prieš sovietinę veiklą.
A. Kenstavičius pareiškė; 
"Tokiai, veiklai patyrimo ne
turiu". Jam atsisakius dirbti 
prieš savo brolius išdavikiš
ką darbą, 1941 m. gegužės 2 
d. 1O vai. naktį buvo išvež
tas į Šiaulius, į sunkių darbų 
kalėjimą, bet ten nesant vie
tos, išvežė į Kauną.

Kaune A. Kenstavičius bu
vo vėl žiauriai tardomas ir 
mušamas iki sąmonės nete
kimo po kelias dienas iš ei
lės. Jis buvo pasiryžęs ge
ri au mirti, bet neišduoti sa
vo draugų — pogrindžio da
lyvių. Nuo mušimo ir spar
dymo pradėjo žaizdos pūliuo
ti, ir buvo perkeltas į sveiks
tančių kamerą. Ten išbuvo, 
kol prasidėjo vokiečių— ru
sų kar as. Karui prasidėjus 
ir pradėjus partizanams- ak
tyviai veikti, rusai nebesu - 
spėjo sergančiųj ų nužudyti ir 
tokiu būdu A. Kenstavičius iš
liko gyvas.

Antaną Kenstavičių gerbiu 
kad jis, nežiūrint žiaurių kan
kinimų per tardymus, pasi - 
ryžo geriau mirti, bet savo 
draugų neišduoti okupantui.

Buvęs A.Kenstavičiaus ba-.t- 
dradarbis — pogrindžio daly
vis, ir buvusiam K. Venckaus 
pavaduotojui (jis žuvo parti- 
zano mirtim per II-rą Sovie
tų okupaciją), man teko spe
cialiai nuvykti į tolimą Hope,
B. C. provinciją ir pagerbti 
A. Kenstavičių jo. 75 metų su
kakties proga. Ta proga įtei
kiau jam Lietuvos tautinę vė
liavą Ylakių valsčiaus pogrin
džio vardu.

Page'rbimc ceremonija įvy
ko š. m. rugsėjo mėn. 7 d. Ir

pagerbimo ceremoniją teko 
pradėti man. Po įžanginės 
kalbos pakviečiau! savanorio 
—kūrėjo dukrą—Zitą ZAJAN- 
KAUSKAITŲ— TUMA1TIE NĖ 
iš Vancouver!© įteikti sukak
tuvininkui dovaną— Lietuvos 
trispalvę. Ji prieš įteikiant 
vėliavą, perskąitė savo kuri - 
nį skirtą sukaktu vi ninko gar
bei:

"įMežinojau, kad turėsiu to
kią garbę šiandieną Tau į — 

teikti vėliavą trispalvę.
Tik ji žino Tavo gyvenimo 

ryžtą ir vargą.
Ji Tave vedė rikiuotėse ir 

kultų salvėje.
Tu Žemai tijos sūnau nu

mylėtas 
Trispalvė teka Tavo 

krauju 
Ir benamio tremtinio die

nos uždėtos 
Kaip trispalvė plazdėjo 

su vėjelių.
Ir aš, kaip ir Tu Žemaiti

jos laukuose 
Palikome laimingiausias 

dienas
Ir širdy ir maldoje aš Die

vui dėkosiu, 
Kad Stasė,' Antanas ir aš 

likom draugais'.’

Reikšmingą kalbą pasakė Van- 
couver’io LB-nės pirm. P. 
GUMBELIS, įveitindamas A. 
Kenstavičiaus patrijotiškumą 
ir remiamą tautinės veiklos 
darbų medžiaginiai. Taip pat 
sukaktuvininką jautriais žo
džiais pasveikino H. TUMAI - 
TIS. Po sveikinimo kalbų su- 
kaktuvininkuį padainavome 11 — 
giausių ir SveikiausiųMetų ir 
"Lietuviais esame mes gimę".

Sukaktuvininkas visiems pa
dėkojo už dovaną ir sveikini - 
mo kalbas.S.Kenstavičienė vi
sus svečius vaišino gardžiais 
valgiais. Visų nuotaika buvo 
gera.

Artinantis saulėleidžiui sve
čiai vyko į namus, nes kai ku
riems reikėjo irlOOkm. va
žiuoti iki namų.

J. Šarapnlckas

NETTOYEURS CLEANERS

1987. X.7

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVR1UR

7725 Georg* LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD ■ 
kuris jau seniai I ietuvi am s patarnauja. Darba, atlieka sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namu stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

PAŠVENTINTAS PAVEIKSLAS
Š. m.spalio mėn.3 d. .iš

kilmingai, dalyvaujant dide
liai miniai žmonių ir vysk . 
Deksniui buvo atidengtas

ir pašventintas Ai Aušros 
Vartų Marijos paveikslas. Jį 
įspūdingai nupiešė dail. R. 
Bukauskas.

Įdomus koncertas pratę - 
s ė iškilmes , kuris taip pat 
sutraukė pilnutėlę salę sve
čių. Plačiau-kitame "NL" nr.
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MIRUSIEJI:
• BURBA Juozas,62 m., ne
tikėtai mirė.Liko žmona A - 
niceta, 3 dukterys ir anūkai.

Palaidotas per AV parapi
ją.

e JANUŠKEVIČIUS Jonas 
mirė okup. Lietuvoje, vienin- 
tėlis brolis B.RUPŠIENĖS .

Užuojauta artimiesiems’.

e JURĖNAS Julius, a.a.
Danutės Svotelienės atmini
mui "Nepriklausomai Lietu
vai" remti paaukojo $20.

"NL" Redakcija ir Admi
nistracija nuoširdžiai dėko
ja.

• Dr.STYRAITĖ Rima iš 
Toronto lankėsi pas tėvus 
LaSalle. '

jų pasiruošimus 
Dienų programai 
spalio 11 d., pa- 

darbą, davė keletą 
. Ji yra atsakinga

» VISKONTIENĖ Dalia, mu
zikė ir dirigentė iš Toronto , 
lankėsi Montrealyje, susipa
žino su mūsų AV Parapijos 
Vyrų Choro ir Mergaičių 
Choro "Pavcisaris" darbu.Ji 
išklausė 
Lietuvių 
Toronte, 
gyrė jų 
sugestijų
už Lietuvių Dienų Koncerto 
muzikinę dalį.

• PUSARAUSKIENĖ Ste - 
fanija buvo operuota Reddy 
Memorial ligoninėje ir gy
doma toliau.
« J.LUKGŠIUNAS susi
žeidė ranką darbe ir buvo 
gydytas Qisen Mary ligoni
nėje.

0 PA RAGIS Mečys dar nėra 
pasveikęs, bet iš ligoninės 
jau sugrįžo į namus.
C es

I

• GAURYS Antanas, sužeis
tas automobilio nelaimėje 
per brolio Jono laidotuves , 
sveiksta.
e BUTVILAS Adomas sun
kiai susirgęs buvo operuo
tas Royal Victoria ligoni - 
nėję. Sveiksta dr.A.H. A- 
domonio priežiūroje.
• ŠALČIŪNAS Bronius yra 
susirgęs ir buvo operuotas 
Montreal General Ligoninė - 
je.
• RUDZEVIČIŪTĖ Aldona 
darbovietės išsiųsta savaitei 
Į specialius kursus Cttawoje.

TURTINGAS BA ZARAS
Montrealio lietuvių Auksi

nio Amžiaus Klubas HŪTA 
š. m. spalio mėn. 24 ir 25 d 
d. ruošia bazarą Aušros 
Vartų Parapijos salėje.

Numatyta:
1. 1OOO laimikių loterija
2. Kalėdinių dovanų kioskas
3. Medžiagų turgelis
4. Pietūs, pyragai ir kava
5. Loterija 6 vertingų fantų 

Atidarymas ŠEŠTADIENĮ,
SPALIO mėn. 24 d., 4 vai. 
p.p. ir uždarymas SEK - 
MADIENĮ, 1:30 min.p.p.

REPETUOJA, REPETUOJA, 
REPETUOJA

Kanados Lietuvių Dienų 
Koncerto proga, labai rimtai 
repetavo ir repetuoja Mer
gaičių Choras PAVASARIS. 
Du kartu į savaitę vyksta 
repeticijos. Repetuoja ir su 
mokyt. Jadvyga Baltuoniene, 
mokydamosi žodžius ir jų iš
tarimus.

PAVASARIS repetavo kar
tu su A V VYRŲ; CHORU ir su 
RAMUNĖLĖMIS iš Cttawos , 
kurios buvo specialiai dėl to 
atvykusios Į Montreal}.

Į KANADOS LIETUVOJ 
DIENAS "Pavasaris" vyksta 
kartu su A V Vyrų Choru au - 
tobusu.

Dr. J. MALIŠKA
DANil GYDYTOJAS

Dr A.O. JAUGELIENĖ^
DANTĮ Gy D5 TO I \ nį

14 10 Guy S|.. Suite 

Montreal . P.O.
Tel. Bus.: 932-6662 
Namų- 737—9681

I I- 1214 140 Si. ( atlicrine West, 
Suite 600, Montreal . P. Q. 
Tel. Bus. . 866- 8235 
N o m <į 4 8 8— 83 2 8

u’

t

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien
Šeštadieniais; nu
Sekmadieniais : n
GREITAS ,

76 26 Central 
Te! : 366 -9 74 2

a.
10

a e m iki 10 

m. iki 9:30
9 :

Dį
(į

4

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS

25 METŲ
ĮSTEIGIMO SUKAKTIES

PAMINĖJIMAS
Spalio 17 - 18 d.d.

AUŠROS VARTU P-jos SALĖJE
PROGRAMOJE:

Spalio 17 d. 6 vai. MINĖJIMO AKTAS
7 vai. MENINĖ DALIS

Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ ir sol. A. GRIGAS 
Akompanuoja m—me M. ROCH

8 vai. BANKETAS
Šilta vakarienė • Baras • Loterija

0 Bavaru orkestras DALYVAVIMAS : S 10.00

Spalio 18 d. 11 vai. —
12 vai. —

BROLIŠKAI KVIEČIAME

Dalyvavimas : S 5.00

REIKŠMINGAS JUBILIEJUS 
Montrealio L. K.MINDAU

GO ŠAULIŲ KUOPA švenčia 
reikšmingą-25-ių metų ide - 
alistinio darbo jubiliejų.Iš
kilmingame minėjime-kon- 
certe pirmą kartą Montrea
lyje dainuos sol.AĮgis Grigas 

o GUMAUSKAI, Saulius ir 
Irena, su dukrele Gailute 
atvyko iš Chicagos į tėvo ir 
uošvio Juozo Burbos laido - 
tuves.

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
UŽDARYMO PIETŪS

SKAITLINGAI DALYVAUTI
VALDYBA

• Dr.A.H. ADOMONIS, dir
bąs Royal Victoria Ligoni
nėje, turi privačiai su kitais 
daktarais kabinetą.Ligonius 
priiminėja pirmadieniais, 
nuo 6-9 vai. v. 296 St. Jo - 
seph Blvd., W/kampas Park 
A ve./, tel:274-9417.
0 CTTAJ, Kazimieras ir 
Veronika iš Toronto, buvo 
atvykę į Juozo Burbos laido
tuves.

"ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE "

KASOS VALANDOS

REALTIES CORP.DANPAR

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

duoda Paskolas

6%

1440 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 6OOA

Albertas N ORK ELIO N AS, B.A. C.S.ę., LB.

laiku saugoj imas ( Star age) 
r e tno d e I i 

parduodu

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal Hi T - 3 A 6 

TEL. 727 - 3 120 376 - 37 8 1

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBt • GYYYBft 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

I 1TAO MONTREALIO LIETUVIŲ
Ll IMO KREDITO UNIJA
1465 OE SEVE STREET. MONTREAL, OUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 

MOKA UŽ:
Term. ind. 1 m................ 18%
Certifiki.tai ......................  19%
Spec. taup. s—tos........... 17 %
Taupymo S — tas............... 11%
su apdrauda iki $2000.
Trumpalaikiai ind...............20 %
už $20,006 ir daugiau 
Ček ių, s-tas

Nekilnojamo Turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $ 10,000.

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3 — “ — — •

Ketvirtadieniai z 12 - 8 6 - 8
Penktadieniais 12- 6 12 - 6

'Mtacctčce
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

MONTREAL. QUEBEC 
H3A 2G6 TEL 288-9646

MEMBER D. N. BALTRUKONIS
IMMEUBI.ES - CLASIC IN

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARN AVIMAS- P IRKI MAS-PARDAVIMASnors naujo Į Montrealio 

kultūrinį gyvenimą, todėl 
rengėjos tikisi, kad visuo
menė įvertins jų pastangas* 
kaip ir praeityje įvertinda
vo ir gausiai susirinks 
praleisti jaukų ir įdomų 
vakarą. D.S.

Buvusios montrealietes 
Birutės Pūkelevičiūtės 
specialiai Hamiltono Lie
tuvių Dramos Teatrai AU
KURUI parašytą 3- jų 
veiksnių scenos išdaigą 
"Antroji Salomėja Painia
vose" bus galima iš - 
vysti AV Parapijos Salės 
scenoje š. m.SPALIO mėn. 
31 d., 7 vai. vakaro.

Autorė pavadino šį vei
kalą ne komedija, bet "iš
daiga" dėl to, kad jame į- 
vyksta dar keistesnių da - 
lykų, negu tradicinėje ko
medijoje.

Veikalą režisuoja Elena 
DAUGUVIETYTĖ - KU - 
DABIENĖ, šiemet šven
čianti 4C-ties metų sceni
nio darbo sukaktį. Patsai 
Hamiltono Lietuvių Teat
ras AUKURAS švenčia 3C 
-ties metų veiklos sukaktį. 
Vieną iš pagrindinių rolių 
atliks aktorius-jumoristas 
Vitalis ŽUKAUSKAS iš New 
York* o, dar taip neseniai 
linksminęs publiką per 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
sukaktuvinį balių.

.Katalikių Moterų D-jos 
Montrealio Skyrius nuo
širdžiai stengiasi įnešti ką

Montrealio Kredito Unijai 
LITAS reikalingas buhalte
ris—vedėjo padėjėjas. 
Kreiptis pas vedėja: 

Tel: 766-5827. 
arba raštu LITO adresu-

VEDĖJAS

GALIMA iŠfsiNUOMUOTI 
AUTOMOBILIUS

. F c/t O M. L. S.

SYSTEM 445 Jean Talon W. Suite 3U5 , Montreal , P.Q. 
Tel.: 273-9181 ............. Namu : 737-0844.

Te! . Bus: 482-3460
Res. 767-4690

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

3 10 VICTORIA AYE SHITE 409 
MONTREAL. P. Q. H3Z 2 .M 9

MONTREAL WEST AUTO
MOBILE galima gauti ns tik 
pirkti, bet ir IŠSINUOMUO- 
ti automobilius. VIENAI 
dienai - pradedant nuo $ 15 ar 
$ 20, KE LIO MS DIE NO MS , 
SAVAITEI, MĖNESIUI arba 
3 MĖNESIAMS.

Teirautis pas lietuvį Leo
ną GURECKĄ, tel:489-5391 .

Tel. Bus.; 722-3545

Res.: 256-5355

p . m.
p . m.30

NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 
St . Vili e La Sal le, P. Q.

36 5-0 505

Dr . A.S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 15 38 Sherbrook St.W. 
Suite 215, Montreal,? Q. Tel. 9 3 1-40 24 C. 

biADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b a., b.c.l. _. 
s

PARDUODAMAS
3 šeiiTii| narnos, garažas ir 
krautuvė geroje vietoje. 
Kreiptis Tel: 366—7519 
arba : 1-224-4732 .

me E. Suite 504 
Quebec, H2Y 1B7,

RENKU
878-9534

ADVOKATAS

J.P. MILLER B. A. B. C L.
16 8 Notre D o to e St. E. , Suite 205 
Tel: 366—206 3 h 866-2064.

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška medžiagą.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Tony s Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Portraits
Weddings

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAURINAITIS

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1945 p.

ADVOKATAS

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

4701 Bonnontyne, Verdun (kampas 2-nd Ave. ), Que. M4G1E6 
Tel. Bureau: 769-8824 ; Residence! 366-6245

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, Svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuveles I

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki. Que.

____________________________Tel. (819)449-4355.
NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Piece Ville Merit, Suite 6 27 Montr 
Tel: (514) 871-1430.

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS 
50 Du Dotntine, lie Perrot, •we, MTVJVt 

Res. Tel: 453-014S 
>B5HS?5e5252SnaS2S25aSBSa52S2S3£naS25liS352S2S2S2S2SaS2S2SB25ann57E5a

TRANS-QUEBEC SIDINGS LT. D.
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWIC2
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

MIC

ghreckas 
MENAGER

S 
LEONAS 
SALES

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ntreal west 
automobile
PONTIAC 0 BUICK • ASTRE

I * NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR N AU J U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠ IMTIMI J UMS, PAS (TARNAUS-! 
UŽEIKITE! .p ĮTIKINKITE! 

-PASINAUDOKITE!
PASIKALBĖKITE SU

Menaxer’iu Leo GURCCKAS 
i - -■

GM

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

8 psi.

8

8

IMMEUBI.ES
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