
Edm. jaslunas 
3704 W-70 Place, 
Chicago, ILL. 60629 U.S.A.

LITUANIE INDEPENDENTE • INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY

SB

. Nr. 35 1982 RUGSĖJO — SEPTEMBER 2d LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS 7722 GEORGE ST. , LA SALLE, P.O. H8P 1C4 30 c.

/

ooooooooo BAIKIME VASAROS ATOSTOGAS SU LIETUVIU DIENA MONTREALYJE SPALIO 9-10-11 DIENOMIS ! ooooooooo

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

GHOTBZADEH BUS 
NUTEISTAS

Iš Irano sostinės prane
šama, kad buvęs 1979-80 m. 
Irano Užsienio Reikalų min. 
Ghotbzadeh apkaltintas Kho
meini režimo išdavyste ir 
laukia uždaro teismo spren
di. mo .

Ghodbzadeh, 46 m., buvo 
suimtas balandžio mėn.pra
džioje ir apkaltintas plana- 
vi mu nužudyti Kho me i ni, pa
dedant kitam nuosaikiosios 
opozicijos atstovui.

Ghotbzadeh gyveno Pary
žiuje ištrėmime kartu su 
Khomeini ir anuo metu bu
vo vienas stipriausių ajato - 
los šalininkų. Tačiau,pama
tęs, kur veda kraštutinis fa- 
natzmas/sakoma, kad 15. 
OOO žmonių ajatolos parė
dymu yra jau nužudyta/, ap
sisprendė, kad reikia paša

le, tik pasaulio dėmesį.
Konfliktas tikrumoje ne

išspręstas, tik sustabdytas 
žudymas, daugumoje civi - 
linių gyventojų.

ARAFAT’AS PALIEKA BEIRUTĄ
Po iz-kos metų, praleistų 

Lebanone, PLO vadas Yasser 
Arafat apleido subombar
duotą Beiruo miestą ir iš - 
plaukė į Atėnus.Su juo kartu 
išvyko apie 30 vyresniųjų 
PLO narių ir jo saugai. Jis 
pasiėmė du lagaminus. JAV 
ir Prancūzijos naikintuvai jį 
lydėjo.

Arafatas išvyko į Graiki - 
ją pakviestas premjero Pa
pandreou.

Po arabų suvažiavimo š. 
mėn. pradžioje, Arafat’as 
tikriausiai apsigyvens Tuni- 
sijoje arba Damaske.

Iš Beiruto išviso, pagal
VIENAS IŠ SENOJO MONTREAL!© KAMPELIUlinti 'islam ečių fundamenta

listų padėjėjus iš vyriausy
bės aparato. Teisme jis 
tvirtino, kad neplanavęs nu
žudyti Khomeini,tik jį paša
linti iš valdžios. (

Kartu su Ghodbzadeh su
imti ir 44 karininkai, vyriau
sybės darbuotojai ir prie
šingų politinių grupių nariai. 
Jie visi irgi yra teisiami.

oficialius duomenis išvyko 
7.282 PLO nariai.

Apie 1. 200 Syri jos karių 
apleido Beirutą ir prisijun - 
gė prie savo reguliarių dali
nių Lebanono Bekka slėnyje.

PRANEŠA ALT A:

AUSTRIJOS KANCLERIS 
NEBEDALYVAUS VID. 
RYTU DERYBOSE

Bruno Kreisky, Austrijos 
kancleris pranešė oficialiai, 
kad paskutinį dešimtemtį 
įvairiais būdais talkininkavo 
taikos derybose tarp arabų 
ir Izraelio valstybių. Dau
giau tokių pareigų neprisi
ims. Anot Jo, įvykiai Beiru - 
te parodė, kad "moraliai - 
Izraelis yra apnuogintas. Jo 
vadai parodė savo tikrąjį 
veidą. Karas Lebanone kai
navo Izraeliui visas simpa
tijas ir paramas, kurias jis 
buvo laimėjęs paskutiniais 
dešimtmečiais. Pasauliui 
vadai, kurie pasikliauna 
operuoja tik ginklais,atro 
do sumišę".

Kancleris Kreisky, žydų 
kilmės, prarado visus arti
muosius Hitlerio nacių lai
kais, i r'begali būti apkalti - 
namas anti- semitizmu" - 
pareiškė kancleris.

Izraelio kareiviai,įsiver
žę į Lebanoną ir bombar
duodami Beirutą stengėsi, 
kaip kai kurie jų liudyja,tai
kyti kaip galima tiksliau į 
PLO būstines.

PLO kovotojai ir būrys 
palestiniečių, apie 7.500 
išskirstyti ir išvyksta,pagal 
susitar mą į Šiaurės Jeme
ną, Traką, Jordaną, Tunisi ją, 
Alžyrą, P.Jemeną, Syriją, 
Sudaną. Palikę šeimas,arti
muosius ir laimėję,galų ga-

UŽMUŠTAS DIPLOMATAS, 
0TTAW0JE

Turkijos diplomatas Col. 
Atilla Altikat, 45 m.amžiaus 
buvo nušautas dviejų Armė
nijos teroristų,kurie dar ne
surasti. Ottawoje kyla dide
lis susirūpinimas dėl kitų 
diplomatų saugumo ir rūpi
namasi sustiprinti jų saugu
mo sistemą.

TARNYBA WASHINGTONE

Jungtinis Amerikiečių Pabaltiečių komitetas ieško direk
toriaus ryšiams palaikyti — Public Relations Director . 
Atlyginimas — $17.000 metams ir dar kai kurie priedai 
išlaidoms. Reikia gerai mokėti anglų kalbą, turėti akade
minį išsilavinimą, ypač rytų Europos, Sovietų Sąjungos 
klausimais. Amžius — ne jaunesnis kaip 21 m. Kandidatai 
turi kreiptis į Joint Baltic American National Committee , 
Post Office Box 432, Rockville, Md. 20850; tel: (301)340- 
1954.
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RIAUŠIŲ TRAMDYTOJAI 
LENKIJOS GATVĖSE

Tūkstančiai riaušėms 
tramdyti policininkų užė
mė savo postus VVarša- 
woje ir kituose Lenkijos 
miestuose. Helikopteriai, 
ginkluoti važmenys, sunkve
žimiai ir vandens žarnos 
pakrauti centrinėse miestų 
aikštėse.

Oficialiai radio komuni - 
katai priminė gyventojams, 
kad pagal karo stovio įstaty
mus vieši susirinkimai yra 
baudžiami ir dalyviai turi 
būti sunkiai baudžiami. Geri 
W. Jaruzelski pabrėžė, kad 
joks įstatymo pažeidimas 
nebus toleruojamas.

Tris dienas draudžiama ir 
alkoholį pardavinėti.

Be abejo, demonstracijos 
įvyks. Solidarnosc unijos 
slapta leidžiami lapeliai ra
gina rinktis didžiuosiuose 
industrijos miestuose, nes 
tai parems unijos dialogo su 
komunistų vadais reikalavi
mus. Labiausiai rūpinamasi 
ir bijoma provokatorių.

Reikia tikėtis, kad šios de
monstracijos privers kalbėtis, 
ir išgirsti dirbančiųjų valią .

UOLIAI KELIA LIETUVOS REIKALUS
Cicero ALTO skyrius, vadovaujamas dr. Bronės Motušie- 

nės, parodo daug gražios iniciatyvos Lietuvos reikaluose. 
Skyriaus priimta rezoliucija dėl trėmimų Lietuvoje buvo 

išspausdinta Miunchene leidžiamame žurnale "ABN Corres
pondence", ir Chicagoje leidžiamame čeKų laikrašty "Den- 
ni Hlasatel". Apie to skyriaus suruoštą deportacijų minė
jimą buvo išspausdinta informaci ja visuotiniame amerikie
čių laikrašty "The Life". Paprašyta radijo WCEV stoties 
vedėja Lucyna Migala net penkis kartus pakartojo išsamų 
pranešimą apie didžiąsias deportacijas Lietuvoje. ALTO 
Cicero skyriaus pastangomis dokumentinis filmas "The 
KGB Connections" buvo rodomas Morton East (Cicero) ir 
Morto.n West (Berwyn) aukštosiose mokyklose. Cicero 
ALTO rūpesčiu keliose vietose rodytos skaidrės apie Si - 
biro tremtinius. Skaidres paruošė ALTO centras.

SOVIETŲ DOKUMENTAI JAV TEISMUOSE

Vykstant teismams, kur panaudojami Sovietų įstaigų pa
ruošti dokumentai prieš lietuvius, Amerikos Lietuvių Tary
bos pir.dr.K. Šidlauskas parašė JAV prezidento patarėjui 
Edwin III Meese laišką, kuriame atkreipia dėmesį, kaip 
uoliai KGB agentai talkina JAV specialių investigacijų įstai
gai. Nuostabu, kad JAV prokoratūros įstaiga bendradar
biauja su KGB, kuri siekia sudaryti de jure santykius tarp 
JAV ir Pabaltijy Maskvos pastatytų vyriausybių. Neleis
tina, kad pagal priverstinai okupantų primestus įstatymus 
sudaryti raštai būtų naudojami JAV teismuose. Sovietų 
procedūra nesiderina su JAV teisminiais nuostatais.

Dr. K, Šidlauskas taipgi nusiuntė JAV Atstovų rūmų teis
minio komiteto pirmininkui Peter W. Rodino vertimą adv. 
P. Žumbakio straipsnid'Sovietų įtaka JAV teismuose", iš
spausdintą "Drauge", atkreipdamas dėmesį į neleistiną 
praktiką, kur remiantis sovietiniais skundais, teisiami 
lietuviai JĄV-se.

PRANEŠA ELTA:

PABALTIJO BYLA EUROPOS PARLAMENTE
Europos Parlamento politinė komisija savo 1982 m. ba

landžio 28-30 d. d. posėdyje svarstė pranešėjo, Otto von 
Habsburg paruoštą pranešimą apie padėtį Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje ir priėmė jame pasiūlytą rezoliucijos 
projektą:

Europos Parlamentas
— priėmęs dėmesin 1979 m. balandžio 13 d. bendrą pa

reiškimą, kuriame 45 Estijos, Latvijos ir Lietuvos pilie
čiai ragina Jungtines Tautas pripažinti Pabaltijo tautų tei
sę apsipręsti, būti nepriklausomomis ir reikalauti plebis
cito šiuo reikalu ,

-- susipažinęs su Helsinkyje įvykusios Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferencijos baigiamojo akto aštun
tuoju straipsniu, kuris sudaro pagrindą tautų apsispendi- 

. mo teisei irjų teisei visiškai laisvai (kada ir kaip jos ras 
tinkama) nustatyti savo vidaus ir užsienio politinę padėtį ,

— kreipdamas dėmesį į faktą, kad Sovietų Sąjunga 1940 
metais okupavo šias iki tol nepriklausomas ir neutralias 
valstybes, kad ji tai padarė pasiremdama Molotovo —Rib- 
bentropo paktu, ir kad ta okupacija tebesitęsia ir dabar,

— susipažinęs su pasiūlymu priimti rezoliuciją apie pa
dėtį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (Doc.1-777 80),

— susipažinęs su politinės komisijos pranešimu,
1. ragina Europos Bendruomenės valstybių užsienio rei

kalų ministrus, kurie dalyvauja Europos politinio bendra
darbiavimo veikloje, susitarti dėl bendro baigiamo nusi - 
statymo 1979 m. Jungtinėms Tautoms padaryto pranešimo 
atžvilgiu.

2. siūlo Pabaltijo valstybių klausimą pateikti Jungtinių 
Tautų dekolonizacijos komisijai.

3. Išreiškia nuomonę, kad Helsinkio baigminio akto vyk
dymą tikrinančios konferencijos atkreiptų dėmesį į tų tau
tų sunkią padėtį.

4. išreiškia viltį, kad užsienio reikalų ministrai nedve
jotų paremti įgyvendinimą siekimų liečiančių jų valdymo- 
si formą, kurios šios tautos siekia.

5. įpareigoja savo pirmininką perduoti šią •_ rezoliucijų 
Europos Bendruomenės valstybių užsienio reikalų minis - 
trams, kurie susitinka Europos politinio bendradarbiavi - 
mo rėmuose, ir Europos Bendruomenės valstybių vyriau
sybėms.

SOVIETŲ, KARIUOMENĖJE NĖRA PASITIKĖJIMO

Sovietų armijoje tarnaujantieji pabaltiečiai laiko save pra
našesniais už rusus, kuriuos jie smerkia kaip savo okupan
tus. Tokias išvadas prieina šį pavasarį R and Corpora “ 
tion išleista studija. The Ethnic Factor in the 
Soviet Armed Forces (Etninis veiksnys Sovietų ka
rinėse pajėgose). Knygos autoriai S. Enders Windbush ir 
Alex Alexiev pastarųjų dviejų metų bėgyje apklausinėje 130 
buvusių Sovietu karių,įskaitant 3 latvius, 2 lietuvius ir vie
ną estą. (Alexiev šiuo metu renka medžiagą apie rezisten
ciją Pabaltijyje ir labai palankiai atsiliepęs apie ELTOS 
biuletenius anglų kalba).

Pasak studijos, pabaltiečiai žiūri į rusus iš aukšto. Ka
rininkai įžeidinėja latvius, dažnai vadindami juos fašistais. 
Vienas buvęs Sovietų kareivis pasakoja, jog "estai laiko sa
ve pranašesniais už rusus ir dažnai rodo jiems savo panie
ką". Kitas kalbėjo, kad pabaltiečiai nekenčia rusų, kurie 
turi "menkavertiškumo kompleksą pabaltiečių atvilgiu"; 
jis pridūrė, kad pabaltiečiai yra "puikūs ir labai drausmin
gi kareiviai".

Pagal sovietinę politiką,tautinės mažumos,kaukaziečiai, 
rytų azijatai ir pabaltiečiai siunčiami kuo toliau nuo savo 
tėvynių", aiškino vienas apklausinėtojų, "Šios mažos tautos 
pasižymi stipriu tautinės kultūros ir tautinės vienybės jaus
mu. Jei juosišsiunti tarnauti toli nuo savo namų, riaušėms 
ar Kitokiems neramumams iškilus, jie negali ginklais pa
remti savo tautiečių. Jei esi uzbekas, tarnauji Rusijoje; 
jei esi pabaltietis, tarnauji UzbeKistane".

'Latvių, lietuvių ir estų nerasi pasieniečių daliniuose, nes 
jais visai nepasitikima", rašo studijoje. "Kariuomenėje 
yra daug konfliktų tarp rusų ir pabaltiečių, nes kai kurie 
pabaltiečiai menkai tekalba ar visai atsisako kalbėti rusiš
kai. Pabaltiečiai neslepia savo priešiškumo rusams. Kiti, 
pav. centriniai azijiečiai irgi aiškiai nemėgsta rusų, bet 
retai apie tai atvirai pasisako. Kareiviai iš Pabaltijo res
publikų kaltino rusus jų šalių užėmimu ir jų laisvės už
gniaužimu".

Studijoje pabrėžiami dažni susikirtimai tarp rusų ir azi
jiečių. Jos autorių nuomone, ilgesnio karo didesnių pralai- 
mėjimiį atveju, kai kurie sovietų kareiviai perbėgtų į kitą 
pusę.
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i our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada !
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16-ji MOKYTOJU ir JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITE
L. EIMANTAS

Pilna to žodžio prasme Studijų Savaitė pradėta rugpju-
/tęsinys/

koma, kad kūrybingumui ugdyti reikia bent šių elementų:
čio 2 d. , pirmadienį. Pirmoji paskaita buvo skirta pe
dagogic1 am darbui aptarti. Klevelandientės mokytojos 
Aldonos MIŠKINIENĖS tema "Kūrybingumo ugdymas" , 
lyg sakyte sakė, kad mūsų išeivijos jaunosios kartos švie
timo ir auklėjimo vyksme yra būtina duoti ką nors naujo, 
kas būtų patrauklu, įdomu ir siektina mūsų šių dienų mo
kiniui.

Todėl mokytojas turi būti kūrybingas. Jam turėtų bū
ti svarbu ne tik "ką darai?", bet ir - "kaip tatai da
rai?". Taigi, reikia originalių minčių, originalių toms 
mintims perdavimo būdų ir viską dėstyti taip, kad ir 
mokiniai įgautų norą ar net užsidegtų patirti tai kas nau
ja. Juk nesistebime, kai sakome , kad kiekvienas žmo - 
gus nuolat ieško padaryti tai, kas yra nauja...

Bet kaip tą kūrybingumą ugdyti? Tiksliau kalbant - 
kūrybingumui tiksliai nustatytų dėsnių kaip ir nėra. Vis - 
kas priklauso nuo asmens individualumo. Tiesa

Baltic Freedom Day
By the President of the United States of America

A Proclamation

The independence of Lithuania. Latvia, and Estonia was extinguished in 1939 
as a result of a nefarious deal struck between the Soviet Union and Nazi 
Germany. Hitler handed Stalin the three Baltic republics as a bonus to secure 
his cooperation in the destruction of Poland and to obtain a secure eastern 
frontier which enabled him to launch war against the western democracies. 
Subsequently, hundreds of thousands of Baltic nationals were deported to the 
Soviet Union where many of them perished in prisons and forced labor camps. 
The darkest day of that great human tragedy occurred on June 14. 1941, when 
their homes and jobs were taken by Russian settlers.
Today, some of the survivors of these mass deportations are citizens of the 
United States. Their aspirations for a better future for the peoples of Estonia, 
Latvia, and Lithuania have helped to bring new meaning to our nation's 

1 commitment to freedom for all people. The United States has never, over the 
intervening forty-one years, recognized the forcible incorporation of the Baltic 
states into the Soviet Union.

As a nation, we remain dedicated to the furtherance and preservation of thę, 
fundamental human rights and freedoms of all people and take note on this 
special day of our hope that the blessings of liberty will one day be part of the 
national life of the’, courageous people of Estonia, Latvia, and Lithuania.
The Congress of the United States by Senate Joint Resolution 201 has author
ized and requested the President to proclaim June 14 as Baltic Freedom Day.
NOW. THEREFORE. 1. RONALD REAGAN, President of the United States of 
America, do hereby designate June 14, 1982, as Baltic Freedom Day. I call upon 
the people of the United States to reaffirm their belief and hope that the 
citizens of Latvia, Lithuania, and Estonia and of all nations will one day 
achieve through peaceful means the goals of democratic freedom and self- 
determination.

IN WITNESS WHEREOF. 1 have hereunto set my hand this 14th day of June, 
in the year of our Lord nineteen hundred and eighty-two, and of the Independ
ence of the United Stales of America the two hundred and sixth.

Taip atrodė dokumentas, skelbiantis BIRŽELIO 14 d. BALTŲ. LAISVĖS DIENA

OPTIMISTO NESĖKMĖS
Šiais laikais išeivijoje tur

būt geriausiai žmogui tiktų 
būti — nedaugiau kaip viduti
nioku, atseit arčiau minios . 
Tada juk ant nieko neužsi
rioglinsi, niekam neįkyrėsi, 
kitiems nekliudysi. Tokia 
laikysena gal būt būtų tinka
miausias išeivio keliąs. Ta
čiau, iš kitos pusės, kai ženg
si gyvenimo keliu ir nepalik
si jokių pėdsakų, girdi, išvyk
si, kaip dūmas blaškomas 
vėjo,..

Mūsų apylinkės tautietis 
Klemens as T. , matyt norėjo 
palikti ir įminti nors kelias 
žymesnes gyvenimo pėdas , 
bet daugelis jį vadino tik ne
sėkmių. . . optimistu. . .

Taigi Klemensas, Tėvynė
je buvęs, kaip sakoma, kai
mo balana ir čia išeivijoje 
bandė visus mokyti. Todėl, 
ne tik įsteigtoje lietuviškoje 
mokyklėlėje su vaikučiais dir-

bo, bet ir visur mūsų susi - 
rinkimuose, pobūviuose ar su
sitelkimuose visada bandė 
brautis į pirmąsias vietas ir 
optimistiškai rodyti išeivio 
idealistinį kelią. ..

Reikia tačiau pasakyti, kad 
Klemensui labai nesisekė. . . 
Mažai kas jo klausė, kaip jis 
manė, jo sparnuoto žodžio , 
patarimų ar nurodymų, . . Ta
čiau jis i savo nuolatines ne
sėkmes nekreipė jokio dėme
sio. Po nepasisekimo, jis 
vėl šokdavo prie naujo darbo 
ar žygio. Jam atrodo, buvo 
visai nesvarbu, kad iš jo nuo
širdžių pastangų nieko neiš
eidavo. Jis visada sau pama
nydavo, kad kada nors jam 
visgi pasiseks, kad jį tada 
visi sutiks audringomis ka
tutėmis. . .

Pagaliau, vieną kartą, op
timistas Klemensas, supra
to, kad gal iš ne dėl garbės 
troškimo, jis žengia klaidin
gu keliu ir todėl reikia pasi-

daryti atitinkamas išvadas:
O buvo taip Klemensas 

vėl nuėjo į garbingų tautie
čių sambūrį. Nors ne tuoj , 
bet pagaliau ir jam buvo duo
tas žodis. Taigi dabar, gal
voja jis, kad galės pasireikš
ti visu savo platumu... Tiesa, 
pradžioje jis buvo sutiktas 
visiška tyla, bet, jam į pusė- 
jus, sambūrio vadovas man
dagiai paprašė baigti savo op
timistišką prakalbėlę... apie 
šviesią mūs ų išeivišką ateitį.. 
Kai Klemensas bandė savo 
žodį tęsti, visas sambūris 
tiesiog jį nušvilpė.. .

Išbėgęs iš salės Klemen
sas vos neužgriuvo ant mie
lo — pažįstamo tautiečic. Par 
starasis tuoj paklausė, kaip 
jam šį kartą pavyko ?

Mūsų Klemensas su didžia 
širdgėla ir jau be jokio entu
ziazmo pro dantis iškošė:

— nemokyk mokytų
ŽMONIŲ !
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vaizduotės lakumo, intuicijos, patyrimo ir drąsos rizi
kuoti. Be to, mokytojas visuomet turi būti nuoširdus sa
vo darbe. Nereikėtų mokyti tos ko pats nelabai mėgsti.

Prelegentė pacitavo daugelio žymių žmonių ir žino
vų nuomones, liečiančias kūrybingumą. Pagaliau ji 
smulkiau nusakė, kad klasės darbe galės reikštis kury - 
bingumas, jei visada bus siekiama ryškaus skaitymo, 
bendro skaitinių skaitymo rolėmis, skaitytų knygų nusa - 
kymo, mūsų spaudos - laikraščių klasėje skaitymo ir 
aktualijų aptarimo bei kt.

Mokinių rašymo pajėgumui daug padeda parinkti iš 
einamo kurso bei kitų aktualijų diktantai, mokinių sava
rankiški ar pagal duotą planą rašiniai, dienoraščiai ir 
pan. Svarbu, kad mokinys tikėtų, jog jis yra pajėgus sa
vo mintis tinkamai reikšti raštu.

Mokinių kūrybingumui padeda vaizdavimai bei vaidi- , 
nimai /to pasiekiama ir veikalą skaitant/. Prie to prisi
deda prasmingi žaidimai o taip pat įvairūs konkursai, ku
rių laimėtojai turėtų būti atžymėti. Kiekvienas moki - 
nys turėtų būti taip nuteiktas, kad jis gali laimėti...

Mokytojos A. MIŠKINIENĖS paskaita susilaukė dė - 
mesio ir diskusijų. Žinoma, jos brandžios mintys gal 
daugiau tiko tiems ar toms kolegoms, kurie dirba su vy
resniaisiais skyriais, kai labai svarbią vietą užima lie
tuvybės skatinimas.

Tą pačią d.eną paskaitą "Mokinys ir rašyba" skaitė 
taip pat klevelandiškis Vacys KAVALIŪNAS, rašytojas 
ir pedagogas.

Mūsų išeivijos mokiniui lietuvių kalbos mokymuisi są
lygos labai nepalankios. Rašybai išmokti,kaip prelegen - 
tas yra įsitikinęs, tikrai daug padeda d i k t a n t a i. Ži
noma, prieš tai mokinys turi būti paruoštas ir žinoti mū
sų rašybos pagrindines taisykles. Tada tikrinamieji bei 
aiški namie ji diktantai mokiniui bus lengviau įkandami. 
Prelegentas praktikuoja po kurio laiko buvusių/jau duotų 
diktantų pakartojimą. Girdi, jo patirtis ir vedama statis
tika rodanti,kad ilgainiui klaidos mažėja...

/ bus daugiau /

JAUNTMAS NESNAUDŽIA
Jaunimo akcija Molotovo- 

Ribbentropo Pakto klausimu 
pasižymėjo vienkartiniais , 
švystelėjimais. Kanadoje 
rastas originalus būdas at
kreipti dėmesį į šį svarbų 
dokumentą. Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungos p-kė 
Zita Bergėnaitė kartu su 
viena latve ir este, tauti - 
niais drabužiais pasipuošu - 
sios, demonstravo prie vo-

kiečių konsulato Toronte. Jos 
buvo pasistačiusios didelę 
dėžę konsulato papėdėje, jį 
užrišo kaspinu ir užrašė : 
"Sovietų Sąjungai- Lietuva , 
Latvija ir Estija. Su mei - 
le, Vokietija".

Išstovėjusios visą dieną , 
dalino informacinius lapelius 
apie Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasekmes Pabaltyje.

Apie jas rašė keliToron - 
to laikraščiai
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From 1918 until 1940 Estonia, Latvia 
and Lithuania were viewed by the world 
as separate, independent Baltic 
Republics. These nations, each border
ing the northwestern region of the

the memory of the cultural freedom 
once cherished by Baltic nationals is 
still fresh in the minds of Baltic im
migrants. The U.S. government has 
never recognized the Soviet occupation
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Soviet Union, were recognized as 
members of the League of Nations and 
maintained unique religious and 
cultural heritages. However, with the 
advent of the Molotov-Ribbentrop 
Pact of 1940 between the USSR and 
.Nazi Germany, Baltic national freedom 
ended. A secret amendment to the

IŠ
JAV
SPAUDOS- agreement placed the countries in the 

“sphere of influence” of the Soviet 
PESr MISTAI Union, and soon thereafter the coun- 
PRALAIMĖJO °CCUpied by S°Viet fOrCeS‘

In 1941 the three nations which 
border the strategically important 
Baltic Sea were annexed by the Soviet 
Union and have since been deprived of 
their right to self-determination.

Although most Americans are not 
familiar with the plight of this region,

Oficialiai 
paskelbta 
BALTŲ 
LAISVĖS 
DIENA

of the region, and to further the hope 
that self-determination may once again 
be possible, both houses of Congress 
recently adopted resolutions by unani
mous consent proclaiming June 14 as 
Baltic Freedom Day.

The adoption of the resolutions was 
due in large part to the efforts of the 
Baltic American Freedom League, a 
broad-based coalition of individuals 
concerned about the plight of the Baltic 
peoples and human rights violations in 
the region. Committed to the principle 
of self-determination for the Baltic 
states, the league is making an appeal to 
American government officials, the 
academic community and the general 
public to support the Baltic peoples’ 
quest to regain their independence and 
freedom.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Internuotieji Lenkijos Kalėjime
/ Žemiau spausdinamo straipsnio autorius yra lenki - 

jos rašytojas, kuris prašė jo pavardės neskelbti. Straips
nis, artėjant 2-jų metų sukakčiai nuo darbininkų laisvo - 
sios unijos Solidarnosč įste gimo Lenkijoje, pasirodė The 
Gazette, Montrealio dienraštyje. Dedame jo vertimą be - 
veik ištisai./.

WarSawa. Karolis sugrįžo vieną ketvirtadienį.
Buvo vėlyva popietė, ir jo motina,kaulų chirurgijos 

specialistė, savo virtuvėje kepė taip vadinamą " sunkųjį 
pyragą".

Ji tikėjosi gauti leidimą aplankyti sūnų šeštadienį , 
Bialolekos kalėjime ir norėjo jam nunešti pyragą. Tą 
dieną Karoliui būtų suėję 30 m.amžiaus. Tai buvo ne - 
paprastas pyragas. Lenkijos moterys įvairiais istoriniais 
laikotarpiais kepė tokius savo kalinamiems vyrams.Kny
gose tokio pyrago recepto nėra; viena kitai nupasakodavo 
kaip kepė,o varijacijos priklausydavo nuo turimų produk
tų.

Pridedama tiek reibalų į miltus, kiek tik jie gali su - 
gerti. Sudedama džiovintų slyvų, aprikosų, obuolių arba 
kriaušių. Riešutų, jeigu yra, na ir razinų, citrinos žieve
lės. Ta labai maistingas ir sunkus- kompaktiškas kepi
nys ir, atvirai kalbant, nelabai skanus. Užtenka vienostik 
riekelės kartui, kas irgi prisideda prie jo nuopelnų.

Karolis atsirakino duris raktu, kurį turėjo su savim, 
kai jį suėmė. Jo motina, staiga pamačius jį stovintį vir
tuvės tarpduryje, išmetė iš rankų saujelę migdolų. Jis at
siklaupė ant grindų ir pradėjo juos rinkti, nieko nesakyda
mas. Ji atsipeikėjo.Tada jis atsistojo ir įmetė į burną 
migdolą.Pirmas jo sak' nys:"Dėl Die vo, manei kepti "sun
kųjį pyragą" ir be reikalo eikvoti migdolus,ar ne?"

- Taip, - atsakė motina, - ir tikiuosi,kad man nerei - 
kės tokio valgyti.

Po to abu prapliupo juoktis ir puolė vienas kitam į 
glėbį.

Ji pajuto neįprastą rūgšties kvapą, sklindantį iš sū
naus ir stebėjo jo barzdą, kuri buvo neskusta, kaip :r ki
tų internuoto jų. "Aš neskutu barzdos tol, kol visi iki vie - 
no Solidarnosč nariai bus paleisti."

Jiedu nuėjo į jos kambarį, kuriame stovėjo dvi pato - 
gios kėdės ir mažas i apvalus stalelis. Susėdo ir gurkš - 
no jo kavą. Pyragas kepė krosnyje ir Karolis bandys jį nu
siųsti į Bialoleka vienam iš savo celės bendrų,kurio dar 
neišleido.

Keletą dienų ir naktų Karol's pasakojo,kas nutiko nuo 
gruodžio 13, 1981 m., jį suėmus.. Jis buvo savo draugo nar 
muose, svečiuodamasis- Suėmė ir jį, ir namų šeimininką, 
uždėjo antrankius, nuvežė į policijos stotį, paskui į kalė - 
jimą.

Abu jauni vyrai buvo apstulbę iš nustebimo-Jiedu iš
gėrė po porą staklelių užkandžiaudami danišku kumpiu, ku
rį Karolio draugas gavo iš savo tetos Kopenhagoje- Ta 
progą maždaug ir buvo vaišinamasi. Draugas turėjo dai
lią, š vi e si ap laukę žmoną, 2 vaikus 3 ir 4 m-amžiaus-Vai
kai miegojo per visą suėmimo procedūrą gretimame kam
baryje.

B A LT O - A I S C I Ų C I V 
LIKUČIAI

/tęsinys/
G E N CI A /Gamala, Žemelė Motina,Tėvynė, Gimtinė/ IR 

KALENDORIUS
Mitros /blizgančio, mirgančio, mitraus, šviečian

čio/ arba Šviesos-Saulės-Ugnies metų pradžia, kaip pažy
mi 1 i a u d ų kronika, tai BALANDŽIO mėnuo ./Mūsų ūki
ninkai , naujos metinės samdos sutarties dieną pasirinko 
šv. Jurgio dieną./.

Chartres katedroje įmūrytas XII š.k a 1 e n - 
d o r i u s metus pradeda irgi balandžio mėnesiu, dar
gi toje apylinkėje /ka p ir Upės Saloje, Vilniuje , Sensta - 
kavoje ir 1.1./ iki šiol išlaikydamas JUODOSIOS MOTINOS 
ŽEMĖS kultą/plg. Čiorna Madona’./. Ji buvo garbinamar 
Arkadijoje Demeter - D1DMOTERĖS vardu, o- Marse
lyje Sv. Viktoro /Vyčio/ Juodosios Motinos katedroje ją 
vadino DIKTYNNA . /Minėjome ir Kr.Krivaitį Diktonį 
Didonį’. pal. vardus/.

Kaip Aušros Vartų MOTINOS kultas, taip ir Viešpaties 
MITROS arba ugnies prado atstovo, vyriausio tarpi - 
ninto tarp VISAGALIO SOTVARO ir jo sukurto bet nesu - 
valdomo pasaulio, sudaro mūsų A rijų tikybos pagar - 
bos centrą. Šios dvi šventės buvo švenčiamos visuose BaL 
to-Aisčių valdomuose kraštuose prieš krikščionybės atė
jimą. Jos buvo nustatytos senoviniu kalendoriaus laiku.

Dar daug šio kulto liekanų yra išlikę pas mus ir Skan
di nav jos bei Britanijos kraštuose/t. y.Šiaurėje/: ______________________ ______

"For,till very recent times,the country people in 
some parts of Ireland and Scotland, and even of England, 
had the custom of celebrating the return of midsum - 
mer- night on June 24th /Joninės/ by dancing together a- 
round a large fire lighted on some high hill, or run - 
ning three times through the fire to secure the fulfillment 
of a wish. These midsummer-night dances, in Britain 
were known as Beltanes...

They set up images of the sun, which they repre -- 
sented under different forms,as circles, wheels, pillarą 
and similar figures, and they used great metal kettles 
in their sacrifi ces, remains of wich have been dug *• - 
up in different parts of northern Europe, and are exactly 
laike those described in Kings, ch.VI,as being made by 
Hiram, the Syrian /fenikietis, upeningis'./, for Solo - 
mon's Temple".

In our word "yule "/saulė/ we have another ves - 
tigs of the former worship of the sun, for yule once 
meant wheel ,and the yule-tide of the ancient Northmen 
was the winthei> solstice in December/dab. Ka - 
1982. IX.2

Stiprus beldimasis į duris, atplėšiamos durys / lai - 
mei, jos buvo neužrakintos,tad milicijos spec.tarnauto - 
jai neturėjo preteksto jų įlaužti/, 3 uniformuoti ir gink - 
luoti vyrai įsiveržė į kambarį, apžvelgdami greitai visus 
nustebusius ir iššaukė du vardus.

-Jis ir aš tuojau išėjom į priekį. Aš tikrai ir dabar 
negalėčiau pasakyti, kodėl, - pasakė Karolis ir žiūrėjo į 
savo motiną, lyg tikėdamasis,kad ji galėtų išaiškinti.

- Tai buvo beveik automatiškas veiksmas, lyg kad 
mes tą sceną būtume mėnesiais repetavę. Mes nepaklau
sėme jok o klausimo, nors degėme noru sužinoti,ar tai 
bendras visų Solidarnosč narių suėmiriias, ar individualus 
suėmimas".

Netrukus sužinojo. Vėliau vakare jie buvo atgabenti į 
Bialolekos kalėjimą,apie 24 km į šiaurės rytus nuo War- 
Saws ir nugrūsti į rūsį, kuris jau buvo perpildytas kele
tu šimtų vyrų, stovinčių susispaudusių vienas prie kito. 
Visi daugiau ar mažiau pasimetę arba ir sukrėsti.

Jiedu pamatė ten keletą savo kolegų iš universiteto, 
kuriame abu dirbo sociologijos profesoriaus asistentais , 
atpažino gerai žinomą meno istoriką, dailininką ir keletą 
rašytojų ir žurnalistų. Rūsys atrodė lyg Waršawos inte
lektualų susir'nkimo vieta. Dauguma jų trynė savo rankų 
riešus ir gyvai kalbėjosi vienas su kitu.

Šalia Karolio draugo stovėjo aukštas, stambus vyras, 
apskurusiu vilnoniu švarku. Jis ištiesė savo plačią ranką 
Ir pasisakė esąs lydytojas iš vietinės plieno įmonės.

- Turi vaikų? - paklausė jis Karolio draugo, ir kai 
šis patv'rt’no- Ar jie pabudino juos?

- Ne, - atsakė Karolio draugas, - deja, per visą tą 
prakeiktą reikalą miegojo. O kaip pas jus buvo?

- Manieji irgi miegojo kaip pagaliai, bet aš juos paža
dinau. Norėjau, kad matytų, kaip jie surakino jų tėvą ir iš
vedė,- atsakė jaunasis lydytojas.

" Mes jo daugiau nematėme,-pasakė Karolis motinai, 
bet jis mums davė gerą pamoką. Atvykus kitam suimtajam 
mes sužinojome, kad jį nugabeno į kitą kalėjimą, kur jie 

laikė tik dirbančiųjų klasės "priešus" ir kad taip vadinami 
intelektualai buvo visi uždaryti kartu trijuose ar ketu
riuose kalėjimuose arba stovyklose ir laikomi geresnėse 
sąlygose. Mes buvome uždaryti po aštuonis į tokiam žmo
nių skaičiui sk rtą celę, o jie buvo dažnai suvaryti į celes 
pusės tokio dydžio.

Kažkaip mes žinojom apie vienas kitą arba buvome 
girdėję. Tad negaišom laiko susipažinimams ir tuojau pat 
pakėlėme triukšmą prižiūrėtojų adresu. Sužinojome kitą 
dieną per pirmąjį kalinių pasivaikščiojimą, kad visur Len
kijos kalėjimuose juos vadina Raktais.

Mes daužėme duris kumščiais ir kai pasirodė vyres
nio amžiaus ir šiek tiek suglaustai atrodantis prižiūrėto
jas, skundėmės jam, t.y.per Marianą,kuris kažkaip sa
vaime pasidarė mūsų seniūnu. Buvo nurodytos nešvarios 
paklodės, cigarečių nuorūkos,pusiau suvalgyti sumušti - 
niai, blogas kvapas. Žmogus atsiprašinėjo ir pasakė,kad 
tik prieš porą valandų jie ištuštino dalinai kalėjimo pas
tatą, kad būtų vietos mums, "ponams". "Mes čia laikėme 
paprastus kriminalistus", -pridėjo prižiūrėtojas, - o ne 
jnternistus". Žinoma, jis norėjo pasakyti "internuotuo
sius",- kalbėjo Karolis. Jis irgi turėjo priprasti prie to 
naujo žodžio, kaip ir mes. Ir žinai ką? Visur tame didžiu
liame kalėjime žmonės visiškai taip pat elgėsi. Lyg būtų 
vedami kažkokio nepaprasto balso: jie išsirinko seniūnus, 
daužė į duris ir protestavo dėl sąlygų tokiu pat mandagiu, 
bet tvirtu būdu. Susiorganizavo per kelias dienas. Visi 
suprato, kad toje nejaukioje vietoje teks praleisti ne kele
tą dienų ar savaičių, ne tų įstatymiškų 4a valandų, kaip 
senais gerais laikais prieš Solidarnosč atsiradimą. Tada 
vyriausybė laikėsi įstatymų, kurie sakė, jog nė vienas ne
gali būti suimtas ir laikomas kalėjime ilgiau kaip 2 paras 
be prokuroro suėmimo parėdymo. ,

Jie visi sužinojo, kad kraštą perėmė tvarkyti kariuo
menė ir išmoko save vadinti "internuotaisiais”.

/ bus daugiau /

ledos’./, when the young men with loud cries rolled a large 
wheel down hill to celebrate the death of the old,and the 
birth of the new year. A wheel being, in their eyes, an 
emblem of the year, or the SUN...

Long after Christmas Day had taken the place of the 
old yule-tide, and men had become Christians, they 
still continued their December wheel-runnings, without 
knowing why, but simply because their forefathers had 
done it before them.

Even November 5 is still celebrated throughout 
southern England with bonfires and the like., and not so 
much because "gunpowder” plot and treason" were foi
led on that day, as because of an unconscious 
reminiscence of the Druidical obeisance to FIRE ."

Tai tiek apie "akmenų, ugnies, saulės” garbinimą ir 
velnius, mėtančius akmenis...

Dalis vaizdo senosios Uppsalos šventyklos pagal Erik 
Dahlber, 1720 m. Švedijoje prieš-krikščionybės laikų 
svarbiausios liekanos yra 2-juose miestuose Uppland sri
tyje - Gamla, Uppsala.

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

Varpininkų - liaudininkų 
suvažiavimo nutarimai

Mes, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos irL
Varoininkų atstovai, susirinkę 1982 m. liepos 31irrug- 
plūčio 1 dieną Toronte, Kanadoje, po 94 metų nuo "Var - 
po" ir 80 metų nuo varpininkų politinės reiškė jos —Lie
tuvos Demokratų Partijos įsteigimo, liudijame, kad idė
jos, paskleistos dr. Vinco Kudirkos, dr. Kazio Griniaus, 
Povilo Višinskio, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Myko
lo Sleževičiaus, Jono Vileišio ir daugelio kitų, sekusių 
"Varpo" steigėjų pėdomis, tebėra gyvos tiek laisvųjųlie- 
tuvių tarpe, tiek pavergtoje Lietuvoje.

Sveikiname vienminčius, nežiūrint kurioje pasaulio 
dalyje jie begyventų, ir mintyse jungiamės su tais, kurie 
šiuos žodžius išgirs ar skaitys okupantų nuo mūsų at- ■ 
skirti.
2. Valstybinės nepriklausomybės atkovojimą laikyda
mi svarbiausiu tautos < dabarties uždaviniu, mes, tačiau 
pabrėžiame, kad ne tik tauta turi būti laisva kitų tautų 
tarpe, bet ir žmogus turi būti laisvas tautinėje valstybė-

Mūsų vizijoje naujoji nepriklausoma Lietuva bus kraš
tas, kur nebus nei dvasinės priespaudos, nei medziagi - 
nio skurdo; kur valdžia bus renkama, visi piliečiai bus 
lygiateisiai ir niekas nebus išskiriamas dėl pasaulėžiū
ros, politinių pažiūrų ar tautybės.

Mes tikime, kad Įeitoms tautoms savo pavyzdžiu švie
čiantis humaniškumas, moralinis, intelektualinis, kūry
binis ir socialinės santvarkos pranašumas padarys mažą 
tarp didelių kaimynų kraštą atsparų ir niekad nenutauti- 
namą.

Tokia yra mūsų naujos Lietuvos vizija. Ją tokią turėjo 
1919 m. ministerio pirmininko Mykolo Sleževičiaus pa
šaukti savanoriai, tokios Lietuvos vaizdą matė ir tie, ku
rie žuvo už laisvės idealą nelygioje kovoje su dabartį — 
niais Lietuvos pavergėjais.

Tokia Lietuva yra ir bus mūsų visuomeninio, ideologi
nio bei kultūrinio.darbo ir pastangų tikslas.
3. Stebėdami lietuvių išeivijos visuomeninį gyvenimą, 
mes apgailestaujame; a) Kad tebevyksta tokie santykia
vimo su pavergtos Lietuvos prbpogandinėmis įstaigomis 
reiškiniai, kurie Kenkia pavergto krašto laisvinimo pa
stangoms ir.silpnina laisvųjų lietuvių ryžtą dabarties me
tu svarbiausiai mūsų tautos pareigai, b) Kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje ir ypač JAV-ių Lietuvių Bend
ruomenės organizacijoje reiškiasi kryptis paneigti poli
tiniai sąmoningą pliuralistinę visuomenę ir propaguoti 
nuideologintą ir beidėjinį lietuvių susigrupavimą.
4. Su dideliu dvasios pakilimu stebime, kad tautos lais
vinimo kova iki pat šios dienos yra narsiai ir karžygiš
kai vedama tėvų šalyje. Suvažiavimas didžiuojasi, kad 
šią lemtingą Kovą visuotinai remia ir išlaisvinimo viltis 
puoselėja viso laisvojo pasaulio lietuviai ir jų organizar 
ei jos.

Suvažiavimo dalyviai pripažįsta ir džiaugiasi, kad šiai 
tautos žūtbūtinei kovai iki pat šių dienų sėkmingai vado
vauja ir tautos politinę valią pasauliui reiškia Vyriaus- 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kuris dar žiaurios 
okupacijos metais pajėgė apjungti visos lietuvių tautos po
litines apraiškas.

Tautos išsilaisvinimo viltys gali būti patikėtos tik lie
tuvių tautos istoriškai dvasios didybei ir jos nepalaužia
mam atsparumui.

Suvažiavimas džiaugiasi, kad iki šių dienų VLIK-as 
savo veiklą pilnai pateisino, patikino jo veiklos tęstinu
mą, pilnai pateisino plačiosios laisvojo pasaulio lietuvių 
dosnią medžiagišką paramą ir, kiek gyvenamosios kas
dienybės aplinka leido, pilnai įvykdė savo įsipareigoji
mus tautai ir laisvojo pasaulio lietuvių visuomenei.

Apgailestaujame, kad metų bėgyje VLIK-o veikla yra ' 
susilaukusi puolimo ir žalingos kritikos. Šie užpuoliai 
buvo patirti ne tik iš okupanto, bet ir iš savųjų. Ypatin
gai piktinamės, kad VLIK-o veiklą bei jo vadovų ir vei
kėjų pastangas bando suniekinti lietuvių politiniai jungi - 
niai, kurie savo laiku yra lemiamai prisidėję prie vie
ningos tautos politinės vadovybės sudarymo, jos išlaiky
mo ir šiandian dar joje dalyvauja.
5. Suvažiavimas konstatuoja, kad didelis politinių jun
ginių skaičius VLIK-e klaidingai vaizduoja mūsų tautos 
politinį pasiskirstymą, yra labai sunkiai suprantamas 
priaugančiai kartai ir tuo pačiu kenkia bendrajai 
tautos laisvinimo talkai.

LVLS-ga 1963 metais patvirtino VLIK-o apsijungimo 
protokolą tik su sąlyga, kad jame būtų į rašyta, kad "VLIK 
-as ieškos galimybių ir skatins giminingoms organizar 
cįjoms jungtis tarpusavyje".

Suvažiavimas apgailestauja, kad iki šiol šis reikalas 
liko užmirštas ir nieko nėra padaryta. Tad suvažiavi
mas įgalioja S-gos atstovus VLIK-o taryboje iškelti šį 
klausimą ir stengtis įgyvendinti VLIK-o grupių susita - 
rimą.
6. Suvažiavimas sveikina Lietuvos diplomatinės ir kon— 
sularinės tarybos narius, atliekančius svarbų darbą, sie
kiant Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo.
7. Pilnai pritariame principingai "Varpo" žurnalo kryp
čiai, linkėdami redaktoriui, administratoriui bei bend—

j radarbiams ištvermės ir prašydami rėmėjus bei skaity
tojus nenutrūkstamos paramos šio dr. Vinco Kudirkos 
pradėto darbo tęsimui.
8. Suvažiavimas dėkoja vaišingiems Toronto bendra
minčiams, ypatingai suvažiavimo rengimo komiteto ir 
jo pirmininkui Leonui Giriniui-Norvaišai, už tas didžiu
les pastangas ir rūpestį rengiant ir globojant šį suva
žiavimą bei jo dalyvius.

Suvažiavimo vardu Prezidiumas;
Leonas Girinis-Norvaiša, pirm. 
Jonas Daugėla, vicepirm. 
Viktoras Motušis, sekretorius.
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sisakymai: 1. Prievarta ir 
Teroras, 2. Kalinimas ir 
Tardymai, 3. Skerdynės ir 
masiniai žudymai. Antroje 
dalyje- Sąrašas sovietinio 
režimo aukų Lietuvoje.

Jau išėjo iš spaudos kun. J. Pruiskio paruošta, N. Gra- 
žulienės Langių kalbą išversta knyga "LithuaniaUnder So
viet Occupation. Eyewitness Accounts of Atrocities". Iš
leido Jūros Šaulių kuopa "Klaipėda". Knyga iliustruota. 
Viršelis dail. J. Tričio. Įvykius mačiusiųjų liudijimais in
formuojama apie okupanto nusikaltėliškus darbus.

Juozas Šilėnus

VEIDU I ŠIAURE> >

/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

VEIDU Į ŠIAURŲ 

54 —
/ tęsinys /

Senis traktoristas, mūsų vyriausias vadovas, neblogas 
žmogus, ukrainietiškos kilmės, moka vieną kitą žodį uk- 
rainietiškai. Puikiai valdo traktorių, sumaniai išnaudoja 
pasitaikiusias spragas, palengva lenkia sunkiai traukian
čius tankus , sunkvežimius ir gurguoles.

Sėdėdami ant atviros priekabos, vėl pajuntam kūną pur- 
tinantį šaltį, krečia šiurius drebulys,bijau susirgti. Glau
džiamės prie vienas kito, apsidengdami apklotais nors kiek 
apsisaugoti nuo sukelto vėjo. Pėstieji eina kepures atmetę, 
milines atsivėpatoje. Jie sunkiai velka per pečius permes
tus šautuvus, žemyn diržą traukiančius šovinynus, apytuš
čius duonmaišius ir kuprines.

Lenkiame kairėje pusėje plento esantį Toravos miestelį, 
pravažiuojam plačiai išsimėčiusią Ludwigs walde, priartė- 
jam prie Seligenfieldo bažnytkaimio. Virš jo pasirodo rusų 
lėktuvai, juos pasitinka priešlėktuvinių pabūklų ugnies už
tvara. Rusų lėktuvai-atakuoja bombomis Karaliaučiaus — 
Vėluvos geležinkelio liniją.

Oro temperatūra vėl nukrinta, dangus apsivilko sniego 
pilnais debesimis, kyla vėjas ir pradeda pustyti, pasidaro 
slidu, sunkiai juda mašinos prieš plento įkalnes. Mūsų 
traktorius traukia gerai, mes lyg kurapkos, apsisukęį ap
klotus stebime artėjančio Karaliaučiaus aplinką, iki mies
to ribų tik keli kilometrai. Pustymas didėja, vėjas darosi 
kaskart vis žvarbesnis.

Įvažiuojame į miesto gynybos zoną, laukuose matyti stip
riais bunkeriais ir apkasais įtvirtintos linijos. Gilūs prieš
lėktuviniai grioviai, senieji miestą juosiančių fortų įtvir
tinimai, užmaskuotų priešlėktuvinės ir lauko pabūklų ba
terijos.

Pustymas virsta tikra sniego audra, vėjas plėšte plėšia 
mus nuo atviros platformos ir turime gerai laikytis kad ne
nuneštų. Plento matomumas pasidarė labai blogas. Senis 
sueičiai kovoja su į akis verčiamu sniegu. Palengva lei
džiamės į Priegliaus upės žemumą, prie tilto stipri sar
gyba su tankais ir priešlėktuviniais pabūklais saugo irtik- 
4 psl.

LIETUVIŲ,TAUTODAILĖS NSTTTUTAS ŠAUKIA
VISUOTINĄ NARIŲ SUSIRINKIMĄ
1982 m.RUGSĖJO mėn.18 d./ŠEŠTADIENĮ/, visuotinis 

metinis narių susirinkimas įvyks dail. A.ir A.Tamošai - 
čių Sodyboje, R. R. 2, KINGSTON,O nt., K7L 5H6 ,tel : 
/613/ 542- 3411. Pradžia 12 vai. į vidudienį.

Reikiamam kvorumui laiku nesusirinkus, po valandos 
šaukiamas kitas susirinkimas,kuris bus teisėtas, nežiū
rint susirinkusių skaičiaus. Jei negalėtumėte asmeniškai 
dalyvauti susirinkime, prašome įgalioti Instituto 
narį, užpildant pridedamą oficialų įgaliojimą.

L.T.I. TARYBA: 
/Nariai raginami užsimokėti nario mokestį už einamuo
sius 1982-sius metus.Pagal įstatus, nesumokėję, neturi 
susirinkime balsavimo teisės/.
• Dail.ANASTAZUOS TAMOŠAITIENĖS KILIMO NUOT
RAUKA įdėta į F. P.T h o m p s o n OBE TAPESTRY, 
Mirror of History knygoje, kuri išspausdinta 1980 m. Di
džiojoje Britanijoje, išleista New York’e.

Puikiai iliustruotoje knygoje, pereinant nuo pirmųjų 
audinių liekanų iki įvairių audimo technikų, siūlų dažymo 
įvairiuose žemynuose ir amžiuose.

Knygoje randamos iliustracijos kilimų austų audėjų 
ir žinomų menininkų Š. Amerikoje, JA V, Britanijos, Pran
cūzijos, Belgijos,© landi jos, Šveicarijos, Austrijos, Italijos, 
Jugoslavijos , Norvegijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Len
kijos, Japonijos, Afrikos, T spani jos, Portugalijos, Vengrijos, 
Vokietijos, P. Amerikos.

Viename knygos puslapyje yra didelė spalvota dail . 
Anastazijos Tamošaitienės sukurto ir išausto kilimo ’Tri
llium Hills" nuotrauka. Ji yra viena iš trijų,atstovaujan
čių Kanados gobelenus, pažymint, kad dailininkė yra lietu- 
v ų kilmės.

Lietuv ų Tautodailės Instituto 1981 m. visuotinis na
rių susirinkimas įvyko 1981 m. rugsėjo mėn, 19 d. dail . 
A. ir A. Tamošaičių sodyboje, Kingstone, Ont., Kanado
je. Dalyvavo 25 nariai asmeniškai ir patiekti 57 įgalioji
mai. iš JAV dalyvavo A. Veselkienė, Chicagos skyr. pir

mininkė,L. Miluk enė, New Yorko skyr. pirm.,G. Urbonie 
nė, A. Rygelytė ir K. Pikūnąitė. Iš Bostono ir Philadel - 
phijos skyr. laukti nariai'ėėl paskutiniu momentu susidė
jusių aplinkybių ir susisiekimo priežąsčių, negalėjo daly
vauti .

Susirinkimui pirm. L. Milukienė, sekretoriavo B.Na- 

rina pravažiuojančius. Netoli tilto juoduoja sudaužytų na
mų griuvėsiai ir sulaužytų sunkvežimių griaučiai.

Įvažiuojame į klaidžias uostamieščio gatves. Sūkuriais 
lekiantis sniegas slepia nuo mūsų skaudžias'bombordavi- 
mų pasekmes. Senis orentuojasi gerai, be jolcių klaidžio
jimų pasuka į Piliavos plentą. Mažai kliudęKaraliaučių , 
paliekame jį siaučiančios audros sūkuriuose, artėjančio 
fronto grėsmei.

Visai netikėtai, jau lenkiant paskutiniąsias miesto gat- 
venvietes užriedame ant pakelėje išrikiuotos, Įsrutėje bu
vusių antrosios kuopos vyrų. Jų tarpe daug seniai bematy
tų veidų: Klemas, Juozas, Skrebutis, Cibas, Kaziukas ir 
kiti. Pro švilpiantį vėją šaukiam Seniui, kad nors minutei 
sustotų, norime nors žodžiu kitu persimesti, kas žino , 
gal paskutinį kartą karo sūkuryje susitinkama. . .

Senis mūsų prašymą išpildo, mes sustojame prieš iš - 
rikiuotą grupę. Bet kas tai — rikiuotėje esantieji žodžiais 
ir gestais mus perspėjo, kad mes nuo platformos nejudė- 
tumėm ir prie jų neitumėm, jei nenorim papulti _į jiems 
esamą padėtį. Pasirodo, juos visus bežygiuojančius pro 
Karaliaučių lauko žandarmerija sulaikė ir nori grąžinti at
gal prie miesto gynybos įtvirtinimo darbų. Trumpais ran
kų mostais atsisveikinam su pasiliekančiais, tikėdamiesi 
kur nors susitikti.

Riėdamę apytuščiu Piliavos plentu. Abipus plento seno 
pušyno tankmėje, miškų užuovėjoj atrodo lyg truputėlį šil
čiau ir širdžiai jaukiau. Miškas primena amžiną Lietuvos 
gynėjų tvirtovę. Diena slysta vakarop, vėjo genamas snie
gas dūksta medžių viršūnėmis, blaškosi ir gula po eglių 
šakoms, lenda į mūsų praviras akis. Gerai, kad turime 
apklotus, jais apsidengiam galvas, apsisukam šonus. Plen
te judėjimas mažas, lenkiame arkliais traukiamus veži
mus ir lėčiau judančias mašinas, civilių žmonių mažai.

Temstant įvažiuojame į Aismariųpakrantėje esantį gra
žų Gros Heidekrug žvejų bažnytkaimį. Apsistojame, tikė - 
darni kur nors susirasti nakvynę. Senis vokietis gauna be 
jokio vargo ir su juo pasilieKa —Edvardas, Liudas ir Vana
gai. Mes šeši bandome rasti kur nors kitur, einame ieš
kome, bet visur be laimės: visur pilna civilių pabėgėlių.

' Žvejų trobelės nedidelės, vietos nedaug. Pilna’pristaty - 
tų vežimų ir šalimais esančiose sodybose. Į jas net ir ne
bandome eiti, nes vistiek negausime., Prūsai kietos šir - 
dies žmonės, jie nenoriai priglaudžia užklydusį pakeleivį . 
Kas daryti ? Kur gauti nors, menką užuovėją ? Gerai būtų 
kokia nors pašiūrė ar tvartas, ar kas panašaus nors ■ ke
lioms valandoms pasislėpti nuo šėlstančios sniego audros.

Jokių užeigos namų nesimato, ilga tiesi gatvė apstatyta 
vienodo stiliaus žvejų namukais. Jų visų durys uždarytos, 
užsklęstos stipriais skląščiais nuo vėjo ir praeinančių 
žmonių. Iš kūrenamų židinių kaminų rūksta dūmai, vidu

gienė. Išsamesnius pranešimus padarė Tarybos pirm. A. 
Pa ške vi či us, Valdybo s pi r m. L. Balsy s i r i žd. V .Matulaiti s.

Taryba su auditoriumi perrinkta ta pati, išskyrus du 
narius,į kurių vietas darinkta B. Batraks ir dr. A. Kaz - 
lauskienė.

Tylos minute prisimintos mirusios narės: S. Balsie
nė iri. Jurkuvienė.

Veiklos aptarimo punktai išplaukė iš 2O-ties psl. 
L.T.I. 1981 m. biuletenio, kuris buvo išsiuntinėtas vi
siems nariams, ir kuris gana detaliai apžvelgė Instituto 
visokeriopą veiklą nuo įsisteigimo 1977 m. iki 1980 m. pa
baigos. Šis biuletenis leido visam institutui svarstyti įvai
rius naudotus ir galimus veiklos būdus iš jų efektingu - 
mo ir pritaikymo galimybių taško skirtingose vietovėse . 
Paliesta: dail. A. ir A. Tamošaičių paruoštos knygos- 
"Lithuanian National Costume" platinimas, parodos, pa
skaitos, straipsniai spaudoje, pasirodymai televizijoje , 
ryšiai su valdžios įstaigomis ir 1.1. Skyriai ir pavieniai 
nariai prašyti pranešti apie savo veiklą Valdybai, tikslu: 
laiku patekti į biuletenius.

Po įdomių diskusijų apie istorinį liaudies meną, kas
dienį ir dabartinį meną, išeiginius ir darbo drabužius, au
tentiškumą i r stiliaus išlaikymą, susirinki mas buvo supa
žindintas su gerokai pažengusiais naujais projektais: dail. 
A. Tamošaičio nauja knyga: "Lietuviški Margučiai"; maž
daug valandos iįgio LTI filmu "Lietuviški Audiniai", ku
riam baigiamas įkalbėjimas ir muzikinis fonas ir LTI 
tautodailės konkursas lituanistinėse mokyklose.

Planavimo stadijoje yra filmutė iš medžiagos, liku - 
sios nuo filmo "Spirits of an Amber Past". Pastarasis 
filmas turi gana didelį pasisekimą. Kanados Įstaigos turi 
kelias to filmo kopijas ir jis neseniai buvo rodytas televi
zijoje Anglijoje.

Instituto Centras savo žinioje ateityje turės kelias 
kopijas visų lietuvišką tautodailę liečiančių filmų ir skaid
rių^ iš kurio skyriai galės skolintis savo vietos veiklai, o 
lietuvių bendruomenė savo programų papildymui.Vienąko- 
piją numatoma nuolatos la:kyti JAV-se.

Dail. A. Tamošaitis labai suįdomino visus savo nau
jausiu darbu: kiekvieną ypatingą tautodailės sritį vaiz - 
duojant specialia piešinių- iliustracijų serija. Jas fil - 
muos ant "v,deo tape" Lituanistinis Institutas Chicagoje. 
Ateityje šis dail. A. Tamošaičio darbas gal galėtų būti lei
džiamas į platųjį pasaulį kelių "portfolio" forma su ati - 
tinkama informacija keliomis kalbomis.

Svarstant finansinės paramos galimybę iš Centro sky
riams bei stipendijoms meną studijuojantiems, prieita 
išvados, kad pagrindinis Centro uždavinys yra telkimas 
lėšų spaudos darbui, t. y. išleidimui atitinkamų veikalų iš 
įvairių lietuvių tautodailės sričių - pirmoje eilėje anglų 
kalba, nes tokios labiausiai trūksta platesniam paskleidi
mui. Toliau seka filmai, skaidrės i r pan. mokymo, stu
dijų ir informavimo medžiaga. Finansinė parama įmano
ma tik silpnesniems skyriams jų veiklos pradžioje. Į tai 
atsižvelgiant, Philadelphijos skyriui skirta $ 100.00 pa 
ra ma.

Šis, labai našiai ir darniai praėjęs susirinkimas, tru
ko virš keturių vlandų.

Naujai išrinktoji Taryba perrinko buvusią Valdybą 
naująja. Panašiai pasielgta su Tarybos egzekutyvu.

je šilta ir ramu, o mes be mažiausios užuovėjos. Grįžta
me atgal prie Senio paliktos priekabos, vis kaip nors pasi
darysime šunies būdą praleisime naktį.

Einame pykdami ant beširdžių prūsų, jų adresu siųsdar 
mi žemaitiškas rupūžes ir perkūnus. Priešais mus, per 
sniegą klampodamos išnyra dvi moteriškės. Mes jas pra
leidžiame pro sniegu užverstą taką. Jos, išgirdusios mū
sų kalbą sustoja ir, didžiam mūsų nustebimui į mus praby
la lietuviškai.

— Ar tai jūs būsite broliai lietuviai , ar ieškote kur per
nakvoti? Jei nieko prieš, galite eiti pas mus, gal kaip, 
nors susitalpinsime '. — sako jos. Mes nustembame iš
girdę gimtąjį žodį, lietuvišką nuoširdų žodį. Ir pasukame 
visi prie šalimais esančio namuko.

Virtuvės prieangyje, išsigandusiom akim mus pasitinka 
du mėlynakiai vaikučiai, berniukas ir mergaitė. Jie iš
plėstom akim žiūri į mus ir klausia motinų:,kas mes to
kie. Motinų nuraminti pasidaro drąsesni ir iš jų veidų iš
nyksta pirmykštis išgąstis.

Butukas nedidelis, šiltas, švarus ir jaukus, nes iš be
sikūrenančios krosnelės dvelkia maloni šiluma. Sienos 
nukabinėtos šeimos ir artimųjų nuotraukomis, kuklūs bal
dai — spinta, kėdės, baltai apdengtas stalas, j prie uzuo- 
dom užleisto lango plačiai išsikhrojusi gėlė, miegamame 
dvi minkštai paklotos lovos, žemai nuleistas šviesos gaub
tas.

Pirmą kartą po daugelio dienų šiame krašte, perženg - 
tas privataus namo slenkstis. Jis primena mūsų pačiųbu- 
vusias pastoges. Žinodami kuklias civilių gyventojų mais
to atsargas, bendrai sudedam po dalį turimo maisto ir šei
mininkių prašom iš jo paruošti visiems bendrą vakarienę. 
Jos tai mielai padaro ir mes po pusvalandžio sėdame visi 
seniai balta drobule dengto stalo.

Vaikučius apdovanojam dar turimais sausainiais, mėly
nų akučių, gal jau devynių pavasarių mergaitė drąsi ir kal
bi, atneša albumą ir rodo mums jame sudėtas nuotraukas, 
— rodo savo tėvelį kareivio uniformoje ir klausinėja mū
sų, ar mes kur nors nesutikom, nematėm. Jinai jo labai 
pasiilgusi ir laukianti sugrįžtant. Berniukas porą metų 
jaunesnis, nedrąsus ir nekalbus, nuolat slepiasi už moti
nos nugaros ir atrodo nelabai patenkintas šiuo netikėtu 
mūsų vizitu. Abi šeimininkės šnekios ir malonios, kalbar 
mės lietuviškai, tiktai su vaikučiais vokiškai, jie lietuviš S 
kai, tiktai vieną kitą žodį tesupranta.

Jos su Įdomumu klausosi mūsų pasakojimų apie pasku
tines mūsų tėvynės laisvės dienas, apie raudonųjų- ordų 
antplūdį, apie kovojančius brolius ginant savo tėvynės lais
vę, apie artėjančio fronto žiaurumus ir juodą nežinią. v

Jos su neslepiama baime akyse, klausosi mūsų pasako
jimų apie artėjančias baisybes, ir su .giliu ilgesiu prisi
mena seniai palikto gimtojo krašto laukus. /b.d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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iŠ padangės mielos
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

GREITKELIS VILNIUS - KAUNAS

RUOŠKIS KANADOS LIETUVIU. DIENOMS MONTREAL'YJE 
SPALIO MĖN. 9 -10-11 d.d.

OPTIMISTINĖS IR PESIMISTINĖS VIZIJOS
J.

Kuris iš mūsų negalvoja
ma apie nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą. Per dangę - 
lį metų tautiniuose minėji- 
muosė viebalsiai priimamos 
rezoliucijos, kurios siunčia
mos kraštų vyriausybių atsto
vams. Mūsų išeivijos vyriau
sios organizacijos —VLIK- 
as, ALT a ir Bendruomenė vi
si siekia Lietuvai laisvės • 
Niekas negali tvirtinti, kad

V.
Šiandieną tą fanatišką neapy
kantą daugumoje pakeitė abi
pusiška ekumeninė toleranci
ja. Bet iraniečių ir irakiečių 
beatodainnėse kovose dar ir 
ši andi en žūva tūks tane i aikai 
jie visi garbina tą patį Alachą.

Dar blogiau sekasi arabams, 
išguitiems iš Palestinos, kuo
met dabartinis Izraelio prem
jeras pavartojo prieš juos te
roristines priemones, kuriant

kreivi
vaoRObZ/M

"Perku moteri ške’, 
kuriai visko reikia..."

Vytautas Eidukaitis

S Ū V Y K L O J E
Prieš veidrodį mane pasukiojęs, 
Meistrai džiaugiasi:
- Kaip nulieta
- Bet, man regis, kad rankovės
Trumpokos...ir ne vietoj...
Me’stras nustebo ir spokso:
- Sakotę, kad trumpokos...
Na ir kas?
Patrumpinsimrankas...

SIAUČIA BRAKONIERIAI
Du Biržų apskr.gyvento

jai buvo pagauti už neteisėtą 
medžioklę. S.Toliūnas ir A. 
Karavaičikas nušovė briedį, 
K) stirnų ir 4kiškius. Jiems 
buvo paskirta 1720 rublių 
ieškinio.

Nenusiminė narsuoliai ir 
įsitaisė prie tvartų, kur vo
gė kiaules, veršiukus, paukš
čius, padedami A.Auželio .

Užsidirbo- S. Toliūnas 5 
m. griežto režimo darbo 
stovyklos, kiti po 4 ir 3 m. 
bendro Vežimo darbo s to - 
vykios.

GARSĖJA PASVALIO
SŪRIŲ GAMYKLA

Pasvalyje veikia viena iš 
didžiausių sūrių gamyklų 
Pabaltyje.

Pasižymėjo ne tik sūrių 
geru skoniu, bet ir atliekamo 
darbo kokybe.

Niekada neteko girdėti, gy
venant nepriklausomoje Lie
tuvoje apie didelį skaičių va
gysčių. Žmogžudystė buvo 
beveik legenda- tiek mažai 
jų įvykdavo.

Kad vagia žmonės, tiesiog 
masiniai, - parodo, kad val- 
dymosi sistema netikusi. Jei 
valdžia nesilaiko moralės ir 
apvagia ne vien įmones bet i 
ištisas tautas , tai kodėl ne
vogti iš valdž:os?Tuo labiau, 
ikad visko trūksta.

DRUSKININKUOSE
NAUJA SANA TO R JA

Originalus pastatas iškilo 
Druskininkų kurorte. Tai sa
natorija, pavadinta tinka - 
mu "Pušyno" vardu, supro
jektuoti architektų A „ir R. 
Žilinskų. Šioje sanatorijoje 
gali tilpti virš 400 pacientų.

BALDY DIRBTUVĖ 
GARLIAVOJE

Garliavoje pastatyta dide
lė baldų parduotuvė. Joje 
demonstruojami parduodami 
baldai ir kilimai.

Parduotuvės plotas- 1700 
kvadr. metrų.

NAUJAS SAJOS VEIKALAS 
PANEVĖŽIO TEATRE

Panevėžio Dramos Teat
ras šiemet vaidina naują 
Kazio Sajos tragikomediją 
"Surūdijęs Vanduo". Veika- 
kale sprendžiamos šeimos 
problemos.

Panevėžio Dramos Teatro 
vyr. režisorius yra dabar 
Donatas Banionis.

Pasvalio sūrių gamykloje: 
vyr. meisteris D. Merkys ir 
Z. Brazauskienė tobulinasi 
sūrių gamyboje.

LIETUVIŠKAS MIDUS 
STAKLIŠKĖSE

Senajame Dzūkijos mies
telyje Stakliškėse gamina - 
mas Jietuviškasis midus, at
gaivintas ir jo gamybos se
noviškas būdas. Jo gamybą 
atkūrė maisto produktų 
technologas inž. A.Sinkevi- 
čius.

Vai stažo Iiij punktuose
gauna įvairių žolelių.

Midus, pagal skirtingą su
dėtį pavadintas įvairiais 
vardais: "Dainava", "Bočiai", 
"Trakai", "Stakliškės".

Midus fermentuojamas na
tūraliai. Pridedama apynių , 
kadugių, uogų, ąžuolo gilių ir 
kt.

Stakliškių midus gavo pa
gyrimų iš įvairių kraštų, tar
pe jų ir iš Japonijos, Pran
cūzijos, Anglijos, Jugoslav! - 
jos ir kt.

mūsųtie sutartiniai norai bei 
veiksmai tėra vien lyg koks 
muilo burbulas. Juk ir vyriau
sybės, ypač dabartinė JAV 
Vyriausybė su jos konserva
tyviu prezidentu Reagan*u pa
brėžtinai reklamuoja Lietu
vos okupacijos neteisėtumą.

Būtų tikras stebuklas, jei 
štai Lietuva jau išlaisvinama 
Kaip mes kiekvienas į tokią 
neįtikėtinai džiugią žinią rea
guotume? Ar mes visi, ypač 
senieji, pardavę savo puoš
nias rezidencijas, skubėtu - 
mėm grįžti apsigyventi taip 
nostalgiškai pasilgton tėvy
nėn? Gal ir atsirastų vienas 
kitas procentas tokių, kurie 
norėtų paguldyti savo senus 
kaulus protėvių žemoje, bet 
kieKvienas pasiryžėlis dar 
bent dešimtį sykių pergalvo
tų prieš nuspręsdamas atsi - 
sakyti visų čia turimųsenat- 
vėje patogumų. Dar blogiau 
būtų jaunimui,ypač aukštus 
mokslus čia išėjusiems. Ko
kias gyvenimo bei darbo po
zicijas jie galėtij tikėtis ras
ti komunistų per daugelį me
tų išvargintoje Lietuvoje? Ąk, čiai, trecius metus kovodami 

su milžiniška karine persva
ra turinčiais Sovietais, kurie 
veda net genocidinį karą prieš 
civilius gyventojus, naikinda
mi ir sulygindami su žeme iš
tisus kaimus. Girdėjome daug menis, uruliavo plėšydamas man- vieninteliam 
protestų prieš Sovietus, bet 
labai mažai karinės pagalbos 
suteikiama Afganistano kovo
tojams. Juos pasaulinė spau
da vis dar tebevadina partiza
nais, —"guerilomis", sakytum 
lyg banditais, o ne laisvės ko
votojais !

Ko sulaukė tie 1O milijonų 
lenkų "Solidarumo"narių, kuo
met jų vadai buvo areštuoti ir 
teismo laikomi nuo gruodžio 
13 d. 1981 m., gen. Jeruzels- 
kiui paskelbus karo stovį Len
kijoj e ? Ar daug ką padėjo len
kams JAV su savo švelniomis 
sankcijomis? Ar tai pateisi
nimas, kad JAV parduoda grū
dus už kietą valiutą, tuo lyg 
sumažindama Sovietams gail

Izraelį. Izraelis visus juos 
laiko teroristais ir paimda - 
mas nelaisvėn, juos traktuoja 
kaip teroristus ir elgiasi la
bai negailestingai. Lebanon.? 
nuo Izraelio antpuolių nuken
tėjo tūkstančiai civilių arabų 
— žuvo arba sužeisti, o pales
tiniečiai tapo pažeminti už 
įstatymo ribų.

Kokias optimistines viltis 
gali turėti kiti arabai, jei jų 
valstybės savo tarpe nesuta
ria? Arabai turi labai daug 
naftos, to vadinamo juodo auk
so, kurį nesunkiai paverčia į 
geltoną auksą.. . Ar daug ga
lėtų pasiekti Saudi Arabija ir
lutos mažesnės arabų valsty- galimybes, 
bės prie Persų įlankos,jei jos Tuo tarpa ir toliau milži- 
paskelbtų.naftos embargo,ypač niškos dvi valstybės — kom. 
JAV-ėms, kurios taip uoliai ii Kinija ir ypač Sov. S-ga, ne
be atodairos remia Izraelį ? stodamos plečia savo įtaką 
Kokias optimistines viltis ga 
lėtų puoselėti arabų valstybės, 
kurios visos (gal tik skirtin
gas Egyptasj yra militariniai 
nestiprios ir net visos bend
rai veikdamos .nepajėgtų "su
varyti" Izraelio į jūrą.

Ko gali tikėtis afganistanie-

GAILA

Gydytojas kalba su pacientu :
- Ar rūkote ?

- Ne.
- Gaila. Metęs rūkyti 'š karto būtumėte geriau pasijutęs.

mybę didinti karinį potencia lai'svame pasaulyje. Kokios 
lą, nes tos valiutos jiems pri- viltys mažai Lietuvėlei!šsi — 
truksią. Kodėl Europos vals
tybes kredituoja Sov. Sąjun - desnė Lenkija bežiūrint buvo 
gą, ypač tiesiant dujų taką iš
tolimos Sibiro šiaurės į Euro- prošvaistė kiek ankščiau pra- 
pą? Visą tai nesukelia opti- dėjo žibėti? Bent jau nūdien 
mistinių minčių apie Sovietų 
pavergtų tautų išlaisvinimo

laisvinti, jei dešimteriopai di -

prislėgta, kai "Solidarumo"

PASKAITYK SAVO VAIKAMS LIETUVIU PASAKŲ

ATEIK I LIETUVIU A, A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ-. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIĖNI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

8 vai. vakaro.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

„ JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

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

Donaldui D.: 661—1733.
d

1982. IX.2

pasaulis optimistinių vizijų 
neturi, nes didžiosios pasau
lio laisvosios valstybės, vie
ton izoliavusios So v. S-gą, ją 
kredituodamos, neteikia jo
kių vilčių pavergtoms Sov.Ru
si jo s tautoms.

ŠOKANTIEJI GRIAUČIAI TEATRE

( Nakties baisybės Kaune) 
Arėjas Vitkauskas

ink ten mokslus išėjusių žmo
nių irgi nestoka. Be to, nie
kuomet nebuvo nei bus gali - 
ma lyginti Lietuvos gyvenimo 
standarto su šių.krašių gyve
nimu. Žinoma, susirastų pa
vienės šeimos, kurios nebotų 
žemesnių gyvenimo perspėk - 
tyvų ir persikeltų gyventi Lie
tuvon. Bet tai būtųtik nedau - 
gelis jaunų šeimų, intelektua
lų, čia baigusių mokslus.

Ar daug optimistinių vilčių 
teikia nūdieninė pasaulinė si
tuacija? Tiesiog ima siaubas, 
pradėjus analizuoti pasauli - 
nes problemas. Irako arabai 
ir iraniečiai yra musulmonai, 
kurie nesutaria savitarpy,nes 
vieni yra šiitai, kiti sumitai 
musulmonai. Nelyginant kaip 
krikščionys — katalikai ir 
evangelikai. Juk buvo vidur- 
amžiųlaikais didžiausios tar
pusavio skerdynės — karai 
tarp tų skirtingų krikščionių.

PRAŠOME REGISTRUOTI VAIKUS Į LIETUVIŠKĄ MO
KYKLĄ JAU DABAR! Kreipkitės į Mokyklos Vedėja^ 
Monika. Jonynienę, Tel.: 489-2106. SUTEIKITE SAVO 
VAIKAMS PROGA. GERAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO 
PRIEŠPIETI, SUSIDRAUGAUTI SU LIETUVIAIS, PA
GERINTI LIETUVIU KALBĄ.

Montrealio Lituanistine Mokykla

/ pabaiga/

Tuojau pastebėjau vieną suolelį prie kuklaus neap - 
tverto kapo. Ten sėdėjo juodai apsisiautusi moteris.Nu
jaučiau, kad tai nėra nė viena iš man žinomų artisčių,ir 
aš tuo įsitikinau,kai ji staiga suklykė šiurpiu balsu ir 
pradėjo raudoti,kūkčiodama ir linguodama. Verksmas , 
kaip upeliukas krisdamas nuo kalno,susidauždamas į ak- 

žiūrovui, 
širdį. Nė vieo aiškaus žodžio neišgirdau,bet visas sėdin- 
čiosios paslaptingo pavidalo elgesys taip veikė mane, kad 
aš jaučiau visus jo sunkius pergyvenimus,būdamas par - 
teryje. Taip verkė naktį prie kapo moteris, šiauriai ver
kė. -O gal aš ne partery’ - kilo man šiurpi mintis, bet 
aš jos negalėjau patikrinti - taip buvau sudomintas mo - 
terim neva scenoje,kad visa savo esybe sekiau ją ir nė 
akimirksniui negalėjau žvilgterėti į šalį...

- Ne, ne , ne.. „ - staiga suklykė moteris ir aš paju
tau, kaip man viršugalvis pradėjo šalti -Ne, ne, ne’. 
Aš nenoriu gyventi, nenoriu gyventi, nenoriu gyventi’...

C a .man atėjo galvon mintis apie aktorę Vosyliūtę. 
Ne, ir ji taip siaubingai moteriškos istorijos nesuvaidin
tų’. Čia kur kas daugiau tikrumo... Čia- tikrumas’....

r aš tikrai pamečiau minčių ryšį. Man pasirodė,kad 
aš tikrai sėdžiu ne teatro parteryje,bet matau gyvą vaiz
dą. Lietuvos Teatras pastatytas ant buvusių kapinių vie
tos, r aš dabar štai matau vieną tos vietos praeities gy - 
vą vaizdą...

Ne, ne, ne...-buvo paskutinis laukinis moters sukly
ki mas, ir jos pakeltoje rankoje kažkas suspindėjo ir nu
ėjo po kaklu.. v

- Skustuvas*.... - supratau ir staiga užsimerkiau...
š scenos ėjo į mane baisus gargaliavimas,aš įsivaiz

davau nuvirtusį nuo suolo juodą moters pavidalą su per
pjauta gerkle, aš pats norėjau pradėti šaukti:

- Sarget... Atidary- ykite’....
Bet, kai pramerkiau akis, nieko nebebuvo. Buvo tam

su ir tylu. Aš prasikrapščiau akis.Dabar jau tikrai pa -

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

maniau, kad laikas eiti namo nors gal dar ir naktis. Pa
žiūrėjau į laikrodėlį. Nors neužsuktas pagal papratimą, 
vakare, jis savo žėruojančiomis skaitlinėmis rodė: pen - 
kios,ir dvidešimt minučių.

Keista, - bet aš negalėjau taip ilgai matyti tos mo -’ 
terš vaizdo. Juk pradėjau jį matyti kokią pirmą valandą 
naktį, ir verksmas buvo toks trumpas... Aš pradėjau a- 
bejoti,ar tik aš nemiegojau,bet perėjimas iš užsimerki - 
mo į dabartinę būklę,kai galėjau ramiai vėl galvoti, buvo 
toks paprastas, kad*atrodė jog tame tarpe negalėjo būti 
miegom O gal aš buvau užmigęs ir sapnavau? Gal "Žizel" 
baleto vaizdai,atsiminimas ap e baleto mokinės pasako - 
jimą ir kitos smulkmenos galvoje sudarė man tolų, sapną? 
Ne, ne - kaipgi aš begalėčiau atsiminti miegojęs?.. .Tie
sa, aš jaučiausi nuvargęs, bet ar tai buvo tikrai nuo ne
patogumo miegoti sėdint,o gal aš jaučiausi nukamuotas 
matyto siaubingo va zdo ?...

Kai šiaip taip išsisukau iš nereikalingų akių rytą ir 
ėjau iš teatro lauk, aš nutariau, jog tikrai mačiau vaizdą 
iš tų laikų, kai toje vietoje, kame dabar teatras, buvo ka- 
pi nes«o ©

5 psl.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
13% % už 90 dieniu term. ind.
13 .% už 6 mėn. term. ind.
13 % už 1 metą term. ind. uį asm. paskolas nuo 19%,
13 % . už 3 metą term. ind.
13%% už pensijų plan^ už mortgičius nuo 17% %
14 % už namų plan^
12 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekią 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

PARAMA

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8__________________ •___________532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

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

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIU FONDE
A. a. Kvedarui Adolfui mirus, artimieji draugai savo 

aukas skyrė Kanados Lietuvių Fondui. Prisidėjo; po $20.- 
Juozas Bersėnas, A.Muliolis ir Karauskas; po $lO,-V.Bar 
tininkas, P. Gulbinskas, J. Preikšaitis, Aleksas Žulys, J. 
Arlauskas, J. Žiurinskas; po $5. - J. Jonušas, A. Kuzmars- 
kis, Br. Mackevičius, B. Narkevičius, A. Paleckis, J. Vait
kus.

K, L. Fondas užjaučia artimuosius ir dėkoja visiems 
aukojusiems. K. L. F.

• LIETUVIlį NAMŲ, VYRŲ, 
rengta gegužinė pavyko ge
rai ir rengėjai dėkingi vi
siems parėmusiems ir atsi
lankiusiems.
AUTO NELAIMĖ

Žuvo auto nela; mėje, ap
lankę tėvus ir uošvius.Danu- 
tė Simanavičiūtė su savo vy
ru Edvardu Ostafin.

Nelaimė įvyko išvykus ap
lankyti kitų giminių Pensil
vanijoje.

Palaidoti lietuvių kapinėse 
Mississauga.

Danutė Ostafin yra Jono 
Roberto ir Valentinos Sima-
navičiu duktė. 

c

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIU FONDE

Iškeliavus nebegrįžtamai a. a. vet. dr. Broniui Z no t i - 
nui, artimieji draugai, giminės ir pažįstami įrašė Jo at
minimą Kanados Lietuvių Fonde. Aukojo: po $40. - D. Zu- 
lonienė; po $25. - K. E. Norkai; po $20. - dr. A. Razma, J.Ę. 
Steibliai, A. Verbickas; po $15. - K. Meškauskas, A. S. Sa
kai; po $1O. - A. K. Aperavičiai, J. Krikštolaitis, VI. Barti- 
ninkas, J. Laugalienė, Al. Mitkevičius, J. B. Tamoliūnai; ir 
$7.50 K, Lukošius. .

K- L. Fondas nuoširdžiai užjaučia šeimą ir linki stipry
bės liūdesio valandose.

Nuoširdi padėka visiems aukojusiems

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK Į LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 M/M/C0 AVE. (Royal York Rd. ir ‘ 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tek: 487-5591

= 90 dienu termin. indėlius 14 %
= 180-185‘d. term. ind. 14L2%
E term, indėlius 1 metų 15 %
= term, indėlius 3 metų.......13 %
E pensijų s-tą ..  .......... 14 %
= sjjec. taup. s-tą 13 %
E taupomąją s-tą 11 %
E depozitų-čekių s-tą 6 %
f DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo 19 %
E mortgičius nuo ..............18 1/4%

• KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS įvyks RUG
SĖJO 25-26 d. d. Toronto 
LIETUVIŲ NAMUOSE. Bus 
paminėta L. Bendruomenės 
30 metų sukaktis. Dalyvaus 
Krašto Valdyba, Tarybos na
riai ir apylinkių pirmininkai.

• Dail.Jonės KVTETYTĖS- 
YOUNG dailės darbų paroda 
vyksta "Galery Quan"/112 
Scollard St., Yorkville/.

Dailininkė gyvena Calga - 
ry mieste, baigė Meno Mo - 
kyklą ir dabar eilę metų 
dėsto dailę ir kuria.

Anicetas Lukošius šeimos tarpe: duktė Jūrate, žmona 
Aldona Lukošienė, Anicetas Lukošius ir sūnus Edvardas

tNSUMNCC iSsT
533-1X21 Walter Daugini* 822-8480 

Insurance Agency Lt4. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

ANICETUI LUKOŠIUI IŠĖJUS ...

Braher-Baranta INSURANCE AGENCY LTD.

Vitų ruliv'dreude • VALTERIS ORDERIS 
233-3334 - 231-2861 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Sudie, sudie gimti laukai, 
Sudie Tėvynė mylima, - 
Kartojo aidas ir laukai, — 
Neužmiršiu Jūsų niekada ....

Taip rašė Anicetas L TI
KO ŠIU S O shawos Klubo 
laikraštėlyje "Žuvėdra" 
1966 m.

Anicetas, kaip tikras že-- 
maitis /Ariogališkis/- ra
maus ir šalto būdo, bet ne
žemaitiško ūgio, Lietuvoje 
buvo parinktas tarnauti karo 
policijoje ir vėliau saugojo 
Lietuvos Respublikos Pre
zidento būstinę-P rezidentu - 
rą.

Rusams okupavus Lietuvą, 
jis pateko į raudonųjų bude
lių rankas. Dubysos pakran
tės priglaudė Aniceto vyres
nį brolį Klemensą, kritusį 
nuo tų pačių budelių kul
kų. Tolimuose Rusijos plo
tuose be žinios, be kunigo 
maldos ir be kapo, žuvo ir
jo jaunesnysis brolis Valeri
jus. Anicetui pasisekė iš
vengti savo brolių likimo , 
tačiau raudonąjį budelį pa
keitė rudasis. Tik per va
gono langą atsisveikino Ani
cetas su savo numylėta T ė-
vyne ir namais.

Anicetas niekada neužmirš 
šo lietuviu esąs.Žmonos Al
donos padedamas užaugino 
sūnų Edvardą ir dukrą Jūra
tę lietuviškoje dvasioje, ku
rie irgi paliko savo įnašą 
lietuviško jaunimo tarpe. 
Pelnydamas duoną Massey- 
Harris - Ferguson įmonėje, 
jis visada rado laiko prisi
dėti prie lietuviškos veiklos. 
Gyvendamas Toronte ir pa
stebėjęs. kad Oshawos ir 
Whitby apylinkės lietuviai 
nėra susiorganizavę, jis 
1965 m. ėmėsi iniciatyvos 
suburti juos į lietuvišką
jį vienetą. Jo pastangomis 
įsisteigėOshawos Zūklauto- 
jų-Medžiotojų Klubas "Eše
rys" ir jo iniciatyva pradė
tas leisti neperiodinis laik
raštėlis "Žuvėdra". >

Toronte Anicetas buvo 
labiausiai suartėjęs su Lie
tuvių Namais. Jo sekmadie
ninė programa "Popietė Lie
tuvių Namuose" buvo patie - 
kiama " Nepriklausomoje 
Lietuvoje" , tačiau jis buve 
dažnas Svečias ir šiokiadie
niais - darbo dienomis LN 
skaitykloje. Anot Aniceto - 
"patikrinti ar vedėjas atlie
ka savo darbą, ar yra švara 
ir tvarka Lietuvių Namuo
se". Lietuvių Namų veiklo
je jo labiausiai pasiges LN 
Vyrų Būrelis. Jis buvo la
bai darbštus to Būrelio val
dybos narys. Jei kas nema
tė Aniceto dirbant, tai tik dėl 
to,kad jo darbas buvo atlik
tas prieš Idtiems jį prade
dant.

Geguži nėn visi sekdavo jo 
kelrodžiais, rinkdavosi lie
tuviška vėliava papuošton 
aikštėn, lygiai kaip ir jo 
paskutinėje šios žemės dar
bovietėje - Lietuvių Namų 
Vasaros Poilsio stovykloje . 
Kaip stovyklos viršininkas , 
sekmadienį, rugpjūčio 1 d. , 
priėmęs virš 400 stovyklau
tojų ir svečių, po pamaldų, 

paskaitų, koncerto ir visų 
rūpesčių, apsivalęs stovyk
lą, raštinę ir savo kambarėlį, 
pirmadienio darbus paliko 
tęsti kitiems Vyrų Būrelio 
nariams, o pats iškeliavo į 
amžinybę.

Atsisveikino su juo lietu
viškoji visuomenė, giminės, 
draugai ir artimieji koply
čioje ir bažnyčioje. Anapilio 
kapinėse skaitlingam būriui 
sugiedojus Lietuvos Himną, 
paskutinį kartą atsisveiki
nome su Anicetu, tartum ai
dą nešdamiesi paskutinius 
Himno žodžius:." Vardan 
tos Lietuvos, Vienybė te
žydi",-dėl kurios taip šie - 
lojosi ir dirbo velionis Ani
cetas.

A.Vaičiūnas, 
Toronto Lietuvių Namų

Vedėjas

SPAUDOS ĄŽUOLUI PALŪŽUS
Pirmojo poatostoginio 

"NL" numerio pirmajame 
puslapy mano akys užkliu
vo už besišypsančio vyriš
kio nuotraukos -Tai Anice- 
tukąs. Tačiau žiūriu arčiau 
ir skaitau - "Netekome Ani-
ceto LUKOŠIAUS"...

-Dievuli mano, -krito vėl 
kitas mūsų spaudos ąžuolas, 
-atsidusau ir. liūdesio banga 
užliejo mane... Tr taip pa
čioje darbymetėje, vasaros 
viduryje.

Spaudos barai tokie di
džiuliai, o darbininkų vis 
nuolat mažėja. Apleido mus 
štai dar vienas darbininkas, 
taip reikalingas ir nepakei
čiamas? Ir liks didžiulė tuš
tuma ten, kur šis išeivijos 
lietuvių Kanadoje spaudos 
ąžuolas stovėjo. O stovė
jo jis aukštai ir plačiai iš
sikerojęs, Dabar ten tylu ir 
nyku, ten, kur tas lietuviš - 
kas ąžuolas kerojo,perkel
tas iš Žemaitijos laukų...

Nepažinojau Aniceto as
meniškai. Nebuvo man tos 
laimės su juo arčiau pabend
rauti. Pirmą ir paskuti-; 
nį kartą man teko jį sutikti 
ir pažinti Toronto Vyrų Cho
ro "Aro" koncerto čia, 
Montrealyje proga, prieš 
ketvertą metų, (r tai tik dėka 
Prano Paukštaičio mes bu
vome prideramai vienas ki
tam pristatyti.Pirmas! s ma
no įspūdis buvo-tai kilnaus 
Žemaitijos sūnaus. Niekuo - 
met neužmiršiu jo vėliau 
mano adresu parašytų žo
džių: "Žinau ir iš jo akių iš
skaičiau, kad jis dar daug 
mūsų spaudoj parašys"... 
Tai vieno kilnaus spaudos 
darbuoto jo komplimentas ki
tam, kad ir menkai teužpel - 
nytas.

Iš tikrųjų-tai Tu,Anicetai, 
buvai tas didysis rašytojas*. 
Tavo rankos vedama plunks
na rašė nuostabiai ir įdo - 
miai’... .Atydžiai sekiau ir 
skaičiau kiekvieną jo savai
tinę korespondenciją iš To
ronto šiame "NL"laikrašty- 
je. Ypač man atmintyje už - 
kliuvo jo vienas vedamasis, 
pavadintas " Laiko Srovės 
Nešami".Tai buvo prieš po-

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinią 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 savaitėm grupėje ,

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
DI C* w Visais kelionių reikalais

155 i Bloor St. W. , . . . ,
TORONTO, Ont. bet kur pūSauly|e skambinti:

M6P iA5 Tel. 533-3531

13 DIENU SU
GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3
GEGUŽES 27-i BIRŽELIO to 
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 iškvietimus vizitui, i Lietuvą ir iš Lietuvos 
N uperkame Lietuvoje giminėms kooperatini u s butus , automo
bilius bei kitus paaei daui amu s daiktus
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoįe 

SMULKESNIŲ ZINIU. TEIRAUKITĖS:

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

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

TELEX: 06-986766 5T0R
ŠlUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI

Kelionių biuro Savi nink ai — AUDRON Ė ir VYTAS 31MINK EVĮCIAI 

(Kel'oniu biuro regi straci 10 s numeris — 1835961)

rą metų. Tos gilios mintys 
ilgai neišdils iš mano at
minties.

Kas perims dabar tą estar 
fetę iš šio staigos mirties 
palaužto spaudos darbuotojo 
rankų?... Kas sugebės da - 
bar jį pakeisti? .Eilę me
tų jis taip puikiai tęsė dar 
Sigito Pranckūno pradėtąją 
tradiciją šiame laikraštyje 
iš Toronto kasdienybių 
/"Pasikalbėjimas traukiny
je"/ .

Taip virsta- mūsų spaudos 
ąžuolai vienas po kito, ro - 
dos, taip anksti,dar pačiam 
amžiaus našume. Pirmiau - 
šia- lietuviškosios spaudos 
patriarchas išeivijoje- Di - 
dysis Ąžuolas-Jonas Karde
lis, sekamas Petrėno-Ta- 
rulio, K. Maziliausko, S. 
Pranckūno ir dabar štai-

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

DIENU LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

GIMINĖM T
LIEPOS (5-29 
RUGPJŪČIO 12-26 
RUGSĖJO 2 -16

Aniceto Lukošiaus...
Kiekvieną kartą mes pasi

juntame vis labiau vienišes
ni, vis labiau neturtingesni , 
jiems negrįžtamai iškelia - 
vus...

Jau toks, turbūt, duotas 
likimas aprašyti, apraudoti 
ir apgiedoti laidojamus mū
sų spaudos ir visuomenės 
veikėjus. Gūdūs ir drebinan
tys "Libera" akordai 
nuolat nuaidi mūsų šventovių 
skliautais...

Tos liūdnos laidotuvių 
automobilių eisenos vis daž
niau palydi ką nors į Mont- 
realio kapų aukštumas ar į 
Toronto lietuvių tautines ka
pt nes...

O kas apraudos ir apgie
dos jau mums iškeliavus?..

D.N. Baltruko ni s , 
Montreal,Que 7

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

t

6

6



hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

i si kūrės nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO
KOOPERATYVAS

TALKA
*M-4 ė 4 > 'MW <*?■'

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME U«: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depoz. 1 m. 
term, depoz 3 m. 
re.it. pensijų fondo 
90 dienu depozitus

12% 
14% %

13%

DARBO VaLmWDOS p irmod ienieni ai s —k etvirt aditni oi s nuo 10 iki 5 vai. 

p eOkt < d i er i oi s nuo 10 iki 7 vai. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

•J
L iepes-fugpiuč ic men.

Ottawa
’’MARIŲ LAIMES ” KELIONE 
JAUNIMUI OTTAWOJE

JAUNIME, nelaukite ryto
jaus, nusipirkite bilietus 
šiandien " Marių Laimei" , 
kuri įvyks rugsėjo 18 d., 
OTTAWOJE.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, Ottawos Skyrius , 
kviečia Jus dalyvauti šioje 
laivo kelionėje, kuri ruošia - 
ma sutelkti lėšų V-jam PA - 
SAULIO LIETUVIU JAUNI - 
MO KONGRESUI.

SUVAŽIUOS jaunimo iš 
Toronto, Hamiltono, Montre- 
alio, Londono ir net iš JAV- 
bių paplaukioti su "Marių 
Laime". Priimama ribotas 
skaičius, tačiau būtina įsigy
ti bilietus iki RUGSĖJO 1O d.

BILIETAI parduodami To
ronte pas Žibą ŠILININKAI - 
TE J r .0,įtakoje pas Rū
tą ŠAULYTĘ.

LAIVAS išplauks punktua
liai 8 vai.v.iš Ottawa River 
pakrantės prie CHATEAU 
LAURIER viešbučio ir su
grįš maždaug 11 vai. v. Bū - 
tina pradėti rinktis išplauki
mui ne vėliau 7:30 v., 
Laivo kapitonas pavėlavusių 
nelauks’.

LINKSMA VAKARIS prasi - 
dės beplaukiant upe.Šoksi m, 
trypsim šį subatos vakarėlį , 
ir lietuviškos dainos skam - 
bes pakrantėn.

Veiks baras ir bus už - 
kandžių.

Iš anksto paruoškite "lai - 
vo juokus", nes bus skiria - 
ma premija tam, kuris pasa
kys geriausią "laivinį” juo - 
ką /"boat joke"./.

TINKLINIO RUNGTYNĖS
Laukiam, kad užsiregis

truotų tinklinio komandos iš 
kitų miestų. Varžybos įvyks 
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 18 d., 
nuo 1 vai.p.p.-5 v.p.p.,Lis- 
gar Collegiate Institute, 29 
Lisgar Sr. Gimnazija miesto 
centre, 1O min. pėsčiomis 
nuo National Arts Centre .

$1.50 kelnes 
pristatantHour

Service

SKAMBINKIT- Žfc ^5 M 7
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
7M1-A CMTMlE 

365-1143 
Ats-Nc n>». LmoII* 

766-2667 
MSSAUMW

1982.IX. 2

ir atsiimant

r
f L

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

IMAME Už: 
nekilti, turto pask. 18%
asmeninės paskolas 20%

N< nokėme gyvybė* ir o«m. potkohį dreudo. 
14’/ Nemokame* pilno* tekiy patarnavimo*.

Žemėlapiai bus paruošti ir 
išdalinami.

Lai mėto jams premijos bus 
Įteikiamos "Marių Laimėje"

Sudarę komandą bent 6-ią 
asmenų, praneškite koman
dos vardą iki RUGSĖJO 1O d. 
Žibai ŠILININKAITEI arba 
Rūtai ŠAULYTE), kad galėtu - 
me sudaryti varžybų eilę.

NAKVYNĖS
Jaunimas, norintis išmie

goti po žvaigždėta Ottawos 
padange,gali pasistatyti pa
lapinę CAMP L e BRETON 
/Fleet St. at Booth/, kuri y- 
ra arti miesto centro.Kaina 
$ 3, - asmeniui.

Asmeniškai galima užsi
sakyti kambarius viešbu
čiuose. Geriausios kainos 
Beacon Arms, 88 Albert St. 
- $36,-vienam, $39-dviem, 
$37,-trim ir$40,-keturiem. 
Tel: /613/ 235-1413. Arba - 
Lprd Elgin, JOO Elgin St. , 
/ skersai gatvės National 
Arts Centre/. Kainuoja $38 
vienam ir $42,-dviem.Kam
bariuose galima miegoti ne
daugiau kaip dviem asmenim

ŠEŠTADIENIO RYTĄ įvyks 
PLJKongreso ruošos po s ė - 
dis, kuriame dalyvaus atsto - 
vai iš įvairių miestų aptarti 
artėjančio Kongreso reika
lus. Daugiau žinių apie posė
dį gausite pas Gabiją PET
RAUSKIENĘ.

INFORMACIJOS BŪSTINĖ 
veikia trijose vietose Otta- 
woje. Skambinkite: Rūtai 
Šiūlytei /613/ 235-2145, Rū
tai Danaitytei 233-0249 arba 
Giedrei Vasiliauskaitei 233- 
0364.

Bilietus būtina įsigyti 
prieš rugsėjo 1O d. KAINA- 
$ 1O, — Galima pirkti iš Ži
bo s ŠILINSKAiTĖS Toronte 
tel.766-4948Julijos Adamo - 
nytės Montrealyje-256-5355, 
ir Rūtos Šiūlytės ,Ottawoje .

Rašant į Ottawą, prašau 
siųsti čekius Rūta Siūlys 
vardu šiuo adresu:2O3 Per
cy St.,Ottawa,O nt. KIR 6E7.

Iki greito pasimatymo’.
Rūta-Ona Šiūlytė

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L.S.S. "MAIRONIO" Kuopos šauliai š. m.RUGSĖJO 
18 d. .ŠEŠTADIENĮ, 6 vai. v. ruošia TAUTOS ŠVENTĖS 
minėjimą, kuris Įvyks FROOD ROAD,Ukrainiečių Salėje. 
Programoje: minėjimas, trumpa paskaita. Meninę prog

ramą atliks "ATŽALYNAS - meno grupė <iš Toronto.Mu - 
zika - J. A domaičioiš Toronto. Bendra vakarienė , 
bufetas. Šokiai.

Kvieč ame visus Sudbury r apylinkės lietuvius daly
vauti ir pasikviesti svečių. Atlikime tautinę pareigą ’.

MAIRONIO Šaulių Kuopos Valdyba

• KETURIOS SESUTĖS- muzikinis vienetas,kuriam pri
klauso Teresė, Joana,Diana ir Vi da Sta nkut ės , š. m „ 
RUGSĖJO 5 d.pakviestos ir atliks muzikinę programą De-' 
troite, "ST. BUTKAUS" Saulių Kuopos rengiamame Tau - 
tos Šventės paminėjime. J.Kr.
• LAPIENIS Bronius Arnol
das atlieka praktiką Sudbu
ry,© nt. Jis baigė farmaciją 
Toronto Universitete.

© Baigę aukšt. mokyklas to- skirtinai gerą anglų kalbos 
liau studijuos Teresė Stan- kurso baigimą- garbės žy- 
kutė,Linas Paulaitis,Petras menį.

MKautaf
ROMUVAI 20 METŲ

V. Skilt. L. Eimantas
Nuo š. m. rugpiūčio mėn. 7 

iki 21 dienos Kanados rajono 
stovyklavietėje "Romuva" mū
sų išeivijos lietuviškos skau- 
tijos sesės ir broliai gyveno 
savitu—skautišku būdu ir tvar
ka. Buvome toli nuo miestiš
ko tempo, kasdieninio rūpės - 
čio ir nuolatinio skubėjimo. 
Daugiau kaip 200 kilometrų į 
šiaurę nuo Toronto, Huntville 
mistelio apylinkėse, prie gra
žaus Fox ežero, vėl atsikūrė 
lietuviška, pilna to žodžio 
prasme, gyvenviete, sakyčiau 
gal net lietuviškas miestukas. 
Išdygo numatytose vietose pa
lapinės, prisipylė mediniai bar 
rakai — nameliai judriomis 
paukštytėmis bei vilkiukais , 
plevesayo gairės, išpuoštoje 
didžiulėje aikštėje iškilo vė
liavos, pagrindiniame pastate 
paveikslai ir emblemos žvel
gė į sesių ir brolių šaunias 
gretas, kai gražiai susirikia
vę žengėme iš užsiėmimų, 
darbų ar būstinių į valgyklą, 
kur rytais, per Mišias mels
davo m Visagalį, kad laimintų 
mus ir teiktų jėgųprasmingai 
ir naudingai žengti skautiško 
gyvenimo keliu. Mūsų nuola
tinis dvasios vadovas kun. St.
Kulbis visada mus nuteikdavo (bus daugiau).

GUY <8 
RICHARD 
ROOFER COU VRKVR

7725 Georae LaSalle
Geriausios paiarė|os ir darbe atlikėjas stogodengys Guy RICHARD , 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo* atl .ek o sąžiningai Ir 

prieinamomis karnomis. N amiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite* 
364-1470

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

Tolvaišą, Audra Albrechtai- 
tė ir Aldona Stepšytė.

T. Stankutė gavo Ontario 
stipediją-piniginę dovaną , 
Jūratė Tolvaišaitė už iš - 

pakiliai. Tuoj pat skalsiais 
pusryčiais pradėdavom darbo 
dieną, pagal duotus uždavinius 
ar planus.

Visą "Romuvos" stovykla
vietę vadovai suskirstė į tris 
pagrindines pašto vyki es: Se
serijos, Brolijos ir Bendri
jos. KieKvienapastovyklė, pa
gal šakas, susidėjo iš atskirų 
— sakytume stovyklėlių, kur 
atskirai gyveno vilkiukai bei 
paukštytės, sesės ir broliai 
skautai, prityrusios skautės 
bei skautai vyčiai. KieKviena 
stovyklėlė turėjo sau skirtą 
plotą,kur statėsi vartus,darė 
papuošimus prie palapinių ir 
barakėlių, gražino bei lygino 
žemės paviršių savo gyvenvie
tėse. Vadovai žiūrėjo, kad pa
lapinėse ar nameliuose būtų 
tvarka ir švara.

Visos sesės, tai yra Sese
rijos pastovyklė, gyveno ar
čiau prie ežero. Broli jos pa
stovyklė susitelkė atokiau, sar- 
kytume stovyklavietės"Kalny— 
ne". Tačiau visur buvo gyven
ti miela ir smagu, visur vy
ravo gera nuotaika, susikl au- 
symas, sutarimas. Nuolat 
skambėjo mūsų šūkiai ir ly
dėjo skambi — lietuviška dai
na. Pirmos savaitės gale jau 
buvo virš 200 stovyklautojų .

Musu Gerbiamai Geradarei

VERONIKAI KYNIENEI 
mirus,

jos vyra Juozą KYNĄ, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

KLB Edmoniono Apylinkės Valdyba
ir LIETUVIU NAMU DIREKTORIAI

Mylimai Motinai A t A
VERONIKAI TAMOŠAITYTEI -KLIOŠTOR Al TIEN EI 

Lietuvoje mirus,

jos dukterį Genovaitę SIBITIENĘ 

giliai užjaučiame —
Jurbarkiečiai 
Stasė ir Antanas ŠUKAICIAI

Mūsą Gerbi amai Pri etel ei

VERONIKAI KYNIENEI 
mirus,

jos vyrą Juozą KYNA( r io gimimes bei artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime —

Stasys MISIULIS ir 
sūnus ALGIMANT AS

Edmonton

9-tojo PLJSąjungos rengto Lituanistikos Seminaro 
bendra nuotrauka. Nuotr:J. Adamonytės

• Į LITUANISTIKOS SEMI
NARĄ, kuris truko 2 savai
tes, iš MontreaŲo buvo nu- 
vykę-seserys Julija ir Joa
na ADAMONYTĖS, broliai- 
Albertas ir Zigmas SKUČAI.

"GINTARO" PASIRODYMO 
laikas MAN&HIS WORLD 
vadovybės buvo pakeistas ir 
mums nepranešta. Deja... 

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai,ryto iki II vai,vakaro.

9 VISŲ RUSIŲ MECHANINIS TAISYMAS
» SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)9 PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
» PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

(Lietuviams speciali nuolaidai 
(Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

Em.&a.6.čLiĮ ‘zM.fg- cfafįd"

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI .$ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI.

"VAIVORYKŠTĖS" MOTE - 
RYS paaukojo KANADOS 
LIETUVIŲ DIENŲ LOTERI
JAI savo darbų.

• J. ŠIAUČIUIIS, Ig. PET
RAUSKAS ir A‘ir O. MYLĖS 
išvyko Į Vilniaus Šaulių 
Rinktinės Moterų tradicinę 
gegužinę Hamiltone, "Gied
rai čio" stovykloje. 

7
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Šiais metais MONTREA
LIO LITUANISTINĖ M3 - 
KYKLA pradeda darbą RUG
SĖJO 18 d., 9 valo ryto tose 
pačiose patalpose / 21115 St. 
Jacques West , Metro sto - 
tis Place St.Henry/.

Vaikus registruoti pas 
Mokyklos vedėją Moniką Jo- 
nynienę telr 489-2106, arba 
vietoje,atvežus vaikus.

Mokykloje šiais metais 
dirbs Monika Jonynienė, 
Stasė Ališausk enė, Julija 
Adamonytė,Laima Skučaitė- 
Rutkauskienė, Linas Staške
vičius.
© Išvykstant Seselei Tere
sei iš Montrealio, naujoji Se
selių Namų viršininkė bus 
Seselė Palmyra.

Seselė Teresė paskirta 
Putnamo Namų viršininkės 
pareigoms.

©Kapitonas L .BARŠAUSKAS, 
išbuvęs kelis metus NATO 
karinių pajėgų tarnyboje Vo
kietijoje, grįžo Kanadon.

Šią vasarą jis ir žmona 
Linda susilaukė antrosios 
dukrytės Annos-Justinos.

Praeitą šeštadienį šventė 
tėvais 

iš 
iš

krikštynas o Krikšto 
buvo Jonas Abromaitis 
Toronto ir Onutė Gudaitė 
Verduno,Que.
o Profesionali Sąskaitybi- 
ninkė Dana STYRAITĖ su 
seserim dr.Rima STYRATTE 
lankėsi Montrealyje., i Dana 
tobulinasi 
kursuose 
P.O, .

savo profesijos
prie Sherbrooke,

LITUANISTIKOSIX- TAME
SEMINARE

Jau devinti metai, kai Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Ryšių centras rengia Lituanis
tikos Seminarą. Jis yra ruo 
šiamas lietuviškam jaunimui. ,

14 4 0 
S uit e 
Tel:
Namu:

DR. J.MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. Cath arine W.
6 00, Montreal, P, Q.
866-8235

4 88-85 2 8

in

SPALIO 9—10-11 DIENOMIS

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

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont1465 De Seve

Jo darbus matysime parodoje

( S t o r oo e)

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS^ 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

DUODA PASKOLAS: 
n »

LITAS

D. N, BALTRUKONIS

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

Ruošia pamokas Lituanistiniame Seminare- iš kairės : 
Zigmas Skučas, Guoda Antanaitytė, Rūta Pakštaitė, Rima 
Kelertaitė, Joana Adamonytė.Edis Putrimas, Monika Spur
da tė

KANADOS LIETUVIU DIENOS MONTREALYJE

LIETUVIU DIENU, PROGRAMA

DAILĖS PARODA - SPALIO 8 D. 7 val.v.
Ausros Vartų Parapijos salėje 

POEZIJOS VAKARAS - SPALIO 8 d. , 8 vai. v.
Aušros Vartų, parapijos salėje 

DIDYSIS BALIUS- SPALIO 9 d. , 7 vai. v.
Andre Laurendau mokyklos saleje 

KONCERTAS - SPALIO lO d. , 4 vai. p.p.
Andre Laurendau salėje 

ATSISVEIKINIMO VAKARAS - SPAL10 10 d. 7 val.v. 
šv. Kazimiero parapijos salėje 

PAMALDOS KATALIKAMS - SPALIO^ lO D. I Val.p.p. 
šv. Kazimiero bažnyčioje

PAMALDOS EVANGELIKAMS -^SPALIO 10 d. 12.30 p.p. 
šv. Jono bažnyčioje

baigusiam gimnaziją, norin
čiam daugiau Įsigilinti lietu
vių kalboje, literatūroje, is
torijoje ir kultūroje.

Šiemet šis seminaras įvy — 
ko rugpjūčio mėn. 8-22 d. Lo
yola of the Lakes Tėvų Jėzui
tų rekolekcijų ir poilsio na
muose Akron, Ohio, kur ir 
kieKvienais metais būna. Gra
ži, rami aplinka, ideali moks
lui ir poilsiui.

Seminaras buvo suskirsty
tas j tris dalis: lietuvių kalbą, 
literatūrą ir socialinius 
moks 1 us. Ki e kvi e ną kur s ą dė s- 
tė tos srities žinovai. Lietu
vių kalbos pagrindus dėstė My
kolas Drunga. Jis supažindino 
kursantus su lietuvių kalbos 
dalimis, linksniavimu ir asme
navimu. Rašinių rašybą dėstė 
dr. Antanas Klimas. Studentai 
tobulinosi rašydami atpasako
jimus, aprašymus, raportą- 
žus. Lietuvių kalbos kultūrą 
dėstė Tė v. Juozas Vaišnys, S J. 
Jis stengėsi išmokyti klausy
tojus taisyklingo lietuvių kal
bos vartojimo ir rašybos. Dr. 
A. Klimas dėstė ir antrą kur-

DR. A.O JAUGELIENE 
d anti; gydytoj a

14 10 G u j st. 
Suite 11-12 Montreal P.Q. 
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE 
n nuo 9 a. 
u o 9 a. m-

Sekmadienio i s : nuo 10 a.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Cent: 
366—9742

10
30
9 :

p * m.
p - m.

3 0 p . m.

m iki
iki 9: 

m. iki
PRI STATYM AS 

e LaSalle, P. Q.
3 6 5-0 50 5

Dr. A. S. POPIERAITIS
M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 

MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 5h e r b r o o k S t . W. 
Suite 2 15, M ont r e oi , P- Q. T e I . 931—4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b.a.,b.c.l.

Dome E. Suite 504
Montreal, Quebec, H2Y 1B7, 878-9534

ADVOKATAS

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

16 8 Notre Dame St. E. , Suite 20 5 
Tel: 366-206 3 K 866 -2064.

ADVOKATAS

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

4701 Bannuntyne, Verdun (kampas 2-nd Ave.), Que. H4G 1E6 
Tel. Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS

( 5 14) 87 1-1430.
P. Q.

. NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Dorhaine, He Perrot. Que, H7V5V6

TELESFORAS VALIUS

Nuotr:J„ Ada manytės

8 psi

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m.......... 14 %
Certifikatus..................... , l4.5 %
Spec. Taupom, s—tas.. 13 % 
Taupymo s—tas ............. H %
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius i n dėl i u s 13-13-5% 
už $20,000 ir daugiau
Čekių s—tas...................... 6 %

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3 — — —-—— —

Ketvirtadieniais 12 - 8 6-8

Penktadieniais 12 - 6 12-6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

MONTREAL, QUEBEC 
hja 2G6 TĖL 288-9646

są — lietuvių kalbos kirčia - 
vimą.

Literatūros srityje buvo 
dėstomi trys kursai. Lietu
vių ankstyvąją prozą dėstė 
Violeta Kelertienė, lietuvių 
romaną nagrinėjo dr. Ilona 
Maziliauskieng ir pokario 
Lietuvos poeziją diskutavp 
Rimvydas Šilbajoris.

Buvo taip pat trys kursai 
iš socialinių mokslų. Lietu
vių kultūrą lyginamojoje per
spektyvoje dėstė du lektoriai. 
Pirmą savaitę dr. Algis Mie
linas kalbėjo apie lietuvių 
ku'tūrą iš filosofinės ir mito
loginės pusės, o antrą savai
tę dr. Vytautas Kavolis pri - 
statė lietuvių kultūros vysty
mą iš socialoginės pusės. Dr. 
Kazys F ringis, neseniai at
vykęs iš Lietuvos, skaitė pa
skaitas apie Lietuvos geogra
fiją ir gamtos apsaugą. Dr. 
Marija Gimbutienė. Įkalbėjo 
apie lietuvių proistoriją, jų 
atsiradimą ir lietuvių mato - 
logiją.

Kiekvienas studentas 
Čj jo pasirinkti po keturis 

sus iš dešimties, t. y. 
K kievienos grupės bent 
ffl vieną. Šiemet studentų buvo 
fe rekordinis skaičius — net 37 
J Pirmą kartą didelis skaičius 
fe buvo atvažiavęs iš Kanados - 
S 8. Keturi buvo iš Montrealio 
fe ir keturi iš Toronto. Net iš 

Kalifornijos buvo 6. Gaila, 
.fe lead tiek mažai iš Kanados nu- 
įt važiuodavo Į seminarą, ka-

gal ė
kur -

LŠ-

PO

dangi labai daug išmokstama 
ir šiais laikais tai yra vie
nintelė proga pagyventi lietu
viškoje aplinkoje ir kalbėtis 
įvairiomis temomis tik lietu
vi š kai.

Semi nare vyravo darbo nuo
taika, bet buvo galima atsi - 
kvėpti. Vakarais turėjome 
vakarines programas. Kelis 
vakarus žiūrėjome lietuviš
kus filmus, turėjome "dainų 
karą", per kurį buvo sudai
nuota virš 200 lietuviškų dai
nų, karštai diskutavome lie
tuvių moterų ir vyrų santy
kių problemas, pasirodėme 
savos kūrybos vakare, o mito
logijos vakare mus aplankė 
Įvairios deivės ir dievai. Šeš
tadienio vakarais atsileisda - 
vo'me per "šurum burum", o 
sekmadienį visi buvome išva
žiavę prie netoli esančio eže
rėlio pasimaudyti ir pailsėti.

Šis seminaras yra labai 
vertingas lietuviškam jauni - 
muL Dauguma baigę lietuviš
kas mokyklas, retai kada be
rašo ar skaito lietuviškai. 
Čia ir yra gera proga išmok
ti daugiau lietuvių kai bos. Su
sirenka bendraamžiai, su ku
riais iškyla bendros kalbos 
ir draugystės. Jeigu lietuviš
kas jaunimas važiuodamas Į 
šitokius seminarus, geriau 
kalbės ir rašys lietuviškai, 
gal jie ateityje taip pat dau
giau reikšis lietuviškoje vi
suomenėje.

Julija Adamonytė

Foto M. L . S.
SIST EM A

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

: 4-82-34 60
. 767-4690

DANPAR REALTIES CORP.

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

310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL, P.Q. II3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojam.. Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATS AKOM Y Bt • GYYYBt 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS?

VIDAS MONSTVILAS - NAMU IZOLIACIJA

Žiema ne už kalnu. Taupykite šiluma, su ’’INSULATION 
WEATHER STRIPING ir CAULKING’’

Kanados vyriausybė tiems darbams suteikia parama 
Skambinkite : Vidas Monstvilas, Tel: 287-9271 

4322 Drolet , Montreal , Que. H2W 2L6

RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD f
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

TEL. 727 - 3 120 Kimi/ 3 76 - 378 1

toast automobile

LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

q e n t i t o n u o 1 945 (n.

montreol west 
automobile
PONTIAC • BUICK* ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ! 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS! 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

MIC PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu Leo G URS CK AS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

GM

11 WESTMINSTER SOUTH 
(At the end o! Sherbrooke Street West). 489*5391
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