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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BIRŽELIO 29 - BRANDUOLINIŲ 
GINKLU SUMAŽINIMO DERYBOS

Iš Washingtono praneša
ma, kad Ženevoje, birželio 
29 d. vyks pasitarimai dėl 
branduolinių ginklų apribo - 
jimo tarp JAV ir So v. Sąjun
gos vyriausybių. Prez.Rea- 
gan’as užtikrino, kad laiky
sis SALT II dar nepatvirtin
tų susitarimų, jeigu tą patį 
darys Sov. Sąjunga.

Maskvoje, Sov. Sąjungos 
prez. Brežnev’as netgi pa
žadėjo "respektuoti ir prisi
taikinti prie JAV interesų" . 
Gal praregėjo ir atėjo į pro
tą prieš pasitraukdamas iš 
prezidento posto, kad įeitų į 
istoriją taikos balandžio pa
vidalu.

Bausmės kalėjimu siekia 
nuo 1-10 metxj už kyšių ėmi
mą, vagystes, nelegalią me
džioklę ir kt.

Jų tarpe kalinami: buvęs 
deputatas ministeris pirmi
ninkas, kabineto ministeris , 
du provincijų gubernatorių 
deputatai, 5 merai ir 17 fab
rikų direktorių. Buvęs Pi
ko prov. deputatas guberna - 
torius M. Wolyniak nubaus
tas lO-čiai metų už $ 3CO. 
OOO kyšių paėmimą.

Jeigu ne "Solidarnosč" , 
tai tokie ir toliau būtų gel
bėję ir auklėję liaudį....

kartą jam suteikta svarba.
Ar tai gudrus manevras, 

norint Įtaigoti, kad štai,ka-
r i nė vyriausybė ne tokia jau 
nelanksti ar nesupratinga, 
Jaruzelski ne toks jau blo - 
gas...

IRANAS LAIMI PRIES 
IRAKA C

Iranas susilaukė reikš
mingos pergalės po įtemptų 
1 mėnesio mūšių, Pa^yko

atsiimti iraniečių užimtą 
Kuzestano provincijos dalį 
su Koramšaro uostu.Irano
žinių agentūra tvirtina kad 
neužtenka atsiimti sritis iki 
pasienio su Iraku, nes tai ne
garantuotų, kad irakiečiai 
sustabdytų Irano bombarda
vimą iš savo žemių. Irano 
tikslas- nuversti Irako pre
zidentą Saddam Hussein’ą, 
tuo užtikrinant Iranui 
mą.

saugu-

POPIEŽIUS LANKO BRITANIJA v.
Popiežius Jonas Paulius 

II-sis,nežiūrint išsiplėtusių 
mūšių Falklande ir kaikurių 
aršesniųjų protestantų gru - 
pfu nepasitenkinimo, lankosi 
didesniuose ir mažesniuose 
Britanijos miestuose, ragin
damas krikščionis pamiršti 
praeities nesutarimus ir 
dirbti kartu.

Istorinis įvykis, kurį pra
dėti nedrįso ankstyvesnieji 
popiežiai.

GUATEMALA SIŪLOSI
REMTI ARGENTINĄ

Guatemalos vyriausybė 
pasįūlė Argentinai karinę 
pagalbą kareiviais, marinais 
ir parašiutininkais.

Įdomu,kaip jie išgalėtų tai 
padaryti, kai kraštui trūksta 
paprasčiausių reikmenų 
paprasčiausios tvarkos?

ir

FLIRTAS SU CENTRINE 
AMERIKA

Nikaragua ieško draugų 
Maskvoje.D.Ortegai lan - 
kantis Maskvoje sovietai
pažadėjo

VISKAS I SVEIKATĄ, ... 
ĮSKAITANT NEDATEKLIUS c»

Lenkijos vyriausybės nu
rodymu, žinomas mitybos 
specialistas ragino lenkus 
vartoti mėsą, "kaipo deser
tą" ir tvirtino, kad kuklesnis 
maistas, prie kurio privedė 
maisto trūkumas Lenkijoje, 
tikrumoje yra naudingesnis 
gyventųjų sveikatingumui 
/ geriau būtų kalbėjęs apie 
kuklesnį alkoholio vartoji - 
mą /.

"Teisybė, kad mūsų meniu 
neįvairus, bet negalėčiau 
pasakyti,kad mūsų tradicinis 
maitinimasis gausus rieba
lais, būtų pakėlęs lenkų 
sveikatingumą. Lenkai buvę 
įpratę galvoti,kad pietūs be 
mėsos-ne pietūs. Reikia iš
dalinti mėsos porcijas taip, 
kad kiekvienas šeimoje gau
tų, ko jam reikia. Jeigu val
gome mėsos pietums, vaka
rienei atsisakykime dešros.

Atsiminkim,kad proteinas 
randasi ne tik mėsoje, bet ir 
piene ar jo produktuose ir 
net kai kuriose daržovėse", 
kalbėjo ji s. Taip pat pabrė - 
žė, kad Lenkijos mėsos nor
mos patenkina jos minimumą 
žmogaus organizmui. Nepa
minėjo, kad ir tam minimu
mui gauti "pažangiame"ūkio

Popiežius lanko Škotijos vaiku ligoninę

PAGERBTAS IŠKILIAUSIAS 

AUSTRALIJOS JAUNUOLIS
Australijos Lietuvių Fon

das paskyrė500 dol.premi- 
ją iškiliausiam praėjusių 
metų Australijos lietuviui 
jaunuoliui. Krašto Valdybos 
Komisija vienbalsiai nutarė 
skirti premiją Eugenijui 
STANKŪNĄVICIUI. Ji buvo 
įteikta per Vasario 16 minė
jimą Perth’e.
'"'E.Stankūnavicius dirba su 
Apylinkės Valdyba, tautinių 
šokių grupe, sporto klubu 
Tauras, Lietuvių Namais ir

, visur, kur tik reikalinga tal
ka ir jauna lietuviška ener
gija.
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA

Šįmet Vokietijos lietuvių 
vaikų vasaros stovykla vyks 
nuo LIEPOS 17-RUGPIUČIO 
1 d. Stovykla skirta vaikams 
nuo 8-14 m.amžiaus. Vaikus 
į stovyklą atveža ir išveža 
tėvai arba globėjai.

Registruotis šiuo adresu : 
Litauische Volksgemein- 
schaft 6840 Lampertheim 4. 
Tel: 06256 - 322.

paramą naujoms tvarkyme, reikia laukti va-

SIU METŲ LIETUVIU RAŠYTOJU DRAUGIJOS 
PREMIJA LAIMĖJO POETĖ LIŪNE SUTEMA už savo ei
lėraščių rinkinį VENDETA. Premija įteikta Cleveland’e,
š. m.gegužės 22 d.

kasykloms, sveikatos apsau
gos Įstaigoms, žemės ūkio ir 
inžinerijos vystymui,ir 1.1.

Iškilmingų pietų metu 
Brežnev’as pareiškė, kad no
ri glaudesnių santykių su 
Nicaragua.

Jeigu Amerikos biznieriai 
nebūtų taip rūpestingai didi
nę savo turtus C.Amerikoje, 
o daugiau kreipę dėmesį į 
vietos gyventojų poreikius , 
nebūtų užsitraukę tokio nepa
sitenkinimo ir pavydo, kuris 
veda be jokio kito pasirinki - 
mo į Maskvos pusę...

landas, stovint eilėse. Taip 
pat, kad su "minimumu" fi
zinį darbą dirbantieji negali 
būti tikrai produktingi,kaip 
kad " nesveikai" užkandę 
dešrų ar lašinukų... Bet ką 
gi- tamsią liaudį reikia ap
šviesti. Aišku tik, kad jis 
pats, nors ir nefizinį darbą 
dirbdamas, su "minimumu" 
neapsieina. Šalia tų sveikų 
patarimų pamiršo patarti,ką 
daryti,kai ir tų pieno pro - 
dūktų bei tų išgirtųjų daržo
vių trūksta.

KODĖL PASIDARĖ VĖL 

REIKALINGAS KANIA?

NAUJŲ PRENUMERATŲ KONKURSAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba,kaip žino
ma, paskelbė naujų prenumeratų lietuviškiems patrioti - 
niams laikraščiams bei žurnalams rinkimo konkursą-vajų 
Pietų Amerikoje. Konkursas baigiasi RUGSĖJO 1 d. Jame 
gali dalyvauti visi Pietų Amerikoje gyvenantys lietuviai.

Terminui pasibaigus, konkurso dalyvis gauna iš laik
raščių ir žurnalų leidėjų liudijimą apie jo surinktas nau
jas prenumeratas ir persiunčia juos savo krašto LB ar
ba jai atstovaujančios organizacijos valdybai ne vėliau 
SPALIO mėn. 1 d.

Konkurse skiriamos 3 premijos- I- 350 dol., II- 
250 dol., ir IlI-ioji - 150 dol.

l aikraštis ar žurnalas, kuriam konkurso metu buvo 
surinkta daugiausiai naujų prenumeratų,gauna 250 dol.

PRANEŠA ALT A:

LENKIJOS VYRIAUSYBĖ 
NUBAUDĖ IR ’’SAVUOSIUS”

Pranešama, kad buvę 38 
Lenkijos vyriausybės tar
nautojai nubausti ųž per- 
naudojimą savo pozicijų.

Siurprizas: nušalintas iš 
pareigų Lenkijos Komunistų 
Partijos vadas Stanislaw Ka
nia paskirtas Valstybės Ta- 
rybon.Tokiu būdu nuo praei
to spalio mėnesio, pirmą

SUSIDOMĖJIMAS SIBIRO TREMTINIŲ SKAIDRĖMIS
ALTai parūpinus ištremtųjų į Sibirą lietuvių skaidres, 

jas jau užsisakė Birželio Trėmimų minėjimui Miami,Det
roito, Cicero lietuviai. Serijoje yra 37 skaidrės. Joms į- 
vadą ir kiekvienos skaidrės paaiškinimą yra paruošęs 
kun. J.Prunskis.

PRANEŠA ELTA-

JUGOSLAVAI SMERKIA PABALTIJO VALSTYBIŲ UŽĖMIMĄ,

Jugoslavų kompartijos žurnale "Socijalizam" šių 
metų pradžioje buvo išspausdintas Miloš Prelevič 
straipsnis apie " revoliucijos eksportą ".kuriame Mask
vos ekspansija Į Pabaltįjį ir kitas Rytų Europos šalis 
kritikuojama iš marksistini o taško. Autorius 
pabrėžia, kad Tarybinės Armijos įvykdytas "suvereninių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių teritorijų" užėmi
mas buvo HITLERIO- STALINO pakto ir "KLAIDINGOS 
STALININĖS POLITIKOS IŠDAVA".

Savo straipsnyje Prelevič’ius ypač nuodugniai nagri
nėja Raudonosios Armijos nesėkmingą bandymą okupuoti 
Lenkiją 1920-aisiais metais. Anot jo, "kai lenkai kovėsi 
savo teritorijoje /Varšavos priemiesčiuose /, jų kovos 
tikslas buvo ištausoti savo tautinę egzistenciją. Visi vi - 
diniai nesutarimai, klasių konfliktai buvo nustumti į ša - 
lį. Tai buvo tautinis karas, ir lenkų tauta sumušė ir iš - 
stūmė sovietinę armiją iš savo teritorijos.

Jugoslavų kompartijos teoretikas rašo, kad Raudono
sios Armijos dalinių pasirodymas prie rytinių Vokietijos 
sienų sukėlė panašią vokiečių darbininkų, ūki ninku ir mies 
tiečių reakciją. 1920 m. įvykusiame pokalbyje su vienu va
dovaujančiu vokiečių kompartijos asmeniu Klara Zetkin , 
Leninas prisipažino, kad raudonoji kavalerija su savo nu
šiurusiomis uniformomis sukėlė revoliucijos šmėklos 
baimę visose vokiečių klasėse ir visuomeniniuose sluogs- 
niuose". /Dabar toji armija ir atsišėrė ir apsirengė, dė
ka užimtųjų kraštų nuolatinio išnaudojimo ir apiplėšimo . 
Ne tik tai - ir savųjų žmonių Rusijoje išnaudojimu. Red/.

Pasmerkdamas Maskvos invaziją į Lietuvą, Latvi ją ir 
Estiją 1940 m., Prelevič’ius vis dėlto mėgina teisinti mė 
ginimą įvesti sovietinę sistemą Pabaltijyje 1918 metais.Tai 
tipiška jugoslavų kompartijos "šizofrenija": kilnus Leni
nas, baisus Stalinas. Prelevič’ius turėtų žinoti, kad 1918 
m. lietuviai, latviai bei estai į Raudonosios Armijos už
puolimą reagavo panašiai kaip lenkai ir vokiečiai. Nors 
Leninas tuo metu linksniavo tautų apsisprendimo teisę, jis 
1918- taisiais metais pasiuntė savo vakarų armijos divi - 
zijas užimti Lietuvą. Bolševikinės Rusijos armijai buvo 
pavykę gana toli Įsiveržti Į Lietuvos teritoriją, bet ji bu
vo sumušta. Lietuviams, kaip ir lenkams l92O-aisiais me
tais, kova prieš bolševikinius agresorius buvo susijusi su 
pačios tautinės egzistencijos klausimu. Lietuvių pasiprie
šinimas privertė Maskvą ieškoti kitos išeities. 1919-tų 
metų rugsėjo mėnesį Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
liaudies komisaras Čičerin’as laišku painformavo Lietu - 
vos vyriausybę, kad Rusija "neturi jokių agresyvių keti - 
nimų prieš buvusios Rusijos imperijos pakraščiuose nau
jai susikūrusias valstybes" ir pasiūlė pradėti derybas 
dėl karo veiksmų nutraukimo. O'1920 m. liepos 12 d. pa
sirašytoje Lietuvos-Rusijos taikos sutartyje Maskva už
tikrino, kad ji "gera valia visiems laikams atsisako nuo 
visų Rusijos suvereniteto teisių, kurias ji yra turėjusi lie 
tuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu".

Tie gražūs žodžiai pasirodė esantys klastingi: karo 
veiksmai prieš Lietuvą buvo tęsiami kitomis- ardomosios 
veiklos - priemonėmis. Po 20 metų Raudonoji Armija 
vėl įžygiavo į Lietuvą. Tačiau pasaulis atsisako pripažin
ti, kad ši okupacija teisėta. Jos esminį neteisėtumą pa - 
brėžia ir jugoslavų kompartijos žurnale /Socijalizam" iš
spausdintas straipsnis apie "revoliucijos eksportą".

PRANEŠA AL TA-

TELEGRAMA MARIJOS JURGUTIENĖS IR DUKTERS 
DAINOS IŠLAISVINIMO REIKALU

JAV prez.Reagan’ui ir Valstybės Sekretoriui A.Haig 
ALTos vardu dr.K.Šidlauskas pasiuntė telegramas, pra
nešdamas apie M. Jurgutienės Maskvoje vykdomą bado 
streiką, reikalaujant vizos išvykti su dukra pas savo vyrą 
JAV-se„ Prezidentas ir Valstybės Sekretorius prašomi 
paveikti į Sovietų Sąjungos vadovybę, kad viza būtų išduo
ta ir daryti pastangų, kad kuriam JAV Ambasados nariui 
Maskvoje būtų duotas leidimas M.Jurgutienę aplankyti. 
Po telegramų šis reikalas buvo plačiau išdėstytas dr. K. 
Šidlausko raštais prez.Reagan’ui ir Valstybės Sekretoriui 
Haig.

Kokią reputaciją nori pelnyti Maskva, kad bijo išleis
ti dvi moteriškes iš savo užgrobtų teritorijų ?/Red./.

ČEKAI UŽTARIA KALINAMĄ LIETUVĮ

Chicagoje leidžiamas čekų dienraštis "Denni Hlasa- 
tel",panaudodamas ALTos anglų kalba biuletenį, įsidėjo 
informaciją apie JAV atstovų Rūmų priimtą rezoliuciją 
Vytauto SKUODŽIO išlaisvinimo reikalu. Šio dienraščio 
redaktorius J.Kučera dalyvavo ALTos suruoštame redak
torių pasitari me.
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U z Lietuvos išlaisvinimą! U Z ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada!
Cor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

leidėjas nl spaudos bendrovė.
Redaguoja REDAKCINĖ KOLEGIJA
T ele fonas : f 514 )366—6220

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

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

Publishing Co. at 7722 George St., LaSalle, P.O. H8P 1C5

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

P.S. Bendradarbiu^ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija 
arba leidykla neatsako.

,,rr, -... .... ............ ....

NEPAMIRŠTAMAS 
BIRŽELIS

Saulė sugrįžta, artėja vidurvasaris. Jis skleidžiasi 
virš vandenų, pievų, miškų, kelių, tiltų, miestų. Bet vie-
ną BIRŽELIO dieną,prieš 41 metus, virš taikių Pabalti
jo vandenų, pievų, miškų, kelių tiltų, sodų, kaimų, mies
tų - vidurvasaris sustingo. Vienas Vidurvasario Birže
lis pavirto į GENOCIDINĮ, BAISŲJĮ,TRĖMIMU BIRŽELĮ.

Laikas bėga ir daug įvykių nusineša užmarštin. Nie
kas negalės, tačiau, nuplauti ir nusinešti užmarštin iš 
tautos sąmonės ir krašto atminties žudikiško, brutalaus 
okupanto ir brolžudžių darbų.

Kriminaliniai sutarčių laužymai nepradingo su Sta
lino mirtimi /kaip kai kas mėgina teigti/. Neatrodo,kad 
jie pradingtų ir Brežnev'o erai baigiantis. Melaginga ne
va "tautų brolystės" idėja meiliai skamba tik naivėlių 
ausyse. Po 41 metų,ta "idėja" vykdoma apsirūpinus bjau
resniais ginklais ar gudresniais melais ir toliau. Į vienos 
partijos fanatiškumo reples tempiami visi,kurie nepaži
no tikrojo raudonųjų "kultūros" nešėjų buko veido ir prie
vartaujami tie, kurie jį pažino.

Nekartosime žodžių, primenančių kas vyko per Aną 
Birželį. Juos žinome, jie bent dalinai užrašyti. Tik pri
siminki me, kad okupantas NEATLYGINO mūsų kraštui 
už padarytą kriminalą nei savo "apšvieta", nei "pažangio
mis idėjomis", nei savo "ūkių tobulinimais", nei savo 
"pramonės vystymu", nei savo "išplėstais tarptautiniais 
ryšiais", nei "darbo žmogaus gerbūvio pakėlimu", nei 
"marksizmo-leninizmo mokslais", nei savo mums, lie - 
tuviams nieko nesakančiais leniniškais, brežneviškais , 
vi są su jungi ni škai s -tar ybi škai s medali ai s.

Okupantas neatlygino. Jis tik toliau čiulpia sau nau
dą. Jis ir toliau svajoja įsitaisyti darbščių žmonių, my - 
linčių savo protėvių žemę, aptvarkytose ir kuriamose 
buveinėse. Jis ir toliau svajoja sunaikinti mūsų gimtąją 
kalbą, išniekinti istoriją,išrauti bet kokią savo tėvynės 
meilę. Jis ir toliau svajoja ištrinti teisės pėdsakus į ne
priklausomą nuo Maskvos valstybę.

Todėl- NEGALIME PAMIRŠTI nė ATLEISTI už Aną 
BAISŲJĮ BIRŽELĮ, kuris tapo simboliu visų kitų birželių 
ir mūsų tautos bei valstybės situacijos.

Todėl- patys apie jį žinodami,privalome apšviesti 
nežinančius. Nes toks jis gręsia visiems, ne tik lietu - 
viams ar baltiečiams.

Minėdami BAISŲJĮ BIRŽELĮ - NULENKIME susikau
pime galvas ir nenųleiskime rankų. Nes vieną vidurvasa
rį birželis negrįžo ir saulė sustingo. PLUNKSNA

XIX METINIS LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Fondo 19-tas metinis suvažiavimas įvyko 
gegužės mėn. 1 d.Chicagoje, Jaunimo Centro patalpose. 
Suvažiavimą atidarė Tarybos p-kas St. Baras, priminda
mas, kad Fondas jau yra išdalinęs apie milijoną dolerių 
kultūros reikalams. Šiemt jis švenčia savo veiklos 20 
metų.

Po vysk. V. Brizgio invokacijos, išrinktas prezidiu - 
mas- M. Lenkauskienė, dr. J.Račkauskas ir dr. J. Valaitis, 
sekretoriais M.Dranga ir D.Kojelytė.

Susikaupimu pagerbti mirusieji Fondo nariai, Fondo 
pradininkas dr.A.Razma jų atminimui uždegė žvakę,sol. 
J.Vaznelis perskaitė ilgą sąrašą mirusiųjų Fondo narių.

Buvo pagerbti Fondo pradininkai dr.A.Razma, dr.K. 
Ambrozaitis,dr. G. Balukas ir dr. J. Valaitis,kuriems gen. 
konsulė J.Daužvardienė įteikė žymenis. Ji pasveikino su
važiavimą, pabrėždama, kad Fondas yra stipri užtvanka 
prieš lietuvybės išnykimą. Pagerbi mą pravedė St. Baras.

Raštu sveikino Lietuvos atstovas dr.St. Bačlds, PL 
Bendruomenės vardu inž. Vyt.'Kamantas,primindamas di
džią Fondo paramą švietimui,kultūrai, JAV LB pirm.inž. 
V.Kutkus, linkėdamas visiems įsijungti Į Lietuvių Fondą, 
Kultūros Tarybos p-kė I.Bublienė.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos p-kas dr. J. Va
laitis pabrėžė, kad įsijungdami į Fondą, mes grąžinsime 
skolą Lietuvai. Sveikino Balfo pirm.M.Rudienė, Altos 
vardu-kun. J.Prunskis. Tautos Fondo vardu raštu sveiki
no J. Giedraitis.

Po protokolo skaitymo ir komisijų sudarymo vyko 
Valdybos pranešimai. ,

Lietumi Fondo Taryba per metus, susidedanti iš 18 
narių, turėjo 5 posėdžius. LF Valdybos p-kas dr.G. Ba
tukas patiekė apyskaitą. 1981 m. gauta 215,000 dol.paja
mų. Paramoms paskirstyta 135,000 dol. Valdyba 1981 m< 
turėjo 7 posėdžius. Bendras darbas apjungė įvairių pažiū
rų žmones.

Sekė Investavimų Komisijos p-ko P.Kiliaus informa
cijos , kurios taip pat padrąsinančios.
2 psl.

Iš JAV LB TRISDEŠIMTMEČIO MINĖJIMO ŠVENTĖS š.m. BALANDŽIO MĖN. 17-18 d.d.DETROITEj
- iš kairės- Rašytojas Jurgis JANKUS, laimėjęs LB literatūros premiją už apysakų rinkinį PAPARČIO 
ŽIEDAS, dail.Adolfas VALEŠKA, laimėjęs dailės premiją, dr.Rimvydas ŠILBAJORIS, laimėjęs lituanus- 
tinės publicistikos anglų kalba premiją, Petras PETRULIS, "Margučio" Radijo vadovas, laimėjęs radijo 
premiją. Nuotr: J.V. Danio

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

SANTARA-ŠVIESA 
SURENGĖ VAKARONg 
SU RAŠYTOJU
A. LANDSBERGIU

Jaunimo Centro Kavi
nėje, š. m. balandžio 23 d. 
Chicagoje, Santara- Šviesa 
surengė Vakaronę su rašyt . 
A.Landsbergiu.Jis paskaitė 
ištraukas iš savo LB premi
juoto veikalo "Vaikai Ginta
ro Rūmuose",pasidalino įs
pūdžiais kelionės po Europą, 
.painformavo apie PEN Klu-
bo veiklą, kurioje ir jis pats 
dalyvauja. Rytų Vokietijos 
PEN Klubo nariai laiko 
Maskvos liniją,kuri stengia
si varžyti rašytojų teises. 
Sov. Sąjungos rašytojai neį
eina į PEN Klubo narių eiles.

Artimoje ateityje Santara- 
Šviesa numato Violetos Ra
kauskaitės estradinių dainų 
koncertą ir rudenop- prof . 
A.Štromo paskaitą.

kodėl suklydo 
KUN. PUGE VIČIUS 
LIETUVOS ISTORIJOS 
ĮVYKIUOSE ?

Knygutėje, išleistoje ang
lų kalba "Lithuanian Catho - 
lie Religious Aid", vertimo 
redaktorius - Rev. Casimir 
Pugevičius.Spausdino Fran
ciscan Fathers Press, 341 
Highland Blvd.,Brooklyn,NY, 
11207.

Knygelėje "Catholics in 
Soviet occupied Lithuania" 
11 psl. rašoma: A "Major Po- 
wer":Fromthe Baltic to the
Black Sea /1386-1795/ -

" The young Lithuanian 
King’s first concern was the 
Teutonic pressure all along 
the Baltic. In 1410, Wladys- 
lawJagiello won the brilliant
victory of Grunwald / or 
Tannenberg/,where the Teu
tonic Order war completely 
defeated for the first time".

Mielas kunige Pugevičiau, 
ar Vytautas Didysis gyveno 
tuo laiku ir tame mūšyje da
lyvavo? Kokią rolę tame 
mūšyje suvaidino Vytautas ? 
Kodėl Jūs nutylite ? ? ? Isto
rikė dr.~ Vanda SRUOGIENĖ 
rašo: " Žalgirio mūšiui va -

Apie pelno paskirstymą pranešė dr. J. Valaitis. Dau
giausia buvo paskirstyta:lituanistiniam švietimui -30% , 
kultūros reikalams- 30%, specialiems projektams- 25%, 
studentų stipendijoms- 15%.

Meno Puoselėjimo Komisijos vardu pranešimą pa - 
darė dr. G. Balukas, plačiau papasakodamas apie pasauli-
nio garso įgijusi dail.Pr.Domšaičio kūrinių kolekcijos 
nupirkimą.

Apie Feder.Kredito Kooperatyvo veiklą painforma-
vo dr.A.Razma. Kooperatyvui išaugus, bus galima įsigyti 
namus, kompiuterius, kurie galės gerai patarnauti lietuvių
visuomenei.

M. Lenkauskienė pranešė apie Ohio valstijos lietu
vių dalyvavimą Lietuvių Fonde.

Agr.A.Šantaras Kontrolės Komisijos vardu pranešė, 
kad finansinių knygų patikrinimas 
kad buvo pravestas finansinių knygų patikrinimas ir jos 
rastos pilnoje tvarkoje.

Lietuvių Fondas, minėdamas 20 metų veiklos sukaktį, 
išleis knygą su svarbiausiu Fondo istorijos skyrium. Jo-'
je tilps 200 nuotraukų. Knygą redaguoja A. Bagdonas, al
bumą ruošia dail.P.Aleksa.

Pasiūlymuose ir diskusijose dalyvavo Inž. V. Nau
džius, A. Šantaras, J. Žadeikis, dr.G. Balukas. Priimtos 
rezoliucijos-dėl kooperatyvų veiklos, naujų narių verbavi
mo, testamentų nukreipimo, akcijos dėl Dariaus-Girėno 
pašto ženklų išleidimo.

Į Tarybą išrinkti- dr. J. Valaitis, dr.G. Balukas, dr. Ar 
Razma, inž. V. Kutkus, dr. J. Račkauskas, D. Ko je lyte. Kan
didatais liko kun. J.Prunskis, Pr. Masilionienė, Z. Juškevi
čienėj į Kontrolės Komisiją- K.Dočkus,A.Šantaras, V. 
Kleiza. Nutarta iš buvusių LF Tarybos pirmininkų suda
ryti Garbės Komitetą,kurio pirmininkas dalyvautų Tary
boje su balsavimo teise.

Sekė pietūs ir vakaronė. Sukaktuvinis banketas numa- 
. tytas lapkričio 27 d.

Po M. Lenkauskienės uždarymo žodžio, sugiedota
' Lietuvos Hi mnas kor. 

dovavo Vytautas”-/76 psl. , 
"Lietuvos Istorija". Vokie
čių istorikas Manfred HILL- 
MANN veikale "GrundziVge 
der Geschichte Litauens" , 
Darmstad , 1966, 43 psl . 
rašo: "Am 15 Juli 1410 wur- 
de das Ordensheer bei Tan
nenberg / GrUnwald, pagal 
netoli šio vardo esantį kai - 
mą/ vernichtend geschlagen 
/ sunaikinančiai sumušė/. 
Ulrich von Jungingen/Orde - 
no vadas/, der Hochmeister 
selbst fiel... Witowt/Vytau
tas/, dessen Aufgebote die 
Entscheidung herbeigefd’hrt 
hatten, zog bereits Anfang 
September aus dem Grdens- 
lande ab". „ „ ■

Vokiečių istorikas Haas 
Von Rimscha "Geschichte

nenbergo mūšį Encyclopedia 
Lithuanica, Vol. V, 367-370 
psl.: " Žalgirio mūšyje su
jungi ninku jėgos: lenkų, lie
tuvių, čekų ir kt. buvusios a- 
pie 100.000 /istorikas S. 
M. Kuczynski rašo/. Vytau
to vadovaujamos armijos 
buvusios 11.000 kavalerijos 
ir 6.GOOpėstininkų dalinių 
/368 psl./. "King Jogaila , 
the formal commander in 
chief, was attending Mass in 
his forest tent"/369 psl./.

Jogaila iš pradžių užjojo 
ant kalvos ir davęs signalą 
pradėti mūšį.Tuo tarpu Vy
tautas, be geros apsaugos 
derinęš sąjungini nkų ir lietu
vių armijų dalinius ir vado
vavo mūšiui.

Ruisslands" 125 psl. rašo : 
" Seine grė'sste Ausdehnung 
erreichte Litauen am Ende 
dės 14 Jahrhunderts und am 
Anfang dės 15 Jahrhunderts 
dank einer aktiven Witowd 
/Wytautas/ und schob seine 
Grenze in nordbstlicher 
Richtung bis neunzig klm vor 
Moskau vor. Witowd /Wy
tautas/ war i m Ost-europU - 
ischen Raum ein so mllchti -
ger politischer Faktor ge- 
worden, dass e r den A n - 
spruch auf eine KUnigskrone 
erhob."

Kaip žinome, Vytauto Di - 
džiojo karūnavimas Lietuvos 
karaliumi buvo paruoštas 
RUGSĖJO 8 dienai, 1430 m .

Žalgirio mūšyje Vytautas 
naudojęs naują vakariečiams 
strategiją, anais laikais nau
dojamą totorių. Vytautas 
greitai priešakinius mūšio 
dalinius atitraukęs į mišką , 
vaizduodamas pasimetimą. 
Tuo tarpu miške pergrupa
vęs, su rezervo daliniais vėl 
pradėjo smarkiai pulti kry
žiuočių dalinius.Tą patį da
rę ir lenkų bei čekų daliniai. 
Taip jie apsupę kryžiuočių 
armijas, jas sunaikinę.

Lenkų, lietuvių armijos 
apsupime sumušė kryžiuo- 
čių ir jų sąjungininkų dali
nius, užmušė jų vadą /Gros- 
stin Gebitiger/, 11 pilių vadų 
ir apie 1OC žymių kryžiuo-

Kaip žinome, lenkai sutrukdė 
ceremonijas suėmę pakelyje 
iš Romos pasiuntinius su ka
rališkaja karūna. Vytautas , 
nepriklausomai nuo Jogailos, 
valdė Lietuvą beveik 40 me
tų /1392- 1430/. " Vytautas 
buvo vienas iš . žymiausių 
valdovų ne tik Lietuvos, bet 
ir viso pasaulio istorijoje”- 
rašė dr. V.Sruogienė "Lie - 
tuvos Istorija" 71 psl. Taipgi 
galima rasti žinių apie Tan-

čių pilių vadų. Taip Kryžiuo
čių Ordinas /The Tento - 
nic Knights/ nebeatgavo sa
vo jėgos-galybės,nuo kurios
Lietuva, Lenkija ir kiti kai-
mynai kentėjo ir kraujavo.

Taigi, kun. Pugevičius, 
leisdamas istorines 
brošiūras, turėtų pasitarti 
su žinovu, Lietuvos is
toriku.

J. Vaidlonis

G G O '

APIE VYTAUTĄ
Vytauto karūnavimas pirmą kartą iškilo tuoinet, kai 

jis pasidarė galingas Rytų Europoje ir Romos popiežius 
buvo linkęs geriau remti Vytautą bei jo valdomą Lietuvą, 
kaip katalikiškojo pasaulio atstovą rytuose, negu Livoni
jos Ordiną. Ordinas kreipėsi į popiežių ir Vokietijos 
imperatorių, išpūsdamas Lietuvos-Lenkijos grėsmę ne 
tik Ordinui, bet ir Vakarų Europai. Ordino diplomatai 
nurodinėjo, kad lietuviai eina išvien su rusai s, totoriais ir 
net turkais ir grąso visai krikščionybei. Lietuva, nors ir 
priėmusi katalikų tikėjimą, bet jos valdovas nepakluso Ro
mos bažnyčiai ir Vokietijos imperijai. Vytautas,popie - 
žiaus padedamas, esą numatęs tapti Lietuvos ir Rusijos
karalium.

/Iš M. Jučas, "Nuo Krėvos sutarties iki Liublino 
Unijos"/ "Nidos" Kalendoriui

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Z.PULIANAUSKAS
/tęsinys/

Besibaigiant rūkui,privažiavome kalnuotą kelio sritį- 
Apeninų kalnynus. Tai irgi gražūs ir nekasdieniniai vaiz
dai. Rūkui visai pranykus, kelyje privažiavom daugybę 
įvairaus ilgio tunelių, kurie kartu sudarė apie 60 km.Ar
tėjant prie Florencijos miėsto, vadovas pažymėjo, kad šį 
miestą kas 5 metai užlieja vanduo. Tačiau gyventojai su 
tuo taip apsipratę, kad niekur nebėga ir veik visai nesijau
dina. Jis dar pridėjo, kad miesto upės giliame vandenyje 
buvo rastos dvi skulptūros. Jas nuvalyti užtrukę net 5 
metus. Buvo nustatyta, kad tai Michel Angelo darbai iš jo 
studentavimo laikų. Jos dabar esančios privačioje nuo
savybėje ir laikomos kambaryje po raktu visą laiką. Jas 
pamatyti galima tik susitarus su jų savininkais.

Kiek po pusdienio įvažiavome į miestą. Pirmieji 
žvilgsniai parodė, kad čia mažiau didingų pastatų-karališ
kųjų rūmų, negu Venecijoje. Nevisai mažas miestas -450 
tūkstančių gyventojų. Pagaliau autobusas sustojo prie vie
nų rūmų. Tai buvo mums skirtas viešbutis "Adriatico". 
Gavę raktus, sulėkėme į kambarius ir kiek susitvarkę, vėl 
keltuvais leidomės žemyn ir skubėjome autobusan, kur jau 
mūsų laukė šoferis ir gidė. Pradėjus judėti miesto link , 
gidė tuojau patebėjo, kad Florencijos mieste yra 68 vie - 
netai įvairių meno institucijų. Šia prasme, turbūt nesą 
kito tokio turtingo miesto pasaulyje. Vykstant miesto gat
vėmis matėsi daug kur žmogaus skulptūrinių figūrų. Mūsų 
pirmoji užeiga buvo į Akademinę Galeriją- Palazzo Vec
chio./ Įėjus rūmų salėn, tuoj krinta į akis, kitame jos 
gale stovinti jauno vyriškio skulptūra ant aukšto pjedes - 
talo. Tai Michel Angelo Dovydas. Tais laikais Florenci - 
jos respublikos vadovybė, pasitikėdama menininku,pa - 
prašė jo sukurti žmogaus skulptūrą, kaip laisvės sirribo - 
lį. Menininkas su tuo sutiko ir pradėjo pažadėtą darbą , 
būdamas dar tik 26 metų amžiaus. Šią skulptūrą jis kalė 
net keturis metus /15O1-15O4/.

Palazzo Vecchio su 94 m. aukščio bokštu statyti 
1298-1314 m. genialaus konstruktoriaus .kilusio ne iš kil
mingųjų, bet žemesnės klasės. Rūmai yra gražiausi viso
je Italijoje. Salės sienos išpieštos paveikslais, bet jų tu
rinys nesuprantamas dėl sunkoko jų įžiūrėjimo. Salės šo
nuose stovi dar kelios kitos žmonių skulptūros. Dar dvie
juose kambariuose buvo ir kitų žymių menininkų paveiks
lų. Iš šios Galerijos vykome Šv. Marijos vardo Katedrom

Netoli jos randasi upė Arno, ant kurios pastatyti ke
li tiltai 4-tame šimtmetyje, betgi vienas jų dar ir šiand- 
dien naudojamas. Milžiniška Katedra buvo pradėta sta - 
tyti 1296 m., bet jos statyba sutrukdyta dėl svarbaus kons
truktoriaus mirties. Galiausia buvo baigta 1421m. ,o 1436 
m. konsekruota popiežiaus Eugenijaus IV-tojo. Katedra 
yra gotikos stiliaus, jos fasadas- trijų spalvų marmuro. 
Vidus labai turtingas šventųjų paveikslais ir statulomis. 
Jos viduje Michel Angelo antkapi s, paveiksluotas ir kelio
mis skulptūromis papuoštas. Jis mirė, būdamas 89 m. 
amžiaus. Jis buvo skulptorius, konstruktorius ir tapyto - 
jas. Antkapį buvo pats sau susiprojektavęs. Arti Katedros 
stovi varpinės bokštas- Gioton Bell Tower. Jis yra ketur
kampės formos iki viršaus su langais. Labai gražiais or
namentais išpuoštas lauko pusėje. Vietinių žmonių tvirti
nimu, šis bokštas dar šiais laikais dėl savo grožio neturi 
pasaulyje konkurentų. Jis buvo pradėtas statyti 1334 m. ir
gi konstruktoriaus Giotto, bet po 3 metų jam mirus, bokš
tą užbaigė kitas asmuo 1359 m. Labai graži panorama 
matoma iš bokšto viršūnės, bet ją pasiekti reikia lipti 414 
laiptų. Statant Katedrą 1418 m. buvo paskelbtos varžybos 
pastatyti jos antrąją dalį su apvaliu stogu. Varžybas lai
mėjo Fi lipo Brunellisch ir tą dalį pastatė 1434 m. Toji 
dalis'dabar yra 91 m. aukščio. Michel Angelo susižavėjęs 
šiuo pastatu, tą patį padarė šv.Petro bazilikoje Romoje .

Arti Katedros yra didelė krikštykla, kuri šiandien 
skaitoma mieste seniausia. Statyta V šimtmetyje. Joje 
buvo pakrikštytas ir garsus rašytojas Dantė. Tš čia dar 
užsukome trumpam Šv.Kryžiaus bažnyčion, kuri laikoma 
viena iš gražiausių pranciškonų bažnyčių Italijoje. Joje 
taip pat labai daug šventųjų paveikslų ir pats išpuošimas 
labai meniškas ir turtingas. Ir čia yra Michel Angelo ant
kapio imitacija, sukurta garsaus menininko Vacari 1564 m

Pradėjus labai lyti, visi susimetėme netolimon par
duotuvėn ir restoranan užkąsti ir" gauti suvenyrų. Po to 
dar trumpam užsukome vienon meno galerijom Joje taip 
pat buvo labai daug meno paveikslų, portretų, statulų.

Vaikščiojant ir pravažiuojant autobusu, miesto aikš
tėse matėsi daug fontanų, papuoštų skulptūromis,-galima 
sutikti su tvirtintojaiSjkad Florencija tikrai yra meno ir 
muziejų miestas. Pradėjus temti,grįžome viešbutinpa - 
tenkinti, kad mūsų žinių bagažas vėl pasipildė naujomis ži
niomis.

Sekmadienio rytą išvykome iš viešbučio dar vienam 
ir paskutiniam sustojimui. Itaįjoję. Neilgai pavažiavę , 
sustojome Piza mieste, Galilėjaus gimtinėje. Čia buvo 
numatyta apžiūrėti Katedrą, statytą 12 šimtm. pra
džioje, krikštyklą, statytą 1278 m.ir pakrypusį bokštą - 
varpinę iš 1350 m. Šiame pramonės mieste nebuvo bend
ros ekskursijos su vadovu ar gide. Čia ėjo privačiai ten, 
kur kas norėjo. Į Katedrą ir krikštyklą nuėjo tik vienas , 
kitas keliautojas, o į pakrypusį bokštą- niekas nėjo.Pa
vaikščiojo tiktai aplink jį. Buvo pranešta,kad į bokštą 
lipti reikia labai siaurais ir ilgais laipteliais ir už įėji - 
mą mokėti 11 tūkst.lirų asmeniui. Buvo sekmadienio vidu
dienis. Ties Katedra, kitoje pusėje gatvės,buvo išrikiuo
ta eilutė įvairių pardavimo būdelių. Apie jas pavaikščio
ję, žmonės šį tą nusipirko. Po to visi išsiskirstė prieš - 
piečiams, kur kam patiko. Kadangi diena buvo graži, šil
ta, ties restoranu buvo išstatyti staliukai lauke, prie ša - 
ligatvių. Veik visi tokiais malonumais ir naudojosi. Jame 
jau paskutinį kartą mėgėjai užvalgė pizzos ar išgėrė dar 
puodelį cappucino kavos italų žemėje. Tai padariau ir aš 
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su žmona. Čia praleidę apie porą valandų, išvykome to - 
lyn,_ turėdami gaivoje dar užsukti į vieną-kitą miestą . 
Kiek pavažiavus nuo Piza miesto, kelyje vėl radome daug 
tiltų ir tunelių. Du iš jų gana ilgi. Privažiavę Genoa mies
tą, tame sutojome trumpai. Jis yra Kristupo Kolumbo gi m 
tinę. Kaip žinome, Kolumbas yra Amerikos atradėjas. 
Nors gimęs Italijoje, tačiau jį savinasi ir reiškia preten
zijas dar Ispanija ir Portugalija.

Genoa miestas turi apie 2,5 mil.gyventojų. Jis irgi 
turtingas architektūriniais paminklais, bet jame neperdaug 
tapybos ir skulptūros darbų. Nemaža bažnyčių,iš kurių 
garsiausia Šv. Lauryno Katedra iš 9-tojo šimtmečio. Sa
vo didumu Genoa yra ketvirtuoju miestu Italijoje. Dalis jo 
įsikūrusi Alpių papėdėje. Artėjant prie Prancūzijos sie
nos, kažkas iš keleivių pastebėjo, kad greitai paliksime 
šventąją žemę. Kitas gi atsiliepė, kad šventoje žemėje dar. 
perdaug velnių gyveną.

Galiausiai sustojome Prancūzijos muitinėje. Vadovui 
ir šoferiui nuėjus į raštinę, autobusan įlipo valdininkas 
tikrintidokumentų. Patikrinęs tik 6 asmenis išlipo ir dau
giau nebegįržo. Tai buvo pirmas toks tikrinimas visoje 
kelionėje tarp valstybių. Iš raštinės jiems grįžus,auto
busas riedėjo prancūzų keliais. Dviejų linijų greitkelis 
buvo gana geras. Automašinų skaičius mažas,bet artė
jant prie Nicos miesto, jų skaičius didėjo. Arti Nicos 
padaugėjo gyvenviečių skaičius Alpių papėdėje. Tarp ža
liuojančios gamtos kyšojo raudoni stogai, kas sudarė gra
žų gamtovaizdį.

Įvažiavus į Nicą,iš bendrų vaizdų galima buvo susi
daryti nuomonę,kad čia ne eilinis miestas. Gražūs pas - 
tatai, apjuosti dekoratyviniais žalumynais ir gėlėmis.Gė
rėdamiesi, nepastebimai privažiavonąe mums skirtą vieš
butį Aston Concorde. Suėję jo vestibiuliu, laukėme kam - 
barių paskirstymo. Tai buvo 15 aukštų ir 1OOG kambarių 
pastatas. Gavus raktus pamatėme, kad mūsų grupė išmė
tyta po visus jo aukštus. Man su žmona teko kamba
rys 5-tame aukšte. Viešbučiuose visur buvo naudojami 
keltuvai, bet mudu su žmona ne mėgome aukštai nakvoti . 
Esu prašęs vadovo, kad esant galimybei, mums skirtų kam 
barį galimai žemiau. Jis taip ir darydavo. Susiradę kam
barį, pradėjome tvarkytis ir tuo momentu tarnautojai pri
statė čemodanus. Išsimaudę ir persirengę išėjome gat - 
vėn ir čia pat susiradę banką,išsikeitėme naujos valiutos. 
Už amerikonišką dolerį davė 5, 56 frankus. Užėjome už-

alglmanto skiltis I
QVITAS

Vienojė, mums,, lietuviams, pagarbioje vietoje bu
vo iškabintas plakatas, spalvotas, šiaip jau beveik me- 

i.niškai paruoštas, reklamuojąs gana svarbią kultūriniai 
visuomeninę apraišką. Rodos, viskas tvarkoje ir spe
cialiai rūstauti ir kabinėtis lyg ir nebūtų reikalo. Šiais 
laikais užsiimti pigia kritika, išvis,tėra nedėkingas da
lykas. Vyruti, nepatinka tau, yra blogas plakatas, pa
gamink pats geresnį ir pasikabink. Taip ar panašiai at
šaus tas ar ta, papaišiusi taviškės sielos gelmių nepa— 
gaunantį lopinį skelbimųlentoje. Taigi, tokiu bū du visos 
kritikos tuoj pat ir nurimsta. Ne, negali nei nurimti, 
negali ir tylėti. Va, dėl tame plakate ryškiai šviečian
čio žodžio — Qvitas I Skaitai kartą, dar vieną, iš ar
čiau ir iš toliau, ir, visvien, liekasi aiškus ir nedalo
mas, toks vešlus, šaukiantis ir piktas — Qvitas ! Užsi
dedi akinius, nusiimi juos, nuvalai stiklus ir vėl skai
tai — jokio pasikeitimo — qvitas ir tieK.

Qvitas, Quebec'as, quantu teorija, status quo, qvita- 
cija, aqua vita, kas gi tvirtina, kad bendrinėje rašomo
je (ir kalbamojoje) mūsų kalboje nėra raidelytės — Q. 
Oficialiame alfabete (Dangau, kaip senai abėcėlė besi
mokyta !), rodos, nėra tokios raidės. Vadinasi, tik lai - 
kui bėgant, mūsų horizontams platėjant, daugelį pasau
lio kraštų išmaišius, pagaliau, atrandame tokią lyg pa
garbią, gana kitonišką ir mums naujovišką raidę. Ji , 
tiesa, gana populiari ir dažnokai girdima kasdieninės 
aplinkos gyvenime. Reiškia, lyg ir madingas dalykas, 
na, o kas madoje, tai turi būti ir madinga ir patrauk
lu ir egzotiška ir žavu. Tik tokiu būdu pasidarome qvitą 
ir, kas žino, rytoj, gal dar naujas Koks žodis, sakinys, 
plakatas, traktatas ar net gėralas — gira — ne kvasas, 
bet qvasas l Gal tas -Q- gėrimo skonio negadina, gal 
tik pataiso jį ? Gal padaro tokį daugiau pageidaujamu ?

Jei mūsų ryšiai su kalbinių santykių diciplinų nusta- 
mo tvarkytojais sovietinamoje Lietuvoje nebūtų tolti ri
boti, žinia, galima būtu laukti jų ekspertyzinės analyzes 
ir tvirtos nuomonės — išeivija nori priimti, naudoti ir 
įlietuvinti -Q-,tiek iš didžiosios raidės,tiek ir iš ma
žosios. Betgi, bent oficialioje pusėje, nepasitikint , 
vieni kitų sprendimais ir išdavomis, šį reikalą vertėtų 
palikti ateičiai.

Mūsų plakatų kalbos tyrinėtojai ir grynintojai Vilniu
je, greičiausia, nemato ir neskaito. Vis dėlto, vienas 
kitas laikraštis, ar bent speciali iškarpa, bent kartkar
tėmis, atrodo, turi progos būti perskaityta ar išklausy
ta. Vadinasi,yra tam tikrų vilčių,kad ir mūsiškė dirb
tinai sukelta audra vandens šaukšte, dėl to įmantraus- 
Q, gali likti ir pastebėta, išnagrinėta, gal net "Gimta
jame krašte" pakomentuota.

Faktinai ir egzilėje (tas žodis turėtų patikti net ir 
"Metmenims"! ) yra pagarbių institucijų, besisielojan
čių mūsų kalbos kultūra, vargais ir bendrąja padėtimi, 
kurios autoritetingu žodžiu galėtų bent kiek palengvinti 
esamą pusiau skausmingą situaciją, dėl to nelemtojo - 
Q. Kartais sakoma, kad Kai kuriais atvejais,pati gyvo
sios Kalbos vartosena, bent dalinai nustato priimtinas 
normas ar taisykles. Niekad neprigijo, savo metu kal
bininkų mums pirštas Vpurvabridis", o pasilikome, prie 
visad purvinai atrodančio kaliošo, O kaip su kojaspar- 
džiu, kojiniu? Teliko ir toliau futbolas,kurį,išeivijoje, 
greičiausia nukrikšf.ysime į sokerį. Visi šie pavyzdžiai 
rodo, kad plakato su qvitu piešėjai, tenenusimena, bus 
priimtas, vartotinas ir, evantuallai, mūsų akims ir au
sims skambės lietuviškais motyvais. Nėra taisyklės, 
be išimties. . .

kąsti į netolimą picos parduotuvę.. Joje gavome didelę 
picą, kurią vos pajėgėm dviese suvalgyti ir po puodelį ka
vos. Už tą sumokėjome 54 frankus. Išėjome pasivaikš - 
čioti. /bus daugiau /

Maironis
VASAROS NAKTYS

Naktis graži, rami, vaizdi;
Toli juokavimus girdi
Ir dainas ilgesy pradėtas*...
Malonu vienkart ir graudu;
Į tolį eitum vienud- du l...
Naktis graži, dangus žvaigždėtas.

Mėnulis šviečia. Pradalgių 
Pakvipo šienas. Už rugių 
Griežlė begriežia kanapėta. 
Ant kalno snaudžia pušynai; 
Kapuos sapnuoja milžinai’.... 
Naktis graži, rami , žvaigždėta.

Mėnulis šviečia. Nuo arklių 
Juodi šešėliai iš šalių 
Į kraštą lydi užžavėtą, 
Tenai , tenai , kur pušynai, 
Kur ilsis bočiai- milžinail...
Naktis graži,rami, žvaigždėta.

i

3 p si

3

3



I*

MAIRONIO VEIKALUS APREDANT TREMTINIO RUBAIS
Šiais metais sueina 50 metų nuo musų tautos dai - 

niaus J.MAIRONIO- MAČIULIO /1862-1932/ mirties.Su- 
kakties proga mūsų literatūros nagrinėtojai ir jos žino
vai, be abejo, spaudoje prisimins ne tik Maironio kūry
bos įtaką mūsų poezijai, bet ir jo visuomeninę veiklą - 
auklėjant jaunuosius kunigus, rodant mūsų didingos tau
tos nueitus kelius ir jos kovą dėl laisvo žodžio ir raš
to, kurio neleido caristinis erelis,

Maironis savo kūryba žadinęs tautinę sąmonę ir 
ryžtą atgauti nepriklausomybę, tik trumpą laiką tega - 
Įėjo pasidžiaugti tautos laisvės pavasariu,. Praėjus 
po jo mirties keletai metų - Lietuvą užgulė vidurnakčio 
tamsuma- 194G m.užplūdo raudonasis okupantas.

Sovietinis okupantas, anot Maironio žodžių "Tėvy - 
nės sultis pradėjo siurbti maskoliai:abrasitėlių pilną 
šalį privarė..Bevykdydamas genocidinę politiką, pa
rodė savo žvėrišką žiaurumą, žudant ramius gyvento - 
jus, kišant į kalėjimus patriotus ir vykdant nežmoniš - 
kas deportacijas įvairių užsiėmimų lietuviams.

Karo sąvartoje, susikibus vokiečiams hitlerininkams 
su rusais ir nepasidaKjant karo grobiu, Maironio apdai
nuota bočių žemė tapo mainų objektu ir karo lauku.Ko
munistiniam okupantui bėgant ir partizanams palydint, 
įkandin į Lietuvą slinko rūstusis rudasis okupantas, ku
ris lietuvos likimą surišo su vokiečių Reicho neatspė
jama ateitimi.

Sąjungininkams glostant žiaurųjį Staliną ir visokia- 
riopai remiant raudonąją armiją,kuri atsigavusi pradė
jo slinkti pri.e Lietuvos, dalis lietuvių, jausdami artėjan
tį pavojų ir nenorėdami patekti antrą kartą į komunis - 
tų rankas, traukėsi į svetimus kraštus, ieškodami 
prieglobsčio,pasirinkdami politinio pabėgėlio vargingą 
dalią.

Vokietijai kapituliavus ir sąjungininkams įkūrus 
UNRRA- Jungtinių Tautų paramos ir atstatymo adminis
traciją, pradėta teikti paramą ir globą karo išblokštiems 
pabėgėliams. Buvo steigiamos stovyklos ir rūpinamasi 
jų emigracija. Tokia stovykla buvo įkurta 1945 m.ir 
Meerbeck kaime, netoli Hannover’io. Kaimo gyventojai 
buvo nubausti iškeldinimu trejiems metams už ameri - 
konų bombonešio, nukritusio jų laukuose, įgulos nužudy
mą.

Stovykloje pagausėjus lietuvių skaičiui ir atsiradus 
mokyklinio amžiaus vaikų, buvo įsteigta pradžios mo - 
kykla, o Jonas Pečkaitis suorganizavo pilno 
kurso gimnaziją. Jis dažnai nusiskųsdavo,kad trūksta 
lietuvių rašytojų kūrinių ir vadovėlių. Jis pats juos 
stengdavosi varganomis priemonėmis pasigaminti ir pri
taikyti literatūros kursui išeiti. J.Pečkaičiui raginant 
ir įtaigojant, kad reikia ką nors daryti ir ieškoti kelių iš
bristi iš šios padėties- Jonas Narbutas kreipėsi į 
mane, kad prisidėčiau finansiniai prie J.Maironio "Pa
vasario Balsų" perspausdinimo ir jų išleidimo. Jis tą 
knygą buvo susiradęs pas stovyklos gyventoją J. Pili- 
b a i t y t ę.

Šios minties realizavimui pradėjome belstis į UN 
RRA duris, prašydami administracijos tarpininkavimo 
okupacinės valdžios įstaigose- gauti leidimą spausdini
mui. Mums buvo atsakyta, kad stovykla yra įkurta ne 
poetų žodžių skleidimui, bet išvietintų asmenų repatri
acijai ir emigracijai. Gavę pirmąjį smūgį, nutarėme 
kreiptis į mano pusbrolį agr. Praną R u d i n s k ą, dir
bantį "Detmold Baltic Central Advisory Council" prie 
anglų karinio štabo,kad jis padėtų išrūpinti leidimą at
spausdinti "Pavasario Balsų" bent 1CCO egz. mokyklų 
reikalams.

Netrukus gavome leidimą. Susiradę Minden’e nesu
bombarduotą spaustuvę, pradėjome vesti derybas dėl 
knygos atspausdinimo. Bet ir vėl susidūrėme su sun - 
kūmais: spaustuvė neturi lietuviško šrifto, reikia gauti 
leidimą popieriui, patiems taisyti korektūrą ir t.t.At
rodė, kad priėjome liepto galą. Tačiau netikėtai į mūsų 
rankas pateko Dillingen'o stovyklos išleistas lietuviš - 
kas laikraštis "Mūsų Kelias". J.Narbutas ryžosi va
žiuoti į amerikonų zoną ieškoti lietuviško šrifto ir tik po 
dviejų savaičių nuotykingos kelionės sugrįžo su šrifto 
pavyzdžiais. Surinkę UNRRA sandėliuose apie 500 kg. 
kartoninių dėžių kartu su raidėmis gabenome į spaustu
vę. Davus 1OOO RM rankpinigių, spausdinimo mašinos 
pradėjo suktis.

Tokia "Pavasario Balsų" X. laida, ICCO egz.tira
žu pasirodė tik 1946 m.gale ir gimnazijos mokinus,atsi
vertęs pirmą puslapį, jau galėjo skaityti:"Mišias ūžia , 
verkia, gaudžia, vėjas žalią medį laužo,'nuliūdimas širdį 
spaudžia, lyg kad replėmis ją gniaužo..."

Netrukus iš Meerbeck’o Lietuvių Gimnazijos ga - 
vome raštą:

"Gerb. ponams J.Narbutui ir P.Indreikai, 
Vykdydamas Mokytojų Tarybos š. m. birželio mėn. 5 d. 
nutarimą, aš perduodu Jums visų mokytojų padėką už Jū
sų, kaip Maironio "Pavasario Balsų" X-tos laidos leidėjų, 
gimnazijai suteiktą autoriui priklausančio honoraro vie
no tūkstančio RM dovaną". Pasirašė J.Pečkaitis, direk
torius ir Br.Krypienė, M.T. sekretorius.

J.Maironio "Pavasario Balsus" apvilkus "tremtinio 
rūbu"; ir užsukus ratą, turint omenyje, kad knygų leidi
mas buvo labai vargingas, vis dėlto pavyko išleisti ir 
"Raseinių Magdė" V-tą laidą 1947 m., 2GGO egz., "Jau
noji Lietuva" IV-tą laidą, 1946 m., 2GGG egz., "Mūsų 
Vargai" III-čią laidą, 1948 m. 2GOO egz. ir vysk. Va
lančiaus "Antano Tretininko pasakojimai" 2GGG egz. 
Autoriui priklausantis honoraras buvo paskirstytas:Me- 
ęrbeck’o Lietuvių Gimnazijai,pradžios mokyklai ir Tau
tos Fondui po 1CGO RM.

Prasidėjusi emigracija ir Meerbeck’o stovyklos iš
kėlimas į Wehen, nutraukė knygų leidimą.

Leidžiant Maironio poezijos veikalus, leidėjai jautė 
reikalo svarbumą: pateikti juos moldniams.kad jie ge - 
riau susipažintų su didžiuoju mūsų tautos kūrėju ir jį 
pamiltų. P.Indreika

MAIRONIS

JAUNOJI LIETUVA

Ketvirtoji laida

J. Narbuto ir P. Indreikos leidinys
1948 - metais Meerbeck’as

Branginamos knygos DP stovyklose

Juozas Šilėnus

VEIDU I ŠIAURE t t
Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

DANGUS PRIEŠ AUDRĄ
43 — /tęsinys/

Vokiečiai vaikšto rūpesčių apdengtais veidais. Aiški
na mums, kad tai Wehrmachtas baigia naikinti rusą jė
gas ir jie tuojau pereisią į triuškinančią kontraofenzy - 
va.

Pakilo šaltis net iki vienuolikos laipsnių celcijaus , 
medžiai apsitraukė storu baltai žibančiu šerkšnu. Apti
lo vėjas, išsigiedrinusiame danguje nematyti nė mažiau
sio debesėlio. Fronto garsai be atvangos drebina giliai 
įšalusią žemę. Rusų žvalgybiniai lėktuvai lyg dykumų 
sakalai ieškodami grobio, sukaliojasi virš mūsųpadan- 
ges.

Sausio keturioliktoji. Siaučia didelė sniego audra, 
naujais pusnynais užverčia neseniai išvalytus apkasus, 
slėptuves, bunkerius ir kelius. Vėjo siautime pradings
ta ir fronto gaudesys. Iš ryto šiaip taip nusikapstę į 
darbo vietę prie Kapinaičių, porą valandų padirbę grįž
tame atgal, negalėdami apsiginti nuo nešamo sniego . 
Ir taip per dieną maišosi dangus su žeme, ir tik vaka
re šiek tiek apsiramina.

Naktį, ruošiantis miegoti, staiga gauname įsakymą 
eiti išvalyti sniegu užneštus apkasus, kurie kiekvienu 
momentu gali būti reikalingi, turintiems atvykti Wenr
ol ach to kariam s. Nenoriai velkamės milinėm, mauna
mės pirštinėm, imarh kastuvus ir einam į apkasus, ku
rie neatpažįstamai užversti sniego vėpūtiniais.

Sniegas sausas, lyg paplūdymio smėlis. Palietus jį 
kastuvu, vėjas neša tolyn ir sūkuriais grįžta atgal. O 
mes, išsimėtę nuo vienas kito plačiam ruože, nakties 
tamsoje vos įžiūrime vienas antrą. Varnagė ir Gefrei- 
teris vaikšto ir ragina greičiau išvalyti: tik pabaigę te- 
gelėsime grįžti į barakus. Gerai išvalyti nuo užmesto 
sniego neįmanoma: vos spėji kiek nukasti ir vėl jau iki 
viršaus sniego.

Vėjas lyg replėmis gnaibo veidą, nosį, ausis, mažai 
gelbsti kepurės užleistos ausinės. Šaliku apsivynioju 
visą galvą ir atrodau kaip rusiška boba.
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Nakties tamsoje, Įsrutės pusėje iškyla didelių gaisrų 
pašvaistės, atsispindi nešiojamo sniego vilnijime. Kaip 
niekuomet, artilerijos dūžių kanonada gaudžia lyg dide
lė perkūnija, atrodo vis didėja ir artėja.

Nakties tamsoje girdėti orą virpiną rusų lėktuvų gar - 
sai, jie retkarčiais praūžia ir virš mūsų galvų. Ilgi pro
žektorių šviesų stulpai ramsto juodą padangę, ieškoda - 
mi priešo lėktuvų, jų įkandin liejasi zenitinės artileri
jos šviečiamijjų šūvių ugnis. Ji sproginėja įvairaus dy
džio ugnies kamuoliukais, dusliais sprogimų dūžiais 
liejasi į bendrą fronto ugnies simfoniją. - Iš nematomų 
lėktuvų įvairiomis kryptimis skraidokulkosvaidžių švie
čiamos kulkos, didžiais sprogimais krenta bombos: ne- 
pertoliausiai nuo mūsų aerodromo užsiliepsnoja didžiu
lis gaisras. Meteorais į žemę krenta lėktuvai, keno jie- 
rusų ar vokiečių -- saiku atspėti. Virš bombarduojamų 
vietų žiba daugybė šviečiamųjų lempų.

Žemė dreba, žemė siūbuoja, rodos ir jauti jos virpė
jimą apkaso dugne. Mirtis siaučia žemėje ir danguje. 
Ir taip tas įnirtingas mirties šokis tęsiasi apie trejetą 
valandų. Lėktuvai banga po bangos, be atodairos kre - 
čia bombų kraitį,, prožektorių šviesos varsto nakties 
tamsa. Zenitinė be paliovos kosti, akinančiai šviečia 
įvairiaspalvės raketos . siaubingai plazdena didelių,gais
rų pašvaistės, pragiedrėjęs dangusnusibarsto spindin
čiom žvaigždėm...

Kai mes baigiam apkasų valymą, laikrodžio rodyklė 
rodo antrą valandą nakties. Grįžtame, baltu šerkšnu 
aptrauktais drabužiais, nuo šalčio įraudusiais veidais, 
atšalusiom kojom, miegui besimerkiančiomis akimis .

Laimei, Šlubio rūpesčiu randame šiltai prikūrentą 
kambarį. Skubiai nusimetanti įšalusius rūbus ir lenda
me į guolius, trumpam kelių valandų poilsiui.

Sprogimų ir patrankų ūžesys, žemės virpesys užliū
liuoja nuvargusius. Ledu užšalusiais langų stiklais 
klaidžioja gaisrų šešėliai.

Sausio aštuonioliktoji. Netikėtai gaunu laišką iš Jo
no Punktuko. Praneša, kad neužilgo būsime pašaukti į 
desantininkų mokyklą. Džiuginanti žinia pakelia mūsų 
nuotaiką. Nusibodo čia per ilgai tūnoti, norėtųsi pasi
reikšti aktyviau.

Esu paskirtas į gaisrinės dirbtuvę dirbti priešduji
nių įrengimų. Frontas tarp Įsrutės ir Gumbinės kalku
liuoja kaip verdantis katilas, jų garsų nesustelbia nė 
siaučianti pūga. Rusų lėktuvai su vėju lenktyniaudami, 
akiplėšiškai nardo virš mūsų aerodromo, niekas nepa- 
stoja jiems kelio. Audros sūkuriuose sunku išgirsti jų 
priartėjimus. Jie staiga išnyra iš po žemų debesų ir 
visai neaukštai pranerta paleisdami keletą serijų iš kul
kosvaidžių į gaisrinės pastatą.

Skubiai bėgame į slėptuvę išgirdę jų priartėjimą, ir 
taip kartojasi per dieną keletą kartų. Keikiasi gaisri
ninkai rusų adresu visokiais "farfllaktais ir sakremen- 
tais", kad negali baigti pradėtų kepti blynų. Rimtesnių 
nuostolių rusų lėktuvai nepadaro, tik vieno pastato sto
gą kaip rėtį prakalė.

Su vakaro tamsa siautusi pūga apsiramina. Vos . spė
ję pavalgyti ir vėl išvaromi valyti sniegą. Keikiamės ir 
einame. Lendame į apkasus ir metame sniegą. Vietoje 
per dieną snigusio sauso sniego, ima drėbti biauri šlab- 
driba. Po pusvalandžio apkasai vėl pilni su kaupu snie
go ir taip trypiame vietoje. Nuo šlapio sniego sumirks
ta rūbai ir batai, milinės skvernai sunkūs ir kaip maz
gotės maišosi tarp kojų, pirštinės visai šlapios ir ran - 
kiį pirštai nuo šalčio nutirpę, nugaroj šalta drėgmė , 
krečia drebulys.

Mūsų darbą prižiūri Varnagė ir Gefreiteris: jie įsi
traukę į apykakles, sušlapę kaip ančiukai, slampinėja 
nuo vienos vietos į kitą ir ragina greičiau baigti. Jiems 
irgi atvirame lauke nėra nė mažiausios užuovėjos, o į 
apkasus užsislėpti jie nedrįsta.

Ir tik po dvyliktos grįžtame į baraką. Įėję į kamba
rį. net nusigąstam, neatpažįstam vienas kito, visų vei
dai ir rūbai apnešti purvino sniego danga ir esame dau
giau panašūs į juodžius ar indėnus, o ne į baltuosius 
žmones. Einame į prausyklą ir prausiamos šaltu van
deniu. Keikiasi vyrai valydami rūbus ir linki įsakymo 
davėjams pažinti tokį malonumą.

Pyktis praeina, kai iš Mokytojo sužinome, kad po il
gų kautynių krito Varšuva, neatlaikiusi masini o spaudi
mo. Radio žiniomis ne tik Varšuva, bet ir Čenstakava 
jau rusų rankose. Į šiaurę nuo Varšuvos paimtas Mod- 
lina miestas. Rusu puolamieji smaigaliai nesulaikomai 
veržiasi gilyn į tikrosios Vokietijos teritoriją, be jokio 
didesnio vokiečiu pasipriešinimo. Tarp Šliosbergo ir 
Rominstatės vyksta kieta gynimosi kova. Mūsų many - 
mu, atrodo rusai nori savo puolimu pasiekti Dancigą. 
Jei jiems tai pavyktų, meę atsidurtumėm nepavydėti - 
nam apsupimo žiede, su mažom viltim iš jo išsilais
vinti .

Sausio dvidešimtoji. Jau ir vėl esame prie evakua
cijos slenksčio. Visiems likusiems vietos gyventojams 
įsakyta kuo skubiausiai išvykti. Ūkiuose liekančių gy
vulių ir turto apsaugai paliekamos pajėgesnės folksštur- 
mo grupės.

Vėl užsitvenkia sniegu užversti keliai, sunkiai pakrau
tais pabėgėlių vežimais. Kartu su vietos gyventojais 
evakuojami ir prievartos darbams atvežtieji įvairių tau
tų darbininkai. -

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS APIE KAUNA
/iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

Didžiausias Lietuvoje pienininkystės kompleksas randasi 
Kaune, kur planuojama laikyti 1200 melžiamų karvių. 
Kitas vietas užims telyčios. Visi darbai mechanizuoti,y- 
ra įrengta karuselės tipo melžimo aikštelė. Įrengimai ga
minti R. Vokietijoje. Jai aptarnauti reikia tik 4-ių mel- 
žėjų-operatorių. Vienu metu karuselėje melžiama 40 
karvių. Kas bus su geriausios melžėjos medaliais ?

VASAROS GASTROLES
Lietuvos dramos teatrai 

pradėjo vasaros gastroles. 
ViIniaus Akade mi nis Dramos 
Teatras gastroliuoja Kaune , 
o Kauno Dramos Teatras 
gastroliuos virš mėnesio 
su 11 veikalų.

MEDICINOS FAKULTETAS 
PAMINI STASĮ RUIB[

Eidamas 55 metus,po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Vil
niaus Valstybinio Universi
teto Medicinos Fakulteto Fi
ziologijos ir Biochemijos 
Katedros docentas Stasys 
Ruibys.

Stasys Ruibys gimė 1927 
m. sausio 18 d. Marijampolė- 
je/kažin kodėl vietinė spau
da rašo "Kapsuke"- juk tais 
metais tokio miesto nė 
miestelio nebuvo iš viso.../ 
tarnautojo šeimoje. 1944 m. 
baigęs gimnaziją , -įstojo 
į Kauno Taikomosios Dailės 
Kursus ir buvo priimtas į 
Architektūros fakulteto I-ą 
kursą. 1946 m. įstojo į Kau
no Medicinos Instituto gydo - 
mosios specialybės kursą . 
Šį Institutą baigė su pagyri - 
mu ir nuo 1952 m. dirbo gy - 
dytoju - terapeutu, o vėliau 
neuropatalogu Alytaus Cent
rinėje Ligoninėje. Čia jis 
dirbo ir klinikinės laborato
rijos vedėju. Išdirbo 7 me - 
tus Eksperimentinės ir Kli
nikinės Medicinos Institute 
jaunesniuoju moksliniu bend
radarbiu, 1966 m. apgynė di
sertaciją apie reumatinius

susirgimus.
Šalia savo tiesioginio dar

bo dirbo ir pedagoginį, skai
tydamas paskaitas įvairiose 
Vilniaus medicinos mokyk
lose, Vilniaus Universite
to Katedroje, Pedagoginiame 
Institute. Nuo 1971 m. gavo 
docento titulą. Yra paskel - 
bęs apie 40 mokslinių darbų, 
straipsnių, dalyvavo konfe
rencijose. Žinias gilino ir 
jas perteikė savo kolegoms, 
lankęs Maskvos ir Leningra- 

'do gydytojų tobulinimo cent
rus. Jis buvo aukštai verti
namas visų Lietuvos gydy - 
tojų, laborantų ir visų, kas jį 
pažinojo, kaip rašoma už jo 
aštrų protą, išsamias pas - 
kaitas, gerą žodį ar patari
mą.

SUNKIAI APRŪPINAMOS 
MAŽESNĖS VIETOVĖS

Pranešama, kad Šėtoje 
veikia 5 parduotuvės, bet 
jos nesistengia tinkamai ap
rūpinti gyventojų. Trūksti 
cukraus pudros, krakmolo , 
kitų maisto prekių. Kiek ge
riau dirba ūkinių prekių par
duotuvė, tačiau ir joje retai 
būna aliumini jaus puodų,pie
nui bidonėlių, taburečių, kė
džių.

Sėtoje, maisto produktų 
parduotuvėse irgi trūksta į- 
vairių kulinarijos gaminių.

Gyventojai skundžiasi,kad 
negali nusipirkti būtiniau - 
šių gatavų drabužių, nepa - 
kanka guminių batų,kaliošų.

MANO EŽERĖLIAIAldona Skirutytė

U

X
i

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

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namų ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

Donaldui D.: 661 — 1733.

1982. VI.3

1941. VI „22, vokiečiams pradėjus karą prieš Sovietų 
Rusiją, Kaunas buvo viena iš pagrindinių jų žygio kryp čių,. 
Tos dienos rytą vokiečių aviacija puolė Kauno aerodromą, 
apmėtė jį bombomis, sudegino kai kuriuos pastatus. Rusai 
iš Lietuvos bėgo taip pat per Kauną. Bėgdami sprogdino 
kai kuriuos pastatus. Aleksoto tiltą susprogdino tuo me
tu, kai per jį važiavo raudonosios armijos daliniai. 
Dar neatėjus vokiečiams, miesto valdymą ir visą Lietuvos 
kontrolę paėmė į savo rankas partizanai. Iš Kauno kalė
jimo išsivadavo šimtai dar gyvų /bolševikai nespėjo išvež
ti ar nužudyti / politinių kalinių. Buvo užimtos strategi
nės.vietos, įstaigos, sandėliai. Kai 1941. VI. 25 Kauną
užėmė vokiečiai, rusų įstaigų čia neberado, jų vietoje 
tvarkingai dirbo lietuviškos įstaigos, Lietuvos rezisten
cinė vyriausybė.

Br. Kviklys /iš "Mūsų Lietuva"/ 
1941.V .22 lietuvisukilimas prieš sovietinę okupaciją 
sovietų-vokiečių karui prasidėjus.

AKCELERACIJA
Juozas Bulota

/ištrauka iš knygos "Visapusiška Moteris)",

Tomuką aplankė Senelis Šaltis.
Vos Šaltis spėjo nusimesti maišą su dovanomis ant 

grindų, Tomukas pribėgęs atvėrė jį ir ėmė tempti į 
kampą.

— Tomuk, palauk, Senelis pats išdalins,--sudraudė 
jį tėvas.

—• Ė-ė, jei tik pasitaikė — tai ir nesnausk l Ne aš, 
kitas pagriebs, — išsiviepė Tomukas. — Vakar pats 
mamai sakei. . .

Senelis Šaltis ištraukė iš maišo automobiliuką.
— Čia Tomukui !
Tomukas trenkė dovaną ant grindų.
— Pats juo važinėk ! Kur aš jį dėsiu be garažo ? 

Pamanyk — daiktas . O "Liukso!' neturi ?
— Tomuk, žiūrės, va, kas šitoje dėžutėje ! Čia il

gi tau ! x • .
— Fiū-ū ! Buratinas 1 Medfnkojis ! Reikia man jo.
Buratinas vartaliodamasis nulėkė po stalu.
Tomukas Įsirėmė rankomis Į šonus.
— O diskų .neatsinešei ? ABBA neturi? Ir BoniEm 

neturi? Matyt nežinai, su kuo juos valgo. .. Na ir su
mautas senis pasitaikė !

Senelis šaltis sumišęs pasirausė maiše.
— Tomuk, čia skaidrės ! Miegančioji karalaitė ir 

septyni nykštukai !
— Dar ko ! Lyg aš nežinočiau, kad miegančioji ka

ralaitė — tai mano mama. Paklausk tėtės, jei netiki. . .
— Tomuk, negražu ! — apstulbusi ėmė bartis mama.
— Kad negražu, tai nežiūrėk. O.džinsų, seni, netu

ri? Už Vranglerį arba Levi, mama sakė, bet kas pus
antro šimto paklotų. . . Velvetinių kelnių aeatnešej ? 
Macimiom, jei turi. Uždarbis pusiau !

Senelis Šaltis galutinai sumišo ir atatupstas ėmė 
trauktis prie durų.

Tomukas vis neatlyžo.
— Tik nebandyk įkišti kramtoškės J Jei turi su Lio- 

leku ir Boleicu — duok šen ! O mūsiškę pats žiaumok I
Senelis Šaltis nejuokais supyko.
— Jeigu tu šitoks, nebeateisiu kitąmet !
— Didelio čia daikto f Ir taip vos kojas paveiki... 

Nosis, žiūrėk, šviečia Kaip pamidoras I Vakar tai lar 
xej su tėte, o šiandien nekaltą senelį vaizduoji. . . Ma
ma sakė, duos jums abiem kaip velniam ! Žino, kur 
judu buvot !

Senelis Šaltis spruko pro duris, net dovanų maišą
užmiršęs.

Tomukas pagriebė maišą ir sviedė pavymui bėgan
čiam laiptais Seneliui Šalčiui.

— Pasiimk, gal dar prireiks ! O dėl manęs gali dau
giau nevargti ! Tėtė turi gerą blatą ir visko man gaus.

Už lango krito snaigės. Tomukas atsidrėbė į fotelį , 
įsijungęs magnetefoną, ir, trepsėdamas, į taktą koja, 
niūniavo:

— Kis my, kis mv, kis my, beibi

DAUG ŽŪNA EISMO 
NELAIMĖSE

Per balandžio mėnesį 
Lietuvoje žuvo 43 žmonės 
ir sužeistų 245. Padaugė
jo nelaimių ypač dėl mo - 
tociklininku kaltės, kurių 
daugelis keliauja neblai - 
vūs.

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

■n

ATEIK Į LIETUVIŲ A,A. f ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

8 vai. vakaro.
LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

Portraits
Weddings

TonyS Photo Studio
Portraits 
Manage
Passeport Passport
2540 SHERBROOKE - E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tek: 669—8834

kRea/i 
veidrodžiai

Antanas Gustaitis

POLITIKO ŠERMENYS

Žilas angelas klaupkoje verkia, 
Rimtas velnias į uodegą kandas: 
Daug jie buvo šunybių nusmerkę, 
Glostę žemėj nužemintų randus, 
C štai rymo bejėgiai abu 
Ties politiko juodu grabu.

Ilgą dieną jie barės ir svėrė 
Kaltę , nuopelnus, frako skvernus, 
Suskaičiavo kišenėse gėrį - 
Ir nuleido nuliūdę sparnus: 
Ant liežuvio medus ir siera, 
C nabašninko sielos nėra. „ „

Kaip jį bausi, jei žygiuosna vedė, 
Ritos žodžiai, kaip akmens kieti, 
Ar pagerbsi, kad lipo į medį, 
Kai už laisvę kovojo kiti ?
Kas ten kančiai ar laimei dangaus, 
Jei beliko vien kelnės žmogaus ?

O politikas šypsosi žvairas. 
Velnias ordine, šypsny — dangus.
Dešiną ja į angelą dairos,
Kreipia kairę į kipšo ragus, — 
Ir dalinkitės broliai abu,
Baltą draugą su juodų grabu *„..

SKEPTIŠKAI

Nežinom, kam žydi žibutės ir ievos, 
Kam čiulba žydrynė ir žemė erdvi, 
Nežinom, kur neša nežinomas dievas, 
Suglaudęs , kaip žiedus, mūs širdis po dvi, - 
Kas esam užaugę ir mirę dorai, 
O giedame choru visi padarai:
Gyventi gerai *„

Gyventi — mylėti, gyventi — ilgėtis, 
Gyventi — už kitą aukoti save,
Gyventi — kad žygius Įamžintų Goethės, 
Kaip Žilvinui grįžti su kraujo srove ’. — 
O Kronos įrašo į smėlį paikai: 
"Gyveno, kovojo, paseno plikai, 
Ką baigė — pradėjo iš naujo vaikai..."

/ Iš naujai pasirodžiusios knygos "Ko liūdi,putinėli?"/

JONINĖS

Joninių išvakarėse, dar saulei nenusileidus, mergi - 
nos eidavo į pievas kupoliauti žolynų, vadinamųjų kupolių. 
Iš jų pindavo vainikus, juos plukdydavo upėje, mesdavo į 
ugnį, į medį, eidamos miegoti, dėdavosi po pagalve. Vi
sa tai buvo daroma, buriant, kada ir už ko ištekės. Žoles 
rinkdavo ir vaistams. Buvo tikima, kad surinkus devy - 
niuose laukuose devynių rūšių žiedų ir juos su rasa sušė- 
rus karvėms, jos ilgai neužtruksiančios ir būsiančios pie
ningos. Joninių išvakarėse surinktos kupolės būdavo naudo 
jamos ir žmonėms nuo įvairių ligų gydyti. Dzūkijos val
stiečiai jų prikaišiodavo namų pastogėse, kad šių nepa
liestų gaisras, kad kupolės nusvilintų laumėms nagus.

/iš : "Lietuvių etnografijos bruožai"/
^4* *4* *4*r* *»**jf* *7* *7* *7'* *T* *7*

ŽA LIAN YKŠTIS
SPECIALIAI AUGINAMI GRYBAI

Ne vienas mūsų yra klausęs ir galvojęs, kaip būtii ga
lima užsiauginti grybų. Ne vienas svajojo apie savo ba - 
ravykų ar voverinių grybų sodybas... Pasirodo, kad tų 
grybų auginimo ir pasisėjimo sąlygos turi būti visiškai 
gamtiškai natūralios, nes šie grybai yra simbiotiškos pri
gimties augalai - jie auga tik santykyje su tam tikro me
džio ar krūmo plonųjų šaknelių, tam tikros sudėties že - 
mėje ir drėgmėje. Iki dabar dar nepavyko dublikuoti šių 
sąlygų ir "prisijaukinti" grybus.

Yra viena rūšis, kaip rašo Ontario Agrikultūros ir 
Mitybos Ministerija- šampinjonai - kurią galima auginti 
naminiu būdu. Jie auginami Kanadoje,Ontario provincijo
je, specialaus komposto lysvėse. Šiluma, drėgmė ir vė
dinimas yra kontroliuojami,ir nuo pasėjimo trunka kele
tą savaičių iki jie užauga tinkami valgyti.

Pietvakarių Ontario srityje randasi didžiausi tų šam
pinjonų auginimo centrai. Ypač daug tokių grybų ūkių vie
noje vietoje randasi Golden Horseshoe vietovėje.

Šviežių grybų kepuraitės pasižymi kreminiai balkšva 
ar šviesiai rusva spalva, jų žiaunelės tankios.

Namuose šampinjonus tinkamiausia laikyti dubenėly
je, apklojus drėgna medžiaga arba popieriniame maiše. 
Šaldytuve juos laikyti reikia daržovių skyriuje ir ska - 
niausi jie naudojant nevėliau kaip už savaitės.

Šiuos grybus prieš naudojant reikia tik lengvai nu - 
šluosyti drėgnu skudurėliu arba greitai perleisti per bė
gantį šaltą vandenį. Šampinjonų nereikia mirkyti vande
nyje, nes jie greitai jo prisigeria, praranda skonį ir 
minkštumą. Jų nereikia ir lupti, tik nupjauti galiuką ko - 
to, kur yra užsilikę smėlio ar žemės.

Mėgėjams eksperimentuoti su augalais išleista į 
rinką specialios šampinjonų auginimo dėželės su sėklo
mis. z

5 psl.
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Toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame JR M AR > A| AB 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAffiA 
KREDITO KOOPERATYVE — .........—...............

A. LUKOŠIUS

MOKA: IMA-
14 % ui 90 dienu term. ind.
14^*% už 6 mėn. term. ind.
15 ■ % už 1 metų term. ind. už asm. paskolas nuo 19 %
13 % už 3 metu term. ind.
14 % už pensijų pi ana už mortgičius nuo 18 54%
14 % už namu plana
13 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
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

PRISIMINĖME LIETUVĘ MOTINA^

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 H 
Penktadieniais 10-8 = 
Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
90 dienu termin. indėlius 13’/2% 
180-185‘d. term, ind...........14 %
term, indėlius 1 metų........141/i%
term, indėlius 3 metų........13 %
pensijų s-tą . 14 %
spec. taup. s-tą................... 13 %
taupomąją s-tą 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 19 %
mortgičius nuo 18 1/4%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

TRADICINE GEGUŽINE
Lietuvių Namų tradicinė 

gegužinė įvyks BIRŽELIO 27 
d., sekmadienį, Clairville 
Parke. Gegužinės programą 
parūpins LN Vyrų Būrelis.

Jie taip pat rengia 2-jų 
savaičių poilsio stovyklą 
Wasagoje LIEPOS 24-RUG - 
PIŪČIO 7 d. Planuoja ge - 
rą kultūrinę ir pramoginę 
programą. Registruotis gar 
lima jau dabar pas V. Kulnį 
tel: 769-1266 arba LN rašti
nėje tel: 532-3311.

LIETUVIU NAMAI GRAŽĖJA
Kam teko mesti žvilgsnį 

nuo Bloor ir Alhambra gatvių

įrengtose, patogiose patalpo
se. Veiks virtuvė su visais 
patarnavimais, dalyvaus įvai
rių sričių žinovai su prane
šimais. Numatomos įvairios 
staigmenos, koncertai, gegu- 
žynės, žaidimai, laužai. .

Platesnę informaciją teikia 
V. Kulnys, 769-1266. Laišku 
galima kreiptis: Toronto Lie
tuvių Namai, 1573 Bloor St. , 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

L.//. MOTERU BŪRELIO
VEIKLA

Šių metų gegužės 2 d. Lie
tuvių Namuose įvyko metinis

Pačiame gražiausiame me-, 
tų laike, kada žaliu pavasario 
kilimu apsikloja žemė, ir kai 
sužaliuoja sužydi, švelniomis 
spalvomis pasidabina gegu
žis — savaime ir nejučiomis 
mes daugiau nei bet kada 
prisimename savąsias moti
nas.

Tai įvyksta daugiausiai gal 
dėl to, kad šis gražusis mė
nuo bene artimiausiai mums 
primena tą nuostabiai švelnią, 
tyrą sau palyginimo neturin
čią motiniškąją meilę. Visa 
tai dar ryškiau suprantame , 
pajaučiame ir išvyvename, 
kada mus išnešiojusios, už
auginusios, gvveniman išlei
dusios motinėlės, atlikusios 
savo motiniškąją misiją, iške
liauja Amžinosios Tylos ir 
Taikos Karalystėn.

Kaip jau įprasta, ir šiais 
metais gegužės 9 d., sekma
dienį čia gyvenantieji gausiai 
rinkomės į Lietuvių Namus , 
jau iš anksto buvo pramaty
ta ir surengta specialūs iš
kilmingi Motinos Dienos pie
tūs.

Įeinant į Popietę, visoms 
motinoms buvo pn segta po gė
lytę, o prie nuotaikingai pa
ruoštų stalų — jos pavaišin - 
tos vyneliu. Scenoje .tamsia
me užuolaidų fone visu dėme
siu smigo didingas, per visą 
sceną nusitęsiantis pasveiki
nimo užrašas, "Sveikiname 
Lietuvę Motiną".

Abiejuose scenos šonuose 
skoningai dienos , nuotaikai 
pritaikytos puikavosi dekora
cijos — lietuviškojo darželio 
palangės imitacija su balta 
tvorele, žalumynais, pasvi
rusiais jaunais berželiais 
svyruonėliais. Salės sienas 
puošė įvairių mūsų meninin
kų piešti paveikslai.

Šiai Popietei įpusėjus, da
bartinis Toronto Lietuvių 
Namų pirm. V. Dauginis pa
sveikino gausiai su savo ma
mytėmis atsilankiusius sve
čius, o ypač visas motinas. 
Tiems, kurie jau jų nebeturi, 
linkėjo jų neužmiršti, gyven
ti nors jų paliktais' gražiais 
prisiminimais, paliktaisiais 
pamokymais, patarimais, jų 
motiniška meilė mums. ' Ta 
proga buvo pagerbta, įtei - 
kiant simbolinę gėlių puokš - 
tę, salėje esanti jau prie šimt
mečio prisiartinusi žilagal - 
vėlė senutė motina, buvusi 
Sibiro tremtinė Marija Škrin-

kiuosius darbus. Tik nepa
prastoms sūnaus pastangoms 
Vakaruose ir Lietuvoje liku
sių geradarių pagelba, nors 
ir saulėleidyje, jai pasisekė 
pasiekti tikrąją laisvę.

Negalima praeiti nepaini - 
nėjus ir tai, kad šį kartą ir 
lygiai tuo pačiu metu, tos 
pačios Lietuvės Motinos gar
bei iškilmingi pietūs įvyko 
ir didžiojoje-Anapilio salėje, 
ir tenai dalyvavo per 400 
svečių. Anapilyje pietus par 
ruošė garsioji tos srities 
specialistė J. Bubulienė.

Motinos Dienos garbei pri
taikintą programą atliko lie
tuviškos Maironio Mokyklos 
choras, vadovaujamas muz. 
Dalios Viskontienės.

Dvi sesutės Gurkiytės ir 
akordeonistė Pargauskaitė 
padainavo lietuviškų dainų. 
Programos pranešėja—šių 
metų Vilniaus pavili jono Ka
ralaitė Rasa Rimkutė.

Taip maždaug mes čia pri
siminėme savo gyvas arba 
jau mirusias motinas.

Po šių dvi gubų iš kilmingų 
motinų garbei skirtų pietų, 
kuriuose dalyvavo didelis 
skaičius čia gyvenančių tau
tiečių, jau vėliau, arčiau va
karo daug kas keliavome ir 
dar į vieną Įdomų, bet jau 
skirtingo pobūdžio renginį.

Prisikėlimo parapijoje, ku
riai sėkmingai vadovauja lie
tuvi ai Tėvai pranciškonai, 
įvyko jų globėjo šv. Pranciš
kaus 800 metų mirties 'pa
minėjimas — akademija. 
Šventovėje buvo atlaikytos 
specialios pamaldos, o po to, 
salėje, dalyvaujant apie 300 
asmenų, Tėv. V. Gidžiūno pa
skaita "Pranciškonai Lietu
voje valstybės kūrimosi me
tu". Prelegentas daug studi - 
javęs šioje srityje, vaizdžiai 
apibudino visą aną, toli jau 
praeityje nugrimzdusį, lai - 
kotarpį.

Nors Lietuva dar buvo pa
goniška, tačiau pirmieji 
Pranciškonų Ordino pasiun
tiniai veik su visais anuo - 
metiniais Lietuvos valdovais 
Mindaugu, Vyteniu, Gedimi
nu, Algirdu, palaikė ryšius 
ir dažnai viešėdavo jų dva
ruose. Jogaila ir jo pusbro
lis Vytautas pagaliau paklu
so popiežiui, mezgė ryšius,, 
kvietė pirklius, leido Ordi 
nui steigti-vienuolynus.

Šį paminėjimą surengė

ĮNSUMNCC * KemerctoM

533-1121 Walter Dauginis 822-8490
Tntumnce Agency Lt4. 

1613 B loot Street West • Toronto • Ontario

Brether-Baraaskn INSURANCE AGENCY LTD.

Vit? rUihį dreuda * VALTERIS SESERIS
233*3334 - 231-2981 - 231-9229
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO. 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8
LIEPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 

Tel. 533-3531

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P lA5

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

DIENU LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

13 DIENU SU GIMINĖM!
GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3
GEGUŽES 27-BIRŽELIO lO
LIEPOS 8-22

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS l

LIEJOS 15-29
RUGPJŪČIO 12-26
RUGSĖJO 2- 16

kampo, galėjo pastebėti dide- LN Moterų būrelio susirinki- skienė. Virš 16-kos metų parapijos Visuomeninės
lį pasikeitimą. Visas L. N. 
rytinis pasienis pasipuošęs 
gėlėmis ir vertingais, žiem
kenčiais medeliais. Žydriai,

mas. Pirmininkavo A. Jankai- 
tienė, sekretoriavo A. Jucie - 
nė. Susirinkimas atydžiai iš
klausė ir priėmė buvusių pir-

jai teko išbūti žiauroje ka
torgoje vien tik už tai, kad 
jos sūnus buvo nepriklauso
mos Lietuvos valstybės tar-

Veįklos Sekcija, kuriai sėk
mingai vadovauja dr. J. Čup- 
linskienė. Po minėjimo gre
timoje salėje buvo pavaišin-

raudonai žydinčios palergo- 
nijos kiekvienam primena ir 
kalba apie lietuviško darželio 
pavasario grožį. Netrukus L. 
Namai žada pasipuošti ir iš 
Bloor gatvės pusės.

Tikrai sveikintina Lietuvių 
Namų naujosios Valdybos ini
ciatyva.

TORONTO LIETUVIU NAMU 
POILSIO STOVYKLA

Kaip praeityje, taip ir šiais 
metais Toronto Lietuvių Na
mai ruošia vasaros poilsio 
stovyklą, kuri įvyks liepos 
24 d. iki rugplūčio 7 dienai.

Stovyklaujame Wasagoje, 
Tėv. Pranciškonų gražiai

mininkių L. Novogorckienės 
ir B. Abromaitienės praėju
sių metų veiklos apžvalgas.

Išrinkta nauja Valdyba iš II 
narių, kuri pasiskirstė parei
gomis sekančiai: B . Abromai- 
tienė pirm., P. Jankaitienė- 
vicepirm., S. Ciplijauskienė 
II vicepirm., L. Pocienė sekr., 
I. Žemaitienė ižd. ir A. Jueie- 
Būrelio korespondentė.

Parengimų komisija: S. Cip 
lijauskienė, T. Zaleckienė, C 
Butkienė, B. Romeikienė, B. 
Norkienė, L. Mačionienė.

Revizijos k-ja: A. Jankai - 
tiėnė, L. Matulevičienė, K, Bū
ti enė.

nautojas. Ten jai teko kirsti 
miškus, plukdyti medžius ir 
dirbti visus kitus ištremtųjų 
sunaikinimui skirtus sun-

ta kavute.
Tai buvo judrus lietuviš

kos veiklos kupinas sekma - 
dienis. ..

SAVAITEI Į LIETUVĄ
RUGSĖJO 9-16 RUGSĖJO 30-SPALIO 7 

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome i škvietimu s vizitui i Lietuva ir iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus oaaeidauiamus daiktus,
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje 

SMULKESNIU ŽINIŲ TEIRAUKITĖS:
TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL : (51^669-8834 - L Stankevičius 
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V, Ramonis 
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis 

-(213)664-0791 - namu;
2385 Dundas St. W,, Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX: 06-986766 5T0R
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI 
Kel ioni ų bi uro savi nink ai — AUDRON Ė i r VYT AS 5IMINK E VlČl Al 

(Kel'oniu biuro registracijos numeris — 1835961)

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NOTI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK I LIETUVIU A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir * 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psl.

ISVYKOS PENSININKAMS
Toronto Lietuvių Pensinin

kų klubas ruošia šias išvykas 
birželio 7 d. į "Wonderland", 
birželio 27 d. į "Clairville 
Park"; rugplūčio mėnesį iš
vykų laikas bus pranešta vė
liau.

Registruotis pas St. Pociū
ną arba pas Basalyką, tel. 
762-9564.

1000 DOLERIU STIPENDIJA
Kun.Petro Ažubalio vardo 

Stipendijų Fondas skiria 
LOGO dol.augštųjų mokyk - 
lų studentams, studijuojan
tiems lituanistinius arba 
jiems artimus mokslus-is- 
toriją, žurnalistiką, politinius 
mokslus, teologiją bei akty - 
viai dalyvaujančius lietuviš
koje veikloje.

Prašymus stipendijai į- 
teikti reikia iki RUGSĖJO 15 
dr. A. Kazlauskienei 128Dunn 

’ St., Oakville,Ont. L6J 3E2 .
UŽ KA* PAGERBTAS ?

"Tėviškės Žiburiai" Nr. 21, 
šj m. V. 20 rašo, kad buvęs 
komunistinio laikraščio re
daktorius ir ko munis tuojan - 
čios ideologijos "Sūnų ir Duk
terų* draugijos veikėjas Jonas 
Yla ir tebeesantis komunis
tuojančių lietuvių ideologas , 
š. m. balandžio 24d-. buvęs ap
dovanotas Toronto miesto gar
bės pažymėjimu už "pasidar
bavimą visuomenės gerovei".

Pažymėjimą įteikęs Toron
to miesto Valdybos narys sen
joras aidermanas, dažnai pa
vaduojąs burmistrą, Fred 
Beavis per Sūnų ir Dukterų 
D-jos 70 metų sukakties pa
minėjimą, Clairmont g-vėje

esančioje salėje, komunistuo- Miesto Tarybaplanuoja netik 
jančių organizacijų centre,, miestą valdyti, bet ir spręsti 
Pažymėjimo tekste sakoma: viso pasaulio atominių gink- 
"City Couisil is mindful of lų problemas, nusiginklavi- 
the valuable assistance and mus ir pan., aplenkiant Onta- 
encouragement you have pro-rio prov. ir Kanados Federa- 
vided over the years as Pre- linės valdžios kopentenci jas. 
sident of the Toronto Lithua — Įdomu, kai Toronto moses- 
nian Sons and Daughters Club čių mokėtojų išrinkti alder - 
Incorporated". manai imasi spręsti pasauli

Thanks to the efforts of nes problemas, užmiršdami 
people like you, Toronto's savo tiesiogines pareigas, 
ethnic communities have been Piliečių, mokesčių mokėtojų 
able to contribute much to the komisija turėtų aldermanus 
development and enrichment patikrinti, ar jie pilnai žino 
of our City". savo pareigas? Turėtų Lie-

Komunistinėje spaudoje ra- tuvių Bendruomenės Valdyba 
šoma, kad tai pirmas toks pa- parašyti oficiaiųnepasitenki- 
gerbimas lietuvių visoje Ka- ninimą Miesto Valdybai ir pa
namoje, Matant tokį mostą , prašyti, kad ateityje prieš par 
kyla klausimas, ar Toronto gerbiant etninius asmenis, 
Miesto Taryba žino ką daro? atsiklausti KLB Krašto Val-

ĮSlėra ko stebėtis,Toronto dybos nuomonės.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosovuose namuose —

830 Main St. East 
L8M 1L6

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU

KOOPERATYVAS

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

KREDITO

TALKA

MOKAME Už: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depoz. 1 m. 
term, depoz 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dieno depozitus

6%
12%

14%% 
13% 
14%

14%%

IMAME Už:
nekiln. turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%

N< nokomo gyvybė< ir o«m. potkolų drauda. 
Nemokomas pilnos čekių patarnavimai.

DARBO VALANDOS: pirmadienieni ai s-ketvirtaditni ai s nuo 10 iki 5 vol. 

penktcdier. i oi s nuo 10 iki 7 vol. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol.

L i epos — tuąp • uč ic men. šeštadieniais uždaryto.

KLB ŠALPOS FONDO HAMILTONO APYLINKĖS 
AUKOTOJAI ŠALPOS REIKALAMS

1981 metų, rudens vajaus metu ir 1982 metuj pradžioje

$73, - V. Bernotas, $50, - J. B. Mariat Fanerai Home, 
Hamilton, $49, - V. Damijonaitis, Vokietija, $30,-B.

Z. Čečkauskas', A.Kamaitis. Po $5, - S. Aleksa, B. Ste
ponavičius, P. Bulkė, A. Mikalauskas, K. Karaška,- K- 
Urbanavičius, L. Meškauskas, E. Dambrauskienė, P. 
Breichmanas, A.Tumaitis, F. Enskaitis, A.• Grajauskas, 
Z. Gedminas, J. Stuagevičius, B. Šopys, V. Mikuckas,P» 
Kanopa, A. Stasevičius , P. Novičkas, A. Būdininkas, F, 
Pajarskas, L.VidašienA, K. Bungarda, J. Deksnys, B. 
Juodelė,M.Repečka, R. Bagdonas, J. Juozaitis, P. Luko
šius, S. Dalius, B. Vengris, A. Elvikis, A. Povilauskas, 
R. Kontenis, A. Kažemėkienė, F. Rinkevičiūtė, J. Sadaus
kas, P. Zubas, J. Visockis, M. Stasevičius, M. Naujokie- 
nė, E. Lesevičienė, B. Jurevičius, P. Daugėla, J. Samu - 
šis, B. Pliskevičiūtė, O.Šarūnienė, A. Sarpalius, J. Sa
kalauskas, A. Renkys, K. Simaitis, R. Tirilis, J. Stonkus, 
K. Mikšys, P. Babinas, J. Kažukauskas, P. Kažemėkas , 
A. Juozapavičius, L. Borusas, P. Žulys, D. Mačys, R. 
Rožanskas, A. Samsonas, D. Švažas, S. Verbickas, L, 
Paskųs, V. Samanavičius, J. Gimžauskas, J. Stanaitis, G, 
Žemaitis, P. Pranckevičius, V. Merkevičius, K, Kelečius, 
A. Dudonis, ©.Savickas, P. Vaitiekūnas, J.Kareckas. A. 
Kybartas, P. Giedraitis, J. Petrūnąs, D. Jonikas, S. Ur
bonavičius, .Z. Vainauskienė, E. Galinis, A. W. Švedas, E. 
Lengnikas, K.Žilvytis, L. Klevas, A. Petkevičius,-P. Za- 
barauskas- V. Norkevičius, S. Pilypavičius, J.Merke
vičius; Po $4, - A.
Juraitis, P. Lukavičius, A. Maksimavičius. Po $3,- K. 
Sinkevičius, A.Vidašius , P.Gužas, K, Meškauskas, A. 
Aušrotas. Po $2, - A. Bugailiškis, M. Juodis, A. Šukaitis, 
V. Grikietis, M. Enskaitis, S. Senkus, I. Varnas, F. Vara- 
novienė, V. Adamonis,- S. Savickas, M. Motiejūnas, J. 
Kudžma, G. Benaitis, F. Ankus, C. Choro mans kis, A. 
Gedrimas, V. Apanavičius, P. Kareckas, J. Paškevičie- 
nė, J. Raguckas, M. Vizbaras, T. Vainauskas, V. Bagdo - 
nas, V. Triponas, V. Vitkevičius. $1, - J. Petrauskienė.

dovybės, ginklų ir paramos 
iš laisvojo pasaulio kraštų. 
Tačiau, jie tvirti dvasioje, 
nes žino už ką kovoja ir ne
nori prievarta užmestų sve
timųjų /kaip ir visi norma
lūs žmonės/.

Antras pranešėjas buvęs 
Sovietų Ambasados tarnau
tojas Indijoje, pasitraukė į 
laisvąjį pasaulį. Jis davė il
goką pranešimą apie sovie
tinio melo propagandą,ku - 
rio dar nepermato laisvasis 
pasaulis. Jis kalbėjo apie 
universitetuose ir aukštose 
mokyklose skleidžiamą so
vietinę literatūrą ir apie 
Vakarų pasaulio intelektualų 
naivų nesupratimą komuniz
mo nešamos destrukcijos.

Visus5 suintrigavo prele
gento papasakota istorija a- 
pie lietuvį Joną Vitkevičių , 
kuris suvaidino nemažą ro
lę afganų laisvės kovose dar 
caro laikaisg/Apie jį yra 
žinių Lietuvių Enciklopedi
joje 34 tome/. Caro vyriau
sybės nubaustas už nepak
lusnumą, nepilnametis bu
vo išsiųstas į Rusiją kariuo
menės dalinin apmokymui .

LIETUVIŲ AKADEMINIO 
SAMBŪRIO MONTREALYJE
NAUJOJI VALDYBA

Gegužės mėn.31 d. įvyko 
Lietuvių Akademinio Sambū
rio Montrealyje Valdybos po
sėdis, kuriame pasiskirstė 
pareigomis. Justas KIBIRKŠ
TIS - pirmininkas,Henrikas 
NAGYS - vicep-kas, Aldona 
CTTIENĖ - sekretorė, Jane 
NIEDVARIENĖ - iždininkė, 
Algis KLIČIUS - .narys.

Šiemet bus įteikta 14-toji 
Vinco Krėvės literatūrinė 
premija.

LA Sambūri s buvo įsteigtas 
Montrealyje 195G m.

Sambūrio Vinco Krėvės 
literatūrines premijas iki 
dabar yra laimėję šie mūsų 
rašytojai: Jonas Aistis, Jo
nas Mekas, Algimantas Mac
kus,Kostas Ostrauskas, Vin
cas Ramonas, Marius Kati
liškis, Antanas Vaičiulaitis , 
Liūnė  ̂Sutema, Juozas Krali- 
kauskas, Eduardas Cinzas, 
Kazys Baronas, Tomas 
Venclova, Henrikas Nagys .
ĮSPŪDINGAS MONTREALIO

"GINTARO" ANSAMBLIO 
PLOKŠTELĖS PRISTATYMAS

Kronas. Po $25, - J. Bersėnas, D. Raycroft, K. Mile- 
ris, J. Pleinys. Po $20, - Ms. M. Su, L. Skas, P. Bosas, 
A. Kerutytė, L. Gutauskas, J. Mazulaitis, V. Jankus, O. 
Ščiukienė, S. S. Rakščiai, J. Williams, Mrs.Mačikūnaš, 
A. Liaukus, E. Apanavičius, P. Masys, J. Adomauskas, 
Po $15, - A. Mingėla, J. Steiblys, D. Aiderdice, D. Stonkus, 
S. Kačinskas. Po $13, - A. Pauliukas,V. Kežinaitis. Po 
$12,- B. Kaminskienė, A. Saunoris. Po $1O, - A. Obcars- 
kis, A. Geležinis, P. Pleinys, G. Melnykas, S. Labuckas, 
J. Povilauskas, J. Liaugminas, M. Jonikas, Vidugiris, 
P. Lazauskas, A. Garkūnas, J. Svilas, V. Kazlauskas, J. 
Kamaitis, B. Pakalniškis, J. Astas, A. Jankus, G. Tomke-

KLB Šalpos Fondo Hamiltono Skyriaus Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams ir talkininkams renkant 
aukas tautiečių šelpimui Suvalkų Trikampyje. Taip pat 
didelė padėka visiems aukojusiems rūbus, nes jei ne Jū
sų aukos pinigais ir rūbais Šalpos Fondas nieko negalė
tų padaryti.

Nuoširdi padėka visiems kuo nors prisidėjuslėms prie 
loterijos parengimo 1981 m. spalio 31 cL ir jos metu au
kojusiems Laimės Staliukus.

KLB Šalpos Fondo
Hamiltono Skyriaus Valdyba

vičius, V. Pilkauskas, K. Norkus, J. Ivanauskas, J. De
veikis, J. Kažemėkas, J. Didžbalis, A. Patamsis, B. Vens- 

‘lovas, F. Rimkus, P. Bružas, P. A. Jankūnas, V. Narke
vičius, L. Bacevičius, M. Pikė, P. Stosius, P.Rimkus, 
V.Agurkis, G. Martišius, J. Bajoraitis, D. Kochanka, J. 
A. Mikšiai, A.Šilgalis, L. Ulbinas, Mr. Lukas, A. Tėve
lis, O. Stasiulis, J. Miltenis, J. Klypas, J. Vaičius, E. 
Mačys, Z. Stanaitis, J. Stanius, V. Kybartas, J. Bubnys,
J. Pilypaitis, A. Meškauskas, P. Paulius, dr. H. Gailius, 
V. Sakas, H. Rimkevičius, B. Grajauskas, dr. O. Valaitis,
K. Gudinskas, J. Romikaitis, A. Kybartas, V.Laparskas, 
M. Gudinskas, Mrs. O. Dramantas. Po $8, - J. Kšivickas, 
Po $7, - J. Lekutis, M. Zuriys. Po $6, - V. Perkauskas,

AR MĖGSTATE LEDO 
RUTULIO SPORTĄ ?

Lietuvių Sporto Klubas 
užsimojo sudaryti ledo ru- 
tulio-hockey-komandą. Jau - 
nuoliai, kurie norėtų daly
vauti /ne jaunesni kaip 17 m. 
amžiaus/, prašomi praneš
ti Algiui CHGROMANSKIUI 
Burlingtone, 632-2715. Da - 
lyvauti gali ir sportininL* 
kai iš apylinkių.

Po Vysk. VALANČIAUS LITUANISTINES MOKYKLOS mokslo metų užbaigimo iškilmių
Hamiltone prie stalo vaišinasi šiais metais dešimtąjį skyrių baigusieji: Stasys LKarec- 
kas, Rūta Sadauskaitė, Loreta Mačytė ir Daina Skvereckaitė. Kitoje stalo pusėje sėdi 
Mokyklos Tėvų Komiteto pirm. B. Mačys, Mokyklos vedėjas K. Mileris, A V Parapijos 
vikaras kun.St.Šileika, "Talkos" Bankelio V-bos p-kas J.Stankus, KLB Apylinkės V- 
bos pirm. K.Deksnys ir mokyt. V.Stanevičienė. Nuotraukoje trūksta dešimtokės Sil
vijos Stonkutės. Nuot r: J. Mi Ite ni o

INFORMACIJA APIE 
AFGANISTANO PARTIZANUS

Gegužės 30 d., sekma
dienį, po pamaldų A V Para
pijos salėje Prano Juodkoje 
ir talkininkų pastangomis 
įvyko, pranešimas apie Afga
nistano laisvės kovotojus- 
partizanus, vedančius atkak
lų pasipriešinimą prieš so
vietų okupaciją.

Pranešimai vyko lietuvių 
ir anglų kalbomis, nes bu
vo atvykusių ir kitataučių.

Prelegentas,beveik2 me - 
tus išbuvęs kartu su Afga
nistanu partizanais ir daly - 
vavęs jų žygiuose, vaizdžiai 
atpasakojo jų gyvenimą.

Jo žiniomis. Sovietų ar
mijos garnizonai įsitvirtinę 
tik didesniuose miestuose . 
Didesnę krašto dalį kontro
liuoja partizanai, kuriuos su
daro 7 pagrindinės grupės. 
Veikia 6 slaptos radijo sto
tys rusų ir afganų kalbai 
Pranešėjo žiniomis, žuvo jau 
30.000 rusų. Jų tarpe virš 
300 lietuvių, prievarta su
varytų, į Sovietų Armiją ir 
išsiųstų į Afganistaną.

Prelegento nuomone, af
ganų partizanų organizaci
nis lygis yra dar toli atsili
kęs nuo lietuvių laisvės ko
votojų -partizanų organi - 
zuoto pasipriešinimo 1944- 
1953 metų laikotarpyje. Af
ganams trūksta vienos va -

Pasirodė labai gabus kal
boms, ypač Azijos tautų.

Rusai jau tada planavo in
filtracijai į Afganistaną ir 
pasirinko Vitkevičių diplo
matiniu agentu. Jis tačiau , 
organizavo juos rezistenci
jai prieš rusus. Buvo nužu
dytas neaiškiomis aplinky - 
bėmis.

Ir vienas ir antras prane
šimas buvo paįvairintas 
skaidrėmis, buvo atsakyta ir 
į klausimus.

Pranešimai galėjo būti la
biau sukondensuoti ir jiems 
parinktas patogesnis laikas. 
Nežiūrint to, žmonių susi
rinko nemažai ir buvo įdo - 
mu- jų pasiklausyti. , J.Š.

SKAUTAI RUOŠIA BALTIJOS 
STOVYKLA VASARAI

Praeitą savaitgalį skautai 
ir skautės buvo nuvykę į 
BALTIJOS stovyklavietę,pa
ruošti ją stovyklavimui. At
liko nemažai darbų: visai 
naujai išdažė virtuvę, su
tvarkė karšto vandens tanką, 
įvedė elektrą, prijungė van
dens pompą, išvalė name
lius ir kt„

Išvykoje dalyvavo Rima ir 
Ginta Jurkutės,Rimas,Aras, 
Danius ir Linas Piečaičiai, 
Gintaras ir Jonas Brikiai, 
Robertas Valinskas,Gytis ir 
Markus Niedvarai, Gintaras 
Nagys, Paulius ir Danielius 
Mališkai.

Visi jie paaukojo savo sa
vaitgalį ir darbą, lead BAL
TIJA vėl tinkamai galėtų 
priimti stovyklautojus. Di
delis AČIŪ jiems!.

Daugelis mūsų ateivių ne
išdildomus stovyklavimų at
siminimus atsivežėme į čia. 
Su meile dirbome ir rūpino
mės, kad ir mūsų vaikai ne
būtų nuskriausti ir gautų tų 
įspūdžių ir išgyvenimų gam
toje, kuriiĮ joks kitoks vasa
rojimas negali suteikti. Da
bar su dėkingumu ir džiaugs-

Birutė Nagienė 
/tęsinys/

Antrą ją Koncerto dalį pra
dėjo torontiečių merginų 
dainos vienetas su sol.Rimu 
Paulioniu. Netikėtai, ypač 
išryškėjusiu kontrastu po 
tautinių šokių ritmikos ir 
melodijų. užliejo lengvosios 
muzikos, šiek tiek su kabare
tiniu atspalviu , garsai. Ge
riausią ir įdomiausią įspūdį 
paliko " Mergužėle, žodelį 
tark" - muz.ir žodž.A.Pau- 
lionio, "Laimingo Vėjo" , - 
muz. B. Gorbulskio. Gerai 
muzikaliai parašyta, tango 
ritmu" "Jūros Šauksmas”, 
žodž.E. Matuzevičiaus, muz. 
B.Gorbuls Įdo, nors žodžių 
turinys ir muzika buvo sa
votiškame kontraste. Ma
lonus sol. Rimo Paulionio 
balsas, žymiai patobulėjusi 
dikcija, laisva laikysena de
rėjo su jo pasirinkta prog
rama. Merginos- maloniai 
atrodančios, dailiai apreng
tos, turinčios neblogus bal
sus, bet turbūt dar ne įgu
dusios vartoti miKrotonus, 
sudėjo balses ir priebalses 
giliai į savo kaklelius. ..Ta
čiau repeticijos ir pasirody
mų praktika tikrai atneš ge - 
rus rezultatus.

Pasikeisdami su daininin
kėmis, skraidė, plaukė ir 
dundėjo šokėjai. Įdomus ir 
nematytas buvo šokis Ban
dutė. Įspūdingai visi jie su
ėjo į sceną programos pa - 
baigoje. Jaudinančiame vi - 
sus momente buvo atsisvei
kinta su keletu Toronto Gin
taro Ansamblio nariais,ku - 
rie šoko tą vakarą paskuti - 
nį kartą.

Reikia paminėti,kad ma
loniai nuteikė pertraukos 
metu girdimi GINTARO 
plokštelės įgrojimai per gar
sintuvus, kas surišo abi 
programos dalis ir palaikė 
vientisą nuotaiką.

$ 1.50 kelnes 
pristatant

GUY 1 
RICHARD

ir atsiimant

Hour

Service

SKAMBINKIT: 365-71461 
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
7M1-A CEKTBME 

365*1143 
r«*. L*mU«

766-2667
MKAUARD

1982. VI.3

ROOFER------COU VREttR
7725 George LaSalle

Geriausias poiarėjos ir darbe atlikėjas stogadengys Guy RICHARD . 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo* atlieka sąžiningai Ir 
prieinomomi sk ginami s. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Coūvertures de tons genres — All kinds of roofing
7725, Georges______________________ USalto

mu matome,kad buvę mūsų Pabaigoje ,padėkos žodį 
vilkiukai ir paukštytės pa- tarė Juozas Piečaitis, GIN- 
virto į skautus, vyr, skautus- TARO Tėvu Komiteto pirmi- 
tes, Vyčius. Kad jie savo ninkas,taip pat ir plokštelės 
keliu rūpinasi jaunesniais Leidimo Komiteto, kuris 
broliais ir sesė,mis. darė visas pastangas, kad ši

Telieka pasistengti te- I-oji plokštelė išvystų die
vams atvežti savo vaikus į nos šviesą ir aplankytų mus 
BALU JĄ.. k . visus. /bus daugiau/

7 psl.
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NIDOS KLUBAS SĖKMINGAI 
ATIDARĖ ŽVEJYBOS SEZONĄ^

P. Bunys su sūnumi ir p . 
p. J.Išganaičių šeima Vikto
rijos savaitgalio metu buvo 
išvykę į Laurendeau Parko 
ir Baskotong ežerus žvejy
bos sezono atidarymui.Ki
ti NIDOS Klubo nariai-A . 
Mylė ir Alb. Urbonas žvejo
jo St. Francis ežere. Vi
si grįžo patenkinti,prisigau
dę gražios žuvies. J.Išga - 
naitis pagavo ir vieną lyde
ką, kuri svėrė 15 svarų’.

Šiuo metu kelioms die
noms į Baskotong ežerą y- 
ra išvykę Alb. Jonelis,V. 
Kerbelis ir St.Pocauskas.

Alf. Gudas, Alb.Urbonas, 
A.Mylė su poniom ir J.Siau- 
čiulis praeitą šeštadienį bu
vo nuvykę pas P.Skruibį. Ap
žiūrėjo turimą didžiulį laivą 
ir parengė jį nuleisti į van
denį. Maloniai talkininkavo 
Alb. Norkeliūnas ir M. Za - 
vadckas.

Laivo krikštynos bus NI
DOS Klubo gegužinės metu , 
RUGPIŪČIO 8 d. J.Š .

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS

ĮVYKS
BIRŽELIO 14 d. PIRMADIENI

DOMINION S K V E R

• VAINIKO PADĖJIMAS
i

• MINĖJIMO ŽODIS

• 7:30 v.v. MARY QUEEN of the WORLD

ATVYKIME VI S

7 vai. vak.

E

KATEDROJE - PAMALDOS

RENGIA : KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m........... 15 %
Certifikatus ...................... .15.5 %
Spec. Taupom, s—tas..13 %
Taupymo s—tas.............. 11 %
su apdrauda iki $2.00U 
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $20,000 ir daugiau
Čekių s—tas......................... 6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

o-Muz. STANKEVIČIUS A- 
leksandras ruošia kalėdinių 
giesmių plokštelę.. Ją įdai
nuos A V Parapijos ir "Pavar- 
sario" chorai.

o Nepriklausomos Lietuvos 
Operos sol.Elzbieta KAR
DELIENĖ ilgiau sirgusi ja
ponišku gripu, pasveiko ir 
sustiprėjo.

MIRUSIEJI;
© KARALEVIČIUS Rapolas 
mirė Verduno Ligoninėje . 
Palaidotas per AV Parapiją.

Užuojauta artimiesiems .

PRIMENAME
Norime pranešti gerb. 

"NL" skaitytojams, kad už 
kiekvieną skaitytoją, kuris 
vėluoja su prenumerata 3 
mėnesius ar daugiau,paš - 
tas reikalauja, iš mūsų di
desnį ' mokestį už laikraš
čio pasiuntimą, nes pagal 
pašto taisykles, toks skai
tytojas laikomas "neregu
liariu". Labai prašome ne
vėluoti su prenumerata 
daugiau kaip 3 mėnesius . 
Asmeniškai siųsti kiekvie
nam priminimą-"NL" Ad - 
ministracijai irgi nemažai 
kainuotų ir atimtų laiką 
darbuotojams. Malonėkite 
atkreipti dėmesį į šią ži
nutę. "NL"
• RINKEVIČIUS Bronius par-since May 9 
gyveno sunkią širdies opera - 
ei ją Victoria Ligoninėje. Da - has 
bar sveiksta lankomas žmo - 
nos ir sūnaus.
MONTREALIO’THE GAZETTE’ 
MINI MARIJA JURGUTIENE 

a a
Š. m. gegužės 29 d. "The 

Gazette" dienraštyje tilpo 
žinia, liečianti paskelbusius 
bado streiką. Straipsnis pa-

PRAŠOME REGISTRUOTI VAIKUS { TIE TU VISKĄ MO
KYKLĄ JAU D A BAR. Kreipkitės į Mokyklos Vedė
ja Monika Jonynienę tel: 489-2106. SUTEIKITE 
SAVO VAIKAMS PROGOS GERAI PRALEISTI ŠEŠTA - 
DIENI O PRIEŠPIETĮ, SUSIDRAUGAUTI SU LIETU 
VIAIS, PAGERINTI LIETUVIŲ KALBĄ.

vadintas "Police ’harassing’ 
6 Soviet hunger strikers" :

"Soviet hunger strikers 
said yesterday they are dis
couraged by police harass
ment. And they revealed a 
member has dropped out of 
the prote st, in which they are 
seeking permission to join 
spouses in the West.

But the remaining 6 mem
bers of the Divided Families 
Group said they will fast to 
the death. None has eaten

3907 A Rosemont1465 De Seve

KASOS VALANDOS

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3 — — ———— —

Ketvirtadieni ai s 12 - 8 6-8
Penktadioniois 12 - 6 12-6
Sekmadieniais 10:15- 12:30 * —. — —— —

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

St. C at h a r in e W. 
600 , Montreal, P, Q. 
866-8235

Namą: 488-8528

14 4 0 
S uit e

DR. A.O. JAUGELIENĖ 
dantį; gydytoj a

14 10 G u y SI.
Suite 11 — 12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Namą: 73 7-96 8 I

i 10 į • m* 
9:30 p. m.

9 : 3 0 p . m.

B. C. L.

E.

ADVOKATAS

0 
0 
.0 
0 
0 
0 
£ 
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§
advokatas

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. .

Suite 504 
Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9534

iki
Sekmadieniais: ■ iki
GREITAS', NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St . Vi I I e L 
366-9 742 365-0 505

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Tėvų Komiteto, mokytojų su
sirinkime paaiškėjo,kad be
bėgantys metai daro savo: 
mokinių skaičius nuo 33-jų 
mokslo metų pradžioje nu
trupėjo iki 28 šiuo metu.Nu- 
trupėjimo priežastis- sunku 
lietuviškai mokytis vaikams, 
kurių tėvai yra čia gimusios 
kartos, sunku ir mišrių šei
mų vaikams.

Vaikų pastovus vežiojimas 
kas šeštadienį nevienam 
tampa sunkenybe./Ypač šią 
sunkią žiemą/. Yra buvę 
šeštadienių, kada susirinko 
tik 17 mokinių.

Daugelis mokinių neparuo
šia namuose užduotų pamokų 
C galėtų būti ir kitaip’.'Tai 
liudija didesnė dalis moki
nių, kurių mokslo lygis yra 
geras, jie di rba, mokosi-tai 
akivaizdžiai galėjome patir
ti per Kalėdų Eglutės prog - 
ramą, Vasario 16-sios mi - 
n ėjimą.

Būtų labai lietuviška, pat
riotiška ir net kai kuriems 
didvyriška, kad mes leistu - 
me savo vaikus į lietuvišką
ją Mokyklą. Artimi kaimy
nai, gi minės, tėvukai galėtu
me jaunoms šeimoms, ne vi
sada galinčioms-talki ninkau- 
ti ir jų vaikams mokytis 
lietuviškai ir padėti atvežti 
vaikus reguliariai į Mokyklą. 
Jeigu mes nesuprasime lie - 
tuviškos Mokyklos svarbos 
ir nedirbsime-tai mūsų kal
bos apie kitus lietuvybės 
planus, reikalus ir ateitį bus

p.d e 11s p osir ink imas

1449 HUE ST ALEXANDRE

Siuvu ir perduodu

'Mtawitee 'Kautasi
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

MONTREAL, QUEBEC
uja 2G6 TčL. 288-9646

XI

Member

Foto M. L. S.
SIST EM A

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 .............. Namu: 737-0844

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sherbrook St. 
Suite 215, Montreal, P Q» Tel. 931—4024

.. J.R MILLER b. a. u. c. l.
168 Notre Dome St. E. , Suite 205 
Tel: 366—206 3 h 866 -2064.

ADVOKATAS

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

4701 Bonnuntyne, Verdun (kampas 2—n d Avė. ) , Que, 
Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence:

NOTARAS

J. BERNOTAS
ce Ville Morie, Suite 6 27 Montr 
( 5 14) 87 1-14 30.
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NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
5 0 Du Doihaine, lie Pęrrot , Que. H7V5V6 

Res. Tel: 453-9142

Andrei Frolov, 51, said he 
lost 14 kilos but will 

carry on because his wife 
is on hunger strike in Chi
cago. " I feel weak and it is 
hard to walk", Frolov said.

The group said Vitaly Vo- 
lobuyev, a biologist in Sibe
ria, dropped out, but they 
have been unable to find out 
why.

They expressed concern 
for Tatyana Azure, 29, who 
failed to make yesterday's 
meeting after a trip to Vla
dimir,her hometown, where 
her doctor said she should 
be in hospital.

Yuri Balovlenkov, 33, lost 
IO kilos and suffered fainting 
spells. Tatyana Lozansky , 
29, lost 9 kilos. Josef Kib- 
litsky, 36, lost IO kilos. The 
group said Marija JURGU- 
TIENĖ/Red.pabr./has lost 
9 kilos and was to ill to at - 
tend the meeting.

They said the Soviet agen
cy that grants visas had dis— gerokai tuščios, 
couraged the joint action , 
but offered no hope of per
mission to leave i'

Muz.Aloyzas Jurgutis jau 
eilę metų desperatiškai ban
do atsikviesti savo šeimą. 
MONTREALIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Kiekvieną šeštadienį pra
dedant rugsėju ir baigiant ,bar pavadintas Rodinių Pavi- 
gegužės mėnesiu, vaikai ren- Ii jonu. Šią vasarą jame bus 
kasi 4 valandoms į Lituanisti- patalpinta Albertos pavilijo- 
nę Mokyklą mokytis lietu
viškai. Kiekvieną šeštadienį 
renkasi mokytojai, paruošę 
pamokas savo vaikams. Me
tai iš metų ši bendruomeni
nė organizacija pastoviai 
dirba, kad lietuviškumas iš
liktų gyvas Montrealyje .Daug 
darbo Įdeda mokytojai, moki
niai, Tėvų Komitetas, susi - 
pratę tėvai.

Piniginė Mokyklos sąmata 
siekia $5.5GC Į metus.Pas
kutiniame bendrame tėvų ,

Petras Adamonis , 
KI B, Montrealio Apylinkės 
narys švietimo reikalams

VASAROS PROGRAMA
ŠV. ELENOS SALOJE

Buvęs Prancūzijos pavili- 
jonas M & HW Parodų 
Komplekse Montrealyje, da-

no ir National Film Board 
eksponatai, Jumoro, Operos 
ir Pašto Ženklų rinkiniai.

Quebec’o pavi Ii jonas pa
pildytas naujais eksponatais 
vandens ir žemės turtų te - 
momis. Veiks Čekoslovaki
jos Vaikų Sodas. Įėjimas į 
tuos pavilijonus, kaip ir Į 
Notre Dame salą-laisvas.

Ekonomijos sumetimais , 
Šv. E Ienos sala,dalis M&HW 
parodų komplekso dalis, bus 
uždaryta.

TRANS QUEBEC SIDINGS ITD
ALI ŪMI NU AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

DANPAR
3 10 VICTORIA
MONTREAL. P. Q.

PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

REALTIES

VINCAS

Tel. Bus. 482-3460
Ros. 767 — 4690

CORP.
AVĖ ŠIITE 409

H3 Z 2 .M 9

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545
Res,: 256-5355

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYYYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL. P. Q-

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Arenu*, Monlreal H 1 T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 Namų 3 76 - 3 7 8 1

Albertas N ORK ELI Ū N AS, B.A. C.S.£., LB.

Komercinio priy ataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1 945 pi.

LEONAS
SALES

MIC

W i'.
GURECKAS
MENAGER

montreol west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIŲ I 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
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