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SAVAITINIAI IVYKIAI
PASKUBĖKITE, • VERGAI 
NUŽEMINTIEJI, - SAKO 
ANDROPOVAS

Naujasis sovietinės vergų 
imperijos caras Juri Andro
pov vienoje savo paskutinių
jų kalbų pareiškė:". . . reikia 
padidinti produktingumą. .. 
stebuklų nėra. ..algas pa
kelsime, kai pakils pro
dukcijos kokybė... kalbėda
mi apie discipliną, kalbame 
apie visuotiną gamybos 
grandinę. ..

Kai sovietiniai vadai kalba 
apie produktingumo padidi
nimą ir discipliną, koncent - 
racijos lagerių viršininkai 
pradeda statyti naujus ba - 
rakus ir ęaujas "zemliankas 
būsimiems klijentams,taigi, 
darbininkams,kurie nesuge
bėjo attikti normų ne
išmokę įsisąmoninti sovie
tinės disciplino--’ principų.. .

RAŠO APIE LIETUVI 
KUNIGĄ SVARINSKĄ ‘

Š.m. SAUSIO 27 d. nume
ryje "The Gazette" cituoja
"Washington Post" žinią a- 
pie persekiojamą VIDUKLĖS
parapijos kunigą Alfonsą 
SVARINSKĄ. Jis, anot Lie
tuvos sovietinių okupantų, 
kiršinąs tikinčiuosius pra 
dėti atvirą kovą prieš sovie
tinę valdžią.

Ką jūs pasakysite- vienas 
(lietuvis kunigas, ko gero, 
gali sugriauti didžiosios, 
nenugalimos, amžinosios ko
munistinės imperijos vieš
patavimą. Koks tai turi būti 
kunigas’. Ir kokia imperija 
KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
PABĖGĖLIU STOVYKLA

Vietnamo reguliaros ka
riuomenės daliniai, sustip
rinti bent dvidešimčia so — 
vietinių T-54 tipo tankų, už
puolė Kampučijoje/taip da
bar vadinasi buvusi Kambo- 
dija/ Nong Can vietovėje e- 
sančią nuo komunistų pabė
gusių vietnamiečių stovyklą. 
Buvo virš šimto užmuštų ir
sužeistų. Komunistų daliniai 
taip pat apšaudė ir padegė 
netoliese esančią Vietname 
Išlaisvinimo Fronto bazę , 
kurioje apmokomi antikomu
nistinės Vietnamo kariuo
menės kariai. Komunistinis 
Vietnamas tai padarė ma - 
noma todėl, kad pastaruoju 
metu buvo apsupta ir sunai
kinta daug buvusio brutalaus 
Khmer raudonųjų režimo 
Kambodijoje išlikusių ir be
sislapstančioj partizanų bū - 
riai.
SUMAŽINS GAZOLINO KAINĄ

Galų gale gera žinia:ofi - 
cialiai pranešta, kad šią sa - 
vaitę provincinė vyriausybė
sumažinsianti gazolino kai -
nas 1.6 centu už litrą. Ji ga -

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka ,
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Įėjo, be abejo, tai padaryti — 
jau sausio mėn. 1 dieną, b e t . 
/ taip aiškina oficialus PQ ■ 
vyriausybės atstovas/ tai ™ 
buvę neįmanoma padaryti dėl 
vykusios kainų kovos tarp A 
atskirų bendrovių. Tikroji ■ 
priežastis, kaip akivaizdžiai r 
matosi, - provincinė valdžia -3* 
per tą mėnesį susirinko mi- afl 
lijonus dolerių savo bilijo - & 
ninėms skoloms padengti.

BENDROJO FRONTO 
STREIKAI QUEBEC’E

Beveik ketvirtis milijone .1 
Quebec’o provincijos tar- į 
nautojų, mokytojų, slaugių ir ' 
kitokio ligoninių persona - 
lobūtų turėję streikuoti šiuo'' 
metu. Streiko priežastis:pe-. 
kištų vyriausybės išleistas 
įstatymas nr, LQ5,atimąs iš i 
didelės dalies mokytojų apie 
20% algos/ mokytojai tegaus 
tokio pat dydžio algas, kaip 
dabar-tik 1985m/;panaiki - 
nąs darbo užtikrinimo nuos
tatus; per 5 metus numatąs 
atleisti kas šeštą mokytoją
provincijoje ir uždraudžiąs 
bet kokį streikavimą Visiems
provincijos valdžios apmo
kamiems asmenims.

Profesinės sąjungos bandė 
tartis, kad Levesque vado - 
vaujama partija sušvelnintų 
tokias drakoniškas priemo
nes, bet įstatymas buvo per 
provincijos parlamentą pra
vestas per pusantros dienos 
ir dirbantieji teturėjo vieną 
priemonę pareikšti savo o- 
poz.iciją tokiai diktatūrai 
stre ikuoti.

Tačiau pekistai pasirodė 
esą apsukrūs ir net sukti.Jie 
per vieną naktį, nusileidę ke
liuose punktuose,susitarė su 
slaugių, o vėliau ir nemedi- 
ciniško ligoninių persona- 
10 unijomis, ir tokiu bū
du skėmingai suskaldė vadi
namą bendrąjį frontą. Dabar 
tebestreikuoja visi provin
cijos mokytojai / virš 90.
OOO/ ir virš 7000 profe
sionalų, dirbančių valdinė
se įstaigose. Laikraštį 
spausdinant, dar nebuvo aiš
ku, kuo tas viskas baigsis. 
Atrodo, separatistai grieb - 
sis efektingiausio ginklo: 
privers specialiu dekretu 
privers mokytojus ir pro
fesionalus grįžti darban , 
niekur nenusileidę, bet su
sirinkę šimtus milijonų už 
nemokėsiamas algas. Bet 
provincijos ministerial,par
lamento nariai, visokie pa
tarėjai ir-įsidėmėtina-visi 
policininkai prisidėjo kar t- 
tais net virš 22% pakėlimus 
prie savo algų.

Visa tai negalima paVadin-
ti demokratišku elgesiu, . .

(aupo įgufos prisaiKa gegužis 12 
Caucinaįai Konstitucijai.

Iš mūsų NEPRIKLAUSOMYBĖS i stori jos- K ari į priesaika Kaune, Rotušės Aikštėje
Su dr. K. Bobeliu VLIKO delegacijoje dalyvavo: Adolfas 

Ve n skus, VLIKO atstovas prie Europos Parlamento, 
Birutė Venskuvienė.E LTOS prancūz ų kalbos redakto
rė (abu iŠ Paryžiaus), Jonas Norkaitis (Vokietija), Zig-

VLIKO IR TAUTOS FONDO ŽODIS mas Juras (Anglija), ir kun. J. Prunskis (Chicago).Dr. 
K. Bobelis taipgi atstovavo Pasaulinę Baltų Santalką.

VASARIO 16 PROGA

Brangūs lietuviai,
Artėjant Vasario Šešiolikta jai, kuria šiemet minėsi

me Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 65-ąsias meti
nes, mūsų visų žvilgsnis krypsta į Tėvynę.

Prisimename sunkius pirmuosius Lietuvos žingsnius 
į nepriklausomą gyvenimą. Atiduodame pagarbą didžiojo 
ryžto asmenims, išvedusiems Lietuvą į pasaulio laisvų
jų tautų šeimą. Susikaupę lenkiame galvas kritusioms ko
vose už lietuvio teisę būti laisvu savo žemėje.

Gerai žinome, kad pavergtoje tėvynėje mūsų se - 
sėms ir broliams neleidžiama minėti šios didžiosios tau
tos šventės. Tačiau taip pat žinome, kad okupantas nepa
jėgia pavergti jų dvasios. Nepaisydami ir žiauriausių 
bausmių grėsmės, jie kovoja už savo tautines, religines 
ir politines teises. Jie tiki į laisvės rytojų. Didžiuoja - 
mės jais ir šią valandą norime pakartotinai jiems tarti : 
JŪS NESATE VIENI ’.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Tau
tos Fondas šios reikšmingos sukakties išvakarėse nuo
širdžiai dėkoja visiems jų darbo rėmėjams ir kviečia vi
sus laisvojo pasaulio lietuvius dar stipriau jungtis į iš - 
tvermingą laisvinimo kovą , siekiant mūsų tautos didžiojo 
tikslo: laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Latvių delegacijoje buvo Julija Kadelis (iš Vokietijos) 
ir Imants Freimanis (Švedija); estų delegatas Luik(iš 
Vokietijos).

Prieš sesiją delegacija aplankė daugelį Parlamento at
stovų ir turėjo su jais išsamius pasikalbėjimus.

Pasibaigus sesijai, VLIKO delegacija suruošė priėmi
mą, kuriame dalyvavo dr. Otto von Habsburg, Tyrell, Sim
mons, Wedeking, dr. Hahn, ir dr. Klepsch ir dr. von Habs- 
burgo štabų nariai; žurnalistai (švedų, vokiečių), visa lie
tuvių delegacija, latviai ir estas. Dr. K. Bobelis padėkojo 
visiems už sėkmingą rezoliucijos pravedimą ir paramą, 
po to kalbėjo dr. von Habsburg ir Tyreli. Pobūvis buvo la
bai sėkmingas ir praėjo pakilioje nuotaikoje.

PRANEŠA ALTA:
BENDRAS PASIKALBĖJIMAS

Dr. Antanas BUTKUS, JAV LB Krašto Valdybos pirmi ■ 
ninkas, ir dr. Kazys ŠIDLAUSKAS, dr. Leonas KRIAUČE- 
LIŪNAS bei Teodoras BLINSTRUBAS, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Valdybos pirmininkas ir vicepirmininkai, š. m. 
sausio mėn. 15 d. turėjo pasikalbėjimą tų dviejų organ! - 
zacijų reikalais.

Pasikalbėjimą suorganizavo dr. L. Kriaučeliūnas, ALTO 
visuomeninių reikalų komisijos pirmininkas. ALTO Inf.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOSE - PLB VI SEIMAS

Dr.Kazys Bobelis 
VLIK’o VALDYBOS 
PIRMININKAS

Juozas Giedraitis 
TAUTOS FONDO 

VALDYBOS PIRMININKAS

PAPILDOMAI APIE EUROPOS PARLAMENTĄ
Svarstant Europos Parlamento Politinės Komisijos re

zoliuciją, prieš ją pasisakė keturi atstovai: du Graikijos 
(komunistai), vienas Prancūzijos (socialistas) ir vieAas- 
Vokietijos (socialistas).

Prieš balsavimui prasidedant, kalbėjo dar vienas Vokie
tijos atstovas dr. Hahn, labai stipriai pasisakydamas už 
rezoliuciją. Rezoliucija buvo priimta be pataisymų —taip , 
kaip buvo Politinės Komisijos pasiūlyta.

Apie šią Europos Parlamento sesiją plačiai buvo rašy
ta Frankfurter Allgemeine Zeitung (du straipsniai — vie
nas prieš sesiją, kitas po sesijos), taipgi Die Welt žurna
le tilpo straipsnis.

Vienam atstovui pareikalavus, balsavimas buvo praves-
tas ne rankos pakėlimu, bet elektroniniu, mygtukų paspau-

PLB VI-jo SEIMO KOMITETAS yra sudaręs penkias 
komisijas, kurios rūpinasi paruošti Seime svarstytinus 
klausimus. Komisijų pirmininkai - Mykolas DRUNGA - 
Švietimo, dr.Kęstutis KEBLYS - Kultūros, Algimantas 
GURECKAS - Politinės, Kęstutis SUŠINSKAS - Jaunimo 
ir Juozas GAILA - Organizacijos-Lėšų.

PLB VI.Seimas posėdžiaus BIRŽELIO 27-30 d.d. 
Jaunimo Centre, Čikagoje, n-jų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu.

• Birutė JASAITIENĖ, pakviesta PLB VI-jo Seimo Ko
miteto, rūpinasi Lietuvių Bendruomenės vaizdais ekspo
nuotų darbų paroda. Ši paroda bus Čikagoje, Jaunimo 
Centre, PLB Seimo metu.
LIAUDIES DAINŲ POPIETĖ bus 1983 m. BIRŽELIO 27 d. 
5 vai. p. p. CHICAGO CULTURAL CENTER, miesto cent
re, II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų metu.

SPAUDOS IR KNYGŲ KIOSKAS bus kasdieną atidarytas
Jaunimo Centro patalpose II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų

dimo būdu. metu.
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• -S. Ecndradarbit^ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
bliti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąšitnimi 
tik iš anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI- 
VISŲ LIETUVIŲ ŠVENTĖ
Pradedame vis labiau ir labiau apsiprasti su liūdna min

tim, kad mūsų laukia dar ne vieni metai beprasmiškos bui
ties. Senoji ir senesnioji išeivių karta be galo greitai retė
ja, o tie, kuri e'tebebuvo jaunuoliai karui pasibaigus, dabar 
jau sulaukė arba greitai sulauks pensininkų amžiaus. To
kia mūsų lemtis. Tokia negailestingai logiška gyvenimo 
slinktis. Dar tebekovojame už lietuviškos kultūros ir kū
rybos išlaikymą išeivijoje, ir, reikia pasakyti, gana sėk
mingai. Dar yra ir jauniausios kartos lietuvių laisvajame 
pasaulyje, kuriems rūpi sava knyga, savoji kalba, sava 
tauta ir kurie energingai prisideda prie mūsų organizacijų 
siekiančių laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Lietu
vos respublikos atkūrimo.

Vasario Šešioliktoji kaip tiktai ir yra tokio tautinio, išpa
žinimo, tokios patriotinės demonstracijos diena. Tai vie
nintelė visų lietuvių š ve ntė , vienos šeimos susi 
rinkimas bendram tikslui, kad pabūtume savųjų tarpe va
landėlę, o taip pat parodyti svetimiesiems (bičiuliams ir 
priešams), kad nebuvo Lietuva tik kažkoks mažas geograr 
finis nesusipratimas Europoje, bet valstybė kaip visos ki- 
tos,ir dar daug reikšmingesnė ir iškilesnė už daugelį kitų 
(dabar laisvų ir nepriklausomų) tautų bei valstybių.

Yra mūsuose tačiau tokių, deja, kurie jau net Vasario 
16-tos minėjimų nebelanko. Girdi, nebežinau kam aukoti, 
pjaunasi vieni su kitais, bala jų nematė. - O gi tai nėra 
gryna tiesa, gali aukoti kam ir kiek nori. Kad yra visokių 
mūsų tarpe-žinom. Žinom, kad yra ir tokių, kurie dedasi 
ne tik grynakraujais patriotais, bet tariasi ir kitų tėvynės 
meilę galį/kaž kokiu keistu aiškiaregiškumu/tiksliai pra
matyti ir nustatyti.Ką gi,atleistina tokiems, nes gal ir jų 
reikia,kad atskirtume dirbančius nuo kalbančiųjų. Burna 
niekas nieko dar neišvadavo.

Bet,tikiuzprakalbininkų mums reikia. Juk jie yra visų 
minėjimų druska. Kartais gal perdaug jų, kartais prailgs
ta jų kalbos, kartais tos, druskos tiek daug ir ji tokia sūri, 
kad pradedi abejoti ar dar ilgai išsilaikysi. .. Jau girdime 
šauksmų, kad Vasario 16-sios formatą; ir pobūdį reikia 
pakeisti, kad visas kalbas mest šiukšlynan, kad tik tas ar 
anas pasirodymas teliekąs, bet kol kas stebuklų nepaste- 

. bėjome ir, galų gale, jų nė nelaukiame. Šiaip sau tik pa
siginčijame, patriukšmaujame ir vėl kitais metais susiren
kam kitam minėjimui. Nes gi pagaliau Vasario Šešiolikto
ji yra reikšminga ne todėl, kad tas ar kitas taip ar kitaip 
kalbėjo, kad tas ar anas ansamblis šoko ir kuris choras 
dainavo, bet todėl, kad tai yra vienintelė tokia šven
tė, kurion kiekvienas lietuvis, jei tik įstengia, 
ateina. Ir aukoja ne šykštuolio drebančia ranka, nes gi 
tie pinigai, skiriami saviesiems, kurie dirba ir dirbs Lie
tuvai. Galų gale, ir jaunoji karta seks mūsų pavyzdžiu.

Vasario Šešioliktoji yra viena tokia šventė metuose , 
paminėkime ją iškiliai, kaip dera to paties kraujo ir to par
ties likimo seserims ir broliams- H. N A G Y S

SOVIETINIAI LIOKAJUKAI 
JAUDINASI

Štai prieš akis rusų ko - 
munistų diktuojamas laik
raštis lietuvių kalba"-"Gim
tasis Kraštas" Nr. 51. Vi
są pirmą puslapį užima ar 
Lietuvos sostinė- Vilnius? 
Jokiu būdu - užima "plačio
sios tėvynės"»nlestas Mask
va’. Atsieit, tai " populia - 
riausias miestas pasaulyje". 
Atsieit,tai "taikos miestas". 
Kodėl gi taikos? Ar Maskva 
nėra pavergus i Lietuvos ?A r 
nėra pavergusi visos eilės 
kitų tautų?

Taip yra, kad tiktai ką pa
vergė vokiečiai-skaitėsi už
grobimas, o ką pavergia ru
sai- tai jau "laisvas prisi
jungimas prie tarybinės So
vietų Sąjungos".

Sovietai siekia tiek taikos, 
kiek vilkas prisirijęs avie
nos kad siekia ramybės ir 
gero miego. Nesant ramy- 
2 psl.

bės, yra sunku net nusikal - 
tėliui. Todėl lietuviškas po - 
sakis ir sako, kad "Vagie , 
kepurė dega’." Jam būtinai 
reikia, kad kepurė nebedegtų 
jam reikia taikos’. Tikrai 
ramus ir taikus žmogus, ar 
kad ir valstybė, apie tokius 
dalykus neturi reikalo nuo
latos kalbėti. Taika yra visų 
tautų gėris, ne vienos kurios 
monopolis.

4-tame to laikraštėlio 
puslapyje išspausdintas tūlo 
Vytauto Užgirio straipsnis , 
pavadintas "Juokingi atradi
mai". Iš jo matosi, kas ėda 
Lietuvos okupanto vidurius. 
O ėda-lietuviškosios išeivi
jos spaudos įsitikinimas, kad 
sovietams artėja galas.

V. Užgirys jaudinasi, kad 
lietuviškųjų laikraščių bend
radarbiai Kanadoje ir Ame
rikoje tvirtina, jog Sovietų

Rusija subyrės. Jei nevisai 
greit, tai vistiek kada nors 
subyrės. Jam "juokingi" vi - 
si tokie pranašavimai.Girdi, 
kiek tokių jau yra buvę nuo 
sovietų įsikūrimo pirmos 
dienos, ir nė vienas tų pra
našavimų iki šiol dar neiš - 
sipildė.

Tiesa- neišsipildė, bet a- 
nais laikais Hitleriui gero - 

' kai "užvažiavus" sovietams 
, per skvernus, jie nurūko, iki 

paties Stalingrado.Virš 1OOO 
mylių. . .Kodėl tad jie, tie 
"nenugalimieji" taip toli nu
bėgo? Tegul prisimena, kad 
jei ne Vakarų sąjungininkų 
skubi-"gaisrinė"pagalba, so- 
vietija būtų jau tada kritusi 
prie Maskvos’. Tą žino ir ge
ras pirmos klasės mokinys , 
jei tik jis pats turi savo gal
vą. . .

Ar V. Užgirys galėtų ra
mia sąžine pasakyti, kad to
kių dalykų istorijoje nebe
gali pasikartoti? Visos gro- 
bikės tautos, anksčiau ar vė
liau savo likimo neišvengia . 
Kas, pav. .atsitiko su hitle - 
rine Vokietija,fašistine Ita
lija ir net poniškąja Lenkija? 
Kuo už jas geresnė so
vietinė Rusija?

Ne vien lietuvių spaudos 
bendradarbių nuomonė yra , 
kad sovietai vėl eina prie 
kitos bedugnės krašto. Jie 
remiasi ir kartoja tai, ką 
aiškina savo spaudoje viso 
pasaulio geriausi ekonomis
tai, istorikai, karo reikalų 
žinovai. O tikrovė yra štai 
kokia:

Sovietai užmetė savo ko
munizmą visai eilei tautų, 
manydami, kad jie iš to tu
rės didžiausios naudos. Bet 
jie turi ir gelbėti tą komu
nizmą ir visus jų liokajukus. 
Kubos Castro išlaikymui 
reikia 8 mil.dolerių į dieną ’. 
O kiek reikalauja visos tos 
kitos tautos nuo Kubos, Abi- 
sinijos, Vietnamo, Afganista
no iki Lenkijos? Iš kur so
vietai paims naujus bilijonus, 
jei Amerikos pinigų maišai 
sovietams beveik visai už
rišti?

Kas atsitiks su jų pažadu 
neatsilikti nuo A me-

rikos trilijoninio biudžeto 
apsiginklavimui, jei sovietų 
pramonė jau atsilieka nuo 
buvusių normų, o žemės ūkis 
negali pralenkti gyventojų 
prieauglio9

Vienas specialistas vaiz - 
džiai paaiškino, ką reiškia 
vienas trilijonas dolerių:vi - 
są Sovietų Rusijos plotą bū - 
tų galima jais uždengti. O tų 
trilijonų žada būti ne vienas’. 
Juk jau dabar generolas Us- 
tinov’as mušasi į krūtinę, 
kad sovietų apsiginklavimas 
jokiu būdu nėra didesnis už 
Amerikos’. Tai tikrai nauja , 
dar niekada negirdėta sovie
tinė "muzikinė" uvertiūra’. 
Kodėl jis tai daro? Todėl , 
kad žino, jog Amerikos ap - 
siginklavimo niekados ne tik 
nepralenks, bet niekada ir 
nepavys. Lietuviškas gi po
sakis sako: "Kol storas su
liesės, tai kūdas ir badu nu
dvės’.". . .

Kodėl tad taip esant, lietu
viams spaudos darbuotojams 
nerašyti apie nekęnčiamiau- 
sio pasaulyje režimo ėjimą 
į pabaigą ir nelinksminti to
kius Lietuvos okupanto lio - 
kajukus, koks yra V. Užgirys 
ir kaip atrodo, visa "G.K." 
"redakcinė kolegija". Skir
tumas tik toks, kad išeivijos , 
spaudos darbuotojai rašo 
veltui iš troškimo padėti sa
vo pavergtai tėvynei,© Už
girys ir visi kiti išduoda tė
vynę už sidabrinius Judo 
grašius...^ S.Šetkus

VYTIS Nr6
KAI IDEALISTUI ATSIVERIA AKYS

/tęsinys/
Kai H. pavyko įvykdyti savo sumanymą, prie jo priė

jo Kinderskis ir tarė: "Jaunuolis*. Nesitikėjau. Bet jeigu 
tau prireiks kokių patarimų, kreipkis, visada padėsiu". O 
ukrainietis Levando,kuris atsisakė padėti H. .sakydamas, 
kad nenorįs pirma laiko mirti, suruošė tikrą spektakl} . 
Kai Henrikas kažką aiškino savo barako gyventojams, stai
ga pro duris įvirto Levando su savo svita. Užantyje kažką 
nešėsi. Smarkiai šūkaliodamas priėjo prie Henriko, ati - 
džiai nužvelgė jį nuo kojų iki galvos, apčiupinėjo jo skar
malus ir palingavęs galva tarė:"Į ką tu panašus?Tu juk 
mūsų batiuška -atamanas, o atrodai kaip vaikėzas". Ir, 
žemai nusilenkęs, padavė H. didžiulį ryšulį. H. stovėjo, 
kritiškai žiūrėjo į Levando, bet ryšulio neėmė. Tada Le
vando pats išvyniojo ryšulį ir išdėstė ant narų. Ten bu - 
vo plačios kaip sijonas raudonos kelnės, naujut naujutėlis 
švarkas su kažkokiais dirželiais, ukrainietiška aukšta ke
purė ir juodi auliniai batai. Ir visa tai Henrikui. H. pik
tai pažiūrėjo į Levando ir tarė:"Gėdos neturit, ką čia su
galvojot, kokią baidyklę norit iš manęs padaryti. Manim 
žmonės patikėjo, o tu kokias komedijas kreti. Kad aky- 
'se nematyčiau tų skudurų. H- nepagalvojo, kad tokiu 
griežtu atsakymu įžeis Levando, nes pats jautėsi įžeis - 
tas. L. .nesitikėjęs tokio išpuolio, susigriebė visus sku
durus ir taręs:Tu dar pasigailėsi", su visa svita išdardė
jo pro duris. Apsirengęs tais rūbais, kuriuos siūlė H. , 
keršydamas pastarajam, su kokiu šimto u?<ainiečių būriu 
pradėjo kelti paniką, provokuoti muštynes. Per Levando 
vos neįvyko kruvinas susirėmimas su lagerio vadovybe . 
Bet H. draugų dėka to buvo išvengta.

Dar buvo tokia juokinga situacija. H. su draugais 
Kniazev, rumunu Urviku, Ignatjavu apėję visus postus, už
ėjo į valgyklą. Kaip tik buvo pietų metas. Čia H. virėjui 
paaiškino, kad visi turi valgyti iš vieno katilo. Mat, anks
čiau buvo atskirai verdamas maistas lagerio kaliniams ir 
visokiems brigadininkams, meistrams. Jam taip bekal - 
bant, priėjo du virėjai su padėklais, prikrautais paties ge
riausio maisto ir padėjo priešais.H. Henrikas paklausė: 
"Ką, ar kokio generolo laukiam atvažiuojant?" Virėjai pa
aiškino, kad tai jam, ir maloniai paprašė H. ir jo drau - 
gus valgyti. H. ir vėl užsiplieskė;"Ką jūs galvojant, kad 
nuo tos minutės, kai sustojo.šachtos, mano skrandis pasi
darė kitoks?" Greitai visą šitą išverskit į bendrą katilą, 
o man ir šalia stovintiems draugams paduokit to, ką val
go visi. " Po tokių ir panašių įvykių H. dar labiau ėmė
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Aukos $15.00 Ir daugiau atleidžiamos nuo pajamų mokesčio. 
Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenei

• Skiriant aukas KLFONDUI, norintieji, gali naudoti ir vokelius. Jų galima gauti pas 
Apylinkės Valdybos narius ir prie įėjimo, minint Vasario 16-osios šventę.

gerbti. Žmonėms patiko toks H. paprastumas. Jis mokė
jo prieiti prie kiekvieno žmogauą, jam paaiškinti, o reika
lui esant, ir padėti. Už tai žmonės kaip vienas stojo už 
Henriką. Trečią protesto dieną link barako, kur gyveno 
ir dirbo H. , kaliniai pamatė bėgančius 5 kareivius ir pri
žiūrėtoją. Draugai buvo barake su H. .patarė jam bėgti ; 
bet juk toliau kito barako nenubėgsi, pamanė H. Dabar 
viskas priklausys nuo jo bendražygių. Kareiviai su pri - 
žiūrėtoju greitai įvirto pro duris. Prižiūrėtojas, mo - 
juodamas antrankiais, šaukė, kur esąs tas Jaškūnas. Hen
rikas ramiai atsistojo ir laukė prieinant nekviestų sve - 
čių. Sutrikdytas šalto H. elgesio, prižiūrėtojas pasakė , 
kad H. areštuojamas ir priešintis esą beprasmiška. Kai H. 
nuo "svetelių" skyrė pora žingsnių, barake pasigirdo 
šiurmulys. Apie 200 žmonių staiga nušoko nuo narų ir 
žiedu apsupo nekviestuosius, ’žiedas vis siaurėjo, ir sve
čiai vis arčiau glaudėsi vienas kito. Henrikas prisime - 
na:"Dar niekada neteko matyti tokių sutrikusių veidų, o 
prižiūrėtojas kapitonas visai pasimetė, išvydęs rūsčitųs, 
pasigailėjimo nežinančius lagerininkų veidus. Jis netgi 
išmetė antrankius ir, puolęs ant kelių, prašė pasigailėji
mo. Jis jautė, kad iš barako gali būti išneštas iu neštu - 
vais". H. pamatęs tokį šlykštų, va iždą - karininkas ant 
kelių- liepė savo bendraminčiams išsiskirstyti, o ne
kviestiesiems nešdintis lauk. Tai buvo ne pirmas ir ne 
paskutinis kartas, kai jie norėjo susidoroti su Henriku. H. 
draugai liepė jam vienam nevaikščioti po lagerio terito - 
riją. Bet H. atsisakydavo svitos ir visur vaikščiodavo 
vienas, o kartais su Kniazevu arba su rumunu Urviku, ku
ris būdavo už vertėją. 5-tą protesto dieną į šachtą at
važiavo lagerio viršininkas Darevenko su Vorkutos mies
to partiniais valdžios atstovais. Jis atėjo į H.baraką ir 
tai- gražiuoju prašyti, kad pradėtų dirbti - šachtos skęsta, 
mat per tas dienas niekas neišpumpavo vandens. H. ne
sileido į kalbas ir tepasakė, kad, jeigu nori, po pietų gali 
pasikalbėti su pačiais lagerininkais./neišskaitoma/ kal
tino pasiutiškai, o visa vadovybė išprakaitavusi aiškino , 
koks svarbus reikalas tuojau pradėti darbą. Derevenko lie 
liepė pasisakyti žmonėms,bet jie tulėjo. Tik paskui pasi
girdo balsai- kai Henrikas pasakys, taip ir bus. "Ach , 
Jums šachtos brangios’. Gelbėkit, skęsta’. O apie žmones 
ar Jūs pagalvojot". . . ir, išdrožęs gerą kalbą, H. užbaigė: 
"Ne, kol neatvažiuos iš Maskvos Centro Komiteto atsto - 
vai, mes niekur neisim". Apsisuko H. ir nuėjo link bara
kų. Kaliniai kaip vienas -atsistojo ir lėtai nužingsniavo į 
savo barakus. Vadovybė likusi viena pasiskubino dingti iš 
zonos.

Ėjo dienos, bet Maskva nesiskubino. Tik lO-tąją pro
testo dieną atėjo žinia,kad atvažiavo kandidatas į CK na
rius Maslenikov su partiniais atstovais. Nors atvažiavo 
tik kandidatas, bet tartis reikia, ilgiau laukti neįmanoma. 
Susitikimas turėjo praeiti gražiai,tvarkingai,be jokio są
myšio ir nepasitenkinimo. Ir štai atėjo ilgai laukta va - 
landa. Tiesa, tie atstovai pabijojo ateiti į zoną, nors nie
kas jiems negrasino ir nesiruošė grasinti. Jie įsitaisė 
bokštelyje, o priešais dar pasistatė kulkosvaidį- Turėjo 
kalbėti Achmed Kniazev, Levando ir paskutinį žodį tarti 
Henrikas. Be to, H. turėjo perduoti lagerio gyventojų 
skundus ir pageidavimus,kurių buvo pilna didžiulė dėžė . 
Kniazev nušvietė maskviečiams sunkų lagerio gyvenimą, 
trūkumus, kalbėjo bendrai apie vidaus reikalus. Levando 
apsistojo daugiau ties ukrainiečių,Ukrainos nepriklau
somybės klausimais. Henrikas viską apibendrino. \Viskas 
ėjo kaip sviestu patepta. Tik staiga Levando su didžiule 
armija ukrainiečių iššoko į priekį ir keikdamas bei grū
modamas kumščiais į maskviečių pusę, šaukė juos pulti 
ir jokiais būdais nepaleisti tų kraugerių. Pasileido bėgti 
link jų. Viskas taip gerai ėjo ir štai vienas karštakošis 
viską sugadino. Ir vos tik Levando pradėjo grūmodau.'s, 
grasindamas keikdamas bėgti link administracijos, iš vi
sų pusių pasigirdo metalo tarškesys- kulkosvaidžiai bu - 
vo parengti šaudymui. Būtų įvykę neišvengiamos skerdy
nės. Bet H. ir jo bendraminčiai negalėjo prileisti krau
jo praliejimo, jie skubiausiai liepė visiems skirstytis po 
barakus. Per 5 min.aikštė liko tuščia. Levando, pama - 
tęs, kad su juo tik saujelė žmonių, irgi pasitraukė į bara
kus.

Praėjo gera valanda, kai žmonės pamatė važiuojant į 
lagerio pusę sunkvežimius su kareiviais. Kareiviai ant 
bokštų pradėjo kabinti garsiakalbius, ir tuoj pat lagerio 
viršininkas Derevenko paskelbė ultimatumą:"Visiems , 
visiems išeiti iš zonos ir pradėti darbą. Duodu 1O min., 
jeigu nebus šaudoma." Taip, dabar tai jau viskas. Buvo 
įvairiausių nuomonių. Vieni sakė,kad reikia eiti, kiti - 
kad geriau mirti, negu jiems pasiduoti. H. ir jo bendra - 
minčiai buvo už tai, kad reikia eiti - kaip ten bebūtų , - 
tikslą jie pasiekė - vadovybė atvažiavo. Nors niekas ne
sitikėjo tokios pabaigos. O Levando, tas karštakošis rėks
nys, išgirdęs ultimatumą, pirmas krypuodamas nuėjo pa
siduoti administracijai.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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I KONKURSAS LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS |

Kanados lituanistinių mokyklų mokiniams KANADOS LIE
TUVIŲ, BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO KOMISIJA skelbia 

DIENORAŠČIO RAŠYMO KONKURSĄ

Konkurso tikslas; vesti dienoraštį lietuvių kalba penkias 
savaites - 35 dienas iš eilės kasdien, įrašant savo mintis 
įvairiomis laisvai pasirinktomis temomis.
Konkurso datos: prasideda, 1983 m. VASARIO 5 d, šešta
dienį, baigiasi 1983 m.KOVO 12, šeštadienį.

KONKURSO RE ĮKALA VINIAI: ,1. užrašyti kiekvienos die - 
nos pilną datą, pvz.1983 m. vasario 5, šeštadienis; 2. kas 
dieną įrašyti bent po žemiau nurodytą sakinių ir žodžių 
skaičių pagal atatinkamą vaiko skyrių /galima rašyti ir 
daugiau/;
skyriai- H ir III - 2 sakiniai , 1O žodžių;

IV ir V -3 tf , 15 "
vi,vn, vm -4-5 H , 25 ”

IX ir X -5-6 t! ,30-35 "
XII, Xn ir XHI -7-8 n ,45-50 "

KONKURSO LAIMĖTOJAIS tampa visi, kurie išpildo kon
kurso reikalavimus suprantama lietuvių kalba.
MOKYTOJAI paaiškins mokiniams konkurso taisykles ir 
išdalins po sąsiuvinį kiekvienam. Paskutinę konkurso die
ną- KOVO 12- surinks sąsiuvinius į nustatys ar laikytasi 
taisyklių ir perduos juos vedėjams.
VEDĖJAI praneša laimėtojų skaičių pagal skyrius KLB 
Švietimo Komisijai iki 1983 m. BALANDŽIO 16 d. Gavę 
premijų pinigus, savo nuožiūra skiria premijas iki li
tuanistinių mokslo metų pabaigos 1983 m. GEGUŽĖS mėn 
TĖVAI glaudžiai dirba su savo vaikais dienoraščio rašy
me- taiso, tobulina, turtina vaikų žodyną ir įrašymų ko - 
kybę; prižiūri, kad vaikų mintys būtu įrašomos kas dieną 
be praleidimų.

. PREMIJOS: nuo $5, - jauniausiems /II ir III skyriui/ ky
la palaipsniui iki $20,- vyriausiems /XI, XII ir XIII sky
riui/.

PREMIJAS DUODA KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

ll.r-OSE PLB DIENOSE-

PROGRAMA APLAMAI IR 
DAINŲ ŠVENTĖ

A Alfonsas N AK AS

Švenčių metu prie šių temų nepriėjęs, tik dabar radau 
progą patikslinti — papildyti pirmąjį rašinį, išspausdintą 
NL 1982 m. lapkričio 4 d. laidoj. Ragindamas, kad NL skai
tytojai ruoštųsi. į Pasaulio Lietuvių Dienas Chicagon, ra
šiau, jog n PLD programa prasidės 1983 m. liepos 1 ir už
sibaigs liepos 4 d. Vėliau išryškėjo, kad visoks lietuviš
kas bruzdėjimas ten prasidės savaitę ankščiau, būtent 
BIRŽELIO 23. Štai kaip atrodo kai kurių jau tikrai žino - 
my renginių programa:

BIRŽELIO 23 Illinois universiteto Architektūros fakul
teto patalpose bus atidaryta jaunųjų dailininkų darbų paro
da.

BIRŽELIO 25 Jaunimo centre įvj^ks Kūrėjų vakaras, ku
riame savo kūrybą skaitys beletristai bei poetai.

BIRŽELIO 26 — iškilmingas II PLD atidarymas Illinois 
un-to didžiajame paviljone, Tą pačią dieną bus pradėtos II 
Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės, užtruksiančios ištisą 
savaitę.

BIRŽELIO 27 — prasidės VI PLB seimas.
LIEPOS 1 atidaromas V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon

gresas. Tos dienos vakare, Chicagos vidur.mi«styje, mil
žiniškam (keturių tūkstančių žiūrovų) Auditorium teatre— 
"I Lituani" operos spektaklis.

LIEPOS 3, po iškilmingų, pamaldų, Illinois un-to nau j ar
ine paviljone įvyks Vl-ji Dainų šventė.

Be čia išvardintų renginių bus ruošiamos dar kelios dai
lės parodos, susipažinimo ir kitokį baliai, eilė mažesnių 
renginių, pobūvių, susitikimų, kurių šiuo metu tebepla- 
nuojami. s

Be abejo, vienas iš pačių pagrindinių renginių, kuriame 
susitiks arti dešimties tūkstančių tautiečių (astuoni tūkstan-
čiai publikos ir keliolika šimtų programos atlikėjų) bus VI gerų įspūdžių daugeliui metų.

BALJ°“A,S^,M CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

J.J.B.
/tęsinys /

BALTO-AISČIŲ RUNRAŠTIS

Runic inscription /IO cm long/ found on the west coast 
of Greenland, recording the visit of three Norsemen in 
1333. It is the most northerly object of the medieval pe
riod found ip Greenland /72 -73 N/.
Runų įrašai /IO cm ilgio/ rasti vakariniame Grenlandi
jos krante, kurie pažymi trijų vikingų 1333 m. Tai pat 
tolimiausiai šiaurėje rastas objektas iš viduramžių lai
kotarpio Grenlandijoje.

I- BALTIJOS VYTIES LAIVYNAS/Vidivarii, Withings 
Vikings, Vyčiai/

"Ad litus autem oceani,ubi tribus faucibus flūenta 
Vistulae fluminis abibuntur, VTDIVARII resident , 
ex diversibus nationibus adgregati; post ouos ripam ece- 
ani item A e s t i i tenent, pacatum hominum genus om- 
nino. .. Vesegothae familiae BALTORUM.O s t- 
rogothae preclaris A MA LIS serviebant. . . ante quos 
etiam cantu maiorum facta modulationibus citharisoue 
canebant: Eterpamara...Vidigoiae et alio- 
1983.11.3

-ji DAINŲ ŠVENTĖ.
Impozantiškos dainų (ir tautinių šokių) šventės Šiaurės 

Amerikoj imta rengti po II pasaulinio karo, naujiems atei
viams visokią veiklą pradėjus. Iš eilės keturios dainų 
šventės įvyko Chicagoje: PIRMOJI —1956 m. LIEPOS 1 (Juo
zo Kreivėno paruoštas šios švęntės vadovas keistas ta 
prasme, kad jame nepažymėta, kur, kokioj patalpoj šventė 
įvyko; turiu ir savo įspūdžių rašinį, kuriame piktinuosi, 
kad patalpoje temperatūra sukosi apie 110-120 laipsnių F.,, 
nes tą dieną Chicagoj temperatūra pasiekė 103 laipsn. F., 
o patalpoj vėsintuvų nebuvo; matyt įspūdžius rašydamas 
naudojausi tik minimo leidinio informacija,(.nes ir aš pa
talpos neišvardijau); antroji įvyko 1961 m. liepos 2, tre
čioji —1966 m. liepos 3, o ketvirtoji — 1971 m. liepos 4, vi
sos trys tojd-pačioje milžiniškoje Chicagos International 
Amphitheatre halėje. Šios keturios šventės vadinosi Ame
rikos (arba JAV) ir Kanados lietuvių dainų šventėmis.

Kiek kitokio pobūdžio buvo V-ji dainų šventė. Visų pir
ma ji sutapo su Pirmosiomis Pasaulio Lietuvių Dienomis, 
rengtomis Lietuvos nepriplausomyŲės 6O-ties metų sukak
čiai prisiminti. Kaip ir visi kiti PLD renginiai, ji įvyko Ka 
nadoje, Toronte. Jos data 1978 m. LIEPOS 2. Vieta ir erd
vus, gal net pererdvus, gerai vėsinamas Maple Leaf Gard
ens sporto stadijonas. Šalia Kanados ir JAV lietuvių cho
rų, vienas dalyvavo iš Australijos kontinento. Tai Melbou
rne Lietuvių dainos sambūris. Nors šventės leidinio gale, 
Stasio Gailevičiaus rašiny"Žvilgsnis ateitin" pasidžiaug
ta, kad čia dalyvauja Australijos ir Škotijos dainininkai, 
chorų sąraše tame pačiame leidiny Škotijos dainininkų ne
radome. Vistiek, dalyvavimas ir to vienintelio Australijos 
lietuvių choro šventei suteikė tarpkontinentinio įvykio cha
rakterį. Tai davė progą keisti šventei pavadinimą į "PEN
KTOJI LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ", atseit visų, ne vien 
Šiaurės Amerikos lietuvių.

Kas tuo tarpu jau žinoma apie Vl-ją Dainų šventę?
Kaip minėta, ji įvyks 1983 m. LIEPOS 3, CHICAGOJE , 

Illinois universiteto naujame, gerai vėsinamame, bet tik 
8,000 žiūrovų talpinančiame paviljone. Jai ruoštis pra
dėta ankstyvą 1982 m. pavasarį, vadovu paskyrus Chica
gos Lietuvių operos v-bos vicepirmininką, patyrusį visuo
menininką bei gerą organizatorių Vaclovą MOMKŲ, kuris 
sudarė 16 asmenų rengimo komitetą. Iki 1982 m. ankstyvo 
pavasario į šventę užsiregistravo 31 suaugusiųjų choras, 
su daugiau kaip 900 dainininkų ir 7 jaunučių'chorai, su 
virš 400 dainininkų. Paruoštas ir išsiuntinėtas šventės 
dainų repertuaras miš r anų moterų, vyrų ir jaunučių cho
rams. Pasitelktas tautinių instrumentų orkestras. Į reper
tuarą bus įpinta ir trys tautiniai šokiai, atliekant kartu su 
choru ir 60 asmenų orkestru, Atlikėjų, ypač choristų skai
čius gali dar gerokai pasikeisti.

PaKviesti Šie šventės dirigentai: Alfonsas GEČAS, Jonas 
GOVĖDAS, Aloyzas JURGUTIS, Alfonsas MIKULSKIS, Al
gis MODESTAS, Emilija SAKADOLSKIENĖ, Vaclovas VE- 
RIKAITIS ir Dalia VISKONTIENĖ.

Programos vadove bandoma prikalbinti labai lietuviškai 
nusiteikusią, šiuo metu Hpllywoodo padangėje itin skais
čiai nušvitusią aktorę Ann Jillian - Jūratę NAUSĖDAITĘ.,

Tiriamos galimybės atlaikdinti vieną kitą chorą irišužr 
jūrių, bet kai šis rašinys rašomas,nieko konkretaus ta 
prasme dar nėra įvykę.

Šventė bus pradėta 2:00 vai. po pietų ir užtruks apie 3 
valandas. Nustatytos’bilietų kainos — nuo 5 iki 15 dolerių.

Tuo tarpu tiek svarbiausios informacijos. Manau, kad 
apie Vl-ją Dainų šventę turėsiu progą dar kartą parašyti 
jai jau priartėjus, nors to negarantuoju.

Bet visuose didžiuosiuose renginiuose Chicagoje daly - 
vavęs, turiu skaitytojams ir vieną svarbų patarimą. Kur 
ne kur, bet jau į tolaus masinius renginius, kaip dainų 
šventė, visi stengiasi įsiveržti. Kaip minė .a, paviljone, 
kur Vl-ji Dainų šventė rengiama — tik aštuoni tūkstančiai 
vietų publikai. Nebūkite tikri, kad prie įėjimo jų gausite 
ir būtinai stenkitės bilietus įsigyti iš anksto. Gaila, dar 
neturiu informacijos, kada ir kur jie bus pradėti platinti— 
apie tai Bilietų komitetas netrukus paskelbs. Kas giminių 
ar draugų Chicagoje neturite, bilietus būtinai užsisakykite 
paštu. Neabejoju, kad Vl-ji Dainų šventė verta trupučio 
išskirtinų pastangų ir žinau, kad joje dalyvavusieji turės- 

rum, Quorum in hoc gente magna opinio setqualesvix 
heroas fuisse miųanda iactat antiąuitas".

Šie žodžiai paimti iš VI a. GIRDONIO liudijimo /apie 
kurį jau daug girdėjome/,kuris mums pateikia prieš akis 
mūsų santvarkos tęstinumo įrodymą nuo žiliausių laikų, 
t.y. "dar prieš tą nelemtą krikštą’.". Lietuviškai išvertus 
jo liudijimas šitaip skamba:

"Ant Okeano kranto /t. y. Baltijos/, kur trimis gerk - 
lėmis susigeria Vyslos Vandenys, gyvena VYTIES 
VARIAI /Kariai/, susirinkę iš įvairių g e n č i ų: už jų 
pakrantę laiko E i s č i a i, visai taikingi žmonės. . .V y- 
čiai - gudai paklusę BALTŲ dinastijai, Ostro- 
gotai- šviesiausiems GEMALIAMS /Žemelei-Tėvynei/ 
tarnauja. . .

Jų tautinėse giesmėse,giedamose pritariant kank
lėmis, jie garsino bočių žygius: Eiterio po Ma
rias...Vyties Gaujo /Kaujo/ i r kitų visų, apie 
kuriuos jų tautoje yra labai aukšta nuomonė-įvertinimas, 
ir vargu ar pati žavingiausia/kitų tautų/ senovė gali pa
sigirti turėjusi tokių didvyrių"./Įdomu,apie ką kalba ar 
gieda mūsų dienų poetai?’./.

Kad nenusibostų, eikime toliau "į mišką", aiškinda - 
mi tų "Vikings" paslaptį:

"Es gab in Rittersordenburg drei Tische:HERREN - 
TISCH, W1THINGTISCH, und JUGENDTISCH",t. y. ri
terių ordine buvo trys stalai: P o n ų/U-ponių/, VYČIĮ, 
ir Jaunių.

Dabar pažiūrėkime, kaip.mūsų kaimynai kalba apie

▼
 ▼

▼
▼

LIETUVIU MUZIKA SOVIETINIAME KATALOGE v

Dažnokai pabrėžiame lietuvių ir kitų pabaltiečių 
bendrąjį įnašą sovietiniam sporto gyvenimui. Išties , kai 
stebi sovietinio sporto pasirodymus užsienyje,tuojau pat 
matai, kokį didelį nuošimtį jų komandose sudaro ne ru
siškų ir ne slaviškų pavardžių atletai, o tų tarpe visai 
ryškią dalį užima sportininkai iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Visai teisėtai piktinamės,kad labai dažnu at - 
veju Vakaruose visi nuopelnai priskiriami bendrai ru
sams ir sovietijai, sąmoningai ar ne, beveik automatiš
kai neskiriant atskirų tautybių-valstybių, viską ir visus 
vadinant "rusais".

Kaip visi žino, užsienyje sportuojant, visi sovieti
niai sportininkai ant savo treningų ar marškinėlių turi 
raides CCCP arba sovietinį herbą; tik vidinio sporto a- 
renoje, prie uniformų matome užrašus,kaip Lietuva ar 
kitų respublikų vardus. Ten ir sportininkų paradų metu, 
atskirų respublikų sportininkai žygiuoja po savos res - 
publikos vėliava. Lietuvos atveju- vėliava yra raudona , 
balta ir žalia, su neproporcingai plačia raudona juosta . 
Kai kas tvirtina,kad tos spalvos- tai Mažosios Lietuvos 
spalvos.

Šį kartą norėtųsi kalbėti ne apie sportinę,bet kul
tūrinio pasaulio reprezentaciją, ar dar tiksliau, muzi - 
kinio gyvenimo mozaiką, kiek tai atsispincįi jų išleistuose 
plokštelių albumuose. New Yorke veikia "Four Continent!' 
knygynas, kuris platina sovietines knygas ir plokšteles, 
kartu priima prenumeratas sovietinei periodikai/ aišku, 
ir leidiniams iš Lietuvos/. Teko matyti jų naujausią ka
talogą Įvairių sovietinių plokštelių ir, su maloniu nuste
bimu, pasitikrinti, kad lietuvių autorių- vokalistų ir ins
trumentalistų, simfoninių ar kamerinių orkestrų įgroji- 
mai sudaro itin ryškų viso to katalogo bendrojo sąrašo į- 
našą, gal net neproporcingai ryškią dalį. Net 46 atski - 
ros ir įvairios plokštelės, pilnai ar dalinai, liečia Lietu- 
vos kūrėjus, atlikėjus, solistus, dirigentus, kompozito - 
rius,rečitalius, koncertus.

Iš pavardžių- minėtini F. Bajoras,S^Sondeckis, A. 
Radvilaitis, R.,Kontrimas, A . Maceina, V. Vainiūnaitė, A. 
Juozapėnaitė, A .Dvarionaitė, L. Abarius, P. Bingelis,Leo
poldas Digris, D. Katkus, A. Vasiliauskas, B. Montvila, J . 
Domarkas, J. Bašinskas,©. Balakauskas,I.Kučinskas, B. 
Kutavičius, S. Gajda, Algirdas Budrys , A. Bražinskas, V . 
Juozapaitis, J. Juozeliūnas , R.Katilius,Dineikaitė Erika, 
J. Gruodis, G. Maceina, Vytautas’ Landsbergis, S. Vainių - 
nas, D. Geringas, J. Švedas, Janina Šlipkuvienė, P. Tamo
šaitis , Valentinas Adamkevičius.V. Klova.J.KarnavičiusA- 
leksa, Vincentas Kupris, Virgilijus Noreika, Sasnauskas , 
Siparis Rimantas, R. Geniušas, Valaitis Vladimiras, A. Žiū
raitis, P. Zaremba. Tai turbūt, viso lietuviškojo muzi - 
kirlio gyvenimo elitas. » 1

Patys muzikiniai Įrašai turėtų būti geri, nes visiems 
žinoma, kad eksportui /ir propagandai/ iš ten teišleidžia- 
mi ne vidutiniai, bet tik geri ar labai geri sportininkai , 
menininkai ir panašūs sovietijos reprezentuotojai.

, Žinoma, mes čia esame bent kiek skeptiškai nusi - 
teikę, kai mūsieji talentai turi atstovauti sovietinei etike
tei, bet, atrodo, šiuo metu tik tokiu būdu mūsų geriau - 
šieji tėvynėje gali pasiekti Vakarus. Todėl derėtų .pui - 
kuotis ir Lietuvos Kamerinio Orkestro pasiekimais ir 
Lietuvos Filharmonijos orkestro įrašais , ir Vilniaus 
Kvarteto pasirodymais, jei jau neminėti atskirų solistų 
ar instrumentalistų pasiektais tikrai puikiais rezultatais 
ir kritikos įvertinimais. Gaila ir skaudu, kad bent kolkas, 
tik pro sovietinius vartus atsidaro tam tikros galimybės 
lietuviškosios kultūros švystelėjimams, kurie, bent mu
zikos pasauly, gal mažiausiai yra paliesti svetimosios 
įtakos, gal, teisingiau, idėjos.

juos:
"V i k i n g s" and "V iking Age" are words , 

wich in history appear on countless occasions because 
they have come to be the common designations of the 
Scandinavian peoples and a particular three- 
century period of their history.

However, the Danes, Norvegians or Swedes never 
used the word to describe their whole race as V i k i n - 
g s or Withings in the past and neither did neighbouring 
peoples who were exposed to their attacks.

The Franks /sikambrai/, who gave their name 
to present - day France/ir buvo Balto-Aisčių viena 
iš tautų’./, called the Vikings "NORMANS1; meaning simp
ly, "the men from the north". What else should they 
call them?

They all spoke the same language, wich 
was very different from that of the Franks /kurie buvo 
apkrikštyti ir priėmė lotynų kalbą apie 400 metų atgal’./, 
and they all came from the same cold corner of the world

Therefore, the precise origin of the word vikins 
is a mystery. . . /THE TRYCKARE,The Viking,Gothen
burg Sweden, 1967/.

Toliau šis garbingas autorius prideda tokį liapsusą:
"In spite of much learned speculations, the prob

lem still remains unsolved. Whatever its origin, its si
gnificance was definite enough, in that it was exclusively 
used to describe PIRATES and people who, for eco
nomic reasons, sailed on predatory expeditions and 
then returned home to settle down on their farms again. "

Kad tokias interpretacijas vartoja komunistai-sovie- 
tai, apšaukdami tautos geriausius sūnus banditais 
ar chuliganais, visiems yra suprantama. Tačiau šitokių 
"kultūringų" mokslininkų išsireiškimai, įskaitant ir dau
gumą mūsiškių. . .kaip tai paaiškinti?

/ bus daugiau /
3 psL
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Netekome Dviejų Muzikų
Nedaug turime išeivijoje profesionalų -muzikų, kurie 

taip aktyviai būtų reiškęsi, kaip kad a. a. smuikininkas 
Izidorius VASILIŪNAS ir Julius GAIDELIS. Ir tų abiejų , 
vos keliolikos savaičių tarpejšeivija neteko.

1982 m. gruodžio 14d. , sekmadienį, smuikininkas Iz . 
Vasyltunas,priėjęs prie lietuvių parapijos bažnyčios var
gonų Bostone, suklupo ir nebepalietė klavišų. Nebepalie- 
tė ir savo mylimo smuiko, su kuriuo beveik niekada ne
siskyrė, stygų...

Muzikos grožis jį užbūrė ir gaubė visą gyvenimą, nuo

J u o z a s Šilėnus

VEIDU l .. ŠIAU R Ę
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

Antroji Dalis

/tęsinys/
3/61/’

Praveria lūpas ir iki šiol be žodžio ėjęs Edvar
das. Pro apšarmojusius akinius jisai nuodugniai žvalgo 
kiekvieną pakelės pėdą, bene dar kur nors pamayts gu
lintį šūvio pakirktą lavoną. . . Kuprinių naštos slegiami , 
sunkiais žingsniais šalia vienas antro žingsniuoja Adomas 
ir Japonas. Šalimais jų, ausines užsileidęs, visuomet gy
vas, rogutes traukia Albertas. Jį seka lazda pasiremda
mas šlubis. Užpakalyje mūsų Klemas, Lakūnas, Juozas, 
Desantininkas, Petras ir kiti. Nuolat kalbos nestokojan - 
tis Japonas šneka apie reikalingą poilsį, apie šiltą jaukų 
kambariuką, tokį, kokį turėjom Gros Heidekrunge, apie 
sotų valgį ir net apie gaivinantį skystimėlį.

- Ot, kad čia dabar būtų barakėliai, kepta silkutė ir 
pusbuteliukas, ot tai būtų puikumėlis’.- meta šviesią iliu
ziją tamsion tikrovėn,prisimindamas savo kadaise lai - 
kytą turgaus aikštės pakraštyje arbatinę.

- O kad prie silkučių ir pusbuteliuko ir švelnesnis 
sutvėrimėlis būtų, - plečia mestą mintį Albertas. Jam 
pritaria visuomet moterų draugystę mėgstąs Šlubis.

- Džiaukitės duonos plutą gavę, - jų svajones bando 
sugriauti realiai galvojantis Desantininkas. -Silkutė, pus
buteliukas, švelnesnis sutvėrimėlis, - juokiasi jisai iš j-ų, 
pamėgdžiodamas jų pačių žodžius.

Tačiau mūsų dauguma norėtumėm ką nors panašaus 
į Japono pasiūlymą, kad numalšinus mus lydintį alkį. Ar
tėjame prie Neukrung’o, pro praretėjusius miškelių me- 
džiius mus pąsitinka gražios, kalvose išsimėčiusios va
sarviečių vilos. Keliu besitraukiančiųjų kolonos sutirš
tėja, miestelio gatvėse spūstis, matyti daugelis įvairių 
kariuomenės dalinių,motorizuotų junginių, tankų, kurie 
juda Dancigo kryptimi. Miestelio aukštumose, medžių 
priedangoje matosi juoduoją priešlėktuvinių pabūklų vamz
džiai.

Ilgai ieškom apsistojimui vietos. Visur pilna karei
viu i” civilių žmonių, perpildyti jais visi viešieji pastatai 
ir iševakuotieji namai, kiemai užtvenkti vežimais ir ki
tokiom kariškom važiuotėm. Kuopos vadų rūpesčiu, poil - 
siui vietą gaunam aukštai ant kalno esančiose miestelio 
kurhauzo patalpose, kuriuose randam apsistojusius lat - 
vlų ir ukrainiečių karius.

Nuo bombardavimų iškritę kurhauzo langai, užkalti 
lentom, bet šaltis ir vėjas košia kiaurai. Dalis mūsiškių 
užuovėją randa didelės scenos užkulisiuose, kiti rūsyje , 
neužimtuose pasieniuose. Mudu su Albertu išeinam paieš
koti vietos arčiau kurhauzo paliktuose namuose, bet visur 
pilna ukrainiečių, kurių atrodo daugiau, negu vokiečių.

Retai kuris namas nepaliestas buvusių bombardavi - 
mų, daugelis jų sugriautų ir sudegusių, visur pilna bom - 
4 p si.

Kompozitorius Julius Gaidelis

Lietuvos išeivijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Kolumbijoje ir 
JAV-se,ypač Bostono mieste.

Savo talento nešamas, jis visą gyvenimą pašventė re
čitaliams, ruošdamas Corelli, Mozarto, Beethoveno , 
Brahmso, Griego kūrinius. Ypatingą dėmesį skyrė lietu
vių kompozitoriams ir sielojosi jų kūrinių plokštelėse iš
leidimu. Grojo Banaičio,Gruodžio,Gaidelio,Kačinsko, Br. 
Budriūno ir kt. kompozicijas, ėažnai talkinamas savo sū - 
naus dr. muz. Vytenio Vasyliūno, kuris yra žymus var
gonų muzikos atlikėjas.

Iz. Vasyliūnas buvo subtilus ir lyriškas smuikininkas, 
pažymėtinai apvaldęs smuiko techniką ir pasiekęs iški - 
lauš meniškumo. Kauno Valstybinėje Operoje- nepriklau
somybės laikais- jis dirbo operos orkestro koncertmeis

bų išmuštų duobių. Laimei, nuošaliau užtinkanti nedidelį 
nuo oro spaudimo sukrypus} namuką.Kambariuose pro 
langų kiaurybes pripustyta sniego, tiktai mažoje virtuvė
lėje jo nėra. Joje ir nutariam apsistoti, vietos šešiems 
tikrai užteks. Albertas grįžta su gera žinia, o aš pasilie
ku saugoti, kad kiti neužimtų rastos vietos.

Bendrom jėgom išsivalom priterštas grindis, rūsyje 
randam porą kibirų anglių ir aplūžusių kėdžių. Iš jų su - 
sikuriam ugnį. Dideliam visų džiaugsmui, virtuvės spin
telėje randam pribarstytos kavos. Ją susišluostom ir iš- 
siverdam visą kibirą seniai ragautos kvepiančios kavos , 
pasisaldom dar iš tėvynės atsineštu sacharinu.

Susišildom vandens, ir visi iki juostos apsiprausiam, 
momentui virtuvę paversdami pirtim. Nusiplaunam pūs
lėtas kojas, nusiskutam barzdas, nors dalinai apsiginam 
nuo kamuojančių parazitų.

Iš kitų kambapių susinešam mažiau apsnigtus mat - 
racus-čiužinius, juos suklojam ant grindų ir sukrintam 
poilsiui. Vietos nedaug, vietoje numatytų šešių- esame 
devyni, tenka susispausti.

Džiaugiamės rasta užuovėja. Išsivalom seniai valy
tus pistoletus. Iš mūsų devynių grupės, mes penki juos 
turime.

- Tik aliejuje keptos silkutės ir pusbuteliuko tetrūks
ta, - džiaugiasi nusisekusia pastoge Japonas.

- O apie švelnesnį sutvėrimėlį taip jau ir užmiršai, - 
primena Albertas.

- Galėsi prisiglausti prie manęs, - erzinančiai kike
na Vanagas.

Pakilioje nuotaikoje juokaujame visi,pamiršdami pa
kelėje kulkų suguldytus kūnus, pusnim užverstą kelią, var
gingą trumpą praėjusios nakties miegą, įkyrėjusią pūgą, 
vėją ir šaltį. Laimingi esame nors minutei atitolę nuo 
prazjusių rūpesčių.

Mūsų užuovėją gaubia artėjanti vakaro tamsa su iš 
anapus Aismarių kranto nuo Paserijos upės žiočių atplau
kiančiu fronto ugnies dundėjimu. Saldus poilsis srovena 
mūsų išvargusiais kūnais.

Vasario pirmoji. Jei ne pranešimas skubiai pasiruoš
ti tolimesnei kelionei,būtume miegoję iki pusiaudienio. 
Skubiai rengiamės, skubiai atsišildom vakarykščią kavą , 
užkandam ir spaudžiam įkurhauzą. Skubiai išžygiuojame, 
palikdami pabėgėliais užtvinusį Neukrungą. Mūsų tikslas 
ko kreičiau pasiekti Dancigą. Iki jo dar penkiasdešimt 
kilometrų.

Sklinda gandai, kad rusai jau prie Elbingo ir jie ver
žiasi prie Aismarių Neringos, norėdami užkirsti mūsų 
pasitraukimą, tad skubame. Oras staiga atšilo, aprimo 
iki dabar dūkęs vėjas. Sniegas pasidarė minkštas, kaip 
putra,dangus išsidabino retais debesimis.'Turime vėl 
saugotis lėktuvų. Kovjos sausos ir pailėsjuios, rogutės 
slysta lengvai, judame sparčiai, lengvai kalvomis ir miš
keliais išdabintu keliu.

Nuo Braunsbergo ir Elbingo , iš anapus Aismarių pu
sės atplaukia grėsminga fronto kanonada. Ledu j mūsų 
pusę nuo Frauenburgo ir Tulkinyčių keliasi pėsčiųjų ir 
važiuotųjų grupės. Juos apšaučo rusų artilerija ir pakai
tomis, iš po debesų išnirę juos atakuoja raudonom žvaigž 

teriu /iki to laiko būdavo kviečiami dirbti užsieniečiai/. 
Jo pastangomis ir sutelktomis lėšomis yra išleista kele
tą plokštelių su K. V. Banaičio ir J. Gaidelio sonatomis. 
Jo entuziazmas išleisti lietuvių kompozitorių kamerinės 
muzikos plokštelių- nepaliekant užmarštyje rankraščius- 
buvo taip pat pionieriškas. Muzikinės literatūros globa 
ir paskleidimas mūsų išeivijos gyvenime yra dar kažkaip 
nelabai įsitvirtinęs. . .

Iz. Vasyliūnas atidavė savo didelį muzikinių žinių ba
gažą mūsajai Lietuvių Enciklopedijai. Jis parašė ne tik 
muzikų ir kompozitorių biografijas, bet ir muzikinių ter
minų, muzikos instrumentų aptarimus. Spaudoje rašė kon
certų recenzijas.

Šalia viso to, dalyvavo,beveik nepraleisdamas nė vie 
no, lietuviškuose parengimuose. Skubėjo, nepergeriausiai 
jausdamasis ir tą likiminį jam sekmadienį vargonuoti.

Su žmona Elena Vasyliūniene užaugino dukrą Rasa ir 
sūnų Vytenį.

Ilga ir sunki liga 1983 m. sausio 6 d. taip pat Bostone 
pakirto vieną originaliausių mūsų kompozitorių, muziką 
Julių GAIDELĮ.

Jis buvo gimęs 1909 m. .Grikiškių k. , Švenčionių 
apskr* Muzikos studijas pradėjo Kauno Konservatorijoje 
1925 m., fortepiono klasėje. Nuo 1931-37 m. studijavo kom
poziciją pas Juozą Gruodį.

Į Ameriką atvyko 1950 m. ir čia New England Konser 
vatorijoje po 3-jų metų įsigijo "Master of Music" laipsnį.

Gyvendamas Lietuvoje pasižymėjo muzikos dėstymu 
Prienų,Kauno X-sios gimnazijose,Šaulių Muzikos Mokyk
loje. Vedė ir dirigavo chorus Kauno "Maiste" sudarytame 
chore,Kauno Jėzuitų bažnyčios chorą. Išeivijoje .stovyk
lose dirbo su chorais Memingene,Traunsteine ir vėliau - 
Bostone.

Jo kūryba yra simfoninė ir kamerinė. Yra parašęs 
daugelį įdomių dalykų fortepijonui, smuikui, styginiams 
kvartetams, kantatų, simfoninių poemų, baletų, operų. Vien 
chorams yra parašęs apie 40 dainų, keletą solo . Sukūrė 
muziką baletui "Čičinskas", simfoninei poemai "Jūratė ir 
Kastytis", "Giesmė apie Gediminą" ir kt.

Dirbo su jaunaisiais mokiniais lietuvių šeštadieninė
je mokykloje, kuriems irgi yra sukūręs smagių dainelių .

Neseniai mirė jo žmona Felicija. Sūnus Garsas gy - 
vena australijoje. Būtų be galo svarbu surinkti jo kūry
bos rankraščius. .Nors tiek padaryti. Ir tikėtis, kad ko
kia nors mūsų Švietimo Komisija susipras pasirūpinti 
vieno originaliųjų mūsų kompozitorių rankraščių ne tik 
apsaugojimu, bet ir i š 1 e i d i m u. Lėšų tokiam svar
biam reikalui tikrai yra. Kodėl gi mes taip esame aplei
dę iki dabar savo m u z i u^^^i teratū^os^ri t į ? B. N.

dėm paženklinti lėktuvai, įvarydami nemažai baimės. Juos 
gena vokiečių naikintuvai.

Laimingieji pasiekę Aismarių krantą, jungiasi prie 
mūsų kolonos. Rusų lėktuvai neaplenkia ir mūsų. Jie lyg 
vanagai, protarpiais išsinėrę iš po debesų, priekyje ei - 
nančius apmėto bombom ir apšaudo iš kulkosvaidžių, su
keldami besitraukiančiųjų paniką ir laikinai sustabdyda
mi judėjimą. Todėl mes einame nuolatos besižvalgydami. 
Mus pralenkia keliolikos tankų dalinys. Vikšrais žvangin
dami, jie skuba prie Vyslos. Jų įkandin rieda motorizuo
ti artilerijos pabūklai ir amunicija pakrauti sunkveži - 
miai. Skubame ir mes. Japonas ir vėl šneka apie keptas 
silkutes. Albertas ir Šlubis vėl porina apie malonią mo
terų draugystę, švelnius širdin skęstančius žodžius,ugni
mi degančias lūpas. Edvardas dar vis tebesižvalgo j pus
nim užverstas pakeles, ar nepamatys vėl sušaudytųjų 
vaizdo. . .

Adomas tiki , kad tarp besitraukiančiųjų civilių yra ir 
jo brolis Antanas sų šeima, su kuriais norėtų nors trum
pam susitikti.

Prievakaryje pasiekiam nedidelę vasarviečių vietovę 
Steegen. Joje randam kiek anksčiau atvykusią mūsų pir - 
mąją kuopą. Poilsiui, niekur kitur nerasdami vietos, ap
sistojame šalia vasarviečių esančiam mažam kaimelyj.Ir 
čia pilna visur civilių pabėgėlių.Išsimėtom kelių nedidelių 
ūkių trobesiuose.

Mūsiškių grupė iš keturiasdešimt žmonių apsistojam 
nedideliame tvarte, kartu su dar tebesančiais gyvuliais. 
Vytas, Klemas, Vanagas ir aš užsikraustom ant šienu už
verstų tvarto lubų, virš apačioje esančio pikto jaučio gar
do. Stiprus mėšlo kvapas erzinančiai kutena neįpratusias 
uosles.

Ūkio šeimininkas, senyvo amžiaus raišas prūsas , 
įėjęs iš už sienos esančio gyvenamo namo prašo, kad nerū- 
kytumėm ir neerzintumėm prie sienos pririšto pikto jau - 
čio, kuris nuo kiekvieno mūsų krustelėjimo nejuokais širs
ta, mauroja ir savo stipriais ragais bando išversti stip
rias gardo užtvaras.

Vakarienei iš šalia stovinčios Wehrmachto virtuvės 
išprašome kavos. Dalis mūsiškių išeina aplankyti vasar
vietėse apsistojusių, pirmoj kuopoj esančių pažįstamų. 
Grįžę pasakoja šiurpią naujieną apie vokiečių žandarme
rijos sušaudytą pirmos kuopos kareivį .lietuvį Bronių But
kevičių neva už tai, kad jį vokiečiai užtikę iš evakuotų 
namų išsinešant civilį kostiumą. Vokiečių žandarų su
imtas ir. atvestas pas kuopos vadą. Šiam atsisakius j) už
stoti ir perimti savo žinion, vokiečiai pasinaudojo žiau - 
riu karo metu veikiančiu potvarkiu, išsivedė jį į kiemą ir 
vienu pistoleto šūviu į pakaušį jį nudėjo,draugų ir žiau - 
raus kuopos vado akivaizdoje. Jam sukritus, vokiečiai jį 
dar dviem šūviais pribaigė.

Jo draugai pakasė jį kiemo pakraštyje,ant geltonų 
smilčių kauburėlio įbedę iš lentgalių sukaltą kryžių, ku
riame atžymėjo jo vardą, pavardę, tautybę, metus ir žu
vimo datą. Iš ji pažįstančių pasakojimo, Bi . Butkevi - 
čius buvęs rytų Aukštaitijos sūnus iš Viešinto miestelio, 
25 metų amžiaus, vedęs. Buvo įstojęs į Lietuvių Batalijo- 
ną, kovojęs daugelyje vietų prieš rusus. Išvaikščiojęs pla
čias Ukrainos stepes ir tamsiuosius Gudijos miškus./} .d. /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS *
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

KASMETINIŲ PREMIJŲ 
LAIMĖTOJAI

Meno mėgėjams-saviveik
lininkams yra paskirtos šios 
premijos už 1982 m. veiklą:

B.Dauguviečio I-ąją pre - 
mi ją laimėjo dramaturgas K. 
Saja už vieno veiksmo ko
medijų triptiką "Velnio ap - 
sėstasis ir kiti";II-ąją- E . 
Mikulėnaitėuž pjesių 
rinkinį "Gimimo naktis", 
ni-iąjąR.K aškauskas 
už vieno veiksmo komediją 
"Būk vyras, Džordžai".

S, Šimkaus I-oji premi - 
ja paskirta kompozitoriui B. 
Kutkavičiui už pasa
ką vaikų chorui-"Giedantis 
Vėžys",II-oji J. A n d r e - 
j e v u i už dainą "Jaunų 
Jauna Daina",III-oji A. La
pinskui už dainą miš
riam chorui "Turėjo Bobutė 
Žilą Oželį".

Poetui P. Širviu i/po 
mirties/ už tekstą dainai 
"Jaunų Jauna Daina"- II-oji 
premija.

J. Švedo I-ąją premiją ga
vo komp. A.Lapinskas 
už kūrinį "Tutulis" liaudies 
instrumentų orkestrui, n - 
ją V. Juozapaitisuž 
"Lietuviškus Šokius" liau
dies instrumentų orkestrui .

Choreografijos I-o j i pre - 
mija teko V. Bute rle v i 
čiui už šokį "Slinktis", II- 
ji. A.Kondratavičiui už 
šokį "Strapčiukas", dvi III - 
sios- L.K i s i e 1 i en e i už 
šokį"Rytagonė", A. R i mke - 
vičienei už šokius "Ruge
liai" ir "Lineliai".

Kompoz itoriui B.Ku
tavičiui I-a premija už šokio 
"Slinkis" muziką, II-a pre - 
mija- A. Lapinskui už šokio 
"Rytagonė" muzika,III-oji-L 
Povilaičiui už šokio "Strap - 
čiukas" muziką.

Liaudies_____Meistru
premija teko L. Šepkai už 
medžio drožinius,II-ji- E. 
Kniukštaitei už tapybos dar- 
bus,III-oji- B. Jaruševičius 
nei už pynimo ir vytelių 
darbus.

LANKĖSI PRANCŪZUOS 
KOMUNISTINIAI ŽURNALISTAI

"Pravda" laikraštis pasi
kvietė Prancūzijos komunis
tų partijos laikraščio"Hu- 
manitė" vyr. redaktoriaus 
pavaduotoją ir leidyklos di
rektorių. Šie svečiai atsi
lankė Vilniuje ir Kaune, ap- 
žiūrėdam įžymybes.Kaip ra
šoma, Lietuvos tarybiniai 
žurnalistai draugams pran
cūzams papasakojo apie dar
bo žmonių laimėjimus tary
bų valdžios metais.

Informacijas teikė Lietu
vos komunistų partijos pro
pagandos ir agitacijos sky - 
riaus vedėjas ir užsienio 
ryšių skyriaus vedėjo pava - 
duotojas M.Sadovskis. Na, 
kad tai būtų lietuvių žurna
listų informacija-skamba a- 
bejotinai.

Senasis Vytauto Didžiojo tiltas per Nemuną, zjūrint iš Aleksoto pusės. Tiltas 11— pas. karo metu! 

buvo sunaikintas hitleriniu okupantą. ,

SVEČIAI IS AFRIKOS
Zambijos ir Ghanos vals

tybių delegacijos buvo pa - 
kviestos į Sovietų Sąjungą 
jos 60-metų jubiliejaus pro
ga.

Neužteko lankytis Mask
voje-atvyko jie ir į Vilnių bei 
Kauną, kur buvo giriamasi 
atsiektais laimėjimais. Ne - 
buvo pasakyta, kokia kaina 
ir prievarta, nebuvo nurody
ta neteisėta okupacija, nė kad 
Lietuva seniai buvo pažen - 
gusi valstybė dar prieš II- jį 
Pas .Karą.

Be to- jokio 6O-mečio Lie
tuva neturi švęsti. Tik verčia
ma tai daro.

VIENA RANKA TVARKO, 
KITA - TERŠIA ‘

Anykščiuose vienas nau
jausių paminklų -A. Vienuo
liui, literatūros klasikui. Pa
minklas pastatytas labai 
gražioje vietoje prie upės, 
ant kalvelės, judriausioje 
miesto gatvėje. Papėdėje te
ka viena gražiausių Lietuvos 
upių - Šventoji. Ji dažnai po
etiškai aprašoma lietuvių 
rašytojų. Tačiau- ties tiltu, 
pačiame Anykščių centre, u - 
pė vos juda pro įvairius 
maurų apaugimus, švendres, 
ir kitokias taršas. Užterš - 
tą dumblą skatina vandenys, 
kurie leidžiami į upę iš į - 
vairių miesto įmonių.

Teršiamos ir mažesnės 
upės, primėtant į jas skar
dinių, butelių, skudurų. . .Gal 
kai kam visa tai ir "napli- 
vat", bet lietuviai darbiniu - 
kai turėtų reikalauti iš savo 
įmonių vadovų rūpintis tar
šos naikinimu.

ATVIRESNI IR DRĄSESNI 
DEPUTATAI

Apie darbus kolchozuose 
ir sovchozuose praeitų metų 
pabaigoje vykusioje sesijoje 
Lietuvoje galų gale atviriau 
pasisakė deputatė V.Purva- 
neckaitė. Ji patvirtino, kad 
pastaraisiais metais gyvu - 
lininkystės produktų gamyba 
nepadidėjo. Geresni rezulta

KReM 
veipRODž/N

Reikia advokato ? — Jums sekasi, nes šioje 
vietoje jų. knibždėte knibžda "

NATIONAL. ENUU ĮKILK

Jonas Laurinavičius
BE MANĘS
Aš esu kietoko būdo:
Gaila valdiško man grūdo,
Jei akivaizdžiai matau,
Kad jis tenka
Vienitik tau.

)

RYČIAI

Lapės paklausė:'
- Tavo ryšiai su višta’.
-Patys šilčiausi
Ir artimiausi:
Skrandy jinai priglausta.

O. L A Š A S
KAIP SUMAŽINTI NUOVARGIO PASEKMES

’’VALERIJONAS ” Vilniaus gatvėje 

jektai esą vilkinami. / Kaip 
, žinome-ratas suka ratą. Jei 
nėra gana statybinės me
džiagos- nėra statybų. . ./.

Konkrečiai apibrėžė pro
blemą deputataą S. Apanavi
čius, pabrėžęs, kad darbus 
delsia perdidelis centrai! - 
zavimas/kitaip sakant,biu
rokratija/ ir ragino, kad Že
mės Ūkio Ministerija, ki
tos ministerijos ir žinybos, 
planavimo organai turi grei
čiau spręsti kolūkių ir tary
binių ūkių savarankiškumo 
plėtimo klausimą. Gal tiesa 
atvers akis? . ..

tai buvo pasiekti tik iš pri
vačių arų.

Ji nusiskundė,kad nesirū
pinama gyvulininkystės pa
talpų statyba. Nemaža galvi
jų laikomi nepritaikytose pa
talpose, jose nėra mechaniš
kų įrengimų. Senesnio am
žiaus asmenys dar dirba ir 
tokiose sąlygose ,bet jauni
mas į tokius ūkius eiti neno
ri.

Kaimo Statybos Ministeri
ja blogai organizuojanti dar
bą ir todėl nebuvo pa naudo - 
ta apie 2 mil. rublių, skirtų 
statybai. Ir dabar tie pro-

Štai keletas patarimų,/kuriuos nevienas galime ir 
patys patvirtinti/, kuriuos patiekia mokslininkai, tyrinėję 
nuovargio būsenas žmoguje.

Nuovargis pakeičia žmogaus charakterį- geriausius 
būdo bruožus nuslopina ir blogiausius iškelia. Padaro 
žmogų irzlų ir prislėgtą. Trukdo galvojimą ir nuospren
džius, priverčia padaryti nenaudingus nutarimus. ,

Kalifornijos Universiteto tyrimai rodo, kad greičiau
siai ir efektingiausiai panaikinti nuovargio simptomus , 
sukeltus sunkaus darbo - yra pastovint keletą momentų 
po šaltu dušu.

Trumpi bet dažni poilsio perijodai irgi geras meto - 
das sumažinti nuovargį. Vidutiniai žmogus gali atlikti 
dvigubai tiek fizinio darbo ir mažiau pavargs, jeigu nau - 
dos šį metodą. Namų ruošos ir kitokį fizinį darbą bedir
bant, grojant ritmingai muzikai- taip pat mažiau pavargs
tama.

Asmenys, dirbantys protinį darbą- reikalingi daugiau 
miego, negu tie, kurie užsidirba pragyvenimą raumenų 
jėgos pagalba.

Atstatyti fizinę energiją reikia maždaug 4 valandų 
miego, tačiau dvigubai tiek atstatyti protinį darbą dirbant.

Jeigu protinis darbuotojas praranda 2 valandas mie
go paroje, jo našumas kitą dieną bus ne tik menkesnis, bet 
jis ir greičiau pavargs.

Kad gerai atliktume protinį darbą su minimaliu nuo
vargiu, būtina gauti daug šviežio oro. Tyrimų re - 
zultatai parodė, kad smegenų celės geriausiai veikia, kai 
gauna nuolatinai daug oksigeno. Neišvėdintame kambaryje 
dirbant protinį darbą reikia padėti daugiau pastangų, ne
gu vėdintame.

Neužsikniaubkite ant rašomojo stalo bedirbant. Ge - 
riausia kūno laikysena,padedanti išvengti protinio nuo - 
vargio yra tokia, kuri palengvina gerą kvėpavimą ir su - 
teikia daug oksigeno.

Rūpsečiai, baimė, frustracija, nuobodulys ir pana
šūs emociniai nusiteikimai išeikvoja žmogaus energiją 
daug greičiau, negu kad miegas suspėja ją atstatyti.Taip 
pasidaro chroniškas nuovargis.

Įsidėmėtina, kad kasdieninis pasivaikščio
jimas- apie 1 ir 1/2 mylios, kad ir vidutiniu žingsniu, 
labai svarbus nuovargio pašalinimui,atsigaivinimui ir- 
depresijos sumenkinimui. O ką kalbėti apie reguliarios 
mankštos naudą ’.

Nepaprastai vargina nuobodulys. Pusė valandos tikro 
nuobodumo gali sudeginti daugiau nervinės energijos, negu 
visos dienos darbas. Jeigu nuobodulys išęikvoja jūsų jė
gas ir padaro jus chroniškai pavargusius, reikia stengtis 
iš jo išsiveržti, kultyvuojant naujus interesus. Reikia su
sirasti ką nors naujo ir įdomaus veikti ir- būti užsiėmu
siu.

Taigi, prisiminę šiuos patarimus-nerūkime, kaip 
sudžiūvę grybai ir nerūgokime," padarykime sau ir sa
vo artimiesiems malonesnes dienas tinkamai panaudo
dami savo energiją ir vaizduotę, įsijungdami į organiza - 
ei jas ar klubus, išmokdami naujų rankdarbių gilindami 
mi savo žinias skaitiniais, ir kt.

BAUDŽIAVOS LAIKAIS

16 a. ir dar daug vėliau visoje Lietuvoje daugiau bu
vo ariama jaučiais, ne arkliais. Jaučiais buvo ariama 
beveik visada dviems todėl ir šiaip jaučių pora tiesiog bu
vo vadinama arklu. Kartais, pritrūkus porai jaučio, kar
tu su jaučiu buvo pajungiama karvė. Jaučių pora buvopa- 
jungiama jungu, ir pajungti jaučiai prie arklo buvo priri
šami jauktais, kurie buvo arba šikšniniai, arba kanapiniai.

Dvarai laikydavo daugiau jaučių, pačiam dvarui ne - 
reikalingų, ir juos duodavo arybai savo ūkininkams, gau - 
darni iš jų už tai arybų pinigus.

Baudžiavos laikais vienam baudžiauninkui vienu ark
lu /dviem jaučiais/ 18 a. buvo įskiriama suarti per dieną, 
pusę margo. /Iš NIDOS Kalendoriaus /

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI’.
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toronto
• "AUŠROS" šimtmečio su
kaktis LIETUVIŲ NAMUOSE 
bus minima BALANDŽIO 23,, 
SEKMADIENĮ, LN Karaliaus 
Mindaugo Menėje. Paskaitą 
skaitys prof. A. Klimas 
iš Rochester*io. Bus ir me -
nfcnė programa.

I

bndon,ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIES MINĖJIMAS
Londono lietuviai Nepri

klausomybės sukakties mi
nėjimą darys vasario mėn. 
13 dieną — sekmadienį Uni
versiteto rajone —Althouse 
auditorijoje, Western Rd. „ 
Londone, 4 vai. po pietų.

Iškilmingos pamaldos bus 
Londono lietuvių parapijos 
bažnyčioje 11 vai. ryto.

Althouse auditorijoje po 
specialios dalies, bus meni
nė minėjimo dalis, kurios 
programoje dalyvaus toron
tiškis solistas Vytautas PAU- 
LIONIS ir londoniškė solistė 
Irena ČERNIENĖ. Jie dai
nuos kiekvienas atskirai ir 
kartu — duetą. Taip pat pa-

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK Į LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir ' 
Mimico Ave. kampas) TORONTE, 7.30 v. y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psL 

dainuos Londono garsėjantis 
mišrus choras "PAŠVAISTĖ ", 
vadovaujamas muzikės Ritos 
VILIENĖ S. Pasirodys ir tau
tinių Šokių grupė.

Į minėjimą pakviesta Lon
dono miesto visuomenės at
stovai ir etninių grupių vado
vai. Pakviesti ir parlamentų 
nariai bei vyriausybės parei
gūnai .

Prie Londono miesto sa
vivaldybės bus kelioms die
noms iškabinta mūsų tautinė 
vėliava. Pagrindiniu kalbė
toju pakviestas Western Ont
ario Universiteto žurnalisti
kos katedros vadovas žino - 
mas visuomenininkas ir žuls
ni s tas PETER DE BRAUT H.

Į minėjimą maloniai kvie
čiami visi londoniškiai ir ar
timesnių apylinkių lietuviai iš 
Rodney bei Delhi.

Bus renkamos aukos Lietu
vių Bendruomenės ir Tautos 
Fondo reikalams.

L. E— tas

Winnipeg KELIONĖS Į LIETUVĄ 1983 m.
DRESHER

ĮVAIRENYBĖS
Praeitų metų pabaigoje, 

lapkričio 20 d. , Liudvikas ir 
Stasė BARTININKAI atšven
tė 50 metų auksinę—vedybi
nę sukaktį. Ją surengė Šei
mos vyresnieji, kur daugiau- 

šiai pasidarbavo sūnūs Jonas 
ir Kęstutis, o taip pat talki
ninkavo V. Mockus, K. Stri
kaitis, O tto Barkauskas ir kt 

Šeštadienio vakare L. ir S.
Bartininkai su savo gimine 
atvyko į Šv. Kazimie.ro lietu
vių bažnyčią, kurių laukė vie
tos parapijos klebonas kun. J. 
BertaŠius. "Jaunavedžių" 
staliukas buvo gražiai papuoš
tas gėlėmis. Kun. J. Berta
Šius atlaikė iškilmingas mi
šias, pasakė gražų pamokslą 
ir^vėl iŠ naujo"suvinčiavojo" 
jaunuosius ir pakartotinai už
movė vedybinius žiedus. Iš - 
kilmių metu patarnavo Barti
ninkų mažučiai anūkai, kurie 
labai dievobaimingai nusitei
kę gražiai atliko savo parei
gas. IŠ šv. Rašto ištraukas 
paskaitė jų sūnus Albertas — 
angliškai ir K.Strikaitis— lie
tuviškai.

Pasibaigus ceremonijoms, 
publika skubėjo į Lietuvių 
Klubą, kur įvyko pagrindinis 
sukakties minėjimas. Salė 
buvo papuošta gėlėmis ir vai
nikais, kur įvairiausių 
kaspinų juostos draikėsi ant 
sienų sudarydami jaukų vaiz
dą. Stalai buvo papuošti bal
tais apdangalais, o ypatingai 
sukaktuvininkų stalas. Už 
"jaunavedžių"stalo ant sie
nos kabėjo didelėmis raidė
mis auksinės spajvosiiškaba: 
5Oth GOLDEN WEDDING 
ANNIVERSARY, aplinkui pa
puošta Įvairių spalvų didelė
mis puokštėmis. Apačioje iš 
spausdintų didelių raidžių 
sudėta iŠ Dzūkijos atvežta 
liaudies dainelė:

"PAŽIŪRĖJOM IR PAŽI- 
NOM, KAS ATEINA TAKE
LIU, VIENAS KITĄ PAMY- 
LĖJOM, NESISKIRSIM NIE- 
KADA'1. . . Ta dzūkų daine

lė dalyviams sudarė gana gi
lų įspūdį. Vakarienė buvo pa
ruošta kompanijos. Patar
nautojoms baiguš tvarkyti 
stalus, maža rengėjų grupei ė, 
įvesdino sukaktuvininkus prie 
jiems paruošto garbės stalo , 
kur publika sustojusi jiems 
gausiai plojo. Jų vyresnysis 
sūnus Jonas atidarė minėji - 
mą, trumpai tardamas keletą 
žodžių tėveliams savo, bro
lių ir seserų vardu. Po to, 
buvo pakelti vyno tostai ir su
dainuota Ilgiausių Metų. Jo - 
nas Bartininkas pakvietė pa
rapijos kleboną maldai. Jis 
tarė keletą šiltų žodžių į "jau
nuosius", sukalbėjo maldą ir 
palaimino vakarienę, kvies - 
damas visus linksmai pra
leisti laikas.

Taip besilinksminant, K. 
Strikaitis padarė trumpą su
kaktuvininkų gyvenimo ap
žvalgą: Liudas ir Stasė Bar
tininkai yra senosios kartos 
emigrantai, kilę iš gražio
sios Dzūkų Šalies. Jų kalbi

stebėtinai graži, nes kai- nimui.

1. Gegužės 12 —gegužės 26
2. Gegužės 19-birželio 2
3. Gegužės 26-birželio 9
4. Birželio 23 — liepos 7
5. Liepos 7 — liepos 11
6. Liepos 14 — liepos 28 

Kelionės patvirtintos savaitei arba dviem savaitėm 
j_ Vilnių bei kitus Europos miestus. 
SMULKESNIU ŽINIŲ TEIRAUKITĖS 

TORONTO Tek: (416) 532 - 8772 arba 537 - 3060 
MONTREALIS - (514) 669 - 8834 - L. Stankevičius 
LOS ANGELES - (213) 660-6600 - J. Petronis

2385 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX 06-986766 TOR
Savininkai Vytas Ir Audronė Slmlnkevlčlal 

(Kelionių biuro registracijoj numeris — 1835961)

bėdami savotiškai nutęsia 
žodžius, lyg giesmes giedo
dami. Juodu abu yra kilę iŠ 
Lazdijų valsčiaus ir abu to 
paties Neravo kaimelio. Ankš
čiau Lazdijai priklausė Sei
nų apskričiui, bet lenkams 
okupavus Seinus, Nepriklau
somos Lietuvos laikais, Laz
dijai buvo padaryti apskri
ties miestu. Liudas Barti - 
ninkas buvo mažažemių sū
nus, bet gerai gyveno. Vyres
nysis. sūnus išmoko siuvėjo 
amato, kurį pasekė ir jau
niausias sūnelis Liudas. Jų 
šeimoje buvo trys berniukai 
ir trys mergaitės. Tėvai, 
broliai ir seserys jau išmi - 
rę, tik liko jauniausias—Liu
das. Šalia jų kaimynystėje 
buvo ir Armanavičių didelis 
ūkis. Netoliese jų ūkio lenkų 
dvaras. Jų šeimininkai ren 
gėsi išvykti į Lenkiją. Arma- 
navičiai, kaipo pasiturintys 
ūkininkai, nupirko iŠ lenkų 
dvarą su dideliais miškais , 
kuriame gerai gyveno. Arma- 
navičienė apylinkėje buvo ži
noma, kaipo akušerė — pri
ėmėja. Ji aptarnavo gimdan
čias moteris* nes tais lai - 
kais mažai tebuvo daktarų. 
Armanavičių šeimoje taip pat 
buvo trys berniukai ir trys 
mergaitės. Pasilikusieji ok. 
Lietuvoje visi jau mirę. Vie
ni išvežti žuvo Sibire,o kiti 
komunistų išžudyti vietoje. 
IŠ jų Kanadoje tebegyvena tik 
Stasė ir Vladas. L. Bartinin- 
kas, kaimynystėje gyvenda- 
mas, įsimylėjo StasęArma- 
navičiūtę. Gyvenimo aplin- 
kybėms susiklosčius, Liudas 
išvyksta Kanadon,'bet nepa
miršo ir savo jaunystės mei 
lės Stasės, pažadėdamas jai 
atsiųsti "Šipkart^", kai tik 
susitvarkys naujoje vietoje.

Atvykus į Kanadą reikėjo 
sunkiai dirbti pas ūkininkus 
bei kitur siuvėjui neįprastus 
darbus, bet vilties Liudelis 
nenustojo. Iškviečia savo Sta
sę ir čia sukuria šeimos gy
venimą. Kurį laiką gyveno 
Alberta—Saskatchewan pro
vincijose, bet galiausiai nu
taria vykti į Winnipegą, kur 
Eaton’s krautuvėje gauna siu
vėjo darbą. Čia išdirbęs virš 
25-kius metus, paleidžiamas 
į pensiją. Už gerą tarnybą 
apdovanojamas laikrodžiu su 
atatinkamais įrašais.

Likęs pensininku, Liudas 
nenuleidžia rankų. Dirba į- 
vairius pašalinius dapbus, 
padarydamas iš šalies dar 
nemažai pinigo. Jis myli 
žmones, žmonės myli jį, tad 
Liudui gyvenimas kaip ant 
mielių auga. Taip begyven - 
damas išaugina 4-rius sūnus 
ir dvi dukteris. Visus vai
kus leidžia Į mokslą, kuriuos 
gerai paruošia ateities gyve-

Simon’s
TRAVEL 
Service

7. Liepos 21 — rugpjūčio 4
8. Rugpjūčio H-rugpjūčio 25
9. Rugsėjo 1 — rugsėjo 15
10. Rugsėjo 8 — rugsėjo 22
11. Spalio 6.— spalio 20
12. Gruodžio 19 — sausio 2

A t A

PETREI POLGRIMIENEI

į Anapilio klonius iškeliavus, seserj ADELE, 
sesers vyrų JURGI ir artimuosius liūdesio 
valandoje NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME ir 
kartu liūdime —

Juozas ir Johano DILIAI

Vyriausia jų sūnus JONAS 
dirba vienoje didelėje įmo 
nėje, kaip reikalų vedėjas - 
"forman’as". Dukra ONUTĖ, 
baigusi komercinius moks
lus, gauna darbą banke, kaipo 
ataskaitininkė. Sūnus ALBER
TAS dar nebaigęs universite
to, metasi į verslą, kuris la
bai gerai sekasi. Įsigyja nuo
savą verslo įmonę, kurią pa
vadina ATLAS CARBON AND 
RIBBON WESTERN Ltd. (1449 
Powell Street, Vancouver, 
B. C.). Steigia visoje Kana
doje skyrius, jų tarpe ir Win 
nipege.. Juos tvarko atskiri 
Įgaliotiniai. BIRUTĖ kurį lai
ką studijavusi Manitobos uni - 
versitete, įsigyja mašininkės 
— stenografistės profesiją. 
Virš 15 metų išdirba Winni - 
pego Policijos Teisme (Pol
ice Courts)-Court of Oueen's 
Bench. Veda Lietuvos vokie
čių tautybės vyrą Šneiderai- 
tį, įsigyja gražius rezidenci
nius namus ir augina vieną 
sūnų. Iš teismo darbo atsisa
kius, kad ir privačiai, ji vis 
gauna darbo iš Teismo, kur 
perrašinėja Įvairius Teismo 
nutarimus bei daro įvairių 
dokumentų nuorašus- Sūnus 
VIKTORAS baigia Manitobos 
universitetą, parašo diserta
ciją ir gauna daktaro laipsnį. 
Pasižymėjęs gabumais moks
le, pasilieka universitete pro
fesoriaus asistentu irtebedir 
ba iki dabar, Vancouver'io un- 
te, B. C. Savo tėvelių sukak
ties minėjime negalėjo daly
vauti, nes su grupele studen
tų buvo išsiųstas į Alaskąty
rinėjimo darbams, bet su 
gražiais sveikinimais ir bran
giomis dovanomis neužmiršo 
savo tėvelių. Jų jauniausias 
sūnus KĘSTUTIS, kad ir ne
baigęs un-teto, dirbo įvairio
se Įmonėse,© paskutiniu lai
ku dirbęs kaip "security"po~ 
licijoj, dabar gyvena pas tė
vus.

L. ir S. Bartininkai jau yra 
abu pensininkai, turi dvejus 
namus ir laikomi vieni iš tur
tingesni ųjų lietuvių Winnipe- 
ge. Myli savo gimtąjį kraš
tą Lietuvą, o ypatingai savo 
gimtąjį kampelį — mieląją 
Dzūkiją.

Winnipeg'e dar gyvena S.
Bartininkienės vienintelis 
brolis Vladas Armanavičius, 
kuris kaip Ir visi kiti pasi
traukė nuo žiauriojo okupan - garos 
to rusų. Vladas, atvykęs ' į 
Liubeką a.a.kun.Vaclovo Mar-
tinkaus buvo pakviestas moky- ME.
tojauti į šeštadieninę lietuvių Vasario 16-toji yra idena 
mokyklą ir ten išdirbo iki iš- iš SVARBIAUSIU mūsų 
vyko į Kanadą. Buvo veiklus švenčių. Šįmet tai bus 65-oji 
organizacijose, bet ta nei ai - nuo Lietuvos Nepriklausomy- 
minga kaulų vėžio liga pakir-bės paskelbimo.
to jo sveikatą ir nemažą dalį

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r.— T v. v. , šeštadieniai s 9 v.r. r- 12 v.p.p.

Narys of "Better Business" Būro

INSURANCE * Namų—Gyvybės
* Aut ome bili u.
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P iA5 

laiko praleidžia ligoninėse.
L. ir S. Bartininkai, nežiū

rint jau senyvo amžiaus, vra 
sveiki ir linksmi. Jie priklau
so lietuvių parapijai, KLB - 
nės Winnipeg*© apylinkei ir 
Lietuvių Klubui. Savo ištek
liais gausiai yra parėmę baž
nyčią statant, o ypatingai sta
tant Lietuvių Klubą, kuriame 
ir dabar L. Bartininkas irta 
Klubo v-bos nariu.

Tad sėkmės Liudui ir Star 
sei Bartininkams ateities gy
venime. . K. Strikaitis

st. Catharines
BUS MINIMA VASARIO 16 —JI

St. Catharines Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba šiais 
"Aušros Metais" ruošia iš
kilmingą 65-rių metų VA - 
SARIO 16-tosios MINĖJIMĄ , 
kuris įvyks VASARIO 19 d. , 
ŠEŠTADIENĮ, Multi Culture 
Centre, 185 Bunting Road.

Minėji mo pradžia-6 v. v., 
programa - 7 v. v.

PROGRAMOJE:
Trumpa oficialioji dalis, 

kun . J. Butkaus,OFM invoka- 
cija ir gerai žinomo visuo - 
menininko- Kanados Lietu - 
vių Bendruomenės Visuome
ninių Reikalų K-jos Pirmi - 
ninko inž. J.V.D a n i o iš 
Ottawos paskaita.

Meninę programą atliks 
Toronto LIETUVIU NAMŲ 
DA INOS VIE NE TA S, vad. muz 
D. Deksnytės -P o' w - 
e 1 1.

IŠKILIOS LIETUVAITĖS 
-pristatymas - karūnavimas.

Po minėjimo -i VAIŠĖS 
šilta vakarienė, loterija, ba- 
ras. >

VASARIO 20 d. , SEKMA - 
DIENI, 1O v. r. -iškilmingos 
PAMALDOS už laisvę žuvu
sioms, Sibiro tremtiniams , 
tautos kankiniams ir parti
zanams prisiminti.

Pamaldų metu giedos sol. 
V. ir A . PAULIONIAI.

Po pamaldų-VA ĮNIKO PA
DĖJIMAS PRIE PAMINKLO.

SVARBU:
VASARIO 16 d. .TREČIA - 

DIENI, 12 vai. , prie CITY 
HALL mūsų tautinės vėlia
vos pakėlimas, dalyvaujant 
Miesto Merui Roy ADAMS, 
valdžios pareigūnams ir tau
tinių grupių atstovams.

Valdyba PRAŠO visus Nia- 
Pusiasalio lietuvius

skaitlingai dalyvauti VĖLIA
VOS PAKĖLIME ir MINĖJI-

Bendruomenės Valdyba

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA L IETUVA

6

6

Kazimie.ro


Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —
HAM/LTONO LIETUVIU

KREDITOr r

DEŠINĖJE-
NIDOS KLUBO VALDYBA
PRIEŠ 15 METU

KOOPERATYVAS

TALKA
83U Main St. E.
L8M 1L6
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
deposltus (P.C.A.)........... ■ 6 %
santaupas....................7.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas...................... T %
•erm.depoz. 1 m..........9.5 0 %
term, depot. 3 m............ 10 %
rag. pensijų fondo.......... 9 %
M dienų depozitu* ..... 9.25 %
DARBO VALANDOS: pirmadieniai*, antradieniai* |r ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 Iki 1 v. P-P- penktadieniai* 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., ieitadienial* nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

IMAME UŽ.
neklln. turto pa*k.   12 % 
asmeninas paskola*  15 %

Nemokcma gyvybės ir asm. paskolą drauda 

Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į 

HAMILTONO

MONTREALIO MEŠKE
RIOTOJU irMED ŽIOTO - 
JŲ "NIDA" KLUBO 
VALDYBA. Sėdi iš kai
rės: J. RAČINSKAS, J. 
ŠIAUČIULIS, B. KIRSTU
KĄ S/pirm./, A. MYLĖ 
/kasininkas/, A. ŽIŪKAS; 
stovi- J. ZAVYS,A.KAD 
VAITIS, J. DAUMANTAS, 
S. POCA USKA S. Trūksta 
M. KASPERAVIČIENĖS.

DABARTINĖ VALDYBA: 
J. ŠIAUČIULIS -p-kas, A.

I MYLĖ-vicep. ,V. PIE-
■ i ČAITIS-sekr. ,A. RA - 

I ČINSKAS -ižd. Nariai :
A. ŽIŪKAS, M. ir B.KAS

IS PERĄVIČIAI, M. GRIN- 
® KUS ir B. KIRSTUKAS .

montreal

TRADICINĮ VASARIO 16-TOJI IR TAUTOS FONDAS

ir įvairių parengimų metu. Taip pat galima pasiųsti čekį 
į LITĄ, Tautos Fondo sąskaiton D. 348. Norintieji, gali 
gauti mokesčių /taksų/ atskaitymo pakvitavimą.

Kaukių
d. BALIU1983 m. VASARIO 12

ŠEŠTADIENĮ 8 v.v.

Jaunimo Centro salėje

• Vertingos piniginės premijos 5—kioms
geriausioms kaukėms

• Baras • Užkandžiai
• Laimės staliukai • Turtinga loterija

ŠOKIAMS GROS "Bob Shows Sound Investement" orkestras

ĮĖJIMAS $ 5.- Suaugusiems
$ 3. — Studentams 

SKAUTU RĖMĖJU KOMITETAS

• VASARIO 16 -toji bus mi - PAMINĖJIMAS.
niniaSCOTT PARK gimnazi- Kviečiami visi lietuviai 
jos auditorijoje VASARIO 13 PAr visas 1 i etuvių ruoniam as 
d.,4 vai.p.p. dienas aplankyti parodas,

maisto gaminių išpardavimą 
ir kt. ir dalyvauti Nepriklau
somybės atstatymo 65 metų 
paminėjime. Visų tautybių 
pavilijonų parengimams ap
lankyti pasas kainuoja $1O. - 
suaugusiems, $5. - pensinin
kams ir studentams, jaunuo
liams ligi 12 metų amžiaus — 
veltui. Vienkartinis įėjimas 
— $4. -. Sudbury A-kės V-ba
• Jonas ir Marija ČEBA'TO 
RIA1 nusipirko namus Win
dsor, Ont. ir persikėlė gy - 
venti. Namus Sudbury pair
davę.
• J. E. JASINSKAJ išvyko,

Sudbury
Sudburio miestas švenčia 

šimtmeti- Ta proga daugia- 
♦kultūrinė organizacija ruo
šia "Heritage showcase" — 
karnavalą. Dalyvauja visos 
tautinės grupės. Kiekviena 
tautinė grupė jų numatytose 
vietovėse — salėse ruoš tau
tinio meno parodas, maisto 
išpardavimus, menines pro
gramas.

Karnavalas vyks š. m. va
sario mėn. 10-20 dienomis .

Už poros savaičių minėsime jau 65-ąsias mūsų vals
tybės atstatymo metines. Likimas nepagailėjo mūsų tau - 
tai audringų laikų, grubaus kelio mūsų tautos tragiškoje 
istorijoje. Jau taip likimo buvo lemta, kad mūsų prote - 
viai pasirinko žavingas Nemuno ir Neries pakrantes, ku
rias jie taip narsiai gynė nuo priešų iš Rytų, Vakarų, Šiau
rės ir Pietų. Taip jau atsitiko, kad mūsų senolių ir liki
mo parinktos žemės lopinėlis daugel kartų buvo didžiųjų 
tautų konflikto centre. Mūsų gimtoji Lietuvos žemelė am
žiais buvo ir tebėra laistoma mūsų bočių ir brolių krau
ju. Heroiškai gynė mūsų protėviai šventą Lietuvos že - 
melę. Nežiūrint milžiniškų jų sudėtų aukų, daug kartų 
skaitlingesnės priešų'hordos laikas nuo laiko ją okupuo
davo.

1918 metų vasario 16 d. Lietuva vėl atstatė savo vals
tybingumą. Tačiau 1939 m. eigoje kilusio II-jo PashUlinio 
Karo audrose, mūsų tauta ir valstybė vėl buvo skaudžiai 
paliesta. 1940 m. vasarą jos laisvė ir nepriklausomybė 
buvo raudonųjų tankų suvažinėta. Dabar, kai iki šiol ne
girdėtos Afrikos ir Azijos tautos ir tautelės sukūrė savo 
nepriklausomas valstybes, mūsų tūkstančio metų senumo 
tauta, su seniausia indoeuropiečių prokalbe vis dar te - 
bekenčia svetimųjų jungą. Senoji lietuvių kalba yra pa - 
stumta į antrąją vietą savame krašte, savoje tėvynėje 
Mūsų brolių sūnūs yra siunčiami žiauriam likimui į to - 
limus Azijos kraštus. UŽ KĄ? Dėl ko mūsų tautos jau - 
niausi žiedai turi žūti žiauraus okupanto siunčiami į to
limus Rytus, į tolimus raudonosios imperijos pakraš
čius kovoti ir žudyti savo laisvę ir tikėjimą ginančias 
Afganistano ar kitas Azijos tautas?

Jau laikas ryžtingai pakelti mūsų ir kitų broliškųjų 
bendro likimo Europos kraštų čia, Vakarų pasauly esan
čių tautiečių balsus,griežtai reikalaujant Maskvą sustab
dyti mūsų tautų, o ypač mūsų jaunimo genocidą, išsiun - 
čiant juos baisiai mirčiai, toli nuo savųjų gimtųjų namų .

Tautos Fondas yra didžiausias kovos už mūsų tautos 
laisvę ir jos vaikų gelbėjimo rėmėjas bei finansuotojas . 
Tautos Fondo lėšomis yra remiamas Vyriausias Lietu - 
vos Išlaisvinimo Komitetas, jų veikėjų žygiai, jų rašo - 
mos diplomatinės notos.de marša i Jungtinėse Tautose ir 
jų palaikomi nuolatiniai ryšiai su draugingomis vyriausy
bėmis. Tautos Fondo lėšomis yra siunčiamos laisvojo

KVIECIAME
Montrealio Lietuvių Žve

jotoje- Medžiotojų Klubas 
NIDA vasario 26 d. .Aušros 
Vartų salėje ruošia metinį 
praeitų metų sezono uždary
mo ir šių metų sezono ati
darymo šaunų, tradicinį 
žvejų- medžiotojų VAKARĄ.

duetą, o p. p. R i- 
i a i žada paruošti 
retų patiekalų vaka-

naujai persitvarkiu-
TRIMITO or-

Stankevičiaus.
Išgirsime naujai susida

riusį iš žvejų "Linksmųjų 
Brolių" 
m e i k 
skanią 
rienę.

Gros
šio sąstato

J jį maloniai kviečiami visi kestras, pagal dalyvių pa- 
Montrealio lietuviai ir sve
čiai.

Vakaro meninę programą 
išpildys dar mažai Montre- 
alyje žinomas, bet daug ža - 
dantis Mergaičių TRIO, va
dovaujamas muz. Aleksandro
| V. ' . . . .. .. >. -rrr.fc.XO

CHURCHILL APIE KNYGAS .
"Jeigu jūs negalite perskaityti visų savo turimųjų 

knygų, tai bent pačiupinėkite jas, arba, kitaip sakant, 
paglamonėkite - apžiūrinėkite jas, tegu jos atsiverčia 
ten, kur netyčia pasitaikys, perskaitykite pirmąjį sa - 
kinį, kuris patrauks jūsų akį, padėkite savo rankomis 
atgal J lentyną, sudėkite jas pagal savo planą, kad žinotu
mėte , kas kuriose yra, ir jūs nors žinosite, kur jos yra. 
Tegu jos būna jūsų draugės; tegu jos būna bent jūsų pažįs
tamos "

geidavimus.
Visi Klubo nariai - kurių 

šiuo metu yra 82/ maloniai 
kviečiami su savo artimai - 
siais ir svečiais NIDOS Klu
bo vakare dalyvauti.

NIDOS KLUBO VALDYBA

VERDUN SHELL
Lietuvių tautinio meno iš
dirbinių paroda, maisto iš
pardavimas, pasirodymai ,

ir apsigyveno London, Ont.
• Vytautas STEPŠYS, bai
gęs gimnaziją, išvyko ir tar-

pasaulio radijo informacijos į Sovietų okupuotus kraštus.
Artėjančio Vasario 16-sios šventės minėjimo proga 

bus renkamos lėšos Tautos Fondui paremti. Visa Mont-

5860 AVE. VERDUN
Atidaryta nuo 7 vai.ryto Iki II vai,vakaro.

vyks "Le Centre De Jeunes , 
20 Ste Anne St."(Buvusioje 
Šv. Juozapo ligoninė) VASA
RIO mėn. 10-11-12-13 dieno
mis nuo 12 vai. ligi 11 vai. 
naktįes. Vasario mėn 12 d. 
toje pačioje salėje, prade
dant 6 vai. vakaro vyks LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOM Y -

nauja Kanados kariuomenė - 
je. Šiuo laiku kariuomenėje 
gyvenimo sąlygos geros, at
lyginimas geras, galimybė 
gauti akademinį išsilavini
mą. Ekonominiam gyveni - 
mui pablogėjus, atsiranda 
daug kandidatų, norinčiųtar- 

______________________ nauti Kanados kariuomenėje, 
BĖS ATSTATYMO 65 METU tik labai mažai pri i m a. J. Kr

realio ir kitų lietuviškųjų centrų visuomenė yra malo - 
niai kviečiama savo skaitlingu dalyvavimu paremti mūsų 
pastangas kovoje už Lietuvos valstybingumo atstatymą 
bei jos vaikų gelbėjimą nuo klaikios mirties tolimame Si
bire ar Afganistano kalnų prarajose. . .

'TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
MONTREALYJE

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

t Lt etiniams speciali nuolaida J 
{Atidaryta Šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

Hour 
Service

$ 1.50 kelnes 
pristatant
ir atsiimant

SKAMBINKIT: 365-7146

jDMs B
NETTOYEURS CLEANERS

365-7146
nei-A cmtmu

365-1143 465-M* fM. La**H*
766-2667

• Skirtas aukas TAUTOS FONDUI Montrealyje priima AV 
Spaudos Kioske kiekvieną sekmadienį tuojau po pamaldų

Erotai.^ <s44/<?.
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

Tel. 845 -2912 embassy fur

1983.11.3
7 psi.

7

7

notos.de


montreal
MIRĖ :

• JAKONIENĖS Natalijos 
motina praeitų metų gruo
džio 24 d. mirė Lietuvoję.
• PETRONIS Povilas, 80 m 
mirė.

Jis buvo ir rūpestingas NL 
talkininkas.

Liko žmona ir 2 dukterys 
su šeimomis.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

PRIMENAME MIELIEMS SKAITYTOJAMS,KAD,KAIP JAU BUVO RAŠYTA,“NL“ PRENUMERATA 
UZ 1983 metus YRA PAKELTA iki 16 doL PRAŠOME NEUŽSIMOKĖJUSIUS NEDELSTI, NES 
PRAĖJUS 3 men,, PASTAS PAKELS MUMS TOKIŲ. LAIKRAŠČIŲ. SIUNTIMO MOKESTį .
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LITAS MONTREALIO LIETUVIU 

KREDITO UNIJA

PARENGIMU KALENDORIUS 
VASARIO 13 d/.- Lietuvos 
Nepriklausomybės Atstaty
mo 65- osios sukakties mi
nėjimas: Verdun Catholic 
High School Salėje, 6100 
Champlain Blvd., Verdun , 
3 val. p. p.
VASARIO 26 d. - "NIDOS" 
KLŪBO Vakarienė, Aušros 
Vartų Parapijos Salėje, 7 v. 
KOVO 5 d. - LIETUVOS KA
RALIAUS MINDAUGO ŠAU - 
LIŲ KUOPOS susirinkimas 
tuojau po pamaldų.
KOVO 19 d. , ŠEŠTADIENĮ , 
3 v. p. p. LITO narių METI
NIS VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS.
AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS 
"RŪTA”

ruošia savo nariams UŽ
GAVĖNES VASARIO mėn.15 
dieną.

Numatyta 1 v.p. p. inž. Al
gio KLIČIAUS skaidrių de
monstracija ir 2 v. p. p. -vai
šės.

Užsirašyti IKI VASARIO 
13 d. Vaišės- $3, -.
ATITAISOME ;

Praeitame "NL" RĖMĖJŲ 
ir AUKOTOJŲ sąraše Jvv - 
ko klaidų. Turi būti:po $25 
aukojo A.Vileniškienė irV. 
Kerbelis.
"ŠALPAI” AUKOS VIS DAR AUGA

"ŠALPAI" aukos vis auga . 
Kiekvieną sekmadienį atsi
randa naujų aukotojų. Todėl 
aukotojų sąrašas ir rezulta
tai bus paskelbti kiek vėliau

DAINOS SOL. GINAI 
CAPKAUSKIENEI

Šiuo metu kompozitorė 
Giedrė GUDAUSKIENĖ yra 
sukūrusi rinkinį"Dainos ko
loratūriniam sopranui”. Ja- 

,me yra lietuvių liaudies dai
nos "Apynėlis” ir "Oi, tu, 
kregždute”, "Gintarėlis" 
L. Andriekaus žodžiai ir 
"Meilės sapnas" / daina be 
žodžių/.

Rinkinys dedikuotas žy
miajai mūsų solistei-kolo- 
ratūriniam sopranui Ginai 
Čapkaūskienei.

Spausdinamas lietuvių ir 
anglų kalbomis Highland Mu
sic Publishing Co. , Los An
geles.
• LITUI plečiantis, supla
nuota užimti AV klebonijos 
apačioje visas patalpas, į- 
skaitant chorų repeticijų 
kambarį.

iitas chorams repeticijų 
kambarys bus įrengtas pa
rapijos salėje ir taip supla
nuotas, kad parengimų metu 
bus galima paversti į barą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO 65 METŲ, 

sukakties

MINĖJIMAS
įvyks ?.m. vasario 13 d.

11 vai. r.- IŠKILMINGOS MIŠIOS
Aušros Vartų ir šv. Kazimiero bažnyčiose

3 vol. p.p. - MINĖJIMO AKTAS
Verdun Catholic High School Salėje 
6100 Champlain Blvd., Verdune;

PROGRAMOJE:
e Paskaita — Linas KOJELIS iš Washington
• Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ
• Jungtinis Choras: AV Parapijos, Vyrų Oktetas, 

Mergaičių "Pavasaris”, ir Sv. Kazimiero pcrap.
e Muzikai ir dirigentai: M—me M. ROCH,

M. MILOX ir A. STANKEVIČIUS
• Montrealio Ansamblis "GINTARAS”

RENGIA- KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA
VISI DALYVAUKIME I

1465 DE SEVE STREET, ilONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas. 766-5627 

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Certifikatai min. S 1,000.00
1 metų.............. 9.75 %

Terminuoti indėliai
1 metų.............. ,9.5% •
ISO-364 d...... 9.25%
30- 179 d........ 9%

Trumpalaikius indėlius 
už S 20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Spec tolios .. 
Su draudimu

Čekių sąskaitos.....
K ON F iDENCl ALŪ Š Tr G R E?f AS P AT ARN A V IMA S 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI - VELTUI

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

. 8.5% 
8.25%

.6%

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
12:00 - 6:00 
10:0U - 12:30

6:00 - 8:00
12:00 - 6:00

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

S.v

14 4 0 
S uit e 
Tel :

N a muj

DR. J. MA LĮSK A
NANTU GYDYTOJAS 

St. Catharine W.
6 00, Montreal, P, Q. 
866-8233

4 88-85 2 8

K
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VASARIO 16 PROGA

PRAŠO AUKU VISUOMENINEI-POLITINEI VEIKLAI PAREMTI

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

ANADOS LIETUVIAI AUKOJA KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ, VIENINTELĖ KANADOJE, NUOLATOS 
RŪPINASI LIETUVOS IR JOS SUVERENUMO REIKALAIS, PALAIKO NUOLATINIUS 
RYŠIUS SU KANADOS VYRIAUSYBIU INSTITUCIJOMIS IR INFORMUOJA KANADOS 
VISUOMENĘ .

1982 METU ATLIKTU DARBU SANTRAUKA YRA PASKELBTA SPAUDOJE

KLB yra Kanados vyriausybės pripažinta ir įregistruota, todėl $15.-*- ir didesnės 
aukos atleidžiamos nuo mokesčių.

Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siųsti šiuo adresu :
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ, 1011 College St. Toronto, Oht. M6X 1A8

KLB KRAŠTO VALDYBA

DR. A.O. JAUGELIENĖ
dantį; gydytoj 4

1410 (iu) SI.
Suite 11-12 Montreal P.O.
Tel: B32-6662

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

> r y I o k o i d I t n n v o 9 o • m Iki
I 9:30 p. m 
i k i

10 p . m.

1440 RUE ST AtEXANORE MONTREAL. OuESEC 
sum igoa HjA 2G6 TĖL 288-9646

member D. N. BALTRUKONIS
IMME?l>BLES -r CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

Tel.: Business: 482-3460 
Residence: 767—4690

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL . P.O. H32 2M9

Nekilnoj amo turto patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

S ak rr> o d i • n 
GREITAS , 

76 26 C* n t r al St . VI I I • L
Tel: 366 -974 2 ir 365-0 505

9:30 p. m.
NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

P. a

Dr. A. S. POPIERAITIS
e. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. c. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sh e < b r o o k S».W.
Su,te 215, Montreal. P Q. T.l. 9 3 1-40 2 4

M. D.
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PRIIMAMI SKELBIMAI ( 
JUBILIEJINĮ METRAŠTĮ 
Montrealio Šv.KAZIMIERO 
PARAPIJOS 75 m. JUBILIE • 
JUI, kuris bus minimas BA 
LANDŽIO 16-17 d.d. Rengimo 
Komisija yra užplanavusi 
išleisti METRAŠTĮ. Jame 
atsispindės seniausios Ka
nados lietuvių emigrantų pa
rapijos istorija ir tautinė 
bei religinė veikla.

Metraštis domina visus 
lietuvius Kanadoje. Ypatingą 
dėmesį ir vietą jame turėtų 
užimti ir mūsų profesiona
lai, prekybininkai, organi
zacijos. Iš jų dedamų svei
kinimų bei skelbimų galima 
lengvai sužinoti kas kokioje 
profesijoje dirba, kokiose 
šakose reiškiasi ir kokios 
organizacijos labiau pasižy
mi. Už skelbimus,pristaty
tus simpatiška sveikinimų 
forma, surenkamos sumos 
įgalins Metraštį tinkamai

suredaguoti ir dailiai iš 
leisti.

Siunčiant skelbimus ir 
sveikinimus galima pridėti 
vizitinę kortelę, kitur tilpu - 
šių skelbimų ištraukas ir 
bendrai kas padėtų juos pa - 
daryti gražesniais ir puoš - 
nesniais.

Skelbimus,sveikinimus ir 
čekį prašoma siųsti:St.Ca - 
simir’s R. C. Church, Mont - 
real, 3426 Parthenais,

VAIVORYKŠTĖS susirenka 
regi liariai pirmadieniais J 
AV parapijos patalpas austi 
staklėmis ir dirbti bendrai 
rištinį kilimą. Jo projektą 
paruošė Genutė Montvilienė.

Mielai priimamos naujos 
narės. Mokomas ir juostų au
dimas bei gobelenas.

Pirmadieniais dirbama 
nuo 6-9 vai. v.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
| 3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Regi
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 N>mų 376 -378 1

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

J. BERNOTAS
Place VIII* Merle, 

T.l : ( 5 14) 8 7 1- 1 4 30.

8 78 -9 5 34 RENKU

Senas lietuviškos knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medžiagą.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

LEONAS MARKAUSKAS 
yra grižes į Montreal^ 

1982
INCOME TAX PILDYMAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng . , M . En9. L. L. B. . B. C L.

701 Bonnuntyne, Va
Tai. Bur

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. .

e Dome E. Suite 504 
u! . Quebec, H2Y 1B7,

kampos 2—nd Ava.), Qua. H4G 1E6 
769-8824 ; Residence: 366-624:

MIC

LEONAS
SALES

GURECKAS 
MENAGERTRANS QUEBEC SIDINGS LTD

AL1UMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGEUAl, 
APKALIMAI AUUM1NIJUM, PLIENU, PLASTINE 

IR
APDRAUSTAS

NAVININKAS: John OSKOWICZ

Telefonas: 721—9496

o

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

n f ū_r_o__v «i k j ,

NOTARĖ

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

j: Res- Tel: 453-9 142
K TiSHSc!5HS2SZ52S2J>2S2L52SHS2S^S2S2S2S2SHSZS2SH5H52SBS2SB52SZ5Pf

ii 
e 
t 
& 
5 
c 
D 
t 
0
C 
tz 
&

LIETUVOS PAŠTO ŽENLKŲ 
1918- 1939 IŠPARDAVIMAS

LEONAS MARKAUSKAS 
7085 MARQUETTE H2E 2C6 

TEL- 374 - 6077

MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5

montreal west 
automobile
PONTIAC e BUICK e ASTRE
NERIBOTAS pasirinkimas vartotų 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIUI 
NEĮTIKĖTINAI geros SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI įsigyti i 
mūsų firma nuoširdžiai ir 
SU IŠIMTIMI JUMS, pasitarnausi 
UŽEIKITE I JSITIKINKITEI 
pasinaudokite f

PASIKALBĖKITE SU
Menace r’i u L eo GURF.CK.AS

GM

muj montreal west automobile > 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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