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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

JAPONAI TUŠUOJA 
NEMALONIĄ TEISYBĘ

Azijostautų atstovai reiš
kia nepasitenkinimą,kad Ja
ponijoje leidžiamose knygo
se yra nutylimi japonų vyk
dyti žiaurumai II-jo Pas 
Karo metu ir neišreiškiama 
dėl to jokių apgailestavimų,

Ypač dėl to nepatenkinta 
Pietų Korėja, kurią japonai 
valdė iki 1945 moir kuri y - 
ra patyrusi daug japonų 
žiaurumų.

Japonijos Užsienių Reika
lų minister!s Sakurauchi,po 
kilusių demonstracijų prie 
Japonijos Ambasados Seoul 

pažadėjo tą klaidą a- 
dus, - > ;»lo

O;
1 -KAMIOS solidarnosc 
SUK AK’r'yVEc-

Š.m. rugpjūčio 14 d. suėjo
2 metai nuo sukilusios strei
kų bangos Gdansko ir Ščeti - 
no laivų statybos įmonėse, 
kurie iškėlė į viešumą Len
kijos darbininkų gilų nepa
sitenkinimą savo padėtimi 
ir davė pradžią oficialiai , 
laisvai darbininkų unijai So
lidarnosc.

Įvedus karo stovį ir gra - 
sinant Sov. Sąjungai, išori
niai žmonės laikėsi tyliau , 
tačiau sukaktuvėms artėjant 
ir vykstant vieno iš inter - 
nuoto Solidarnosc vadų Jur- 
czyk sūnaus ir marčios lai
dotuvėms/ jiedu nusižudė/, 
minia žygiavo, rodydami So
lidarnosc organizacijos per
galės ženklus.

Vėliau kilo demonstra
cijos kitose įvairiose Len
kijos vietose. Policija jas 
"tvarkė" vandens čiurkšlė
mis ir perkalb ėjimai s.

Karo stovis yra šiek tiek 
sušvelnintas,bet neatšauktas.

BUVĘS ASTRONAUTAS 
IEŠKOS NOJAUS ARKOS

Iš Colorado Springs pra
neša, kad James Irwin,kuris 
1971 m. Apollo 15 skrydžio 
vykdyme vaikštinėjo mėnu
lio paviršiumi, ruošia eks
pediciją į Ararato kalną 
Turkijoje. Čia jis pasiryžo 
ištirti liekanas arkos, tikė
damas, kad jos yra Nojaus 
arkos. Pagal Biblijos paša - 
kojimus, arka po didžiulės 
gamtos katastrofos- liūčių 
buvo užplaukusi ant kalno 
viršūnės.

Įvairios paskutinio šimt
mečio ekspedicijos pranešė, 
kad laivo liekanos matomos 
Ararato kalno šiaurinėje pu
sėje, 4.260 metrų aukštu - 
moję. 1

Rusų ekspedicija lankėsi 
toje vietovėje 1915 m.,ji bu
vo ir arkos viduje, bet visos 
nuotraukos, kurios tada buvo 
padaryto s-paslaptingai din

go ir nuo to laiko nebeliko 
gyvų šios ekspedicijos narių.

Kalno uola yra nestipri , 
oras nepastovus ir gyvenan
tys ten gyvuliai-meškos, leo
pardai ir nuodingos gyvatės- 
pavojingi.

Ekspediciją sudarys 12 
specialistų.

KINIJOS PLANAI 
HONG-KONGUI ?

Ateina žinios, kad Kinija 
planuoja įvesti vietinį ad
ministratorių Hong-Konge , 
už 15 metų, kai pasibaigs 
Britanijos kolonijos nuomos 
terminas.Tokiu būdu Hong- 
Kongas taptų savarankiškas 
apie 1997-sius metus.

Žinoma, tuo pačiu jis 
priklausys nuo Pekingo.nes 
Kinijos biznio organizacijų 
atstovai pagal patikimus 
šaltinius, bus paskirti ad
ministruoti metropolį Pie - 
tin ės Kinijos pakraštyje. 
Bus paruošiama viešoji ro
pini ja, kad išrinktų arba su
tiktų turėti vyriausią admi
nistratorių Hong-Kongo ki - 
nietį.

NUVARYTI ARGENTINOS 
LAIVAI

Argentinos žvejybos lai
vas, plaukiojęs 240 km nuo
tolyje nuo Falkland© salų , 
buvo ginkluoto britų heli
kopterio nuvarytas iš šio 
ploto ir nulydėtas britų ka
ro laivo. 74-rių dienų britų 
karo su Argentina metu ne- 
perplaukiama zona apie sa
las buvo nustatyta 400 km 
plotyje.

Dar 2 panašūs incidentai 
įvyko kitų keletos dienų 
laikotarpyje.
o V. Vokietija laikosi Eu
ropos Bendrosios Rinkos 
susitarimo ir neparduoda 
Argentinai ginklų, nes šis 
kąrąs, anot vyriausybės 
atstovo Lothar Reuhl, dar 
nėra tikrai ir galutinai po - 
litiniai užbaigtas".

Prancūzija, tačiau, ginklų 
embargo Argentinai atšau
kė.

ARMĖNAI GRASINA 
TERORU

Armėnijos Išlaisvinimo 
Slaptoji Armija, kurios cent
ras yra Beirute, vėl pakar
tojo savo grasinimus, kad 
būsią įvykdyti įvairūs tero - 
ro aktai Kanadoje ir JAV-se, 
jeigu armėnų laisvės kovo
tojai nebūsią tuč tuojau pa
leisti iš tų šalių kalėjimų . 
Tokių kalinių esama apie 85 
ir Armėnų Slaptosios Armi
jos teigimu, be jau minėtų 
valstybių, jų esama taip pat 
ir Prancūzijos, Šveicari - 
jos bei Švedijos kalėjimuo
se. Toji armija siekianti ne
priklausomos Armėnijos,yra

jau įvykdžiusi visą eilę aten
tatų, kurių metu žuvo nema - 
ža žmonių. Paskutinioji ak
cija buvo Turkijoje, Ankaros 
aerodrome. Žuvo 6 žmonės, 
71 sužeistas.

ITALIJOJE VĖL KEIČIASI 
VYRIAUSYBĖ

Dabartinis Italijos res
publikos ministeris pirmi
ninkas Spadolini atsistaty
dino, kuomet jo griežtai biu
džeto deficito mažinimo li
nijai nepritarė koalicijoje 
esanti socialistų partija.

Giovanni Spa do lini yra
pirmas premjeras nepri
klausąs krikščionių demok - 
ratų partijai. Jo vyriausybė 
buvo jau 42-oji nuo Antrojo 
Pas.Karo pabaigos. Vyriau
sybė išsilaikė 13 mėnesių. 
Spadolini- mažytės respub - 
likonų partijos atstovas, ta
čiau buvo paprašytas Italijos 
respublikos prezidento 
Sandro Pertini bandyti su
daryti naują vyriausybę.

ĮSTATYMAS JOJ 
SVARSTOMAS TEIME

Quebec’o Parti Quebecois 
/separatistų/ partijos įgy
vendintas fanatiškasis įsta
tymas nr. 1O1, apribojantis 
angliškai kalbančių šios 
provincijos gyventojų kana - 
diečių teises leisti savo vai
kus į angliškas mokyklas 
yra paduotas teisman Pro
testantų Mokyklų Komisijos. 
Vyresnysis provincijos teis

mas yra prašomas padaryti 
sprendimą ar naujosios 
konstitucijos Žmogaus Tei - 
šių dokumentas leidžia visus 

, anglų kalbos mokyklas lan
kiusius tėvus visoje Kanado
je siųsti savo vaikus į ang
liškas mokyklas, Quebec’O 
prov. nepadaro įstatymo 1O1 
negaliojančiu?Šis įstatymas 
leidžia lankyti angliškas 
mokyklas tik vaikams tų tė
vų, kurie šioje provincijoje 
mokėsi anglų mokyklose.

Kitaip tariant, separatis
tams Kanados įstatymai 
/švietimo ministerio Laurin 
teigimu/ negalioja, nes pro- 

a vi nei jos įstatymai šiuo atve
ju yra vieninteliai respek
tuoti ni.

Kaip žinia,šis nelaimingas 
įstatymas nr. K) 1, primenąs 
aršiausių policinių valstybių 
nuostatus, jau išgujo iš šios 
provincijos šimtus įmonių ir 
tūkstančius pavienių asmenų, 

Air dar daugiau ateityje. La
biausiai diskriminuoja mus , 

vadinamus etnikus,nes 
mūsų vaikams jokio pasirin
kimo nėra, jie prievarta turi 
lankyti prancūzų mokyklas,o 
darbo valdinėse provincijos 
įstaigose ir privačiose, te
gauna keli nuošimčiai ne- 
prancūzų.

Ši provincija jau senokai 
elgiasi taip, lyg būtų suvere
ni valstybė,nieko bendro ne
turinti su federali ne valdžia 
ir Kanados konstitucija.

ANTIKOMUNISTINĖS LYGOS KONFERENCIJA
Tarptautinė Antikomunistinės Lygos konferencija įvyks 

1982 m. spalio mėnesį Japonijoje, šūkiu: "Globalinė stra
tegija saugant žmogaus laisvę". Į šią lygą yra įsijungusių 
ir lietuvių organizacijų.

PRANEŠA ALT A,
RUGSĖJO 19 d. SVARSTYBOS - DISKUSIJOS

Chic.agoje, Jaunimo Centro didžiojoje salėje, rugsėjo 19 
d. įvyks svarstytos-diskusijos apie degančius dabarties 
išeivijos uždavinius ryšium su Lietuvos laisvinimo ir lie
tuvybės išlaikymu išeivijoje. PaKviesti su savo pasiū - 
lymais dalyvauti dr. Juozas Girnius, prof.Domas Krivic
kas ir laikraštininkas Vytautas Meškauskas. Bus svarsto
mi pagrindiniai dabarties mūsų lietuviškos politikos klau
simai, jaunimo problemos, lietuvybės ugdymas išsivijo- 
je, ryšiai ir bendradarbiavimas su okupuotos Lietuvos žmo
nėmis, ieškojimas laisvės kovoms taikos tarp kitų etninių 
grupių, valdžios įstaigose. Šias svarstybas organizuoja 
Amerikos Lietuvių Tarybos Visuomeninė komisija, kuriai 
vadovauja dr. Leonas Kriaučeliūnas. Moderatoriumi pa
kviestas inž. Jonas Jurkūnas.

DRAMOS IR LITERATŪROS PREMIJOS
Sąlygos — taisyklės
1. Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio lietuvių išeivi - 

jos rašytojai.
2. Drama savo kalba, veikėjų skaičium, deKoracijomis, 

scenos reikmenimis turi tikti išeivijos mėgėjų teat - 
rams vaidinti bei gostroliuoti.

3. Pageidautina, kad rankraščiai būtų rašyti mašinėle, 
bet bus svarstomi ir aiškiai ranka rašyti kūriniai.

4. Rankraščiai pasirašomi slapyvardžiais. Tas pats 
slapyvardis užrašomas ant užlipinto voko, į kurį įde
damas lapelis su tikrąja autoriaus pavarde, adresu 
ir telefono numeriu.

5. Paskutinė data rankraščiams atsiųsti — 1983 m. kovo 
31 d.

6. JAV LB Kultūros Taryba trejus metus pasiliks iš
skirtiną teisę konkursą laimėjusią dramą leisti vai
dinti lietuvių išeivijos teatrams. Po trejų metų auto - 
riui grąžinamos visos teisės.

7. Vertinimo komisija: pirm. Stasė Kelečienė (3352 So. 
Halsted St. , Chicago,Ill. 60608), K. Bradūnas, J. 
Dikinis, D. Lapinskas ir A. Valeška.

8. Rankraščius siųsti Vertinimo komisijos pirmininkės 
adresu.

JAV LB Kultūros Taryba

JAV LB Kultūros Taryba 1982 metų Lietuvių Bendruome
nės Literatūros premiją skirs už 1981 ir 1982 metais iš
leistus lituanistinės tematikos humanitarinio turinio 
mokslo veikalus arba eseistinių straipsnių rinki - 
nius.
1. Premijos siekti gali ir nespausdinti veikalai, rank

raščiai, nesvarbu, kada parašyti.
2. Premijai bus priimami ne tik lietuvių, bet ir anglų 

kalba parašyti veikalai.
3. Paskutinė data veikalams įteikti -- 1982 m. gruodžio 

31 diena.
4. Pageidautina, kad rankraštiniai veikalai būtų para

šyti mašinėle. Tačiau bus priimami ir lengvai įskai
tomi ranka rašyti veikalai.

5 Kiekvieno rankraščio pakanka atsiųsti po vieną nuo
rašą, bet kiekvieno spausdinto veikalo siunčiama po 
penkias knygas. Jas, jei norės, pasiliks vertinimo 
komisijos nariai. Visi rankraščiai bus grąžinami jų 
autoriams. )

.6. Anie.gantas- siuntas bus pranešta siuntėjarųs. Už 
pąštuose užkliuvusias ar dingusias siuntas Kultūros 
Taryba neatsako. Jų ieškojimu rūpinasi patys siun
tėjai.

7. Prie Kiekvieno veikalo pridedamas lydraštis su au
toriaus pavarde, adresu ir telefono numeriu. Pre
mijos siekti gali viso pasaulio lietuvių 
išeivijos kūrėjai.

8. Vertinimo komisija dus paskelbta vėliau.
Pastaba. Lietuvių Bendruomenės literatūros premija 
už grožinę kūrybą bus teikiama 1983 m. už 1982 ir 1983 
metais spausdintus veikalus arba, už betkada parašytus 
rankraščius.
1982 metų mokslo premijos siekiančius veikalus siųsti 
Vertinimo komisijos pirmininko adresu: Kęstutis Keblys, . 
16349 Addison, Southfield, Mich. .48075, USA.

JAV LB Kultūros Taryba

XXIX ame SANTAROS SVIESOS SUVAŽIAVIME

Alfonsas L ingis Santaros-Šviesos dvidešimt de
vintame suvažiavime Tabor Farmoj, Sodus,Mich. .rugsė-: 
jo 9-12 d.d. skaitys paskaitą "Vakarykščio filosofo susi
tikimai su nevakarietiška patirtim".

Alina Staknienė Santaros - Šviesos suvažiavime 
rugsėjo 9-12 d. d. svarstys "Albertą Zalatorių ir jo lite
ratūros koncepciją".

Ina Navazelskytė apie "Disenta Rytuose, disenta 
Vakaruose" kalbės Santaros-Šviesos suvažiavime Tabor 
Farmoj, Sodus,Mich., rugsėjo 9-12 d. d.

Julius Šmulkštys Santaros-Šviesos suvažiavime 
rugsėjo 9-12 d. d. Tabor Farmoj, Sodus, Mich. nagrinės 
"Politinius mokslus vakar ir šiandien".

Nijolė Martinaitytė Santaros-Šviesos suvažiavi
me rugsėjo 9-12 d. d. analizuos "Garsų simboliką Krėvės 
Krėvės Dainoj apie arą".

Ilona Gražytė-Maziliauskienė Santaros-Švie
sos suvažiavime rugsėjo 9-12 d.d. Tator Farmoj, Sodus , 
Mich. skaitys paskaitą apie "Krėvės Raganiaus persona
žą".

Genius Prociuta Santaros-Šviesos suvažiavime 
Tabor Farmoj, Sodus, Mich. , rugsėjo 9-12 d. d. skaitys pa 
skaitą "Holocaustas ir Lietuva: nauji duomenys ir balan
so bandymas".

Živilė Gimbutaitė Santaros-Šviesos suvažiavi - 
me Tator Farmoj, Sodus, Mich., rugsėjo 9-12 d.d. svars
tys "Mitus apie žmogų ir individą: Simonas Vinco Krė - 
vės romano Dangaus ir žemės sūnūs ir Andrė Gide 
Thesėe".

Algis Mickūnas Santaros - Šviesos suvažiavime 
rugsėjo 9-12 did. skaitys paskaitą "Summa erotica".

Marija Gimbutienė apie "Moters simboliką re
liginėse sistemose" kalbės Santaros "Šviesos suvažiavi
me Tator Farmoj, Sodus, Mich. rugsėjo 9-12 d.d.

Vytautas Kavolis Santaros-Šviesos suvažiavime 
Tabor Farmoj, Sodus, Mich. , rugsėjo 9-12 d.d. kalbės 
apie "Tris pavasarius lietuvių sąmoningumo istorijoje".
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L z Lietuvos išlaisvinimu! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
Kor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! 
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SOVIETUOS MOKYKLOSE
( IŠ POGRINDŽIO SPAUDOS )

LTSR KP CKjnrmajam sekretoriui
P. GRIŠKEVIČIUI

GRIGO Antano,Antano s., 
gyv. Lazdijų raj., Leipalingyje , 
Naujoji g-vė 13.

Pareiškimas
1978 m. mano sūnus Robertas GRIGAS, labai gerai iš

laikė visus stojamuosius egzaminus, buvo priimtas į V 
VPl užsienio kalbų fakultetą, vokiečių kalbos specialybų. 
Sesijinius egzaminus I-me ir Il-me kurse laikė irgi labai 
gerai, už ką gavo padidintą stipendiją ir buvo apdovanotas 
mokslo pirmūno ženkleliu. Tačiau Robertas buvo ne tik ga 
bus ir darbštus, bet ir, kaip jį mums,tėvams, charakteri
zavo kuratorė vyr.dėstytoja MIKALAUSKIENĖ ir kiti dės
tytojai, nerūkantis, visiškai nevartojantis nei svaiginamų
jų gėrimų, nei keiksmažodžių, ir kas jau "labai blogai" , 
savarankiškai mąstantis jaunuolis. O tokie,pasirodo, mū
sų aukštosiose mokyklose nepageidautini. Ėmė reikštis 
labai jau akivaizdžios pastangos juo nusikratyti.

1979 m. lapkričio 28 d. ir gruodžio 27 d. dekanate 
Robertą "auklėjo" Vilniaus KGB vyr.leitenantas Antanas 
BIMBYRTS. Kalbėjo apie praeities perspektyvų praradi
mą, pavojus, kuriuos kelia draugystė su "nacionalistais" ; 
baiminosi,kad pastarieji palieka po savęs "piktas atžalas" 
iš jaunimo tarpo. Abiejų "aaklėjimo seansų" turinį'čekis- 
tas reikalavo laikyti paslaptyje, siūlė savo telefono nume
rį, kvietė susitikinėti mieste "draugiškiems pokalbiams". 
Mūsų sūnus kategoriškai atsįsakė slėpti nuo studentų fak
tą, kad dekanatas naudojamas kaip KGB filialas ir atmetė 
saugumiečio pasiūlymus. Kai 1980 m. rudenį pagal nusis
tovėjusią tradiciją III kurso vokiečių kalbos specialybės 
studentai važiavo mėnesiui į VDR/vadinamą Vokietijos 
Demokratinę Respubliką. Red./, Roberto atžvilgiu buvo 
padaryta atvira diskriminacija - neleista vykti kartu, mo
tyvuojant, kad jis yra nekomjaunuolis.

1980 m. rugsėjo 12 d. išsikvietęs į Vilniaus miesto 
prokuratūrą ir vadinamas buožvaikiu, amerikonu, visuo - 
menės atplaiša, prokuroro padėjėjas J.VILUTIS įspėjo Ro 
bertą dėl lankymosi vadinamuose "atviruose" politiniuose 
teismuose ir grasino baudžiamąja atsakomybe. Tų pačių 
metų gruodžio 2 d. sūnų tardė Lenino rajono prokuratū - 
ros tardytojas Sergiejus VIKTORĄ VIČIUS MOLODKINAS 
ir maždaug po savaitės- Lenino raj.kriminalinės pajieš - 
kos skyriaus tardytojas. Robertui atsisakius iš viso atsa
kinėti į klausimus, liečiančius jo įsitikinimus ir draugus, 
tardyto jas, grubiai šaukdamas, grasino pasodinti už gro - 
tų, uždaryti į psichiatrinę gydyklą, gailėjosi, kad šiandien 

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

TAUTYBIŲ KARAVANUI 
PRAĖJUS

Platokai spaudoje nu
skamba šiame didmiestyje 
pirmoje vasaros pusėje į- 
vykstantis įvairių čia gyve
nančių tautybių sau pavyz
džio neturintis, didžiulis 
renginys-Karavanas. Šis , 
jau keliolika metų iš eilės 
vykstantis daugiakultūrinis 
didžiulio masto renginys 
gerokai , išjudina ir mūsų 
lietuviškąją koloniją.

Mūsų"Vilniaus"pavilijo - 
no parengimu bei jo prave
dimu, kaip ir pridera, kas
met pasirūpina Kanados 
Lietuvių Bendruomenės To
ronto Skyrius.

Visi dalyvaujantys šiame 
Karavane, kiek tik sąlygos 
leidžia, bando jį pravesti ge
riau, įspūdingaiu.Net ir pas
tatai, kuriuose šie renginiai 
pravedami, atatinkamai pa- 
papuošiami, išdekoruojami
Xpsl.

ne tik viduje, bet ir išorėje , 
atkreipiant didesnį lankytojų 
dėmesį.

Pirmaisiais keliais me
tais, kada visi sužinojo, su
siorganizavo, su dideliu en - 
tuziazmu tiesiog magiškai į 
juos jungėsi- noriai dalyva
vo, ypatingai visa kuo domė
josi, nes tai renginys,kurio 
turbūt nė vienas kitas pasau
lio miestas dar neturi. Ta - 
čiau kaip ir visur,taip ir čia: 
po eilės metų papūtė skers
vėjai, atsirado nesutarimai, 
nuomonių skirtumai, įsigalė
jo nesantaika, nepasitikėji - 
mas, sukeliantys daug įvai - 
riaušių kalbų bei gandų. To
dėl visa eilė pirmaisiais ke
liais metais dalyvavusių 
tautybių atsimetė, išstojo iš 
šių renginių grandinės. Bene 
Svarbiausias motyvas buvo 
ir tebėra, kad visos tos di
džiulės pastangos toli gražu 
ne visiems apsimoka, išeina 
į naudą. Įdėtas darbas ir 

ne Stalino laikai. Nieko nelaimėjęs, pažadėjo, kad ras 
priemonių "tokiam"'sutvarkyti. Ir štai 1981 m. sausio 24 d 
24 vai.studentų laikomo rezidentu Pedagoginiame Insti - 
tute KLIPČIAUS nurodymu, II bendrabučio korpuso komen 
dantas Gediminas MULIUOLIS niekuo nenusikaltusį Ro - 
bertą taip sumušė, kad jis turėjo dvi savaites gydytis 
Druskininkų miesto ligoninėje ir po to ilgą laiką na-? 
muose. Studijos buvo sutrukdytos, sūnus išėjo į akademi
nes atostogas, tačiau represijos nesiliovė. 1981 m.birže
lio K) ir 11 d.d.Robertą iškvietė į Lazdijų saugumą KGB 
majoras MIEŽELIS,kuris pirmą dieną mano sūnų tardė 6 
valandas,antrą dieną- 3 valandas. Sūnui atsisakius daly
vauti tardyme, remiantis tuo,kad yra nusikaltimas perse
kioti už naudojimąsi spaudos, žodžio, įsitikinimų laisve, 
majoras pradėjo piktintis VVPI marksizmo filosofijos dės 
tytojais, kurie Roberto žinias neapgalvotai vertino penke
tais; stebėjosi, kaip studentas gali tikėti Dievą. Sūnus pa
aiškino, kad jo religinę pasaulėžiūrą kaip tik sustiprino 
marksizmo-lenininzmo studijos,atskleidusios šio moky
mo seklumą. Tardymo metu tardytojas grasino kalėjimu.

19»1 m.gruodžio 11 d., mūsų name Leipalingyje, Nau
josios 13, vadovaujant milicijos kapitonui PETRULĖNUI, 
buvo padaryta krata,kurios metu paimta mašinėle spaus
dinta religinė literatūra, sūnaus dienoraštis ir. „ „ateisti
nės knygos su ranka rašytais komentarais paraštėje. Ne
teisėtai paimti daiktai iki šiol negrąžinti. Po akademinių 
atostogų nuvykęs į Institutą,sūnus buvo pašalintas iš jo 
tariamai dėl "nepaža'ngumo". Taip išsipildė Pedagoginio 
Instituto VLKJS komiteto atstovų žodžiai,pasakyti jam dar 
pirmame kurse po bergždžių įkalbinėjimų stoti į komjauni
mą: "Mes pasistengsime,kad tokie paliktų institutą pirma 
laiko’." Visi egzaminuose dalyvavę studentai pastebėjo eg
zaminatorių neobjektyvumą ir piktinosi tuo. Įdomi deta
lė: apie pašalinimą Robertui pirmiausia pranešė ne insti
tuto, o saugumo ir milicijos atstovai, 1982 m. vasario 11 d 
padarę kratą VVPI bendrabučio II korpuso 210 kambary - 
je ir konfiskaco jo eilėraščių juodraščius, SDLZENYC YNO 
"Kalbų, pasakytų Amerikoje" vertimo rankraštį ir knygą 
"Romas KALANTA". Visuotinės Žmogaus Teisės Dek - 
laracijos 19 str., garantuojantis laisvą keitimąsi informa
cija, nieko nekalba apie tokių dalykų baudž i amu mą. P rie
šingai, nusikaltimas čia yra pati krata, pažeidžianti TSRS 
tarptautinius įsipareigojimus,įsitikinimų laisvę.

Nebeturime naivių iliuzijų,kad supervalstybė,pada - 
riusi savo ideologiniu pagrindu mokymą apie moralės re
liatyvumą, pradės laikytis savo pasirašytų susitarimų , 
tarptautinių paktų žmogaus teisės klausimais. Mums rū
pi atkreipti visų geros valios žmonių dėmesį į kitą reika
lo pusę. Gerai žinome, kad mūsų šalyje, kovojant su reži
mui nepageidaujamų pažiūrų asmenimis, nesitenkina vadi
namuoju "auklėjdmuoju darbu", šmeižtaiš spaudoje,paša
linimais iš aukštųjų mokyklų baudžiamojo kodekso įteisinta 
skale. Paslaptingas profesoriaus KAZLAUSKO nužudymas, 
neišaiškinta poeto Mindaugo /^AMONIO mirtis, dažnos keis
tos mirtys kariuomenėje,pagaliau šiurpi kunigų žudynių 
serija, kurios paskutinė auka -Lietuvos Helsinkio grupės 
narys kun. Br , LAURINAVIČIUS, liudijo oficialųjį teisingu
mą esant aštuntąja ledkalnio dalimi, kyšančia virš van
dens. .. Todėl visai pagrįstas mūsų tėvų nerimas dėl pa
reigūnų grąsinimų sūnaus adresu, grasinimų, kurių rea - 
lumą įrodo po jų sekęs sumušimas bendrabutyje ir paša
linimas iš instituto. Gerb. Sekretoriau, mes esame susi
rūpinę dėl savo sūnaus gyvybės.

Antanas GRIGAS 
Leipalingis, 1982.III.31.
Is; LKB KRONIKA nr.53

Taigi- "pažangiosios vyriausybės" šuniškas barba
rizmas. Nemažai matome yra lietuviškų pavardžių šiuose 
"nuopelnuose".Argi tikrai taip kraštutiniškai"reikia"elgtis? 
Ar nepersistengiam pataikauti "didžiaj?*m globėjui"?
Kaip elgiamasi"Didžiosios Tėvynės" Rusijos mokyklose?

triūsas duoda materialinių 
nuostolių.

Didesnės, stipresnės tau
tinės grupės, sugebančios 
geriau susiorganizuoti ir vi
są tai pravesti, būna apdova
nojamos, laimi pirmąsias 
vietas ir tas labai nemalo
niai nuteikia mažesniąsias. 
Pasisekimas priklauso dar 
ir nuo to, kuriame miesto 
kvartale savo pa vi lijo ną į- 
rengi. Nuošalesnėje vietoje 
visuomet mažiau lankytojų 
bepasirodo. Be to, visus ne
maloniai ima spausti ir di
dėjanti bedarbė, ekonominiai 
sunkumai ir visos kitos su 
tuo susijusios bėdos.

Lietuviškasis "Vilniaus" 
pa vi Ii jonas, kuris ir šį kartą 
buvo įrengtas Prisikėlimo 
parapijos patalpose, tikriau
siai dėl anksčiau minėtos 
priežasties/o gal ir pavar - 
gimo/, taipogi daug kuo sky
rėsi nuo anksčiau surengtų . 
Šį kartą beveik visiškai ne

kreipta dėmesio ne tik į iš - 
orinį, bet ir vidujinį šio pa - 
vi Ii jo no susitvarkymą. Vi s išr 
kai nieko panašaus į per
nykštį gana puikų pasipuoši
mą, nors daugumos sampro - 
tavimu,tos pačios sandėlyje 
gulinčios dekoracijos galėjo 
būti naudojams ir šįmet. 
Padėtį gelbėjo tik tai, kad 
šios salės gana gražios,erd
vios, vėsinamos, kas labai 
tiko šitokio masto renginiui.

Atsitiko tąip, kad įdomus 
renginys liko nepapuoštas , 
neįvilktas į atatinkamą ap - 
rėdą ir tuo prarado patrauk
lumą.

Tačiau - šįmetinė VIL - 
NIAUS PA VILI JO NO prog
rama, kurią per visas 9 die
nas atliko Toronto GINTARO 
JAUNIMO ANSAMBLIS,buvo 
be priekaištų ir pasigėrėti
nai pravesta’. Nemažiau ste
bino ir tai, kad trumpai prieš 
šiuos pasirodymus susior
ganizavęs lietuvių jaunuolių 
orkestras labai vykusiai pa
tarnavo ne tik programos at
likėjams, bet ir bendpai vi
siems svečiams pralinksmi
ni mui-šokiams. Šio dar be - 
vardžio orkestro dalyviai- 
Toronto "Gintaro"Ansamb -

IŠ: „PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS” VEIKLOS
• '

JAUNIMO PERSEKIOJIMAS LIETUVOJE
Paskutienieji Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 

numeriai liudija vis didėjantį jaunimo persekiojimą Lie
tuvoj. 1982 m. datuotame pareiškime, 18, 431 asmenys 
.atkreipė Lietuvos TSR KP Pirmojo Sekretoriaus P. Griš
kevičiaus dėmesį į grubius tarybinių pareigūnų išpuolius 
prieš tikintį jaunimą. 198| m. rugpjūčio mėn. būrelis Vil
niaus jaunimo atostogavo prie Baltųjų Laka jų ežero. 28 d. 
vakare jaunimą užpuolė girti milicininkai, kurie visą jau
nimą sumetė į mašinas ir nuvežė į Molėtų milicijos sky - 
rių. Juos ten išlaikė visą dieną, vargino tardymais, gąz- 
dino mergaites išprievartavimu. Du studentai buvo paša
linti iš Vilniaus universiteto. Tai tik vienas pavyzdys , 
kaip jaunimas Lietuvoj yra šantažuojamas bei terorizuo
jamas, net paprstos ekskursijos metu.

IŠTIESKIM RANKĄ PERSEKIOJAMIEMS
Rašykime persekiojamiems lietuviams jaunuolimas , 

juos paguosdami draugiškais laiškais.

Daina JURGUTYTĖ, gimusi 1963 m. lapkričio 3 d. , 
gyvena Vilniuje, Žirmūnų g. 75-100. Ji yra dvasiniai 
stipriai palaužta, nes negauna leidimo su motina išvykti 
į JAV pas tėvą. Jos tėvas muz. A. Jurgutis pabėgo į Va
karus, kai ji buvo vos 11 metų mergaitė, ir jau tada KGB 
ją tardė.

Robertas GRIGAS, gyv. Lazdijų raj., Leipalingyje , 
Naujoji g-vė 13. Jis buvo pašalintas iš VVPI užsienio kal
bų fakulteto už tariamą "nepažangumą". KGB baiminosi 
dėl jo draugystės su "nacionalistais". Roberto atžvilgiu 
nuolat daroma atvira diskriminacija - jam 1980 m. ne
leista vykti kartu su IlI-čio kurso vokiečių kalbos specia
lybės studentais į Rytų Vokietiją, nes jis nėra komjaunuo
lis. Dėl lankymosi politiniuose teismuose, jis buvo sau - 
gurno tardomas, grasinamas kalėjimu ir sumušamas taip 
smarkiai, kad turėjo gydytis ligoninėje.

Dalia TAMUTYTĖ, gyv. Šiauliai, Ežero g. 65-35. 
Jai nepavyko įstoti į Valstybinę Konservatoriją Vilniuje / 
už religingumą. Dalia jau kelis kartus buvo priversta 
"savo noru" išeiti iš darbo. Saugumas reikalauja pasaky' 
ti, kaip žinios apie jos persekiojiuną patenka į LKB Kro
niką. Ją bando papirkti - saugumas reikalauja at nešti po
grindžio leidinių, už kurių kiekvieną gausianti po 50 rub
lių. Atsisakius tai daryti, grasino pasodinsią į elektros 
kėdę. ".. .Dirbti niekur neleisim, kol neprisipažinsi kaip 
žinios pateko į pogrindžio leidinį ir Vatikaną", grasino 
čekistas. ''‘.'J

PLJS DARBO DIENOS SAVAITGALIS
19»2 rugsėjo 4-5 d.d. įvyks PLJS darbo dienos sa - 

vaitgalis Dainavos stovyklavietėj Michigano valstijoje . 
Programoje pramatyta dvi dalys. Šeštadienį Įvyks PLJS 
politinė konferencija, o sekmadienį V PLJK paruoštieji 
kursai.

Politinės konferencijos programą globos PLJS politi
nė komisija, kurią sudaro PLJS vice-pirmininkė politi
niams reikalams Gintė Damušytė , Linas Kojelis, Vikto
ras Nakas ir Rimantas Stirblys. Konferencijos tema : 
"Informacija ir įtaka", Konferencijoj bus stengiamasi 
suvesti žodį su darbu, būtent idėjinę veiklą su konkre - 
čiais darbais.

V PLJK paruošiamuosius kursus praves Kongreso 
zruošos komitetas, kuriam vadovauja Violeta Abariutė. 
Numatoma supažindinti dalyvius su "Kongreso vadovu " 
ir duoti siūlymus, kaip jie gali tinkamai Kongresui pasi
ruošti. Norintieji dalyvauti registruojasi pas Giną Da- 
mušytę, 91-26 85th Avenue, Woodhaven, New York 11421, 
USA; Tel. /212/ 441-2179.

lio muzikantai, dar vieną ki
tą pasikvietę talkon.Tai yra 
sveikintinas reiškinys. Vi
siems jie patiko,atsirado net 
jaunų dainininkių,kurios so
lo ar duetu puikiai paįvairi - 
no šį vienetą.

Iš lietuvių lankytojų atsi
rado ir priekaištų dėl paro
dų salės. Joje,pačioje ryš
kiausioje vietoje/turbūt, kad 
be reikalo/puikavosi medžio 
skulptūra, bemaž visa Jie vos 
kostiume. Ji vaizdavo Isado- 
rą Duncan, gyv. 1878- 1927m. 
amerikietę, modernaus šokio 
pionierę. Ji buvo įsimylėju
si į rusą, revoliucinį poetą 
Jeseniną, kurį laiką gyveno 
su juo Rusijoje. Jis, nusivy 
lęs revoliucija ir komuniz
mu, nusišovė.Dunęan iš Ru
sijos išvyko. Žmonės kalbė
jo, kad ta skulptūra neside
rino su mūsų paroda, ji nie
ko bendro neturėjo' su mūsų 
tautiniu menu, ir dargi pa
statyta ant gražaus lietuviš
ko audinio...

Ka Iba ma, kad lietuviai da
lyvauja šiame Tautybių Ka - 
ravane paskutinį kartą. Iš 
viso, šią vasarą dalyvavo £4 
tautybės. Lankytojų, paly - 
ginus, buvo nemažai.Lietu

viškieji valgiai taip pat tu
rėjo pasisekimą.

VILNIUS gavo I vietą už 
parodą, II-ą už meninę 
programą. "Miss Vilnius"- 
Rasa RIMKUTĖ- tapo Miss 
Karavano karalaitės p lydo ve,

Ar ilgai išsilaikys šioje 
organizacijoje įvairiaspalvė 
skirtingų tautų minia? Kaip 
reikėtų jos organizavimą 
palengvinti?

A.Lukošius

/ Mūsų rūpestingasis kores
pondentas, staigiai miręs a . 
a,Anicetas LUKOŠIUS, bu
vo mums atsiuntęs eilę sa - 
vo straipsnių, kai kuriuos 
parašęs į priekį . Ir dabar 
dar esame dėkingi už jo 
rūpestį ir nuoširdumą, da - 
Imdamiesi su skaitytojais jo 
įspūdžiais ir nuomonėmis .

'■ ’ Red./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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••• Laurynijos Dainavai 25 m. •••
1957 m. liepos 14 d.oficia- 

lus vasarvietės pristatymas 
ir vardynos įvyko geroje ir 
džiaugsmingoje nuotaikoje . 
Ceremonijas tada atliko Tėv. 
Jonas Kubilius.

Taip šią vasarą sueina 25 
metai Dainavos vasarvietei .

/ Ši sukaktis buvo linksmai 
paminėta Dainavoje š. m. 
rugpjūčio mėn.14 d„/„

1958 m. jau buvo suręsti 
aplink ežerą 9 vasarnamiai. 
Vienas pirmųjų- kuklus Dai
navos Bendrovės namelis , 
tarnavęs biuro pareigoms, 
vėliau buvo nupirktas vienos 
nelietuvių šeimos, vėl par
duotas. Patovulintas ir pa
didintas, istoriškai linksmai 
tebestovi netoli pylimo, da
bar gausios Orr šeimos nuo
savybė.

1958 m. pavasarį Jurgis 
Šablauskas, E „Townsend ir 
W. L, SeXton apsvarstė, kad 
reikėtų oficialiai sudaryti ir 
Dainavos sklypų sąjungą, ir 
rugpjūčio K) d.tais pačiais 
metais sušaukė pirmąjį vi

/tęsinys/ 
tas ir pirmasis Dainavos 
Sąjungos pirmininkas -inž . 
Rimas L a p i n a s, kurio 
specialybė gelžbetoniniai ir 
cemento statiniai. Jo dėka ir 
visų talka buvo atnaujintas ir 
sutvarkytas užvankos pas - 
tatas. Dabar Sąjungai pri - 
klausė jau 44 nariai,Sąjun
gos nutarimai susilaukė di
delio pritarimo ir paramos 
ir iš Dainavos Bendrovės 
narių.

Maloniausias atsiminimas 
iš to ankstyvojo laikotarpio 
yra tai, kad visi su džiaugs
mu talkininkaudavo ir dirbo 
visų gerovei.Tai buvo tikrai 
naujakurių dvasia, ypatingai 
charakteringa tuomet lietu
viams ateiviams. Čia, Dai - 
navoje mes buvome suradę 
savo mažąją Tėvynę:jaukus 
ežeras, neperaukštos kalvos, 
o ypač eglaitės, drebulės , 
klevai ir beržai, grynas , 
stiprus kaip medus oras, at
rodė supo, globojo, stipri
no ir gaivino.

Apsigyvenome nemažas
suotiną dainaviškių susirin
kimą. Jame buvo surašyti it 
priimti nuo statai, kaip toliau 
administraciniai ir nepri
klausomai tvarkytis.Štai tie 
nuostatai:

a/ vystyti ir toliau gerą 
dainaviškių gyventojų sutari
mą,

b/ rasti būdą komunikuoti 
su vietos apylinkės savival-r 
dybe,

c/ išlaikyti aukštą higie - 
ninės priežiūros standartą,

d/ pasirūšinti, kaip panai
kinti gaisrų pavojų, o tokiam 
ištikus-surasti pagalbos bū
dus, ».

e/ organizuoti atostogi - 
nius pasilinksminimo rengi
nius,.?'. . . . ..

Šio pirmojo visuotino su
sirinkimo metu buvo išrink-

ŽVILGSNIS
EKSKURSINĖS KEI

būrys- J.ir Kl.Aniolauskai , 
D. ir L. Barauskai,R.ir R . 
Lapinai, A'.ir V.Lapinai, H. 
ir Z „Lapinai ,H„ir B. Nagiai 
pas Riddell, nepertolimą kai
myną- ūkininką. D a - 
lis mūsų apsigyveno višti - 
ninke,kiti šalia name. Taip , 
tikrai Gerai, kad nebuvo 
vištininkų tarpe aukštesnio 
ūgio žmonių, nes tie būtų pa
virtę į klaustuką. „.

Tad, vėl jautėmės lyg se
novinėje grįčiutėje, tuo la
biau, kad ties vištininkų au - 
go storas, aukštas, išsišako
jęs milžunišku kauburiu kle
vas. Vienas iš tų puošniųjų 
nuostabiųjų Kanados klevų , 
kurių lapai rudenį nusiplie - 
Jdą, .pašvaistės, spalvo mis.Ir 
stovėdavom po juo visi gro
žėdamiesi, galvas užvertę .

/bus daugiau/

EUROPON
IONĖS ĮSPŪDŽIAI

Z.PUI IA NAUSKAS 
/tęsinys/

Baigminės pastabos
Europos žemynas yra daug senesnis kontinentas negu 

Šiaurės ar Pietų Amerikos,tad nenuostabu,kad šio krašto 
keliautojas Europoje randa daugiau istorinės praeities , 
meno, architektūros ir kitų vertingų paminklų.Paskutinio- 
jo karo pasekmių ten jau nebeliko. Tik vieno,kito krašto 
didieji uostai dar nėra pilniu atstatyti, Kaip kitur, taip ir 
garsiuose kurortuose- Italijos Venecijoje ar Prancūzijos 
Nicoje, kadaise, kad ir mažas mūsų tautiečių skaičius a- 
tostogavo. Dabar jie ir ten rastų daug konaujo. Euro
pos kraštuose , ne tik senuose, bet ir naujos statybos 
viešbučiuose, nakvynių kambariai mažesni ir kiek pa
prasčiau apstatyti . Truputį nuostabos kelia tualetiniai 
nepatogumai. Kai kur pakelės nemažuose restora
nuose ir miestuose, buvo rasta tik vienas kambarys su 
vienomis durimis moterims ir vyrams įeiti. Tokiose vie
tose susidaro eilutės/ir mums taip buvo/, kaip Lenkijoje 
prie maisto. Kai kur nėra net sėdynių,o tik cemento grin
dys. Atrodo, iki dabar visa tai galėjo būti pertvarkyta pa- 
togiau./Už tualetinį popierių vietomis reikėjo mokėti vie
ną franką už gabaliuką, kitur pusę markės/. Europoje nė
ra tiek daug automašinoms aikščių, kaip Kanadoje. Jų ga
lima rasti tik prie viešbučių ar didesnių parduotuvių. Vi - 
sur gatvių pakraščiai prikimšti automašinomis. Amster-
dam’o mieste vieno milijono gyventojų tarpe yra 600 
tūkstančių dviračių. Paryžiaus mieste teko matyti gana 
daug automobilių, bet nė vieno didesnės gamybos. Veik vi
si "Toyota" ar "Fiat" stiliaus. Paryžiuje už automobilio 
pastatymą draudžiamoje vietoje baudžiama 50 frankų.Ir- 
gi įdomu, kad Prancūzijoje automobilių nelaimei įvykus , 
jei sužeistų ar užmuštų nėra,policija nekviečiama. Jei 
kas ir kviečia - ji neatvyksta. Taip buvome painformuoti 
vietinių gyventojų.

Kalbant apie aprangą - bendrai Europoje žmonės yra 
švariau, tvarkingiau ir gražiau apsirengę, negu Amerikon 
kraštuose. Galbūt todėl, kad jų parduotuvėse mažesnis ap
rangos pasirinkimas ar jaučiama daugiau respekto sau ir 
kitiems. Paryžius - didelis madų miestas,tačiau pasi
vaikščiodamas jo gatvėmis, sutikau nemaža moterų, kurios 
nedėvėjo kojinių, nors ir neatrodė neturtingos.

Teko sutikti restoranuose, parduotuvėse, aerodro
muose, einančius įvairias pareigas ir negrų rasės atsto
vų. Nemanau, kad jie būtų veidus juodai nusidažę dėl "ma
dos". Tai greičiausiai amerikiečių "dovana" iš paskuti - 
niojo karo laikų/arba imigravę iš Marocco ar kitur/. 
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Maisto srityje, Europa taip pat turi savo skonį ir 
stilių. Pav., visur pusryčiams buvo duodama kava su ar
bata, pora bulkučių,gabaliukas sviesto ar marmelado.Tik 
vienoje vietoje gavome "ekstra" geltono sūrio riekutę. 
Pietums gaminama tik viena mėsos rūšis. Norint kitokio 
patiekalo, visada jo gausi, tik reikės daugiau primokėti . 
Viena lėkštė lengvo patiekalo Su kava, arbata ar stiklu a- 
laus kainuoja tarp 6 ir 7 amerik.dolerių. Iš lankytų kraš
tų, truputį pigiau kainuoja Austrijoje.Paryžiaus ir Nicos 

viešbučiuose pusryčiai’ jau atsirasdavo kambaryje,dar ne- 
atsikėlus. Pro duris jų niekas neatnešdavo, bet jie jau bū
davo ant stalo,popierinėje dėželėje. Tarnautojas paaiški
no, kad tai daroma automatiškų ir elektrinių įrengimų dė
ka sienoje. Šalia jų buvo maži bufetėliai su alkoholiniais 
išgėrimais ir minkštu gėrimu. Galėjai jų naudoti kiek no
rėjai,© vėliau už tai apmokėti viešbučio vestibiulyje.Tai
gi, patogu ir gerai.

Pavakare, grįžę'viešbuti n po išleistuvinių pietų, jau 
daugiau niekur nevyko me, nors toli gražu, dar ne viską 
matėme, kad ir pačiame Ariisterdamė. Keliautojai jau no
rėjo likti kambariuose susitvarkyti,perrikiuoti čemoda - 
nūs,atsiradus naujoms gerybėms, ir pailsėti. Vėliau va
kare dalis keliautojų laiką praleido viešbučio restorane .

Kitą dieną, 8 vai.ryto rinkomės paskutiniems pusry
čiams. Pavalgius, tik spė£ grįžti į kambarius, gavome 
praneši mus, kad 1O vai. jau turime apleisti kambarius, nes 
12 vai. juose turi apsigyventi nauji svečiai. Nurodytu laiku 
nusinešdinom į vestibiulį ir jame tupinėjom dvi valandas. 
Mums dar čia esant, atvyko nauja keliautojų banga ir su 
mumis kartu tupinėjo, laukdami kambarių. Iš jų patyrėme, 
kad ;ai buvo prancūzų grupė iš Montrealio.

Amsterdamo aerodroman buvomd nuvežti trims va - 
landoms anksčiau prieš išskridimą. Keleivių pastatas ga
na didelis. Jame daugybė įvairių parduotuvių, salonų, di - 
delis restoranas .Mėgėjams pasivaikščioti ar dar šio to nu
sipirkti buvo daug laiko.

Sulipome į lėktuvą.. Skridimo metu jame buvome vėl 
gerai maitinami. Pietums vėl gavome meškienos kepsnį , 
nuo kurio ir šį kartą neatsisakėme. Tai rodo, kad meškie- 
na,iš tikrųjų, yra skanus patiekalas.Lėktuvu skristi dienos 
metu įdomiau, negu naktį. Jeigu turi progos sėdynę gauti 
prie lango, vi stiek jame mata: kiekvieną kartą kitokį, ore 
susiformavusį vaizdą.

Toronto aerodrome laimingai nusileidome 5 val.p.p. 
mūsų laiku. Čia ,asmeniškai astisveikinę,skirstėmės į 
savuosius namus po įvairius Kanados miestus. Iš Toronto 
buvo tik 1O asmenų, kiti iš tolimesnių vietovių. Vadovas 
jau iš Amsterdamo , skrįsdamas į namus Anglijoje, linkė
jo neužpulti iš karto perdaug ant "bacon and eggs",ko Eu-

alglmanto skiltis I
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Čia ne klaida ir ne koks neapsižiūrėjimas pagrindinėje 
antraštėje kyštelėjus lyg ir bent kiek nevalyvą žodį. Beveik 
aiškinti nereikėtų, kad tas pasiutimas čia telpa pačioje ge
riausioje, tiesiog aukščiausioje, begalo teigiamoje pras
mėje. Maždaug mūsų kasdienybėje neįtikėtina istorija, bet, 
kaip gera, šviesu ir malonu, kai platūs šviesuoliai paįvai
rina ir net įprasmina beveik nusistovėjusią kasdienybę..

Daug ir dažnai kalbame apie lietuviškąsias šeštadieni - 
nes mokyklas, beveik visi, lyg prityrę gydytojai, siūlome, 
rašome, prasmingus receptus, sielojamės aiškiu mokinių 
mažėjimo simptomu. Visa tai tiesa ir realybė, su kuria 
apsiprasti ir ją suprasti nėra nei lengva nei paprasta. Ta
čiau yrd ir skaidrių pragiedrėjimų, kuriuos reikia ir kelti 
ir apie juos kalbėti, na, ir pasidžiaugti.

Tarnybinė padėtis ir būtinybė iškėlė vieną giliai lietuviš
kai nusiteikusią ir susipratusią šeimą išNewYorko į Tex
as valstiją. Kaip visi žino, toje teritorijoje (didesnėje už 
visą Europą) lietuviškų salų kaip ir nebuvo, niekad mūsų 
tautiečiai dėl vienų ar kitų priežasčių, nebandė leisti šak
nis Texas's. Tuo būdu, nei savų parapijų, šventnamių, kul- 
tūros namų ar mokyklų, ten niekur nebuvo, nėra ir, spėti 
galima, vargiai ir kada bus. Ką gali daryti lietuviškai su
sipratusi šeima, kurios prieauglis staiga liekasi be lietu
viškos mokyklos, lietuviukų draugų, lietuvių kaimynų?

Daugumai, greičiausia, nebūtų ypatingesnės problemos. 
Vadinasi, nėra tai nėra ir ką čia, žmogus, nuveiksi. Ne
esi koks arabų naftos šeikas — turtuolis, pajėgus, jei tik 
noras yra, perkelti visą reikalingą mokyklą su mokiniais, 
mokytojais ir visu inventorium. Kas,gi dar lieka, koks dar 
būtų pakenčiamas problemos sprendimas ? Atsimenate tą 
pasakojimą apie kalną ir Mahometą? Kas pas kurį pirmiau
sia nueis? Turint nepaprastai gilų ir didelį tikėjimą ir de
dant nepaprastas pastangas ir tas kalnas gali priartėti.. .

Sakykime, nuotolis tarp Houston, Texas ir New Yorko 
didmiesčio yra 16 ar 17 šimtų mylių, tiesa, oro linija, aiš
ku, trumpiau. Sprausminių lėktuvų amžiuje, nuotoliai ir 
skridimo laikas gerokai sutrumpėjo. Tad ir naujiesiems 
texasieciams, greičiausias ir patikimiausias kelias grįžti 
šeštadieninėn mokyklon, teliko kelionė, maždaug kiekvieną 
savaitgalį. Lėktuvu nuskrendi penktadienio vakarą ar anks
tyvą šeštadienio rytmetį, o namo grįžti dar tos dienos va
karą ar sekančią dieną, sekmadienį. Gerai, kad New Yor
ke liko giminių ir apsistoti nakčiai ar dviems, problemos 
nėra, kaip ir su paėmimu ir grąžinimu iš ir į aerouostą.

Aiškinimo dėliai, vis dėlto reikėtų pastebėti, kad, toji 
šeima, dėl savo tarnybinės padėties, turi tam tikras, pa
kankamai palankias aplinkybes, keliavimo privilegijas 
skraidymui. Tas, žinoma, padeda, bet tai, toli gražu, nėra 
vienintelis paskatinimas ar akstinas lankyti šeštadieninę, 
nutolusią už virš tūkstančio mylių. Čia jau daugiau veikia 
tos skaidrios ir grynos lietuviškos nuotaikos, pozityvus 
lietuviškasis užsispyrimas, pareigos supratimas, lietuviš
kųjų vertybių vertinimas, na, ir tas tikrasis šio rašinio 
antraštės, lietuviškasis pasiutimas 1

Visi, ar bent dauguma, mes čia laikome save gerais lie
tuviais. Tokios viešos deklaracijos nėra nei brangios, nei 
retos, bet, neretai, kai mūsiškes rezoliucijas ar daklara- 
cijas reikia paremti konkrečiais veiksmais, darbu,pinigu, 
nuolatiniu įsipareigojimu, gal net trupučio savęs atsižadė
jimu, patriotiniai jausmai bent kiek ir susvyruoja. Gal ne
turime savy pakankamai to lietuviško palaiminto pasiuti
mo ?

ropoję negavome ir bendrai pamažu grįžti prie kanadiškos 
mitybos ir pailsėti. Jo asmenyje mes turėjome gerą ir 
sumanų vadovą, turintį daug vietinių ir istorinių žinių ba
gažą.

Šoferis - geras vairuotojas,, turėjo sunkių momentų 
tokią didelę mašiną vairuojant- gana siaurose vietose nie
kur neužkliuvo nė per milimetrą. Kažin, ar būtume išsi
vertę su šių dienų Kanados vairuotoju?

Tikėjimai moko, kad pasaulį sutvėręs Dievas. Betgi 
jame ir žmogaus protu ir rankomis sukurta daug gražių ir 
brangių dalykų,kurie niekada nenustos savo vertės ir tiks
lo. Turbūt, tik įdomumo ar smalsumo vedami, žmonės ir 
keliauja po įvairius pasaulio kraštus, tikėdamiesi rasti ko 
nors naujo, dar nematyto. Tų pačių tikslų vedami ir aš su 
žmona buvome išvykę Europon. Dabar, patirtais įspū
džiais panorau pasidalinti su "Nepriklausomos Lietuvos" 
savaitraščio mielais, skaitytojais.

i

3

3



Soeoa IS JULIUS CAESAR, William Shakespeare. Nuotraukoje R.H.THOMSON - Marcus Antonlus.su H tai. veikėjais. 
Režisavo Derek Goldby, scenovaizdis John Pennoyer, muzika B.Carriere, Svie sų efektai- M. J. Whitfield.

Nuotrji ROBERT C. RAGSDALE, t.r.p.i.

STRATFORDO FESTIVALYJE Alfonsas NAKAS
30-toįo SEZONO PIRMASIS DERLIUS

Shakespeare’o JULIUS CAESAR tarp keturių dešim - 
čių veikėjų turi keliolika istorinių asmenybių, įskaitant 
patį Julių Cezarį, po jo mirties valdžiusius triumvirato 
narius Oktavijų, Markų Antonijų, Lepidą, o taip pat Decijų 
BrutųireJlę kitų. Kol astuoni patricijai - sąmokslininkai 
rengiasi Cezarį nužudyti, žiūrovas ge,rokai nuobodžiauja, 
nepaisant nė labai poetiškos, visur eiliuotos dramaturgo 
kalbos. Įtampa ima augti nužudymo scenai artėjant, ypač 
jei prieš žiūrėdamas esi turinį perskaitęs. Kvapą sulaikęs 
lauki, kol mirdamas Cezaris-Brutui mes istorinius žo - 
džius "Et tu, Brutus?" Paskui seks nepaprasto įdomumo 
Kasi jaus kalba, o po jos tikru šedevru prabils Markus An
tonijus ir prieš kelias minutes Brutų ant rankų nešiojusi 
minia ims šaukti "mirtis Brutui’.". Paskui triumvirato at
liekami žodiniai "valymai" /visiškai taip, kaip daro šių lai 
kų diktatoriai, valdžią paėmę/, vėliau mūšiai ties Fillipi, 
sąmokslininkų pralaimėjimas, Kasi jaus ir Brutaus nusi - 
žudymai. Sakau, nobodoka tik pirjnas pusvalandis.Kųlmi- 
nacija - Cezario nužudymas ir pagarsėjusios kalbos.Tre
čiasis etapas - kovų laikotarpis irgi užtektinai įdomus.

Režisorius Derek Goldby šią dramą - tragediją statė 
labai realistiškai. Po peilių dūrių sekė kraujas. Krauju 

permirko Cezario drabužiai, veidas, žudikų rankos ir 
rankovės. Kai apstulbusiai publikai Markus Antonijus ro
dė stačią /sic'./ Cezario lavoną, jis /lavonas/ buvo kruvi
nas nuo galvos plaukų iki kojų riešų bei letenų.Len Cariou 
vaidino Brutų, o Nicholas Pennell- Kasi jų* Šiuodu scenos 
didžiūnus rečiau matantiems, be abejo abu padarė nepap
rastą įspūdį. O man būtų daug labiau patikę, jei jų roles 
režirosius sukeistų, nes Pannell kur kas geriau atrodytų 
idealisto Brutaus rolėje, gi Cariou -pragmatiko Kasijaus. 
Visų labiausiai buvome sužavėti R.H.Thomson'o Vaidyba 
Markaus Antonijaus rolėje. Šis naujas vardas ir veidas 
Stratforde iš karto užtekėjo šviesia scenos žvaigžde. La
bai įdomiai reiškėsi apie trys tuzinai statistų - "romėniš
ka liaudis". Tik kartais jie sukėlė perdaug triukšmo, ne's 
taip režisorius norėjo.'Vos dvi šnekamas moterų roles 
turėjo Elizabeth Leigh -Milne /Calphurnia/ ir ! Susan 
Wright /Portia/. Abiejų vaidyba nebuvo pati geriausia, , 
gerokai žiūrovą apvylė.

Nq5§ dėl kraujo klanų "Julius Caesar" pastatymas ir 
nėra pats idealiausias jauno amžiaus publikai, aplamai y- 
ra didelio dėmesio vertas. Repertuaras liks iki spalio 22. 
Bilietų, jei ne savaitgaliais, bus iki valiai.

Shakespeare’o THE MERRY WIVES OF WINDSOR 

/Lietuvoje pavadinimas verčiamas į " Windzorb šmaikš - 
tuolės"/ iš repertuaro bus išimta net diena vėliau už "Ce
zarį", tad spalio 23. Tai viena iš pačių "lengviausių" šio 
genialaus dramaturgo komedijų, veikiau farsas. Dialogai 
ne eiliuoti, ne poetiški, bet pilni kuro kvatojimui,gage
nimui. Sir John Falstaff, "Henriko IV" ir ” Henriko V ” 
dramų nelabai riteriškas riteris, čia pabando iš karto 
"mylėti" dvi damas ir yra žiauriai išjuokiamas. Antraei
lė intriga rezgama tarp vienos tų damų dukrelės ir trijų 
jos garbintojų, publikos norą patenkinant vedybomis su 
jauniausiu, gražiausiu. Šioje komedijoje vaidybos laurus 
nuskina Douglas Campbell, vaidinąs Falstaff’ą. Šis akto - 
rius Stratfode vaidina daugelį metų,bet savo vidutinišku - 
mu niekada publikos nenustebino. Režisoriaus Robert 
Beard’o sudaryto j gerų aktorių konstelacijoj, Douglas 
Campbell sugebėjo visus visa galva pralenkti. Daugelis 
kritikų sutinka, kad geriau FalstafFo jau negalima suvai
dinti. Kiti savo vaidyba mažiausai nuo jo atsilikę buvo Ni
cholas Penne 11/Ford/, R.H.Thomson/Slender/, Graeme 
Campbell/Page; pirmajam ne giminė/, Richard Monette 
/daktaras Caius/,Amelia Hall/Mistress Quickly/,Pat Gal
io way/Mistress Ford/, Susan Wright/Mistress Page/, gal 
dar vienas kitas. Dailininkė Susan Benson ir šios komedi
jos veikėjus išpuošė fantastiškai gražiais drabužiais.Kaip 
farsas, šis pastatymas vertas geriausio pažymio-penketuko. 
Nemėgstantiems draminių problemų, juoba lavonų ir krau
jo, Ieškantiems atvangos bei progos pasijuokti, šis pastaty
mas nepamainomas. Kadangi prieš akis dar kelios dešim
tys jo spektaklių,gauti bilietus manau nebus vargo.
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"IIE TU VIU DIENU" žurnalo BIRŽELIO mėn. numeris jau 
išsiuntinėtas. Šiame numeryje randama: Tautos Pavasa
rio Dainius /Pr.G./, Kaip Kipšas Organizuoja Renginius 
/iš "Aušros" nr.v/.,Net Ir Kape Neduoda Ramumo.

Maironio - Peiliukas Išgelbėjo; Nuo Birutės Kalno . 
St.Santvaro - "Maironis Nutolsta ir Vėl Grįžta". N.Dagi

lėlio - Prometėjus /iš dedikacijų Maironiui/, A.Tyruolib, 
kun.dr.P.Celiešiaus prisiminimai apie Maironį.

Lietuvių rašytojų dienos Cleveland’e,
Anglų kalba skyriuje- Maironis- Lietuvos Atgimimo 

Dainius. Maironio "Erna garsas nuo rubežiaus", į anglų 
kalbą išvertė V.Bielajus. V.Čekanausko -Sovietų Politi - 
nes Machinacijos. L.Stukas-Lietuvos Vyčiams 70 metų. 
A. Bernoto - Lietuva Pašto Ženkluose. Rusinimas Lietu

voje Ir Rezistencija. Amerikos Akademija Pagerbia Mi
lašių. Garbės prenumeratorių sąrašas.

Žurnalas, kaip paprastai, gausiai iliustruotas nuotrau
komis.

"Lietuvių Dienas" leidžia:A.F.Skirtus,4364 Sunset 
Blv., Los Angeles, Ca. 900 29. £•
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Juozas Šilėnus

VEIDU I ŠIAUREX >
/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/
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II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI
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VEIDU Į ŠIAURĘ

/ tęsinys /

Eidami pro vartus, mes ją apstojame iš visų pusių ir 
taip, nepastebint sargams, įvedam ją į didelį, fabriko pa
statais apstatytą kiemą.

Visos patalpos užimtos vokiečių kareivių, laikinai apsi - 
s tojam užuovėjoj. Varnagė tvirtina, kad turime gauti mums 
žadėtas mašinas. Drėgnas nakties šaltis lenda į-kūną,kre
čia drebulys, ledinis vėjas galanda mūsų veidus. Tryptam, 
mušam rankas į pečius kad nors kiek sušilus. Neišmiego
tos ir vėjo išpūstos akys veltui ieško poilsiui vietos.

Atvyksta keturi brezentu dengti, įvairiom dėžėm pusiau 
pakrauti sunkvežimiai, į juos, susikraustome po penkiolika 
vyrų ir susėdam ant dėžių kaip kam patogiau. Tenka pa
likti rogutes ir bendrakeleivę "Dievo Ašarą". .. Iškinkom 
iš rogučių, nuvedam užuovėjon už pastatų, pavaišinam par 
skutimais duonos trupiniais ir paliekam.

Ilgai laukiam kažkur pradingusių šoferių, šaltis ; kaus
to sąnarius. Dangus apsitraukė debesimis,pradeda■ snigti 
ir vėjo blaškomos snaigės veržiasi į mūsų pastogę. Rusų 
artilerijos gausmas drebina raudonas mūrų sienas. Ilgi 
prožektorių šviesų kalavijai plausto žemai slenkančius 
debesis.

Į kiemo vidurį, nežinia ar žemę drebinančių sprogimų 
išsigandusi, ar mūsų išsiilgusi, iš nuvestos užuovėjos at
bėgo "Dievo Aušra" ir. išgirdusi mūsų balsus, to'du,skar
džiu balsu sužvengia, atkreipdama patruliuojančių sargy
binių dėmesį. Ją pamatę, lyg didžiausią karo kaltininkę 
pasileidžia gaudyti. Sugavę vedasi prie kieme stovinčių ka
reivių, ieškodami buvusių jos šeimininkų, bet niekas ne
prisipažįsta, neprisipažįstam ir mes.. . Sargybiniai išve
da ją už vartų ir paleidžia Dievo valiai; ji nesipriešindama 
nukiūtina ir dingsta nakties tamsoje.

Grįžta iš kažkur užsibuvę šoferiai ir apžiūri krovinį, ko
jų smūgiais patikrina ratų padangas ir pokylių minučių pa
judam pro tuos pačius vartus į plentą, kieme palikdami 
šimtus laukiančių.

Mūsų kolona susidedanti iš dvidešimt dviejų sunkveži - 
4 psl.

mių, pasileidžia šiaurės vakarų kryptimi. Iš Gefreiterio 
sužinom, kad vietoje mums skirto Elbingo, vykstam į Ka
raliaučių. Prie Elbingo jau esą priartėję rusai, reiškia, 
jau mes esame apsupimo žiede. Jokių aiškesniųfrontoži
nių neturime.Įvairiaisspėliojimais grindžiame esamą pa
dėtį.

Tolstame nuo rusų artilerijos apšaudomo Girduvos mies
to. Plentu judėjimas mažas, vienas kitas vežimas. Atro
do, lyg mes būtumėm paskutinieji. Pralenkiam nedidelę 
varomų belais vių koloną, sprendžiam iš užgirstų kalbų, 
anglai ar prancūzai.

Laikrodžio rodyklė rodo ketvirtą valandą ryto, snigti ne
stoja ir snaigės sūkuringai vejasi plentu bėgančias maši - 
nas. Ima snaudulys, tačiau miegoti šalta, nes pro prastai 
užtraukto brezento plyšius traukia žvarbus vėjas. Nuo il
gesnio sėdėjimo užtirpsta kojos, jos pasidaro sunkios,kaip 
kaladės, bet vistiek džiaugiamės, kad nereikia eiti pės
čioms.

Ant dėžių sėdintieji susidomi jų turiniu, prakrapšto ir, 
visų netikėtam džiaugsmui, atrandama puikiausių supa
kuotų sausainių. Nutariam vieną dėžę likviduoti, kieKvie- 
nam tenka po tris pakučius ir jų dėžę, kad neliktų įtarimo 
pėdsakų, plento posūnyje išmetam į griovį.

ŠieK tiek užkandam. Vietovė kalvota, mašina rieda vin
giuotais plento posūkiais, mes svyrame tai į vieną, tai į 
kitą pusę, kylame arba leidžiamės žemyn. Sausai snie
gas uždengia pravažiuotus ratų pėdsakus. Nakties tamsa, 
atrodo, nudažyta iš tolumos pasitinkančių gaisrų pašvais
tėm. Erdvės gaubtas ramus, užklotas storais, sniego pri
tvinkusiais, debesimis.

Prariedam Alnos ir Friedlando miestelius. PaKartotinai 
kertam didžiojo Priegliaus intako Alnos upės tiltus, pras- 
munkam pro Dumnavos plentų kryžkelę ir pakylam į Bys - 
leivos upokšnių išraižytas Plavos aukštumas.

Kelyje nuo Dumnavos mūsų kolona sutirštėja ir susi
spaudžia pasipildžiusi besitraukiančiais nuo Sipapilio ir 
Barštyno. Važiuojam palengva, lenkdami pėščiuosius. Ne
tikėtai pralenkiam keliolikos kareivių grupėje bežygiuojan
tį mūsiškį Jurgaičių mandruolį Špicą. Iš Jurgaičių jisai 
išvyko važiuotas,© mes išėjom pėsti, dabar mes važiuoti , 
o jis pėsčias. . .

-- Tegul pažį'sta ponaitis kareivių žygio malonumą ! — 
guodėsi vyrai.

— Čia jam ne pieštuku mūsų panoses braukyti, — išši - 
lieja savo skundą Desantininkas, nekartą pajutęs purvino 
pieštuko pabraukimą. — Tegul ir jisai pelenais ištrintą 
sniegą pamina, tegul pajunta sutrintų kojų skausmą ir su
trintų šiaudų guolio kvapą. — Gerai žalčiui, —kažkuris 
tai atsiliepia priekyje, mašinoje sėdinčių.

Aušta, dangus apsitraukęs žemai slenkančių debesų tink
lu. Apstoja snigti ir truputį atpuola šaltis. Laukuose juo
duoja paliktų gyvenviečių siluetai. Slenkame Bysleidos 
intakais išraižytą vietovę, šimtai vežimų ir.kariškų ma
šinų juda nuraižyta plento nugara.

Niūrus saulėtekis atneša naują dieną. Įriedam į seną, 
senųjų Prūsų — Notangėnų gyvenvietę Plavos miestą, užka
riautojų pavadintą — Preus sen Eylau. Šiaip taip prasi- 
spaudę pro besitraukiančių užtvindytas gatves, staigiu po
sūkiu pasukam į šiaurę, į Karaliaučių.

Pravažiuojam pro nedidelį Smedyčių—Schmoditten mies
telį. Plento kairėje sniegais užklotas laukų žemumoj mie
ga nedidelis ežeriukas. Trumpai sustojam Bysleidos upės 
pakraštyje esančioj Muhlausen'o gyvenvietėj, artėjant 
prie Gesavos — Jessau miestelio. \

Įvyksta nelaimė, iš priekyje mūsų važiuojančios maši
nos, per neatsargumą per užpakalinį užtvarą iškrinta Jan
kus ir stipriai susitrenkia galvą. Pasiekus Gesavos-Jes- 
sau aerodromą, kuriame laikinai apsistojame, jisai per
keliamas į greitosios pagalbos mašiną ir skubiai išveža
mas į Karaliaučių.

Apie jo tolimesnį likimą neteko išgirsti. Jis pirmas 
iš mūsų tarpo atsiskyrė nežinomai.— Kažin ar pasveiks?
— nuogastaujam neteaę gero savo likimo brolio.

Apsistojame didelėj vienų kareivinių salėj. Visa mūsų 
grupė įsitaisom ant scenos. Nuovargio ir šalčio iškamuo
ti, alkanais pilvais, krentam ant purvinų grindų išsiilg
tam miegui. Greitai užsimerkia vėjo išpūstos akys.

Pačiame saldžiame įmigyje, pajutau kažkas purto petį,
— tai brolis, ragindamas skubėti, esą gausime pietus. 
Dalis pasilikę kuprinių apsaugai, kiti po tris rikiuotėje ve
dini Varnagės, einame į toli esančią aerodromo plote ka
reivinių virtuvę.

Didėliame aerodromo plote vyksta gyvas lėktuvų judėji
mas, vieni kyla, kiti leidžiasi. Plačiu aerodromo pakraš
čiu driekiasi daugybė gražių kareivinių pastatų. Jie visi 
vokišku kruopštumu atlikti. Gražios, medžiais apsodintos 
gatvės. — Tai ne Jurgaičių lauko aerodromas, — kalbasi 
vyrai, — čia tikras miestas.

Medžių prieglobstyje kyšo ilgi priešlėktuvinių pabūklų 
vamzdžiai. Šalia jų stiprūs betono bunkeriai pabūklų tar
nybai. Didelė, gražiai išpuošta valgyklos salė, pilna be
valgančių. Pastovėję eilutėje ir mes gauname geros, ska
nios, su mėsos gabaliukais žirnių sriubos.

Akimirka —ir ji pranyksta mūsų alkanuose skilviuose. 
Mažai, norėtųsi gauti daugiau, bet čia ne Jurgaičių virtu
vė, kurioj būdavo gauname papildomai samtis. Čia griež
ta kontrolė, ir nė nebandyk ! Ačiū ir už tai, atsigaunam 
ir praiinksmėjam.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

DVIDEŠIMTMETIS
"VILNIES” CHORUI

Prieš 20 m. Vilniuje įsi
kūrė choras, kuris, kaip sa
koma, išsivystė į pajėgiau
sią ir didžiausią vienetą 
Vilniuje.

Jubiliejinis koncertas vy
ko Valstybinės Filharmoni
jos salėje. Buvo pagerbti 
choro veteranai ir veiklieji 
dalyviai.

Dirigentas ir meno vado
vas J.Šidlauskas,chormeis- 
terė- I.Novikienė.

ORGANIZUOJASI EKONOMISTAI
Vilniuje vyko Lietuvos e- 

konomistų mokslinė steigia
moji konferencija. Tikslas- 
kaip skelbiama - padėti 
spręsti liaudies ūkyje kylan
čias ekonomines proble - 
mas ir įtraukti jaunimą į 
mokslinę - techninę kūrybą. 
Šiuo metu Draugijoje yra 
daugiau kaip 3.200 narių.

Kaip žinoma iš karčios ir 
ilgos praeities-problemų pa
grindinė priežastis aiški: 
netikusi sistema, per stipri 
svetimojo centro-Maskvos - 
kontrolė, nuolatinis gėrybių 
naudojimas vienos partijos 
nusipelnusiems, milžiniš - 
kos kariuomenės,propagan
dos ir ginklavimosi išlaiky
mui. Kitaip sakant, balansas 
ne "lygybės,laisvės ir bro
lybės naudai...

BROLELIAI ARTOJĖLIAI
Mūsų gyvenime ir dainose 

mylimas personažas-brole- 
lis-artojėlis pasižymėjo Sov. 
Sąjungoje vykusiose artojų 
varžybose. Tik šį kartą bro
leliai arė ne arklelius pasi - 
kinkę,bet ant traktorių užsi - 
sėdę. Du aukso medaliai te - 
ko Lietuvos atstovams: A. 
Pūdžemiui / vikšrinių trak
torių grupė/ iš Šakių apskr., 
ir J.Lukošiui /galingųjų trak
torių grupė/ iš Kėdainių 

.apskr.
Gavo ir pagyrimo medalį 

už gerą arimą V.Kuzma iš 
Zarasų apskr., ir traktori
ninke Seržantovič išVilniaus 
apskr./Kažin ,ar ji sulietu- 
vėjo?/.

TRŪKSTA ŠILTO VANDENS 
DRUSKININKU SANATORIJOJE

Šiais metais ligonys, at
vykę į Druskininku kurortą, 
nusiskundžia spaudoje, kad 
trūksta šilto vandens.Kar
tais le-12 dienų tvarkomas 
miesto šiluminių tinklų ap - 
sauginis remontas.

Svarbiausia, kad žmonės 
gavę į Druskininkų sana
toriją gydymuisi 24 dienų 
kelialapį, pataikę remonto 
metu, negali atlikti pilno gy
dymosi.Dėl jo nemaža žmo
nių ir atvyksta į Druskinio - 
kus.

o Išleista gera muzikologo 
Algirdo Ambrazo parašyta 
monografija apie muz. Juozo 
Gruodžio gyvenimą ir kūry
bą.
SUNKIA, KIEK TIK GALI

Vilniuje visokiais būdais 
savo reikšme išpūstame Re
voliucijos Muziejuje buvo 
atidaryta paroda, kur bando
ma visas tris Sov.Sąjungos 
okupuotas Pabaltijo valsty
bes padaryti "revoliucinės 
kovos herojėmis". Visi, ku
rie nebijo tiesos, žino, kad 
tų "revoliucijonierių" buvo 
beveik ant pirštų su - 
skaičiuojamas apytamsių 
žmonelių lietuvių būrelis. 
Išpūsta propaganda stengia - 
si "plačiai"pasakoti apie re
voliucijos laimėjimus, ne
užmirštant pridėti ir žodį 
"nūdienos". Galų gale, kai 
kurie net ir bijo neįtikėti, 
kad daug vadinamos pažan
gos Įvyko tik atitaisant re - 
voliucijos atžangą...

PASIKEISTA PARODOMIS
Lvove, Ukrainoje, vyksta 

Kauno ,iyi»K.Čiurlionio Dai
lės Muziejaus eksponatų pa
roda, o Vilniuje,Dailės Rū- 
muose-5O-ties Lvovo ukrai
niečių dailininkų paskutinių
jų ketvertų metų taikomo - 
sios dailės darbų paroda.

APAČIOJE - M.Kravčeako - 
Skulptūrinės Kompozicijos , 
Vilniaus Dailės Parodų Rū - 
muose.

PASKAITYK SAVO VAIKAMS LIETUVIU PASAKŲ

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI’.

A. A, ( ALCOHOLICS ANONYMUS)

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

JEIGU GERI IR GALI
JEIGU NORI

ATEIK I LIETUVIU 
GRUPES^ SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIĖNI, 7722 GEORGE ST. L A SALLE, QUE. 

8 vai. vakaro.

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

Donaldui D.: 661-1733.
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MIESČIONĖJIMD POVEIKIS 
J.V.

Prieš I-ąjį P as. Karą bu
vusieji ūkininkų kaimai - tai 
tik baudžiavos liekana. Atkū
rus Lietuvos nepriklausomą 
valstybę, kaimai buvo iš
skirstyti į vienkiemius,ko* 
rie daugumoje atatiko ūki - 
ninku norus ir jų natūralius 
asmeninius polinkius.

Vienkiemiais ūkininkai ne
ilgai tesidžiaugė: i užplūdo 
mūsų šalį svetimi plėšrūs 
kaimynai, pavergė, žiauriai 
išprievartavo mūsų tautos 
pagrindą- ūkininkus. Dauge
lis tūkstančių ūkininkų buvo 
ištremti į neaprėpiamus 
atšiauriai šaltus, svetimus 
laukinius Sibiro plotus. Jų 
kaulais yra nusėtos begali
nės Sibiro tundros.Savysto - 
vus ūkininkavimas paskelb - 
tas nelegaliu, likusieji ūki - 
ninkai suvaryti į kolūkius 
/bendraūkius/, atimant iš jų 
ne tik žemę, bet ir žemės 
dirbimo mašinas bei įran
kius ir gyvulius. To dar ne
užteko. Pradėjo kurti, naujas 
gyvenvietes, o senąsias pa
grindinai panaikino.Štai ra
šo apie vieną kaimą,kad ten 
neliko ne tik senų trobesių 
pamatų ir vaismedžių, bet ir 
visi medžiai buvo išnaikinti. 
/Gal tai ir viena priežasčiij, 
kodėl ekskursantams lietu
viams su labai mažomis iš - 
imti mis arba ir visiškai ne
leidžiama nuvykti į tėviš
kes .Red./.
To k<iimo gyvenvietėje pa
liktas tik vienintelis ąžuolas.

Dėl skurdžių gyvenimo 
sąlygų / ilgą laiką tebuvo 
mokama už darbo dieną vos 
2 kg.jayų/, jaunimas pradė
jo masiniai keltis gyventi į 
miestus, kurių gyventojų 
skaičius dabar jau padvigu - 
bėjęs.Kaime nebeliko nė pu
sės šalies gyventojų, ir tai 
dątiąiirno.ję^ vyresnio am- 

..žiąųs^i^uy^, susigrūdimas 
^iesyup(sejjnežabota ateisti - 
ne p ropaganda i r rusų ant
plūdis demoralizavo mies - 
tus.Štai viename laiške pra
nešama, kad rašančiojo svai
nis 39 m. žuvo subadytas 
peiliais netoli savo buto 
Kaune. Arba kitame laiške: 
mergaitė, grįžtanti iš nakti
nės pamainos buvo vejama 
plėšiko, bet laimingai pabė
go, nes buvo netoli namų.

Prie miestų leidžiama da
bar turėti nedidelius sode - • 
liūs, kur auginama daržo - 
vės, vaismedžiai bei vais
krūmiai. Tie naujieji mies
telėnai džiaugiasi, kad... 
"darbas atvirame lauke-so
de labai sustiprina sveikatą, 
Todėl žmonėms ir toks so - 
das labai naudingas".

Tuose sodeliuose dažnas 
pasistato sandėliukus, bet ir 
juose dažnai nesaugu, nes į- 
yyksta apiplėšimų. Mies - 

' čionėjimas suardo natūralų 
gyvenimo ciklą ir todėl kai
miečiui, persikėlusiam gy
venti į miestą, ne jauku. Štai 
rašoma:. „ „ '.'mūsų naujame 
rajone tarp didelių namų 
siautėja skersvėjai ir iš mū
sų blokinių namų išpučia ši

lumą". Vėl kitas rašo:"Mes 
dabar atitrukome nuo gam
tos. Kai prisimename jau
nystę, tai tiesiog pasaka: ūpą 
miškas, pievos, daug gyvulių, 
- arklių, karvių, avių, verše
lių ir t.t. Ir todėl dabar 
žmogus jauti, kad šių dienų 
urbanizacija kažką atėmė iš 
žmogaus ir atėmė labai ver
tingo. Kaimo žmogus daug 
"žmoniškesnis" už mieste - 
lėną". Arba vėl kitas rašo; 
" Vieta mūsų kaimo tikrai 
nuostabi: upelis, miškas, ša
lia plentas. Gyvenvietės 
plėsti neleidžia. Su laiku, ją 
visai panaikins. Plečiama 
gretino, didesnio kaimo gy
venvietė. .. Tiesiog keista: 
kiemai, kurie turėjo senas 
kaimo tradicijas, visai su
naikinti".

Kad Lietuvoje girtuoklys
tė išsivystė negirdėtu ligi 
dabar siaubingu mastu, tai 
jau nekartą buvo minėta ir 
apgailėta spaudoje. Bet kai 
kurie vyrai nusiskundžia ir 
sumiesčionėjusiomis mote
rimis. Štai kas rašoma vie
name laiške: " Dabartinėms 
moterims mūsų mieste Kau
ne rūpi tik visokie pasilinks
minimai ir išgėrimai. Jos 
baisiai mėgstabaliavoti.To
dėl nenuostabu, kad pas mus 
daug vyrų visai nenorL ves - 
ti , nes su tokiomis "ištvir- 
kėlėmis"šeimos nesukursi . 
Rūkyme jaunos merginos 
jau pralenkė net vyrukus" . 
Kitas vėl rašo:"Mano žmona 
ritasi į klampią miesčioniš
kumo ir karjeros balą". Ar
ba toliau:".. .ir kaip keis
tai skamba dabartinių mote
rų- žmonų pasiaiškinimai : 
girdi, jei turėtume daugiau 
vaikų, tai nebūtų iš ko jų 
išlaikyti. Viena tokių yra 
žmonos draugė M. Ji visko 
turi:ir geriausią butą, vyrą , 
bėga į visokiausius pasi
linksminimus, kinus,apžiūri 
visus spektaklius teatruose, 
važiuoja į užsienį, o taip pat 
į turistinius žygius.Ir kaip 
ne keista: jinai labai skun
džiasi gyvenimu. Viena iš 
priežasčių-kad neturi vaikų, 
o taip pat nežino tikro var - 
go".

Bet- okup. Lietuvoje atsi
randa nemažai ir girtuoklių- 
alkoholikų vyrų, su kuriais 
moterims tiesiog neįmano - 
ma sugyventi, ir todėl žur - 
nale "Šeima" randame daug 
skelbimų išsiskyrusių mo - 
terų, ieškančių padoresnių 
gyvenimo partnerių.Tad štai 
ką padarė Lietuvoje oficia
liai globojama ir tiesiog 
brukama kiekviena proga , 
ypač per mokyklas, materia
lizmas bei ateizmas. Žmo - 
gus pažemintas į beždžio - 
nės lygį, elgiasi i daug blo-i 
giau už tą gyvulėlį.

Milžiniškuose Amerikos 
miestuose /nepalyginamai 
didesniuos/ irgi darosi vis 
nesaugiau gyventi". Štai vie
no asmens pastaba:" Nebijau 
atomo bombos, nes ji tepa - 
taikys vieną kartą, gi mane 
šią savaitę apiplėšė jau tris

525-8971
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L I E T U vr Ų, IŠSIREIŠKIMAI 
Pasilenk, galva nenukris -

Neskubėk, juk nedega -
Kemša, net ausys linksta -
Net akys lipa ant kaktos -
Uodo akies nerastum sriuboje -
Stiklelis pats lipa į burną -
Taip snukį paleido, neduok sviete -
Uždaryk žioplę, varna Įlėks -
Edyklę suplaksiu už tokias kalbas -
Ne muilyk akių -

Dryžina, net per dantis eina -
Patraukė per dantį, ką geriau nereik - 
Tai gerai kudašių apravėjo - 
Nors dantis ant tvoros kabink - 
Pastatė akis stulpu, kaip pelėda - 
Tu sirgsi ar mirsi nuo mano rankos - 
Plaukai kepurę pakėlė -
Aš tau parodysiu,kur pipirai dygsta - 

Ėda pilnais nasrais -
Nosies .kačerga nepasieksi - 
Čia mano pakaušis neišneša -

/Parinko M.Č./

kartus". Čia viso to prie
žastys labai komplikuotos .

Lietuvoje šiandien nebėra 
senų dainelių apie ber

nelį- dobilėlį, apie mergelę 
lelijėlę ir žirgelį juodbėre - 
lį. Visos tos dainos pavirto

archaiškom,ir vieton viso to 
su gamtos meile bei garbi
nimu sujungto romantizmo 
įsigali melas, apgaulė, nepa
kanta ir smurtas. Vieton ža
dėtojo rojaus - tikrenybėje 
vyksta beatpdairinė ir negai
lestinga kova už būvį.

ŽA LIAN YKŠTIS

ARTĖJA LAIKAS GRĄŽINTI AUGALUS Į NAMUS

Šen be< ten- švystelia rusvas ar gelsvas medžio kuokš
tas. Pūstelia lyg ir kitaip vėsus vėjas. O gal tik taip pa
sirodė? Negali būti,kad vasara jau linksta į kitą pusę...

Vienas kitas šiurpulys paliečia ir gėles,kurios vasa
rojo balkonuose ar kįemuose. Artėja laikas- ruoštis ir jų 
"prijaukinimui" vėl gyventi namų aplinkoje, nes staigiai 
suneštos iš šviesos ir gryno oro į kambarius, ne visos 
gėlės lengvai prisitaiko prie tokio sukrėtimo ir net gali 
nunykti.

Tad, rugpjūčio mėnesio antroje pusėje jau reikia va
zonus sunešti į pavėsingesnį plotą. Po kurio laiko- įneš
ti nakčiai į namus ir laipsniškai ilgesnį tarpą pa

laikyti namuose dienos metu.
Prieš įnešant vazonines gėles į namus, patartina nu

plauti jų lapus su švenlniai muiluotu vandeniu ir švariai nu
purkšti. Jeigu augalai per vasarą gerokai išsišakojo, gali

ma nupjauti ir sudaiginti šakeles. Spagnumo samanos, 
vermikulitas ar perlitas yra geriausia medžiaga šakelių 
daiginimui.Galima pridėti ir specialaus šaknų stimulian- 
to, gaunamo gėlių krautuvėse.

Jeigu kai kurie lapai nuo saulės ir vėjo nuruduoja - 
kartais dėmėmis,kartais lapų pakraščiuose- reikia juos 
nuskinti.

Kambarines gėles reikia pamaitinti ir toliau kartą į 
mėnesį iki spalio mėn. vidurio.

Kiemo plotus,apsėtus žole .naudinga prieš orui at - 
šalant,patręšti. Žolę pjauti dažniau ir nelabai trumpai y- 
ra geriau, negu visai žemai pjauti. Trumpesnes nuopjovas 
palikus ant žemės jos pavirsta irgi gera trąšą. Ilgesnes 
nuopjovas reikia sugrėbti, nes jos paliktos užblokuoja šak
nis nuo oro ir drėgmės. Pjauti tik sausą žolę , jeigu nau
dojama pjovimo mašina.

Jeigu pasisekė išauginti nemažai daržovių ir norite jų 
perteklių išlaikyti ilgesnį laiką, pagrindinis būdas yra šal
dymas, konservavimas, džiovinimas ar tik šaltas užlaiky
mas.

Yra visa eilė gerų knygų,kaip ilgiausiai išlaikyti dar
žoves. Štai keletą knygų anglų kalba, kurias rekomenduoja 
laikraščio "The Gazette" specialistas S.Robertson:

Vegetable Gardening Encyclopedia,paruoštą Consu - 
mers Guide redaktorių, išleistą New Yorke. Galahad 
Books leidyklos. Šią knygą galima rasti daugelyje knygy
nų, išleista minkštais viršeliais.

Mėnesinis žurnals '’Organic Gardening" dažnai at
spausdina straipsnius apie paprastus konservavimo -ir 
daržovių išlaikymo metodus /galima gauti užsisakius Ro- 
dale Press,Emmaus,Pa. 18049/.

Kanadoje leidžiamas labai naudingas žurnalas Har - 
rowsmith Magazine ir puikios knygos kaip "Stocking Up" 
ir "Keeping thė Harvest", gerai iliustruotas, aptaria se - 
nūs ir naujus metodus. /Gaunama parašius Harrowsmith 
Books, Camden East,O nt., KOK IJO/.
• Montrealyje augalų ir daržovių mėgėjams -sodinin

kams rugpjūčio 1« ir 19 d.d. vyks įdomios gėlių ir daržovių 
parodos /trečiadienį nuo 8-10 v. v. ir ketvirtadienį nuo 2- 
4 p.p. ir 7-9 v. v./ 5964 NDG Ave., Wesley United ChurcK

» Geriausia daržams ir pievai tr^ša- viščiukų arba 
avių atmatos, po jų - arklių.

Perkami kaulų milteliai turi savyje 14% nitrogeno ir 
ypatingai tinka lelijoms ir rožėms pamaitinti.

Šių metų naujieji ūgiai, kurie pradeda kietėti, tinka 
daigini mui, pav. azalėjų, forsytijų, hydrangėjų, kadugių, aly- 
vų ir pan.

5 psi.
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To u pyk ir skolinki!
Pirmutiniame ir didžiausiame MBk jb Ajfl JK
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE ■ •

MOKA; IMA
14 % už 90 dieniu term. ind.

14*4% už 6 mėn. term. ind.
14 % už 1 metiį term. ind. uį asm. paskolas nuo 20%
13 % už 3 metu term. ind.
13’/ž% už pensijų plantį už mortgičius nuo 18!^ %
14 % už namu plan<į
13 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekių 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

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
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1
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

ANICETUI LUKOŠIUI
staiga mirus.

nuoširdžiausia užuojauta reiškiame jo žmonai 
ALDONAI, dukrai JŪRATEI ir sūnui EDVARDUI 
bei kitiems giminėms —

KANADOS ŽURNALISTU SĄJUNGA

A.a. ANICETAS LUKOŠIUS

Sąjungos narys. Visa Toron- 
žmoną,Aldoną, dūk- to lietuvitj visuomenė apgai-

Staiga, rugpiūčio 2 d., 
atsotogaudamas Pranciškonų 
Wasaga stovykloje, mirė 
Anicetas Lukošius, 62 m. 
amžiaus o T ai netikėta mir
tis. Jis buvo didelio ūgio, 
tvirto sudėjimo vyras, nie- 
kada nesiskundęs ligomis.

Paliko 
rą Jūratę ir sūnų Edvardą . 
Abu vaikai tik peržengę 20 - 
tuosius metus. Lietuvoje li
ko sesuo ir brolis.

Netikėta, nelaukta mirtis 
sukrėtė visą Torontą. Anice
tas buvo pavyzdingas lietu - 
vis, nuoširdus rėmėjas visų 
lietuviškųjų darbų.

Mėgiamiausias jo darbas 
buvo spaudos darbas. Velio
nis šį talentą ir kartu ginklą 
atsivežė iš Lietuvos.

Anicetas aktyviai dalyva
vo spaudos darbe,rašė aktu
alius, nuoširdžius straips
nius į lietuviškuosius laik
raščius. Jo iškeltos proble
mos pasižymėjo aktualumu , 
tolerancija kitų pažiūrų as
menims, idėjoms. Jis rašė 
tiesą apie vykstantį gyveni
mą čia ir dabar Lietuvoje.

Mieli skaitytojai, turė

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK Į LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKAMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. ir" 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v. y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psl.

= MOKA UŽ:
— 90 dienu termin. indėlius 14 %
= 180-185"d. term. ind. 14!/2 % 
E term, indėlius 1 metų 15 %
= term, indėlius 3 metų..........13 %
E pensijų s-tą .............. 14 %
= spec. taup. s-tą 13 %
E taupomąją s-tą 11 %
E depozitų-čekių s-tą 6 %
I DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 19 %
E mortgičius nuo ............. 18 1/4%

ję progos tuo Įsitikinti skai
tydami A. Lukošiaus skiltį 
'Nepriklausomoje Lietuvoje" 
Toronto puslapyje,pajus Jo 
netekimą.

Anicetas Lukošius buvo 
Kanados Lietuvių Žurnalistų 

lestauja Jo mirtį., Jis buvo 
palaidotas lietuvių Šv.Jono 
kapinėse, Mississauga, rug
pjūčio mėn. 6 d., dalyvaujant 
didžiuliam būriui giminių ir 
draugų.

Pašarvotas Turner ir 
Porter Laidotuvių Koplyčio
je. Dvejus vakarus minios 
lietuvių ir kitų atidavė pas - 
kutinę pagarbą geram lietu
viui. Jis buvo palydėtas iš 
Prisikėlimo Parapijos baž - 
nyčios, dalyvaujant didelei 
eilei automobilių.

Karo audros, kentėjimai, 
einant per ugnį ir vandenį , 
sunkus darbas fabrike pa
skubino a.a. Aniceto mirtį .

Ilsėkis ramybėje, Gerasai 
Lietuvi, nesulaukęs Laisvės 
ryto savo gimtajam kraštui- 
mylimai Lietuvai.

J. Karka

A. LUKOŠIUS

toronto

PUOŠIASI TORONTO

Ilgai buvo kalbama ir dis
kutuojama apie Toronto Lie 
tuvių Namų pagražinimą. Bu
vo planuojama pakeisti ir 
sumoderninti šio nemažo 
pastato net išorinę išvaizdą. 
Jau ir planai buvo tam pa
ruošti. Sprendžiant tuos rei
kalus visuotiname narių su
sirinkime buvo daug kalbėta, 
aiškintasi bei diskutuota .Pa
sirodo, kad šis projektas ne
rado didesnio narių pritari
mo ir daugumos buvo pasi
sakyta prieš jo vykdymą. Be
ne svarbiausieji motyvai- 
tam planui įgyvendinti būtų 
reikėję išleisti bent kele - 
tą šimtų tūkstančių dolerių 
ir kad šis pastatas visiškai 
dar neblogai ir taip atrodo . 
Tuo pačiu prieita išvados 
kad tiksliau ir naudingiau 
bandyti netoliese kaimynys
tėje išpirkti keletą privačių 
namų, kas būtų naudingas in
vestavimas atsirandančių 
pajamų ir tuo pačiu kaip ir 
garantija ateičiai.

Taip ir buvo padaryta . 
Kaimynystėje nupirkta bent 
keli privatūs namai.

Ir šie nauji polėkiai galu - 
tinai nesustabdė neužgniaužė 
šių Namų pagražinimo idėjos. 
Drauge su šių metų pavasa - 
riu, vos tik praėjus Valdy
bos rinkimams, nemažai pa
sistūmėta ir ta linkme.

Pirmiausia buvo atnaujin
tos grindys Karaliaus Min
daugo, Gedimino, Mortos me
nėse, Pensininkų Seklyčioje 
ir bibliotekos patalpose.Pa- 
sikeitė ir įgavo puikų vaizdą 
visas išorinis šio pastato 
rytinis šonas iš Alhambros 
gatvės pusės. Čia ne tik kad 
pievelė, bet ir žydi gėlės, vi
sas pasienis papuoštas de
koratyviniais medeliais, i 
Praeiviui net malonu žvilg
terėti, nes tai vaizdas gerai 
prižiūrimų rūmų.

Vytauto Didžiojo Menė pa
grindinai pertvarko ma:pe r - 
dirbamos sienos, lubos, vė
dinimai, scena, apšvietimas . 
Praplečiamas ir pats įėji
mas žemyn į salę.

Kiek tik beįmanoma, šis 
didelis remontas bandoma 
atlikti savomis pajėgomis . 
t. y. lietuvių rankomis.Sve - 
timtaučiai samdomi tik kai

/Šis a.a. Aniceto Lukošiaus straipsnis yra paskutinis / 
- _ — _— —_—t_—

PAGERBTAS ŽYMUSIS LIETUVIU TAUTOS DAINIUS 
PREL. J. MAIRONIS - MAČIULIS

Wasaga. Toronto LIETU
VIŲ NAMU Moterų Būrelis 
suruošė p.p. Abromaičių va
sarvietėje, rugpjūčio 7 d. , 
poeto prel. J. MAIRONIO iš
kilmingą minėjimą jo 50-- 
ties metų mirties ir 130 m. 
gimimo dienos proga.

Iškilmės vyko vasarvietės 
kieme, eglyno pavėsyje,kū
renant laužą. Gi ant specia
liai paruošto stalo degė žva
kės.

Dienotvarkei vadovavo p. 
A bromaitienė. Susirinkusie
ji vasarotojai,apie 50, sė - 
dėjo, stovėjo ratu aplink 
laužą.

P agri ndi nę pa skait ą ap ie 
Maironį skaitė agr. Skipity- 
tė-Garbačiauskienė. Prele
gentė kalbėjo apie poeto gy
venimą, kūrybą ir jos įtaką, 
atkuriant Lietuvos valstybę , 
budinant tautą laisvam gyve
nimui. Poeto balsą tauta iš
girdo ir "pabudo arais".

Agr.Garbačiauskienė, Si
biro tremtinė, neseniai atvy-
kusi į Kanadą pas vyrą,pa - tina tautą - ir mus svetur - Pamaldų metu per magneto- 
žymėjo.kad poetas Maironis dvasios penu. Maironis ža- foną buvo pertransliuota po- 
ir dabar Lietuvoje tebėra dino tautą keltis iš miego. Ji ra Maironio giesmių ir su- 
pranašas. Kruopščiai pa - pabudo arais... "linksmi giedota jo giesmė "Marija, 
ruošta prelegentės akademi- mes grįšim į tėvynę"... Marija, Skaisčiausia Lelija", 
nė paskaita klausytojams su- Minėjimui baigiantis, lau- J. Karka

LIETUVIU NAMAI &
kuriems paskiriems dar. 
bams, tos rūšies specialis
tai. Vasaros metu čia dar - 
buojasi 5 jauni,gabūs lietu
viai studentai, viena mergi - 
na ir 4 vyrukai, kurie atsi
liepė į šių Namų kreipimąsi 
šiuo reikalu. Tai irgi svei
kintinas šių Namų užmojis- 
duoti darbo saviems moks - 
leiviams jaunuoliams vasa
ros metu.

Šios salės perdirbimas 
užsitęs kiek ilgėliau, bet dėl 
to nesijaudinama, nes spe
cialiai taip suplanuota.Dir - 
barna atydžiai, tiktai dienos 
metu, salės neuždarant nau
dojimui. Čia ir remontuojant 
vakarais vyksta bingo žaidi
mai,© savaitgaliais parengi
mai bei mums žinomos po
puliarios šių Namų Sekma- 
dieniųPopietės.Šitokia tak - 
tika pasirinkta sąmoningai , 
nenorint pakenkti čia nusi - 
stovėjusiai veiklai ir jau iš 
anksto pramatytiems paren
gimams.

Užkalbintas šių Namų rei
kalų vedėjas A .Vaičiūnas su 
dideliu entuziazmu viską iš
rodė, išaiškino, net į veda
mas reikalų knygas leido pa
žvelgti. Žiūrėk, sako jis 
man: "Viskas eina pagal nu - 
matytas gaires. Jokių nesu
sipratimų neturime. Dar
bams ieškome dar vieno jau
nuolio. Priimtieji dirba są
žiningai".

Kurį laiką nepasirodžiu
sios Lietuvių Namų Žinios 
vėl atgaivintos,užplanuoti ir 
vykdomi šių Namų vasaros 
renginiai,poilsio stovykla ir 
kt. Per trumpą laiką paaiš - 
kėjo, kad dabartinis šių Na
mų Valdybos p-kas V.Dau - 
ginis ant šios žemelės 
vaikšto ne garbės ir tuščių 
kalbų ieškodamas, bet veik
lą ir darbą skatindamas.

Šiais metais sueina 30 m. 
nuo- Lietuvių Namų įsteigi - 
mo. Šią sukaktį ruošiamasi 
atatinkamai paminėti.

Aukščiau suminėtus re
monto darbus praveda ir 
prižiūri specialus trijų Val
dybos narių Komitetas, kurį 
sudaro dr. E.Birgiolas, B. 
Jackus ir jų vadovas O.Del- 
kus.

teikė moralinio peno ir su
kėlė pasididžiavimą, kad mes 
lietuviai turime tokius dva
sios milžinus-pranašus, kaip 
Maironis, kuris stovi savo 
svarumu šalia Byron’o, 
Schiller’io, Goethe’s ir kitų 
dvasios milžinų.

Moterų Būrelio narė L. 
Pocienė deklamavo Maironio 
eilėraščius, o vasarotoja iš 
Chicagos- Stefanija Adornai- 
tytė-Kaulėnienė labai vaiz - 
džiai,artistiškai padeklama
vo ištraukas iš Maironio po- 
emosl’Čičinskas". Ji susilau
kė daug katučių. Ačiū vieš - 
niai „

Priedui p. Mačionienė dar 
padeklamavo porą Maironio 
eilėraščių. Įrašytos į juos - 
tą Maironio deklamacijos už
pildė programos tarpus.

Minėjimo įspūdis - di
dingas: laužas dega, dūmai 
kyla virš aukšto eglyno. Bū
rys lietuvių, sustojusių ratu 
atiduoda nuoširdžią pagarbą 
Tėvynės Dainiui,kuris mai -

INSURANCE * KemercIMel 

533-1X21 Walter Dauginis 822-8489 
Insarsnce Agency LU.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Breshtr-Biriiikit insurance agency lt®.
Vit* rulhį'dreule • V AITE RH ME ŠERU 

233-3334 - 231-2881 - 231-8228
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
U EPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savditėm grupėje ,

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P l A5

1O

Simon's
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

(DIENU LIETUVOJE 
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

13 DIENU SU GIMINĖM!
GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3 
GEGUŽĖS 27-BIRŽELIO 10 
LIEPOS 8-22

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

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

Visas grupes lydi savininkai arba patyru palydovai-. 
Sutvarkome iškvietimu s vi zituk i Lietuva ir iš Lietuvos 
Nupertame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus oaaeidauiamus daiktus- . .
Sąžiningai tarpininkaujame fvarkanf palikimus giminėms Lietuvo/e 

SMULKESNIU Ž/N/Ų TEIRAUKITĖS:

TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL ; (51^669-8834 - L Stankevičius 
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V, Romanis 
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 ioniiį biuro šovini nk ai — AUDRON Ė ir VYTAS 5IMINK EVlČi Al 

(Kel’oniu biuro regi straci 10 s numeris - 1835961) .

žui degant ir gęstant, visi 
svečiai- dalyviai buvo pa
kviesti į vasarnamį kavutei , 
paragauti ponių suneštų py - 
ragų. Visi vaišinosi, dali - 
nosį įspūdžiais,prisiminda
mi ir Lietuvos laikus.

Gražu, kad dėl gardaus 
duonos kąsnio, prabangaus 
gyvenimo, lietuviai daugu
moje gyvenimo saulėleidyje, 
vis neužmiršta savo tautos 
reikalų.

Sekmadienį, Wasagos lie
tuvių bažnyčioje 1O v.buvo 
užprašytos Mišios už a.a . 
prel .J. Mairo nį-Mačiulį. Jas 
laikė prel.dr.Tadarauskas .

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

Tel. 533-3531

ji

LIEJOS I5-29 
RUGPJŪČIO 12-26 
RUGSĖJO 2- 16

VILNIEČIU SĄSKRYDIS
Česnulių Sodyboje, Paris, 

Ont., Įvyko skėmingas Vil
niečių Sąskrydis, jau lO-ta- 
sis susirinkimas.

Kanados Vilniečių Sąjun
gos p-kas yra Stepas Va- 
ranka,iš Toronto.

Sąjunga yra nutarusi iš
leistu dvi knygas anglų kal
ba: Česnulio atsimininąų 
knygą " Nužmogintieji" ir 
dr. A. M. Budreckio "Rytu 
Lietuva".

• BUBELYTĖ Ilona Toron
to U-te gavo bakalauro laips
nį civilinės inžinerijos sri -
tyje. Ji baigė Maironio Mo - 
kyklą, dalyvavo Toronto 
"Gintaro"Ansamblyje ir atei
tininkų veikloje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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hamifcon

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO
KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. Eost 

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

kviečia visus 1‘etuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

būdu, išeinant aukštesniosios 
mokyklos ar akademinio ly
gio lituanistikos kursą. Ne
brangu. Daugiau žinių, pa -

sudbury

rašius:Pedagoginis Litua • 
nistikos Institutas, 5620 
So.Claremont Ave., Chica 
go, IL 60636, USA.

MOKAME V7,: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
teini, depoz. 1 m. 
term, depoz 3 m. 
rejt. pensijų fondo 
90 dieno depozitus

IMAME 1'2:
nckiln. turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%.12%

14%%
Ije' pytybėt >r •»"»• patkolų drauda.

14%% Nemokama, pilnas tekių patarnavimas.

- DARPO VALmciDOS pirmadienieniois-ketvirlcdltnini s nuo 10 iki 5 vai. 

pehk t i er i oi r. nuo 10 iki 7 vol. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

L i epe s — tuqp • u? ic mėn. še it odi eni ai s uidoryta.

LIETUVIAI VĖL PASIRODĖ 
TAUTYBIU DIENOSE

"It’s Your Day" pavadin - 
tos tautybių dienos vyksta 
kasmet, organizuojamos 
Folk Arts Tarybos. Pernai 
šioje tradicinėje šventėje 
lietuviai nedalyvavo. Šie met 
naujoji LB Apylinkės Valdy
ba įrengė pa vi Ii joną.

Tūkstantinė lankytojų mi
nia ypatingai domėjosi lie
tuvių tautodailės parodėle, 
kuri savo kokybe išsiskyrė 
iš visų kitų. Ją paruošė ir 
u:

lankytojams aiškino E. Ba- 
joraitienė ir R. Pakalniš - 
kienė. "Gyvataras" ir Lie
tuvių Pensininkij dainininkai 
gražiai pasirodė vakaro 
programoje. Taip pat di
delio dėmesio susilaukė lie
tuviškieji valgiai. Dvi die - 
nas vyr. šeimininke buvo A. 
Deksnienė, kitas St.Petke - 
vičienė. Fone buvo girdi - 
ma lietuvių muzika. Dauge
lis kitataučių susipažino, ar 
vėl prisiminė lietuvius.

Džiaugiamės visi ’.

Chicago j
RESTORANAI
"Chicago", kuris

BALETO STUDIJOS
Savo mokinių pasirodymus 

turėjo phicagoje veikiančios 
lietuvių vadovaujamos baleto 
studijos — J. Puodžiūno, I. 
Valečkytės, V. Karosaitės. 
Pirmi’jų dviejų pasirodymai 
buvo Jaunimo Centro salėje , 
o Karosaitės — Mother Mc
Auley auditorijoje birželioJ9 
d. Į šios studijos, kuri Vadi
nasi Crestwood Studio of 
Dance, spektaklį prisirinko 
pilna salę — apie 700 žmo
nių. Vien tik šokėjųbuvo apie 
1OO, nuo pačių pipirų — 5 me
tų amžiaus iki jau subrendu
sių vyrukų ir merginų.

Pati programa buvo gana 
ilga, išpildyta išradingai, o 
pabaigoje į talką buvo pa
kviestos ir skaidrės, kurio
mis pailiustruotas baigminis 
kūrinys — Concerto in G. 
Šio kūrinio ir daugumos kitų 
choreografija buvo Violetos 
Karosaitės. Skaidres pateikė 
kun. A. Kezys, SJ ir St. Žile
vičius.

Kadangi studija veikia apy
linkėje, kur lietuviųnėra, tai 
ir jos studijos mokiniai dau
gumoje ne lietuviai. Tačiau 
užtinkama ir lietuviškų pa
vardžių: Vida Urba, Jennifer 
Antanaitis, Tina Antanaitis , 
Aura Reitneris, Sandy Naba- 
zas,Kristina Kiemaitis, And
rea Kleinaitis, Vida Kazlaus
kas ir kt.

LIETUVIŠKI
Žurnalas

yra skirtas Chi cages kultū
riniam gyvenimui atžymė
ti, talpina ir įvairių tauty
bių restoranų sąrašą, o taip 
pat trumpus aprašymus apie 
tuos restoranus, teikiamą 
maistą ir pan. Anksčiau šia
me sąraše tebuvo tiKvienas, 
pats mažiausias lietuvių res
toranas Chicagoje, vardu Tul
pė (2447 W. 69 St.), o dabar 
pridėtas ir kitas — Neringa 
(2632 W. 71 St.), kuris yra 
plačiausiai lankomas lietuvių 
restoranas Marquette Parko 
kolonijoje.

E.Sulaitis

TRIJŲ FOTOGRAFŲ 
PAVYKUSI PARODA

Meninių nuotraukų įdomią 
parodą surengė Lietuvių Ga
lerija Chicagoje. Joje daly
vavo 3 fotografai :Romas Bar- 
tuška,Eugenijus Būtėnas ir 
Algirdas Grigaitis. Spalvo - 
tieji gamtovaizdžiai būdin
gi pirmajam fotomenininkui, 
nespalvoti miestų ir staty - 
bų vaizdai antrajam ir pas
kutiniajam, elektros inžine
rijos specialistui- eksperi - 
.mentinės nuotraukos. Paro
da buvo gana gausiai lanko
ma, uždaryta gegužės mėn . 
pabaigoje.

NEAKIVAIZDINIS
LITUANISTIKOS KURSAS

Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas Chicagoje parengė 
programą, kurios mokytis gar- 
lima patogiai susi ra ši nė ji mo

Mau

$ 1.50 kelnes 
pristatant

DVIEJU BROLIU KUNIGU 
AUGUSTINO IR ANTANO

SABU NETEKUS

Žmogaus gyvenimas bėga 
kaip rudens vėjai ir tik tada 
yra prasmingas, kada mato
si žymės pasiaukojimo arti
mui, tautai, religijai ar vals
tybei. Iš tų,kurių gyvenimas 
bėgo risčia, palikdamas re
ligijai > artimui ir tėvynei 
gražius pėdsakus, jau nebe
turime gyvųjų tarpe.Skaudi 
mirties žinia pasiekė Kana
dos lietuvius, o ypatingai 
skaudu buvo Sudbury mies
to ir apylinkių lietuviams.

Kun. Antanas Sabas,Kris 
taus Karaliaus šventovės vi
karas • Sudbury ir Lietuvių 
RC Misijos vedėjas, jo bro
lis kur.. Augustinas Sabas,Šv. 
Jokūbo parapijos klebonas- 
Blind River, š. m. liepos 25 
d., sekmadienį, Hurono eže
re prie Blind River nusken
do besi maudydami „Kitą die
ną policijos narai juos rado 
nuskendusius 66 metrų nuo
tolyje nuo kranto, kur van
dens gylis buvo 2 metrai .Jie 
buvo rasti ežero dugne įvir
tai susikabinę. Gydytojų bu
vo nustatyta, kad kun.Anta
nas vandenyje buvo ištik
tas širdies priepuolio, tai 
išvada esanti aiški: kui.Au
gustinas šoko gelbėti savo 
brolio ir pats nuskendo.

vyskupas Alexander Carter , 
vyskupas pagalbininkas Ber
nard F.Pappin ir daug kuni
gų.Po Mišių, kun.Augustino 
palaikai buvo pervežti į Sud
bury miestą prie Kristaus 
Karaliaus šventovės, kur bu
vo jo brolio Antano palaikai „ 
Mišias už a.a.kun. Anta
ną Sabą koncelebravo minėti 
vyskupai ir apie 80 kunigų , 
ir lietuviai kunigai:Augusti- 
nas SimanavičiuSjOFM, Jo
nas Staškus, Stasys Šileika, 
SDB, Eugenijus Jurgutis, O 
FM, Laurynas Kemėšis.Pa
maldų metu Šv. Rašto skai
tinį lietuviškai skaitė kun. 
Augustinas Simanavičius . 
Giesmes "Tėve mūsų"ir" Iš 
šios žemelės" giedojo Sud-

V lietuvių bažnytinis cho
ras.Pamokslą sakė vysk.A . 
Carter. "Pater noster"maldą 
lotyniškai giedojo 80 kunigų „

Mirusiųjų karstai nuo 
Kristaus Karaliaus švento
vės buvo palydėti į Sudbury 
RC kapines. Iš šventovės ir 
į kapines karstus įnešė ku
nigai. Atsisveikinimo apei - 
gas atliko vyskupai. Lietu - 
viai atsisveikindami sugie
dojo " Marija, Marija" ir 
Tautos Himną. Lietuvės -J. 
Stankutė, J.ToIvaišaite ir F. 
Račinskaitė, apsirengusios 
tautiniais drabužiais, padė
jo gėlių ant karsto.

Ilsėkitės ramybėje.Tebū
nie lengva akmenuoto Sudbu
ry žemelė. J. Kr .

Tragiškai žuvę-kunigai A. ir A. Sabai

Mirus a.a. kun. Antanui 
Sabui, Kristaus Karaliaus 
šventovės vikarui ir Lietu
vių RC Misijos Sudburyje ve
dėjui, lietuviai ypatingai 
pergyvena netekę kunigo, ku
ris religinius patarnavimus 
teikė lietuviams gimtąja kal
ba. Nebegalima naudotis re
liginiams ir tautinimas rei
kalams Kristaus Karaliaus 
šventovės sale, nebėra as
mens, kuris religiniai bei 
tautiniai jungė lietuvius. At
rodo, kad Sault Ste Marie 
vyskupijos vyskupas Alexan
der Carter sutiktų sudaryti 
lietuviams tas pačias sąly
gas, bet reikia gauti lietuvį 
kunigą. Lietuvių kunigų Ka
nadoje didelis trūkumas, bei 
visgi, dar turime vilties, 
kad 200 Sudbury lietuvių ne
liks be lietuvio kunigo.

• Dr. Jonas Ir Marija 
ŠE MO G AI išvyko apsigyventi 
Havajuose. Gaila, netekome

gero lietuvio gydytojo. Iš
vykdami pažadėjo 1983 m. 
pavasarį dar aplankyti Sud
bury ir kaikuriuos kitus 
Kanados miestus.

J. Kr.

TRADICINĖ ’’GELEŽINIO 
VILKO” GEGUŽINĖ

Medžiotojų ir Žūklautojų 
Klubo "Geležinis Vilkas" 
Valdyba š.m. rugsėjo 5 d. 
sekmadienį, 12 vai. WTiole- 
se 11 Bay rajone, Viktoro Gu 
driūno; vasarvietėje rengia 
metinę, didesnio nmasto ge
gužinę.

Programoje:sportas, spor
tinio šaudymo varžybos. 
Pereinamosios taurės įtei
kimas, Taurės už geriausią 
metinę medžioklę ir žve
jybą. Pietūs ir kt. įvaire - 
nybės.

Kviečiame dalyvauti Klu
bo narius, Sudbury ir apylin
kių lietuvius ir svečius ge
gužinėje.

Hour
Service

SKAMBINKIT: 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146Ik 7MVA CCNTBME

) 365-1143J 4»5-W« mt. lauiii

766-2667
MWM.UUW

1982.VIII. i9

ir atsiimant

A.a. kun. Antanas Sabas , 
g. 1907 m.liepos mėn.20 d., 
Šakių apskr. Gelgaudiškio 
vaisė. .Papiškių km.,kunigu 
įšventintas 1936 m.rugpjū - 
čio 5 d. Italijoje; brolis a.a, 
Augustinas, g.1913 m.grao - 
džio mėn. 16 d., kunigu į- 
šventintas 1940 m. birželio 
mėn. 2 d.Italijoje. Be jų, 
šeimoje buvo dar 5 broliai ir 
2 seserys. Visi jau mirę.

Brolių kunigų a.a.Antano 
ir Augustino Sabų laidotuvė
se dalyvavo 2 vyskupai ir 
apie 80 kunigų, visi Sudbu
ry gyvenantys 
daug tikinčiųjų 
Sault Ste Marie 
parapijų. Kun. 
palaikai liepos
buvo atvežti į Sudbury,Kris
taus Karaliaus parapijos 
šventovę* kur jis darbavosi. 
Rožinį prie jo atdaro kars
to su vietos lietuviais kal
bėjo kun.St.Šileika, SDB.

lietuviai ir 
iš įvairių 
vyskupijos
Antano Sabo 
mėn. 27 d.

Dešinėj e-
Montrealio skautai 
Baltijos Stovykloje.

Nuotr. :L

APIE LIETUVIU MUZIKĄ 
RADIJO BANGOSE

ĮSIDĖMĖKIME: RUGPJŪ
ČIO 28 d., šeštadienį, 10:30 
v. ryto, radijo FM CBC, ban
ga 100.7 bus 1 valandos pro
grama. Bruno BULOTA pra
ves pasikalbėjimą su Alain 
STANKE apie lietuviii muzi
ką. Gros įvairias dainas,taip 
pat girdėsime ir Montrealio 
Lietuvių Choro konteste lai
mėtas dainas.
GERAS AUTOMAŠINŲ 

SPECIALISTAS
"Verdun Shell" Garažas 

yra vadovaujamas Kanados 
libaniečio Simon ir labai ge
ro mechaniko George. Lie - 
tuviams jie pažadėjo duoti 
specialią kainos nuolaidą . 
Kas jau naudojosi jų patar- 
navimu-neapsiriko ir yra pa
tenkinti. Su garažo mechani - 
ku bendrauja ir žinomas 
specialistas Kazys Martinė - 
nas. Norint, galima pirmiau 
susisiekti su juo, kuris kiek
vieną lietuvį suves su gara-

VERDUN SHELL
A.a. kun. Augustino Sabo 

palaikai buvo pašarvoti Blind 
River miestelio Šv. Jokūbo 
šventovėje, kur jis paskuti
niu laiku klebonavo. Prie 
karsto meldėsi visa jo para
pija. Liepos 28, trečiadienį, 
11:30 v.r.už a. a. kun. Augus- žo savi ninku./Ziūr.i skelbi-į 
tiną Sabą Mišias parapijos ma/. Be įvairių rūšių auto - 
šventovėje koncelebravo 
Sault Ste Marie vyskupijos

mobilių taisymo,parduoda - 
mas ir gazolinas.

GUY 
RICHARD 
ROOFER—-COUVRIVR 

7725 Georae LaSalle
Geriausios poforėjas ir darbo atlikėjas slogadengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai I ietuviams patarnauja. D arba atl ek a sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. N arnt£ stogo dengimui ar taisymui Skambinkite: 

364-1470

Coūvertures d*1 tons genres
7725, Georges

— All kinds of roofing
LaSalle

5860 AVE. VERDUN
Atidaryta nuo 7 vai.ryto iki II vai,vok

e 
0 
9 
B

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS 
SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up) 
PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS 
PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

(Lietuviams speciali nuolaida),
(Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

9uz
1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO 5 500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI- 

Tel. 845 -2912 hm bassy fur _

FUNERAL HOME

F J.F.Wil son & Sons Inc.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Ave. 
Chateauguy , Verdun ,Que. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956

7 psi.

7

7



MIELI SKAITYTOJAI ,

NEDELSKITE APSIMOKĖTI "NL1'PRENUMERATAS, UŽ 
ATSILIKUSIUS TURIME DAUGIAU MOKĖTI PAŠTUI UŽ 
PERCIUNTIMĄ.  -------------- —---------------------------------------~

• NIDOS KLUBO laivo 
krikštynos Nidos vardu pa
vyko gerai.Atsilankė nema - 
žas būrys narių ir svečių , 
oras buvo neblogas ir nuo
taika gera. Plačiau-kitame 
"NL" numeryje.

• AV KIOSKAS veikia kaip 
paprastai kas sekmadienį 
nuo 10-12 vai.

Rugpjūčio mėnesį, nupir - 
kas dar vieną - ji bus jau 
1OOO -toji ’.
• GIRDŽIAI, Dovydas ir 
Marija/Daukšaitė/ išskren
da atostogų į French Antilles 
Guadalupe.

• Lena LEIPUS -Šulmist- 
raitė su sūnumis atvyko iš 
Chicagos į LaSalle pas savo 
tėvą. Čia praleido 2 savai
tes atostogų.

MONTREAL O GINTARO ANSAMBLIO PLOKŠTELĖS 
ĮRAŠYMĄ BAIGUS - Rasa Lukoševičiūtė, A nsa mb Ii o 
Vadovė. Nuotr: J.Piečaičio

144 0
S uit e

DR. J. FALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. C at h ar in e W. 
6 0 0, Montreal. P, Q. 
866-8235

Namu,: 488-8528

M. Šulmistras nuo senų 
laikų nuoširdus "NL" rėmė
jas ir skaitytojas, nors ir 
sulaukęs gero amžiaus, už
suka į redakciją, pasitikri - 
na prenumeratą, taria nuo
širdų žodį laikraščio dar
buotojams o

GERA PROGA LAIMĖTI 
"VAIVORYKŠTĖS" DARBŲ.

Šiuo metu yra platinami 
loterijos bilietaiXXVII- ųjų 
KANADOS LIETUVIU DIENŲ 
naudai. Laimikius paaukojo 
Montrealio "VAIVORYKŠ- . 
T ĖS" moterys.

Bilietai gaunami pas šių 
DIENŲ Rengimo Komiteto 
narius: B. NIEDVARĄ Teresę 
KERŠYT?, V.PIEČAiTĮ, J. 
ADAMO NYTŲ, J. ŠI AUČIULĮ, 
K. TOLIUŠI, B. STAŠKEVI
ČIŲ ir kt„

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTt; GYDYTOJ A 

1410 Guy St. 
Suite 11-12 Montreal P.Q. 
Tel: 932-6662

Namų.: 73 7-96 8 1

m iki 
iki 9 : 

m. iki
PR! STATYM AS 

Ville La S cl I e, P.Q.
36 5-0 50 5

10
30
9 :

p •
p . m.

3 0 p . n».

ti d ory t a kasdien

M. CUSSON R. GENDRON 
VAISTINE 

u o 9a.
9 a» m.

Sekmadieniais : nuo 10 a.
GREI TAS , NEK Al NUOJANTI S 

7626 Cent 
Tel: 366-974 2

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

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

4 Notre Dame Ee Suite 504
Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8 -9 5 34

B. C

ADVOKATAS

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

168 Notre Dome St. E. , Suite 205 
Tel: 366-206 3 h 866-206 4.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M. Eng. L. L. B. , B. C L.

470] Bonnantyne, Vetdun (kampas 2-nd Ave.), Que. H4G 1 E6
Tel. Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-624:

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Merit, Suite 6 27 Montreal, 

: ( 5 14) 87 1- 14 30.

gi NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Dortiaine, II e Perrot , Que, H7V5V6

tn Re s. Tel: 453-9 14 2
K jas^sas?sa5BSHS2s?sasESEsas2sasasa5E52sasB52SESE5Hsa5ažBSBSE5’£
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M & W PARODOSE

T' -
J®

r

PRIMENAME, kad MAN 
HrS WORLD programoje, 
RUGPJŪČIO 22 d.,sekmadienį, 
Quebec’o Pavilijone pasiro
do ir LIETUVIAI- GINTARO 
Ansamblis*. Be jų tą pačią die
ną dalyvauja airiai ir veng - 
rai.

Quebec*© Pavilijonas ran
dasi netoli Prancūzijos Pa - 
vi lijo no o

« NAGIENĖ Birutė rugpjū
čio 11 d. Man & Hi s World 
programoje, paruošusi lie
tuviški} pasakų vertimų , 
dvejose programose jas pri
statė publikai.

MONTREALIO-VYRU 
OKTETAS CHATEAUGUAY

Š. in. SPALIO mėn. Id.. 
«:3O vai., Montrealio Okte
tas ruošia dainos vakarą 
ChateauguayKultūros Cent
ro salėje, kur, randasi 15 
Maple Blvd., Chateauguay .

Po programos užkan
džiai ir kavutė.

Visus nuolankiai prašo - 
me dalyvauti. Neturintiems 
susisiekimo priemonių,Ok
tetas jas parūpins nuo Auš
ros Vartų bažnyčios iki sa
lės ir atgal nemokamai.

Okteto Valdyba

RUOŠIASI TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMUI

?-j Tautosšventės-RUGSĖJO 
$ 8 d. MINĖJIMĄ rengia L.K.
g MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA 
P rugsėjo 12 d.,Aušros Vartų
S Parapijos salėje su numa- 
rp, tomą programa:
p] 11 vai.Iškilmingos pamal
ti dos, 12 vai.-Minėjimo Aktas.- 
g Paskaita: - St. Jakubickas , 
B tema: "Tauta ir mūsų parei- 
£ gos Tautai". Skaidrėse: 

"Rusų siaubas Lietuvoje".
Organizacijos prašomos 

dalyvauti su vėliavomis.
Pelnas skiriamas Tautos 

Fo ndui. ■ A. M.
r

F 
(?

RENKU

NESTOVI VIETOJE...
Viktoras Sušinskas jau 

nuo seniai verčiasi HIGH
LAND AUTO BODY-auto- 
mobilit} išorės taisymo ir 
dažymo bei kitokio mecha
ninio taisymo darbais. Vė - 
liau, ir sūnui Viktorui įsi
jungus į šį verslą, abu to - 
bulina darbų atlikimą.Šiais 
metais savo garaže-dirb
tuvėje, 611 Lafleur Avė. , 
La Salle, jie įrengė naują 
sistemą ištiesinti sumuš
tos- sugrūstos mašinos rė
mus.

Šis taisymo būdas naudin
gas ne tik garažo savinin
kui, bet dar labiau klijentui, 
nes ištiesinamas tos pačios 
mašinos rėmas ir pats su- 
taisymas kainuoja pigiau.

Lietuviai, atkreipkite dė
mesį ir nelaimei atsitikus, 
pasinaudokite šio garažo 
moderniu patarnavimu. Jo 
telefonas - 389-0571. š

LAS SUS/R/NK/MAS
Lietuvos Atgimimo Sąjū

džio -Montrealio Skyrių yra 
pažadėjęs aplankyti LAS Se
niūnų Tarybos Kanados Vie
tini nki jos pirmini nkas Stepas 
Jakubickas. Ta proga š.m.
RUGSĖJO 11 d«/šeštadienį/ , 6° 
7 vai. vakaro šaukiamas v i- i

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medžiaga-

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

suotinas Skyriaus na
rių susirinkimas. 
Kviečiami ir prijaučiantieji 
bei norintieji įstoti nariais . 
Tuo reikalu prašome skam - 
binti .’365-0353 arba 254-2924 
būsite painformuoti kur į- 
vyks susirinkimo posėdis.

P. Gabrys, 
Sekretorius

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS 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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

DUODA PASKOLAS:

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

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

MOKA UŽ:

Term, indėlius 1 m..... 15 %
Certifikatus ....................15.5 %
Spec. Taupom, s—tas.. 13 %
Taupymo s—tas .......H %
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $20,000 ir daugiau
Čekiu s—tas.....................6 %

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS, 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6 

10:15-12:30

6-8
12-6

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

ieniais

Didelis p os ir ink imas 
Vasaros loiku s a u g o j »i 
T oi $ou »r rcmodeliuoį u 
Stovu «r parduodu

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

1449 RUE S T ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
suite booA H3A 2G6 TfL 288-9646

D. N, BALTRUKONISMember

Foto M. L• S.
SKST EMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEK/LNOJAMO TURTO V/SAPUS/SKAS 
PATARNAVIMAS - P/R/GMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 .............Namą: 737-0844

DANPAR

Tel . Bus
Res

REALTIES CORP.

482-3460
767-4690

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

310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL, P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Monrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.f., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

Age n tjij-_ą._v eikj_a__n_»L2._L9jĮ5_Įn._

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6
TEL. 7 2 7 - 3 120 Komų 376 - 378 1

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS?

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL. P. G.

montreal west 
W automobile
'OR PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJli AUTOMOBILIUI

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Menager'iu Leo GURECKAS

LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

GM

montreal watt automobile
11 WESTMINSTER SOUTH

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1982-08-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1982-08-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1982-08-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1982-08-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1982-08-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1982-08-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1982-08-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1982-08-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

