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SAVAITINIAI
STAIGUS KAINŲ PAKĖLIMAS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kaip pranešama iš Mask
vos, sovietinė valdžia, be 
jokio Įspėjimo, pakėlė kai
nas popieriaus, plieno, med
vilnės ir kitų rūšių produk
tams. Pakėlimas Įsigaliojo 
nuo vasario 1 dienos,bet pir
kėjai susigaudę apie tai tik 
po keliolikos dienų. Kainos 
nepakeltos maisto produk
tams, bet .pav.už Įvairius 
metalinius Įrankius, siūlus, 
medžiagas,dažus, plokšteles 
ir net tualetini popierių/ku- 
rio ir taip jau trūksta/reikia 
mokėti brangiau

SUMAŽINS GAZOLINO 
KAINAS

Oficialiai prieš Uolias 
savaites,Quebec’o prov. vy- 
vyriausybė sumažino gazo
lino kainas 1. 6 centu už lit -. 
rą. Be abejo, tai galėjo pa - 
daryti jau sausio mėn. 1 d. , 
bet/taip aiškino oficialus PQ 
vyriausybės atstovas/,, tai 
nebuvę galima padaryti dėl 
vykusios kainų kovos tarp 
atskirų bendrovių. Tikro
ji priežastis: provincinė val
džia per delsimą susirinko 
milijonus dolerių savo bili
joninėms skoloms padengti

SUIMTAS TIKINČIŲJŲ TEISĖMS 
GINTI KOMITETO NARYS 
KUN. ALFONSAS SVARINSKAS

Viduklės klebonas, vienas 
veikliausių Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Komiteto narių , 
ilgą laiką persekiotas vieti - 
nės komunistų valdžios, sau
sio 26 d. , oficialios spaudos 
agentūros Sov. Sąjungoje 
"Tass" pranešimu, buvo su
imtas. Jam sudaryta byla 
už " nekonstitucinę prieš - 
valstybinę veiklą".

Apie tai buvo pranešta ir 
Amerikos spaudai-New York 
Times, Daily News ir kt.

Svarstoma, kodėl šis Įvy
kis pranešamas net "Tass " 
agentūros. Gal todėl, kad 
kun .Alfonsas Svarinskas bu
vo žinomas visame pasauly
je dėka "Kronikos". Be to , 
gal būt tuo Maskva nori pa - 
rodyti savo nepasitenkinimą, 
kad Popiežius, paskirdamas 
naujus kardinolus, Į jų tarpą 
įjungė ir latvių vyskupą Ju- 
lijans Vaivods.

NUODINGA MEDŽIAGA 
NIAGAROS UPĖJE

Intensyvūs Ontario prov. 
Aplinkos Priežiūros Minis
terijos tyrimai rodo, kad yra 
nuodingo chemikalo dioxin 
Niagaros upės nevalomame 
vandenyje. Galutiniems re
zultatams Įrodyti reikia at - 
likti dar eilę tyrimų.

[VYKIAI
IRKLAI ATNEŠĖ LAISVĘ

Iš Liubeck’o, Vakarų Vo
kietijos praneša, kad 45 m. 
amžiaus Rytų Vokietijos uni
versiteto lektorius su savo 
žmona ir dvejomis paaug
lėmis dukterimis pabėgo į 
Vakarus.

Jie per 7 valandas nusiyrė 
50 km. šąlančia, vėjų pla
kama Baltija, su 2.1 metro 
ilgio valtimi.

Jis pasisakęs, jog jo duk
roms buvo neleista siekti 
aukštesniojo išsilavinimą 
ir tik Vakaruose jis galėsiąs 
jas išauginti krikščioniškoje 
dvasioje.

JAPONIJA MOKOSI iŠ 
KANADIEČIŲ

Gana keista, bet japonai 
nori pasimokyti iš kanadie
čių, kaip išspręsti valstybi - 
nio geležinkelio deficitą.

Japonijos geležinkelis jau 
eilę metų neša vis didėjan - 
čias kainas, išlaikant nepel
ningas, vietines, tolimesnė
se vietovėse besirandančius 
geležinkelio linijas.

Japonijos geležinkelio ad
ministracijai didelį ĮspūdĮ 
padarė CN naudingas spren
dimas su CN bokštu Toron
te ir CNCP telekomunikaci
jos tinklų tvarkymas,pade -- 
jęs Kanados geležinkeliui 
atsikratyti skolų naštos.

ŠIURPĄ KELIANTIS 

FANATIZMAS
Artėjant rinkimams Indi

joje, Assam valstijoje kilo 
didžiulės riaušės, trukusios 
3 savaites ir pareikalavu - 
sios virš 1OOO žmonių aukų.

Indijos aršieji buvo la
bai griežtai nusistatę su
teikti balsavimo teises mu
sulmonams imigrantams iš 
Bangladešo.

Pakistane-apie 10.000 
žmonių minia, Sunni musul
monai, augant konfliktui su 
Šiitais ir Irano mususlmo - 
nais, bandė užpulti banką ir 
policijos stotĮ. Jte reikalau
ja ištremti Irano konsulą , 
nes jis kišasi į Pakistano 
vidaus reikalus. Suimta ar
ti 1OO, keletas policininkų 
sužeisti.

GERA PORCIJA FEDERALINO 
BIUDŽETO -QUEBEC’O 
PROVINCIJAI

Kanados federalinė išmo
ka Quebec’o provincijai šiais 
metais pakils $ 700 mil.

Quebec’o provincija, su
daranti 26% Kanados gyven - 
tojų, gaus 30% visos fede - 
ralinės sumos, skiriamos 
provincijoms.Ši suma pa - 
dengia Įvairius projektus , 

pradedant švietimu ir bai
giant socialiniu aprūpinimu .

SUTARĖ DĖL
AUTOMOBILIŲ IMPORTO

'Kanados Tarptautinės 
Prekybos Ministerijai pavy
ko susitarti su Japonija, kad 
būtų apribotas Japonijoje 
gaminamų automobilių im - 
portas Į Kanadą. Šiais me - 
tais bus Įvežama 11. OOO au
tomobilių mažiau.

Apie draugiškoje atmosfe
roje vykusias derybas pra - 
neša Kanados Užsienių Rei
kalų Ministerija.
BILL 111 NEBUS PAMIRŠTAS
Tris savaites užtrukęs mo

kytojų ir bendrojo fronto 

Siu namų antrajame aukšte 1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbta, 

kad atstatoma Lietuvos nepriklausomybė. Čia posėdžiaudavo Lietuviu 
Taryba. Namai randasi priešai s Vilniaus universiteto didžiuosius 
vartus, priešais šv. Jono varpinę.

CANADIAN COUNCIL OF CAPTIVE EUROPEAN NATIONS. 
CONSEIL CANADIEN DES PAYS EUROPĖENS CAPTIFS.

OTTAWA
PRANEŠIMAS DĖL ŽEMĖLAPIO PATIKSLINIMO

The publication by the Commissioner of Official 
Languages in early February of a revised and corrected 
second edition of the World Languages Map has finally 
resolved the long standing issue of the fair and equal 
treatment of various languages both in the Canadian and 
in world context.
Significant shortcomings of the first edition, wich have 
caused widespread concerns among the various ~ethno - • 
cultural communities in Canada, have been corrected in 
the second edition, wich now meets the essential criteria 
of fairness and accuracy.

Amon the most noteworthy revisions and updates, 
wich have been incorporated in the new World Languages 
Map , are: v

a/ addition of several East European languages, such 
as Ukrainian, Byelorussian, Lithuanian,Latvian,Esto - 
nian and others, wich had been ommitted in the first edi
tion;

OOO
SIBIRE IR BOLŠEVIKŲ BEI NACIŲ KALĖJIMUOSE bu

vusių politinių kalinių suvažiavimas Šaukiamas š. m.kovo 
12 d. Čikagoje, Jaunimo Centre. Visi buv. politiniai kali
niai prašomi tuoj pat registruotis, nes ir tie, kurie dėl su
sidariusių kliūčių atvažiuoti negalėtų, adresu: J. TVAŠAUS- 
KAS, 3222 W. 66 Place, Chicago, IL 60629. Užsiregistra
vusių pavardės viešai nebus skelbiamos. Dėl neesamų są
rašų ir nežinomų adresų — kvietimai Į suvaž.iavimą nebus 
siunčiami.

DARIAUS - GIRĖNO transatlantinio skrydžio 50 metų 
minėjimas-bus liepos 4d., 2 vai. p. p. prie Dariaus-Girėno 
paminklo, 'Marquette parke, Čikagoje, II-jų PLD metu. 
MARIJA KRAUCHUNIENĖ PASKIRTA LIETUVOS GARBĖS 
VICEKONSULE CHICAGOJE

Ministeris S. Lozoraitis, Lietuvos Diplomatinis Še
fas paskyrė Mariją Krauchunienę LietuvosGarbės Vice
konsule Lietuvos Generaliniame Konsulate Chicagoje.

Ryšium su tuo Lietuvos atstovas dr.S.Bačkis papra
šė Valstybės Sekretorių, kad JAV Valstybės Departamen
tas sutiktų ją tokiu titulu pripažintu

Sausio 20 d. iš Valstybės Departamento atėjo oficia
lus raštas, suteikiantis toki pripažinimą.

Marija Krauchūnienė - Januškaitė yra gimusi Ja - 
nonių kaime, Kurklių valsčiuje, Ukmergės apskrityje 
1923 m. , baigė PedagoginĮ Institutą Kaune. Atvykusi Į JAV 
1947 m. Chicagoje baigė Wright Jr. College. Jos vyras y- 
ra Chicagos Title and Trust Co. vicepirmininkas. Ji pa
sižymėjusi visuomenės veikėja.
PAKARTOTINAI SIŪLOMAS NOBELIO PREMIJAI
VIKTORAS PETKUS

Ambasadorius Max Kampelman’as pranešė, kad Eu- 
ropds Saugumo ir Bendradarbiavimo Komisijos Kongre
so nariai vėl nominavo aštuonius kovotojus už Žmogaus 
Teises 1983-jų metų NOBELIO TAIKOS PREMIJAI: Jurij 
Orlov, Anatoli j Ščaranski ir Mykolą Rudenko iš Sovietų 
Sąjungos, Viktorą PETKŲ iš Lietuvos, Vaclov Havel iš 
Čekoslovakijos ir Lech Walesą, Jack Kuron ir Adam 
Mičnik iš Lenkijos.

Praeitais metais šis pasiūlymas Nobelio Taikos Pre
mijos Komisijos Norvegijoje buvo apeitas, bet dabar ji iš 
naujo kelia Helsinkio Komisijos nariai Amerikos senato
riai ir Kongreso atstovai.

Veiklus Madrido Konferencijos dalyvis prieš porą 
metų, JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos narys Ri
mas Č e s o n i s artimai bendradarbiavo su M.Kampel- 
man’u ir buvo jam pateikęs daug vertingos medžiagos

streikas oficialiai užsibaigė, 
tačiau nelegalus Bill 111 PQ 
vyriausybės Įvedimas 
ir ypač, nusistatymas prieš 
vienos grupės profesiją bei 
nenoras eiti Į bet kokį kom
promisą ar derybas, paliko 
giliai ĮsirėžusĮ nepasitikėji
mą vyriausybe. Kaip galėjo 
būti kitaip, jeigu šiuo Įs - 
tatymu yra nesiskaitoma nei 
su Žmogaus Teisėmis, nei 
su Konstitucija?

Streikavo 80.000 moky
tojų.

Studentai iš 15-kos uni - 
versitetų ir.CEGEP planuo
ja naujas eitynes, parody
dami savo pritarimą moky
tojų personalui.

b/ distinct color-coding of the respective national 
territories of each nation;

c/ significant improvement in the manner in wich Ca - 
nadian minority languages have been presented on the 
map of Canada; and

d/ addition of statistic on linguistic minorities in 
Canada based on the 1981 Census.

The revised presentation of linguistic facts and data 
both iti the world and in Canadian context cqrrects the 
errors and omissions of the first edition and meets most 
of the concerns expressed by ethno-cultural organizations

Šis pranešimas parodo, kaip reikia budėti ir pasisaky
ti už savųjų tautų reprezentavimą, ypač, kai tokius Įvai
rius žemėlapius sudarinėja žmonės, visai nesusisiekę su 
tomis etninėmis grupėmis. Keista, bet jau pakartotinai 
tokios "klaidos" atsitinka Įvairiais atvejais. Akivaizdu , 
iš kur tie sudarytojai - mokslininkai semiasi žinių. Pseu- 
do-moksliški darbai tikrai niekam neatneša naudos, nei1 
garbės...

Kanados^ Pavergtųjų Tautų Tarybą Ottawoje ; sudaro 
Baltgudų, Čekoslovakų, Estų, Latvių, Lietuvių, Vengrų', 
Kanados Lenkų Kongreso, Slovakų Lygos, Ukrainiečių Ko
miteto grupės .

Šiame žemėlapyje, kuris buvo skirtas mokykloms, 
nurodyta, kad Sov. Sąjungoje vartojama tiktai vie
na kalba - rusų /’./. Pažymėtina, kad tokių klai
dų atitaisymo reikalu reikėjo kreiptis Į Oficialių Kana - 
dos Kalbų Įstaigos direktorių Max Yalden, buvusiu dip
lomatu Maskvoje. Etninių grupių atstovai turėjo Įrodyti, 
kad rusų kalba tėra tik vienos sovietinės respublikos/ iš 
penkiolikos ’./ kalba. Reikia pripažinti, kad M. Yalden ŠĮ 
reikalą rimtai apsvarstė ir žemėlapi papildė, Įrašydamas 
šias kalbas: gudų , ukrainiečių, estų, latvių, lietuvių, a- 
zarbeidžaniečių, gruzinų ir armėnų. Buvo atspausdinta 
250.000 papildomų lapų ir išsiuntinėta mokykloms.

1

1



ESTIJOS 65-JI

U z Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada ' 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! 
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APIE ESTIJA

Estai savo valstybės ne
priklausomybės atstatymo 
manifestą paskelbė 1918 m. 
VASARIO mėn. 24 d. Tai 
Įvyko, bolševikams palikus 
kraštą prieš besiartinančią 
vokiečių okupacinę kariuo
menę. Vokiečių okupacinė 
valdžia nepripažino Estijos 
laikinosios vyriausybės , lik
vidavo visą estų kariuome
nę ir įvedė karo padėtį.Įsi
dėmėtina, kad tuo laiku dide
lės reikšmės turėjo užsie - 
nio/Skandinavijoje,Paryžiu- 
je, Londone/estų tautinė de
legacija. Jos sutartino vei
kimo dėka anglų,prancūzų ir 
italų vyriausybės 1918. V. 
pripažino Estijos nepriklau
somybę de facto. Taip vo - 
kiečiai buvo priversti pri
pažinti estų vyriausybę.

Estija 1938 m. gruodžio 
mėn.paskelbė absoliutų neu
tralumo įstatymą ir 1939. VI. 
7 pasirašė su Vokietija ne
puolimo sutartį.

SUKAKTIS 

likimo, taikingųjų, darbščių, 
besidžiaugiančių savarankiš
ku gyvenimu tautų- Estija ne
išvengė. Kilus karui, 1939 m. 
rugsėjo 28 d. Estija buvo 
priversta pasirašyti su Ta
rybų Sąjunga sutartį, kuria 
Sov. Sąjungai Estijos terito
rijoje leidžiama laikyti 25. 
OOO karių įgulą. Tarybų Są
jungą, apkaltinusi Estiją sa
vitarpinės pagalbos sutarties 
pažeidimu, 1940. VI. 16 įtei
kė kai ultimatumą, ir kitos 
dienos rytą bolševikų ka
riuomenė peržengė sieną ir 
okupavo visą kraštą.

Netrukus Estijos augštes- 
nieji pareigūnai buvo išvežti 
į Rusiją. Masinė deportaci
ją, kaip ir Lietuvoje, buvo 
vykdoma 1941. VI. 14-15.

Kilus karui tarp hitlerinės 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos, 
1941. VII. 8 į Estiją Įsiveržė 
vokiečių kariuomenė ir iki 
spalio 21 d. užėmė visą kraš
tą. 1944 m. Estija tapo II- ą

ESTIJA-ŠIAURĖS SESUO
Jo na s

Tačiau - Baltijos kraštų
VAKA RIS 

Tallinn'o miesto detale

kartą okupuota Sov. Rusijos
kariuomenės.

MĖLYNA BALTIJA, BALTO SNIEGO PUSNIS, 
ŽEMĖ - JUODA IR GERA. TA VO VĖLIA VALSTIJA, 
YRA MŪSŲ ŠIAURĖS NAMŲ SPALVOS.

SPEIGRAČIO VĖJAI ATNEŠA VIRŠ LIETUVOS
IŠ PEIPUSO EŽERO,SUOMIŲ IR BOTNIJOS ĮLANKŲ VĖSIĄJĄ 
ARKTIKOS ŠVIESĄ IR ŠVELNŲ BANGŲ ŠNEKĖJIMĄ NAKTIMIS.

ATNEŠA JŪSŲ IR MŪSŲ. BROLIŲ, IR SESERŲ, MIRTIES 
VILKSTINIŲ. AIMANĄ IŠ BEGALINIŲ TUNDRŲ IR TAIGŲ, 
KUR BAIGĖSI JŲ BAISIOJI KELIONĖ AMŽINO GRUODO KAPUOS

BET LIEKA JŲ PRIESAIKA MUMS^.KOL KVĖPUOS 
VISAM PASAULY BENT VIENAS LAISVAS / 
ŽMOGUSZ TEGUL NEPAMIRŠTA NIEKAD KIEK

KAULŲ UŽKASTA IR KANČIOMIS UŽMOKĖTA 
UŽ TĄ VIENĄ, TŪKSTANČIAIS KARTŲ MŪSŲ MINĖTĄ, 
KARTOTĄ, SVAJOTĄ , SAPNUOTĄ ŽODĮ : LAISVĖ^

BALTIC AMERICAN FREEDOM LEAGUE
P.O. Box 29657, Los Angeles, California 90029

Mieli lietuviai,
Linkėdami sėkmės 1983-se metuose, norime padėkoti 

visiems tiems, kurių darbo, moralinės ir finansinės tal
kos dėka Amerikos Baltų Laisvės lyga galėio atlikti tam 
tikrus darbus tėvynės Lietuvos labui. Iš svarbesnių at
liktų darbų norime paminėti šiuos:

1. Sibire Įkalinto prof. Vytauto Skuodžio faktas Ameri
kos spaudoje, radijo ir televizijos programose sušilau - 
kė tokio dėmesio, kokio nebuvo nuo Simo Kudirkos laikų. 
Tai pripažino tokie lietuviškojo gyvenimo vertintojai kaip 
ALT inf. skyriaus vedėjas kun. dr. J. Prunskis ir "Draugo’’ 
redaktorius Mykolas Drunga.

2. Lietuvos Nepriklausomybės šventė sukakties, po dau
gelio metų pertraukos, vėl susilaukė tinkamo JAV Valsty
bės departamento dėmesio;

3. Lygos suorganizuotas delegacijas priėmė tokie val
džios pareigūnai kaip dr.Richard iPipes, JAV Tautinės Sau
gumo Tarybos narys, ir Charles Z. Wick, JAV Tarptauti - 
nės Komunikacijos Agentūros direktorius, kartu su visu 
Amerikos Baiso štabu;

4. Suorganizuotos politinės konferencijos Čikagoje ir 
Los Angeles, kuriose dalyvavo Vaistbės departamento pa
reigūnai;

5. Sumegsti artimi ryšiai su Melvin Levitsky, valsty
bės sekretoriaus asistento vyr. pavaduotoju, ir Carl Girs- 
hman, JAV ambasadorės prie Jungtinių Tautų pavaduoto - 
ju Iš abiejų susilaukta Konkrečios pagelbos Lietuvos rei
kalui;

6. Leidžiama 20,000 "Baltic Bulletin ", kurio 4000 egz. 
siunčiama vyriausybės pareigūnams, Kongreso nariams, 
laikraščiams, radijo ir televizijų politiniams komentato
riams, universitetams, bibliotekoms ir 1.1. Gauta asme
niškų padėkos laiškų iš Baltųjų Rūmų, Pentagono, Kongre
so narių ir 1.1.

7. JAV Kongrese pravesta B a 11 ų laisvės dienos 
rezoliucija, kurią prezidentas pasirašė kaip Public Law 
97-196.

Išeivijos dėmesio ir skubios akcijos šaukiasi šios prob
lemos:

Afganistanu laisvės kovotojų nelaisvėn paimti rusųuni- 
formose lietuviai kariai; kalinamas prof. Vytautas Skuodis; 
Baitų laisvės dienos paskelbimas 1983 metais; Amerikos 
aktyvi akcija Balti jos valstybių laisvės reikalu Jungtinėse 
Tautose^Pasaulinės baltų konferencijos suorganizavimas 
ABL lyga įsitikinusi, kad ir toliau būtina leisti profesiona
liai redaguojamą "Baltic Bulletin".

Mielieji 1 i e t u v i ai, j e i kiekvienas šio laiš
ko gavėjas atsiųstų bent po $25, Amerikos 
Baltų Laisvės lyga būtų pajėgi visa energi
ja kibti į trijų-keturių išvardintų uždą vi - 
nių vykdymą.

Šia proga norime užtikrinti Jus, kad vertiname ir ger
biame kitų organizacijų dirbamus darbus, kad pasiruošę 
su visomis gera valia lojaliai bendradarbiauti, tik nesu
tiksime su bet kieno'įsakymu likviduotis. Esame įsitiki - 
nę, kad uždaviniai tokie dideli ir tokie svarbūs, kad darbo 
rankų niekad nebus perdaug.

Laukdami palankaus ir skubaus atsiliepimo, reiškia
me pagarbą. Pasira’se :

PRANEŠA ŠALFASS:
1 II-jų PLSŽ-nių Lauko Teniso varžybos

vienetų
II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių Lauko Teniso varžybas numatoma pravesti šiose 

klasėse: Vyrų A, Vyrų B, Vyrų senjorų (gim. 1958 ra. ir vyresnių), Jaunių (gira. 1964 m. ir 
jaunesnių), Moterų, Moterų senjorių (gim. 1948 m. ir vyr.), Mergaičių (gim. 1964 m. ir vyr.), 
Taipogi vyks vyrų, moterų ir mišraus dvejeto varžybos.

Žaidėjų amžius vyrų A ir B bei moterų vienetuose ir visuose dvejetuose yra neapribotas.
Vyrų A klasės.vienete gali dalyvauti tik iškilesni žaidėjai, aprobuoti PLSŽ-nių Lauko 

Teniso sekcijos. Dalyvavimas visose kitose klasėse neapribotas.
Varžybas numatoma pravesti per 5 ar 4 dienas, pradedant birželio 28 d. Jos vyks - • 

III inois universiteto aikštyne Chicagoje.
Smulkesnės informacijos yra pranešta visiems Š. Amerikos sporto klubams ir užjūrio 

kraštams.
Preliminarine dalyvių registracija atliekamu iki š. m, kovo 15 d. pas PLSŽ Lauko Teni

so varžybų vadovų A. Bartkų šiuo adresu:
Mr, Antanas Bartkus, 2-325 West 86-th Place, Chicago, IL 60652. Tel. (512)-757-7117.
Visi klubams nepriklausą, pavieniai žaidėjai ir ŠALFASS-gai nepriklausą sporto viene

tai, suinteresuoti dalyvauti Il-se PLSŽ-se, prašomi nedelsiant kreiptis bet kurį ŠALFASS-gos 
sporto klubą ar, tiesioginiai, į A. Bartkų.

Galutinis varžybų formatas ir kitos tolimesnės informacijos, įskaitant ir galutines 
dalyvių registracijos terminą, bus skelbiama po preliminarinės registracijos, kovo 15 d.

II-jų PLSŽ-nių Komitetas

Finansų komisija: dr. Zigmas Brinkis —pirmininkas
Antanas Mateika — Lygos pirmininkas
Algis Raulinaitis — Lietuvių sekt, pirmininkas
Stasys Daugėla, Simas K udi rk a , Jon as M atu I ai ti s , V I ad a s Velia

Jaunų Talentų Vakaras
V-TO PASAULIO LIE TUVIŲ. JAUNIMO KONGRESO 
ATIDARYME, LIEPOS 2 d. .CHICAGOJE įvyks Talentų 
Vakaras.

Pageidaujami talentai: ĮVAIRŪS; dainininkai, šokėjai, 
poetai, muzikai, jumoristai, ir 1.1. Kviečiame visus jau
nus kūrėjus, kurie rimtai užsiima savo talento ugdymu , 
ir kurie pageidauja progą pasirodyti su kitais parinktais 
menininkais. Ypatingai norime įjungti tokius dalyvius , 
kurie jaučiasi esą pasiekę pažengusio mėgėjo,ar aukštes
nį lygį-

Registruotis reikia pas Talentų Vakaro Komitetą, ir 
kartu pristatyti kasetę, juodraštį ar aprašymą savo me
džiagos, kad Komitetas galėtų įvertinti būsimo dalyvio re
pertuarą. REGISTRACIJA ir PAVYZDINĖ MEDŽIAGA 
TURI BŪTI PRISTATYTA KOMITETUI NE VĖLIAU kaip 
BALANDŽIO 1 d.

Visi kandidatai gali tikėtis atsakymo iš Komiteto ge
gužės mėnesio pradžioje.

Žemiau- pridėtas registracijos pavyzdys.
Vardas _______________________________Pavardė

II-jų PLSŽ-nių Stalo Teniso varžybos
II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių Stalo Teniso programoje numatoma vykdyti viene

tų, dvejetų ir komandines varžybas.
Vienetai numatomi šiose klasėse; vyrų, vyrų senjorų (gim. 1955 ra. ir vyresnių), jau

nių (gim. 1964 m. ir jaunesnių), moterų ir mergaičių (gim. 1964 m. ir, jaunesnių). 
Dvejetai - vyrų, moterų ir mišrus.

Komandinės varžybos numatomos vyrų ir moterų klasėse. Vyrų komandą sudaro J vieneto 
žaidėjai, moterų - 2 vieneto Žaidėjos ir vienas dvejetas.

Dalyvių amžius vyrų ir moterų vienetuose bei visuose dvejetuose ir komandinėse varžybo
se yra neapribotas.

Jauniai, mergaitės ir senjorai gali papildomai dalyvauti ir vyrų bei moterų klasėse.
Tentatyviai, varžybas planuojama pravesti per 2 dienas - birželio 29 ir 30
Smulkesnės informacijos pranešta visiems Ž. Amerikos lietuvių sporto klubams ir užjū

rio kraštams.
Preliminarinė dalyvių registracija atliekama iki š. m. kovo 15 d., pas II PLSŽ Stalo 

Teniso sekcijos vadovą J. Kavaliauską, šiuo adresu;
Mr. Jonas Kavaliauskas, 4155 S. Harlem Ave., Stickney, IL 60402. Tel. (312)-749-7310.
Visi klubams nepriklausą žaidėjai ir ŠALFASS-gai nepriklausą sporto vienetai, suinte

resuoti dalyvauti II-jų PLSŽ-nių Stalo Teniso varžybose, prašomi nedelsiant kreiptis į 
bet kurį ŠALFASS-gos sporto klubą arba, tiesioginiai, į J. Kavaliauską. Nuo preliminarinės 
registracijos davinių priklausys galutinė stalo teniso varžybų programa.

2 psl.

Adresas
Miestas
Valstybė

Amžius

Telefono Nr:

Kongreso dalyvis/atstovas? Taip □ NeO
Antroj lapo pusėje, paaiškinkite:

1/ Ką jūs ketinat pristatyti; trumpai apibrėžkit savo pasirodymą.2/ Kiek minučių reikėtų skirti pasirodymui.
3/ Įdomiausia dalis...! Papasakokit apie save --- kur esat pasirodę?- ar jau ilgai vystote savo mėgiama talentą?- jeigu studijuojate šioje sryty, kur?- pridėkit kitų žinių apie save...

Registraciją ir Juozas KapačinskasPavyzdinę Medžiagą Talentų Vakaro DirektoriusSiųsti 6811 South MaplewoodŠiuo Adresu: Chicago, IL 60629USA
— LAUKIAM! —

NEPRIKLAUSOMA UETUVA

2

2



KAIP IŠMARINO UKRAINOS 
ŽEMDIRBIUS

Vertė V. 7.
Šiemet sukanka dvi sukaktys. Pirmąją tikriausiai pami

nės Vakaruose vadinamasis elitas — intelektualai, viso- 
kie atžagarūs pažangieji. Tai trisdešimt metų sukaktis 
nuo didžiojo Stalino, tautų vado ir mokytojo, marksizmo 
išminčiaus^ Lenino smurto tęsėjo ir puoselėtojo, vaikų 
draugo, gimnastų ir sportininkų paguodos, ir 1.1, mirties. 
Kita sukaktis praeis, kaip paprastai, nepastebėta, nors ji 
rišas su pirmąja. Tai genocido Ukrainoj penkiasdešimt
metis. Vieno gėdingiausių žmonijos istorijoj smurto su
kantis.

Taip jau yra pasaulyje. Žodis Holocaust Įsipilietino mū
sų žodyne. Bet ar tai buvo pirmasis genocido atvejis ? Aiš
kiai ne. Armėnai nesiliauja mums priminę, kad turkai iš
žudė pusantro milijono jų tautiečių 1915 metais.

Apie išmarinimą beginklių varguolių Ukrainoj, tačiau, 
niekas nekalba ir nekalbės, nors yra žinomas nelauktas 
Stalino prisipažinimas Churchiliui:

— Sakykit man,-aš jo paklausiau, — ar šio karo Įtampa 
ir bandymai buvo jums asmeniškai tiek pat marginantys , 
kaip kad kolūkių politikos Įvedimas ?

Maršalas bematant pagyvėjo.
— O ne, tarė jis, kolektyvizacija buvo siaubinga kova.
— Aš taip ir galvojau, kad tie bandymai buvo jums sun

kūs,—tariau aš, nes jums teko susidurti su keliolika tūks
tančių aristokratų, stambių žemvaldžių, taip pat su keliais 
milijonais paprastų žmonių.

— Su dešimčia mi 1 i j o nų, atsakė jis (Stalinas), pa
keldamas viršun abi rankas. Tai-buvo siaubas ! Ir tai tę
sėsi ketvertą metų. . .

Visokių yra apskaičiavimų, kiek kolūkių įvedimas parei
kalavo žmonių aukų. Bet statistika liks statistika, nebyliais 
skaičiais, neaiškieidžiančiais tragedijos nuožmumo."Tur
kai išnaikino kito tikėjimo žmones. Bolševikai išžudė ka
zokus, bet tai buvo per pilietinį karą'', rašo disidentai is
torikai Michel Heller ir Alexandre Nekrich savo knygoje 
"Utopija valdžioj". —"Tuo tarpu ne vien kaimiečių genoci
das Sovietų Sąjungoj pasiekė pasibaisėtino masto, bet jis 
skyrėsi nuo lėtų ir tuo, kad šis gyventojų naikinimas vyko 
taikos metu - valdžios į-aky m u".

"1945 metais Vokietijai pralaimėjus karą ir pasauliui 
patyrus apie jos nusikaltimus, teisininkai, socialogai, 
psichologai, žurnalistai metės į neišvengiamą kontrover
siją: ar vokiečių tauta žinojo ar nežinojo apie nacių nusi
kaltimus. Nėra tuo tarpu jokių abejonių, kad sovietiniai 
žmonės, miesto gyventojai, puikiai žinojo apie "buožių" 
naikinimą. Tarp kitko, niekas to neslėpė. Stalinas kalbė
jo apie jų likvidavimą "kaip klasės" ir visi jo talkininkai 
kartojo jo žodžius. Miestelėnai matydavo tūkstančius mo
terų ir vaikų mirštant iš bado, regėdavo stotyse žmones, 
kurie bėgo iš kaimų. .. "

Ukrainiečiui disidentui Pliųščiui tie jSriekąišiai žinomi 
ir skaudūs ir jis kalba savo prisiminimuose (Istorijos kar
navale);

— "Sausra ir prastas 1933 metų derlius dar pasunkino par 
dėtį. Alkstančiųjų būriai pasklido po mįestus, bandė įsi- 
sverbti Į gretimas respublikas. Tada sutraukė kariuome
nę Ukrainos pasieniuos, kad jų neįleistų. Duona buvo dali
nama mažais kiekiais miestuose, kad gyventojai negalėtų 
eiti pagalbon badaujantiems ūkininkams. Daug miestelėnų 
buvo linkę padėti, bet kai kurie jų prisimindavo pilietinį 
karą, kada jie patys stipo badu, o ūkininkai aisisaicydavo 
jiems duoti grūdų arba Keisdavo vien į pinigus ir daiktus.

Kai užviešpatavo badas, rašytojai pasklido būriais po 
kaimus aprašinėti sužydėjusiųkoiūkiųgyvenimo.Negalima 
tada buvo daryt nė mažiausios užuominos apie badmetį".

Tas draudimas vaizduot Ukrainos genocidą tebegalioja 
iki šios dienos. Juk ir pats Chruščiovas, ukrainietis, ne
drįso tų įvykių suminėti garsioj savo kalboj. Sovietijoj už- 
augusiom kartom buvo nelengva susigaudyt tuose įvykiuo
se, kol nepasirodė Vasilijaus Grossmano "Vsio tečiot"(Vis- 
kas praeina). Patiekiam šios knygos ilgesnę ištrau — 
ką. Tai pusiau romanas, pusiau —apybraiža bei politinių 
svarstymų knyga.

To autoriaus istorija savotiškai dramatiška. Per karą

Burės Tarp Salų
B.Stundžia

Va, kad ir pataikė — jau sutemo, artėja sutartas laikas 
atsirasti ant jachtos, o kaip tyčia, vienas maišas su visa 
manta nebuvo pakrautas Į mažą lėktuvą, kuriuo skridome 
iš Puertorico sostinės San Juan. Nebuvo kas daryti,beli
ko laukti šiame JAV St. Thomas saloje esančiame Charlo
tte Amalie cfro uoste. Žinoma, sėdėti ant suolo, laukti ir 
nervintis, nežinant kad maišas sekančiu lėktuvu bus at
skraidintas, nebuvo jau toks Įdomus užsiėmimas, bet ir 
nebuvo pasirinkimo. Maišas atsirado už poros valandų, 
tad sugriebę taKsį, skubėjome į Red Hook įlanką, kur su
radome jachtą ir jau beeinančią namo jachtų nuomavimo 
įstaigos atstovę. Jau trečią kartą esu šioje saloje ir nenu
siminčiau, jei dar kelis kartus čia atsirasčiau.
Salos ir jų praeitis:

Skrendant lėktuvu, matosi šimtas salų, kurios šiandieni
niam mūsų gyvenimui atsirado žemei esant dar neramiai , 
turbūt prieš 25 milijonus metų. Tos salos nuo Banamų be
veik siekdamos Venezuelą, atskiria Karibų jūrą nuo Atlan
to vandenyno. Didelis salynas randasi pagal Francis Drake 
sąsiaurį, arba vandens kelią, kur virš žydrios jūros pūpso 
apie 50 kalnuotų salų, salelių apaugusių vešlia augmenija: 
vienos gyvenamos, kitos lankomos tik jachtų ir moteriai - 
vių.

Tas salas atrado Kolumbas, ir kadangi jų buvo daug ir 
visos gražios, tad neturėdamas paKankamai vardų, mato
mai prisiminė 11OOO Šv. Uršulės kankinių mergelių 4—5 
Šimtmetyje žuvusių dėl tikėjimo, ir salas pavadino Las 
Virgenes- Dabar sakoma, kad angelai skrisdami iš dan
gaus, sustoja šiose salose pailsėti.
1983.11.24

jis buvo laikraščio "Krasnaja zvezda" karo korespondentu 
ir atrodė netgi glostomas. Būtent, kai pasirodė karo apy
braižų knyga"Liaudis nemari" (Narod besmerlen). Kaž
kaip vėliau jis pateko nemalonėn ir skurdan, ir netgi buvo 
kai kurių kolegų slaptai šelpiamas. Jo kūrinys "Vsio tečiot' 
liko rankraštyje ir tik po autoriaus mirties ėmė eiti iš ran
kų į rankas. Tai buvo vienu iš pirmųjųsavilaidos leidiniųii 
jo poveikis buvo itin stiprus. Rašytojų tarpe netgi susida
riusi (Gregorij Svirski liudijimu) tokia legenda. Girdi, kai 
per laidotuves buvo leidžiamas duobėn Grossmano kars - 
tas, staiga jis atvožęs dangtį ir paleidęs šūvių papliūpą j 
susirinkusius ponelius. Į "draugų grupę','kaip kad ten sako
ma, kurių tarpe paprastai stėri nuliūdusiais veidais viso
kie veidmainiai, šnipeliai ir išdavikai.

Legenda iškalbi ir taikli, suprantant tais šūviais knygos 
dalį, kur aprašoma Ukrainos gyventojų drama. Buvusios 
aKtyvistės Annos Sergejievnos pasakojime aiškiai juntame 
Grossmano ryžtą nenueit į kapus, neišliejus visos širdgė
los, viso pasipiktinimo sovietiniu melu. Be abejo, galima 
teigti, kad visa tai buvo seniai, kad "viskas praeina šioj 
žemėj", kaip kad sako ironiškas knygos pavadinimas, bet 
tai vienas negausių tų rūsčiųjų metų aprašymų ir taip pat 
vienas nuoširdžiausiu susimąstymų apie žvėrį, tūnantį 
žmogaus niekingoj dvasioj.

Vasilij Grossman
VISKAS PRAEINA - ’’VSIO TEČIOT”

Ivanas Gregorievičius sapnavo motiną. Ji žengė paplen
te, saugodamasi zujančių traktorių ir savivarčių. Sūnaus 
ji nematė. O jisai šaukė: "Mama, mama, mama" . Bet 
motorų triukšmas nustelbė jo balsą.

Jei galėtų ji išgirsti, jei ji atsigręžtų, tada jinai atpa
žintų šiame alase jį, savo vaiką, šio pražilusio katorgi
ninko veide. Tuo jis neabejojo.

Jis prabudo neviltyje. Kai atmerkė akis, išvydo prie
šais pusiau apsirengusią moterį, palinkusią virš jo. Sapne 
jis šaukės motinos, ir štai — ši moteris atėjo pas jį.

Ji stovėjo šaltą jp, ir jis įihjuto visa savo esybe jog 
jinai graži. Ji nugirdo jį šaukiant per miegus ir atėjo pas 
jį,, pajutus iaTn gailestį Ir artumą. Moteris neverkė, bet 
jis pastebėjo jos akyse kažką daugiau už užuojautos aša
ras: jis išvydo jos akyse tai, ko nebuvo radęs jokiose ki
tose.

Jos grožis buvo taurumas. Ji paKėlė jo ranką. Išsitie
sė šalimais ir jis pajuto jos šilumą., švelnias krūtis, pe
čius ir plaukus. Jam pasimatė, tartum jis nebūtų pabudęs 
ir tartum tebesapnuotų. Dieve, jiš niekad nebuvo taip lai
mingu .’

Jinai buvo jam gėrio Įsikūnijimu jr jis suvokė visa savo 
kūniška prigimtimi. kad tos moters švelnumas, šiluma 
ir kuždesiai buvo gražūs, nes jos širdis buvo kupina gė - 
rio, nes meilė yra gėris. Tai buvo pirmoji jų meilės 
naKtis.

- O -
"Kaip norėtųsi to nebeprisiminti", — tarė Anna Serge- 

jievna, -- tai perdaug skausminga, ir tuo pat metu to ne
galima užmiršt. Visa tai snaudžia ir drauge budi mumy
se, visa taip dar gyva. Tai tarsi šrapnelio skeveldra pa
širdyje. Neįmanomąja atsikratyt. Kaip užmiršt?. . .Aš 
buvau jau moterim.

Kadangi ispanai salose nerado nieko vertingo ir jomis 
nesidomėjo, tai matomai, pirmieji salas pasisavino pira
tai, kurie puldinėjo į Ispaniją plaukiančius su lobiais lai
vus. Salos su daugybe įlankų, užutekių buvo tinkamos pa
sislėpti nuo persekiojančių karo laivų, ’be to gera vieta 
perleisti kitiems grobį, apsirūpinti vandeniu ir maistu bei 
pasilinksminti. Ten buvojo tų laikų garsūs piratai, kaip 
antai Juodabarzdis — Teach, Mėlynbarzdis ir kapitonus 
Kidd.

Senieji salų gyventojai sibonėjai ir aravakai buvo nuka
riauti žmogėdrų karibų giminės, o pastaruosius išnaikino 
ispanai. Salas dar bandė kolonizuoti olandai, prancūzai, 
anglai, vėl ispanai ir vėliausiai danai. Visa gerovė salo
se rėmėsi cukrašvendrių auginimu. Pigi darbo jėga plau
kė iš Afrikos į baltųjų vergiją. Vėliau, kai kurias salas iš 
danų nupirko JAV ir dabar Virgin salose yra du šeiminin
kai: anglai ir amerikiečiai.

Buriuotojų rojus
Salos randasi pasatų vėjų, arba kaip anglosaksai sako, 

prekybos vėjų juostoje, todėl neperkaršta, nes vėjas gai
vina. Matosi daug žaliuojančių plotų ir tik vietomi s kyšo 
plikos uolos, kur tik kaktusai auga. Slėniuose netrūKs - 
ta hibiskų, buganvfTėjų, bananų ir apelsinų medžių, o pa
jūryje ir mangrovų medžių užtinkama., Virgin, arba nekal
tų Mergelių salynas, yra mėgstamas buriuotojų, nes van - 
duo gilus, atstumai tarp salų nedideli ir pastovus pietry - 
čių vėjas. Pavasaryje būna ir vėjo gūsių palydimų trumpo 
pobūdžio lietaus, kuris buriuojant mielai laukiamas,nes su
daro galimybę persiplauti gėlu vandeniu, kuris šiaip jach
tose naudojamas gėrimui ir maisto gaminimui. Žiemos 
metu, ypač per Kalėdų atostogas, visur pilna sportinių 
laivų. Kai kuriose Įlankose nakčiai užsiinkaruoja ištisi

Kaip ir pridera, pagal visas oficialias normas, viešai 
paskelbus Lietuviškų Parapijų metus, bent kiek daugiau 
kalbėti šia paKankamai svarbia, gal ir net neatidėliotina 
tema. Vadinasi, visai laiku ir vietoje pasirodė eilė įvai
rių svarstymų mūsų periodikos puslapiuose.

Pastoviai daugumai, jokių abejonių nereikia, kad lietu
viškosios parapijos (reikėtų pridėti —veikiančios) yra di
džiu ir neeiliniu veiksniu nevien tik religinio gyvenimo 
praKtikoje, bet ir bendrinėje tautinės reikšmės veikloje. 
Yra tiesa, netriukšminga mažuma, savuosius, neretai ga
na vienašališkus faKtus ir faktelius surinkusi ar atrinku
si, jais remdamasi, stengiasi Įrodinėti, liet, parapijų vaid
menį nulietuvinimo procese. Nebūtina visa tai tuoj pat į 
šalį nubraukti ir užsispyrusiai teigti, kad, tai netiesa ar 
sąmoningai tikėti negalinčių ar nenorinčių nebrangios pro- 
pogandos tyčinis veiksmas. Bus atskiru, tegu ir negausių 
atvejų, kuomet toki priekaištai gali turėti ir tikrinį pa
grindą. Bet tai, daugiausia, itin retos išimtys.

Dažnokai bandoma papriekaištauti Pensylvanijos lietu
vių kalnakasių parapijoms ir jų vadovams, kad savo metu 
ten Itin klestėjusios lietuviškos parapijos, šiandien vys
ta, miršta,nutausta. Telikę tik atskiri dar vis šviesūs 
židiniai, bet ir jų biologinė tąsa, kaip ir matoma.

Bet ar nelygiai tokios pac normos galiojanevientikkai- 
nakasiams, bet ir visoms kitoms vietovėms? Amerikinių 
didmiesčių centrai ir aplinka, ilgokai buvusios gana pas
tovios vietovės, nyksta ir pereina į kitataučių ir kitara
sių rankas. Egzodas Į tolimesnius priemiesčius dar nėra 
pilnai pasibaigęs. Mažai kur girdisi, kad nusikėlė toliau 
steigtų naujas parapijas, statytų naujas šventoves. Paga
liau, šiuo ekonominės recesijos laiku, vargu ar būtų įma
nomos didesnės statybos. Gi sugrįžimas atgal į miestą, 
į lietuvišką šventovę, vis "sunkėja". Tikrai ar tariamai, 
bet nuoširdžiai teisinamos nuotoliais ir laiku ^sekmadienį 
nuvyksti liet, bažnyčion, tai, mažiausiai, pusės dienos jau 
ir nėra"). Jei kokia šventė išpuola vidury savaitės, tai 
lietuviškos šventovės kaip ir tuščios, Tokia yra skaudi re
alybė, mums visiems suprantama, nepatinkanti, sunkiai 
bekelei ama.

Kai bent kiek plačiau pagalvoji, pradedi įžvelgti, kad 
tie mūsų nuolatiniai kaitinimai bažnytinei herarchijai už 
pasišovimą ar persistengimą uždarinėti lietuviškąsias pa
rapijas, nėra nei taiklūs, nei tikslūs. Kągi vyskupas turi 
daryti, jei X vietovėje, į sekmadienio lietuviškas pamal
das tesusirenka tuzinas tautiečių? Sakykime, kad kita tiek, 
tą sekmadienį, dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepasi - 
rodė. Bei, ar toks skaičius aktyvių parapijiečių gali užtik
rinti parapijos materialinį išsilaikymą? Atsakymo nerei

škia ir ieškoti1. Jis čia pa*,: Paprastas, nesudėtingas, su
prantamas. Tad;'tqldąi pddėA i tu esanl, ar nereikėtų mums 
pati ems padaryti sąžinės ir bendrųjų nusiteikimų perkra- 
tą, suprantant ir jaučiant, kad tikroji kaltė nebūtinai ir ne
vi s ada glūdi vien tik kurijos biurokratiniame nusiteikime 
ar rutinoje.

Sunku įsivaizduoti, kad Kas nors, tegu ir pats aukščiau 
sias autoritetas, pajėgtų panaikinti ar uždaryti visapusiš
kai gyvą lietuvišką parapiją, gausią nariais, rūpestingą 
prisiimtiems įsipareigojimams ir nusistovėjusią religi
ne praktika.

Jei sakoma, kad kokie esame mes patys, tokia yra 
ir mūsų visuomenė, tad, lygia greta derėtų tvirtinti, kad 
kokie esame tikintieji, tokia yra ir mūsų parapija, neiš
skiriant nei kunigų, nei pasauliečių. Galime šaukti, gali
me demonstruoti, memorandumus rašyti, o lietuviškųjų 
parapijų likimas, klestėjimas ar nykimas, buvo, tebėra ir 
tebus mūsų pačių rankose (ar net ir kojose — vis tolyn, 
tolyn nuo religinių ir lietuviškų židinių )).

.■JŽK -A- , j&k

"NL" 4 nr. Al.Gimantas savo skiltyje priminė artėjantį 
rašytojo Juliaus Kaupo mirties dvidešimtmetį /kuris bus 
1984 m./. Ragindamas susirūpinti jo raštų išleidimu,jis da
vė vienerius metus laiko iki sukakties. Ar kas daroma?

/ Red./

jachtų laivynai, kartais 50 - 80 laivų. Tose įlankose ne
labai norisi iš ryto maudytis, ne dėl ryklių baimės, bet 
dėl nuteKančio iš jachtų vandens, kuris laikinai užteršia 
Įlanką. Laimė, kad potvynių ir atoslūgių srovės Įlankas 
išvalo.
Iš buriuojame:

Patikrinę jachtos aprangą, navigacijos saugumą irapy- - 
vokos reikmenis, prisipirkę maisto ir prikrovę šaldymo 
spintą ^dideliais ledo luitais, palikome j Floridą panašią 
Red Hook įlanką ir išburiavome į Šv. Jono salą. Buvo jau 
po pietų, todėl tolimesnės vietovės nesitikėjome pasiekti, 
be to, įgula panoro maudytis. Suradę nuo lutų jachtųnuo- 
šalią vietą, nuleidome inkarą. Ir tikrai įgula vandenyje 
turškėsi lyg antys, seniai kūdroje bebuvusios.

Nakčiai užsiinkaravome prie Cruz miestelio, kur iš ry
to dėl laivų susigrūdimo keltas vos mūsų jachtos neapdau
žė. Miestelyje dar šį bei tą nusipirkę, su palaimintu pasa
tų vėju išburiavome j Francis Drake vardo vandens kelią, 

Mūsų sekanti sustojimo vieta buvo Norman sala, kurios 
vardas sakoma, paeina nuo pirato Norman. Užsiinkaravus 
vienas iš įgulos sugalvojo apžiūrėti salose esančias gro
tas -- urvus, į kurių didesnį galima įplaukti su valtimi . 
Taigi ir iširklavo į "mažąją kelionę", kokius du ar tris ki
lometrus atstumo nuo įlankos.

Prisiminiau, kad Norman sala yra aprašyta rašytojo R. 
L. Stevenson knygoje "Lobių sala", kurią jaunystėje daug 
kas skaitė. Pagal tos knygos turinį ir filmą susukta. Yra 
tikinčių, kad urvuose randasi paslėpti lobiai. Nežinau, ar 
tas mūsų vyras lobių ieškojo, bet jei ieškojo, tai nerado 
ir tik grįžęs po tolimo irklavimo skaniai sušveitė skanią 
vakarienę. (bus daugiau)
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KNYGA APIE
NEMARŲJĮ MIRTINGĄJĮ

PRANAS GAIDA, NEMARUS MIRTINGASIS, Arkiv. T. 
Matulionis. Suredagavo kun. Pr. Gaida, išleido Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija, Negęstančių žiburių serijoje, 
spaudė "Liniana" spaustuvė, Selej Umbro miestelyje (Pe- ’ 
rugia, Italija — 369 psl. Aplankas VI. Žiliaus, Išleidimas 
1981 metais.

Neseniai iš spaudos išėjo stambus leidinys — Arkiv. 
Teofiliaus Matulionio monografija, kurią parupšė kun. 
dr. Pranas Gaida, dabartinis ’’tėviškės Žiburių" redak - 
torius.

Įvadiniame žodyje knygos autorius, tarp kita ko, šitaip 
rašo apie šį veikalą:

"Velionies arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmuo su
švito Lietuvos gyvenime labai savita šviesa, kuri paskli
do ne tik Lietuvoje, Latvijoje, Rusijos žemėse, bet ir už 
Atlanto vandenyno, ypač Šiaurės Amerikoje, kur nuo se
no yra įsikūrusi gana gaust lietuvių išeivija. Toji šviesa 
buvo ne mokslinė, ne politinė, ne valstybinė, o asmeninė, 
moralinė, spindinti krikščioniškomis vertybėmis. Ji išsi
kristalizavo ilgoje Kančioje ir atskleidė žmogų, tyliai , 
ryžtingai einantį erškėčių keliais, bet matantį plačiąją gy
venimo viziją, kurios galutiniame norizonte spindi nenu
galima Gėrio pergalė".

Toliau savam žodyje kun. dr. Pr. Gaida teigia, jog šis 
daroas, nors viešumon išleidžiamas tik vieno monogra
fijos autoriaus atsakomybe, bet autorinė atsakomybė ten
kanti ne jam vienam -- antrasis autorius, gyvenąs Lietię- 
voje, šiuo melu negalėjęs būti paskelbtas. Taigi, esą, au
torinė šio darbo atsakomybė — priklausanti dviem asme
nim, o redakcinė atsakomybė — tik šią pratarmę pasira
šiusiam.

Ši monografija suskirstyta į tris dalis. Pirmoj daly 
iškeliamas arKiv. T. Matulionio vaizdas, nušviestas Įvai
riais požiūriais pagal visą turimą medžiagą. Antroj daly 
— pateikiami velionį pažinusių bei artimų liudininkų pasi- 
saKymai ir atsiminimai. Trečioj daly — sudėti būdinges- 
nieji Velionio laiškai, kurioje arkiv. T. Matulionis iškyląs 
apibendrintų bruožų vaizdu '

Čia aprašomoji arkiv. T. Matulionio monografija labai 
gražiai išleista, geram popieriuje, o svarbiausia — pui
kiai suredaguota. Ir nestebėtina, kad taip yra, nes ją rašė 
ir redagavo gerai žinomas redaKf.orius, publicistas, filo
sofas ir gilios minties knygų autorius kun. dr. Pranas Gai' 
da. Savo rašytiniuose veikaluose kun. dr. Pr. Gaida ryžo

T u o z a s Šilėnus

VEIDU I ŠIAURĘ
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis

/tęsinys/
6 /64/

ŠūkaVimai, ginčai ir dainos atkreipia žandarmerijos 
dėmesį. Šeši tvarkos palaikytojai su žibančiom skardom 
ant krūtinių įvirsta į vidų ir įsakmiai paliepia skubiai iš
sinešdinti iš karčiamos. Wehrmachtieciai, seni fronto 
vilkai, nenoriai klauso jiems duodamo įsakymo ir tik pa
baigę tuštinti alų atsikelia ir, žvairuodami į privlegijuo- 
tuosius, išeina. Į mūsiškius didelio dėmesio nekreipia , 
tik pasako, kad baigę grįžtume į kareivines. Pasijuntam 
privilegijuoti "auslenderiai".

Sklinda gandai, kad tarp sąjungininkų- anglų,ameri
kiečių, prancūzų ir vokiečių vykstančios karo paliaubų 
derybos, ir kad karas Vakarų fronte greitai pasibaigsiąs, 
ir kad visi bendrai atsisuksią prieš rusus. Kiek tame tie
sos - nežinome. O, kaip būtų džiugu, tada ir mūsų ran - 
kos vėl noriai paimtų seniai išbandytus ginklus gimtosios 
žemės laisvei apginti. . .

Gandai lieka gandais, nors ir jie kartais pavirsta i 
realybę. Aerodrome dieną ir naktį vyksta gyvas lėktuvų 
judėjimas. Priešlėktuvinė artilerija dirba su mažom 
pertraukom, šūvių dūžiai drebina paraku pakvipusią erd
vę. Dideliais transporto lėktuvais atgabenami nauji ka - 
riuomenės daliniai. Jie skubiai išsiunčiami į artėjančias 
fronto pozicijas.

Karių veiduos nematyti to ugningo kovos atspindžio , . 
kurį jie turėjo pirmomis karo dienomis. Jie tylūs, susi
mąstę. Jų žvilgsniai nukreipti į besitraukiančiųjų kolonas, 
į bombomis išakėtus miesto kvartalus, j barikadomis už
tvertas gatves. Jie eina, be vilties sugrįžti.

Vasario šeštoji. Aštuntą valandą ryto dvi kuopos iš- 
žygiuojam iš "Utelynės" ir lygiu asfalto plentu pasukame 
šiaurės vąkarų kryptimi. Paliekam barikadom hesistipri- 
nant| Danzigą ir įsiliejam į besitraukiančiųjų srautą.

Puikus .pavasariu pakvipęs oras plaukia tirpstančio 
sniego pamario laukais. Dešinėje iki Baltijos kranto - 
plati, žemėjanti lyguma, kairėje- gražiais r pušynėliais 
išdabinta kalvota aukštuma. Baltai dažyti, nedideli ūkių 
trobesiai ir puošnios vasarnamių vilos spalvingai atrodo 
sniego ir juos supančių pušų žalumoje.

Kalvų atšlaitėmis verčiasi tirpstančio sniego upe
liūkščiai. Jie putodami šniokščia pro plentą kertančius 
tiltelius ir skuba į dar storo ledo skukaustytą jūros pa - 
krantę. Mūsų nuotaika po dviejų dienų poilsio pakili, at
ilsėjusios kojos lengvai mina juodą asfalto nugarą, go
džiai traukiam į krūtines gaivinantį orą ir budriai sekam 
pilkais debesėliais išdabintą dangaus mėlynę. Šilta, eina
me atsisegę milines.

Pražygiuojame Olivos miesteli. Jame matyti seni , 
puošnūs kažkokio vienuolyno pastatai. Praeiname ir, So- 
4 psl.

si eiti žmogaus buities gvildenimo keliu. Štai,viename 
savo veikale jis nagrinėja išblokštojo iš Tėvynės tremtinio 
buitį, kitame — dideliu preciziškumu — narplioja ir derina 
žmogaus sielos gilumoje besireiškiantį trylipumą — mil - 
žino, didvyrio ir šventojo prigimtį, trečiame gi — jau lei
džiasi žmogaus buities gelmėse glūdančio nerimo prie
žasčių ieškoti etc. Pranys A 1 š ė n a s

ŽMOGUS. PASAULIS DIEVAS
/Sekant Roberts Geulluy La vie de foi et Tashes terrestres/ 
Vyskupas Vincentas B r i z g y s.

Spausdino "Draugo" spaustuvė 1982 m. , Chicago, III. 
264 psl. Kaina $ 5, -.

Tai sklandžia kalba, lengvais sakiniais parašyta 
knyga. Ji padalinta į Įvadą,keturias dalis ir pabaigą. Jo
je paliesti klausimai kai kuriais atvejais suprantami ir 
įdomūs net ir eiliniam skaitytojui, kuris mėgsta "ent 
šiek tiek susimąstyti ties žmogaus gyvenimo prasme ir 
būtimi.

Iš: AUTORIUS SKAITANČIAM
'žmogus daug ką pažįsta, daug ką supranta, yra su

radęs ar nors sužinojęs tiek daug praeitiyje nežinotų da
lykų, kad nevienas neeilinis žmogus yra linkęs priimti 
tik tai, ką jis pažįsta ar ners supranta. Retas betgi pa - 
galvoja, kad daugelis mūsų pažįstamų ar suprantamų da
lykų yra tik la’^ai antraeiliai, kad ne vienas nesupranta 
net pačių elementariausių dalykų, o tačiau, jų ir nesu - 
prasdamas, jis ne tik privalo juos priimti, bet ^e jų ne
galėtų net egzistuoti. Tokių dalykų yra tiek daug, kad bū
tų perilga net pradėti juos išskaičiuoti. Pasvarstykime 
tik tris: žmogų, pasaulį ir Dievą. Ar kas save laikytų 
vadinamu tikinčiu ar netikinčiu, tačiau bent apie š šiuos 
tris kiekvienas turėtų pagalvoti. Fiziologai ir medikai y- 
ra toli pažengę žmogaus kūno organizmo ir jo veikimo ty
rinėjimuose, tačiau dar nedaug ką žinome apie žmogaus 
proto, valios, sentimentų veikimą. O svarbiausia, kad 
iki šiol žmonės yra dar toli nuo visiems aiškaus ir visų 
priimto vieno supratimo, kas yra žmogus. Mąstytojai , 
filosofai ir teologai yra daug prirašę apie žmogų, tačiau, 
kaip šiandien atrodo, žmonės dar negreitai supras vie - 
ną irr visiems aiškią nuomonę, kas yra žmogus,aiškiau 
pasakius, kas esu aš pats.

Panašiai yra su pasaulio pažinimu. Apie pasaulį daž
nai kalbama taip, tarsi apie kokią paprasčiausią žmogaus 
seniai ir pilnai suprastą sąvoką. Ogi faktas yra, kad iki 
šiol dar nė vienas žmogus nesužinojo ir nesuprato, kas ir 
koks yra pasaulis."
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pot tvirtovę, įeiname į buvusios Lenkijos teritoriją.Tirš
tai apgyventa paplentė atrodo ištisa, nesibaigianti gatvė.

Įžygiuojame į Gdynę- Gotenhafeną. Kaip ir Danzige, 
matyti skubiai ruošiami miesto gynybos įtvirtinimai ir 
barikados. Statomi kovps bunkeriai, minuojami tiltai ir 
įvairūs didesni pastatai. Matosi užminuoti net ir didesni 
paplentės medžiai, kasami nauji ir valomi seniau iškas
ti prieštankiniai grioviai. Ant aukštesnių kalvų įrengia - 
mos naujos priešlėktuvinių pabūklų ugniavietės. Šimtai 
suvarytų civilių ir belaisvių , juos saugančių kareivių 
priežiūroje kasa naujas apkasų linijas.

Prie mūsų grupės prisijungė naujas narys- didelis , 
vilkinis šuo paklydėlis. Jis gana draugiškas ir nepiktas, 
vizgindamas uodegą, žingsniuoja šalia mūsų ir nenori at
sitraukti. Mielai ima duodamus duonos gabaliukus. Jo 
draugystė mums miela ir mes jo nevarome šalin. Tegul 
eina. Greičiausiai, nuklydęs nuo buvusių šeimininkų,be
namis ir vienišas, kaip ir mes benamiai, alkanas, kaip 
ir mes alkani. Noriai laikosi prie Vanago. Jie ir eina ko
ja kojon, kaip seni draugai. Prie kiekvieno pravažiuojan
čio vežimo pribėga, apžvalgo, apuosto ir vėl grįžta, uo
degą nuleidęs, savų nesuradęs. Kitų šaukiamas, neina 
prie jų, žiūri, ką Vanagas sakys. O šis moka jį suprasti, 
patapšnoja , paglosto jo galvą, rodos ir žodžius supran
ta šuo: žiūri į jį tiriančiom akim, inkščia ir šokinėja ap
link jį.

Dešinėje einančio geležinkelio linija į Danzigą. Ja 
rieda ilgi traukinių ešalonai, pakrauti patrankom, tan 
kais, sunkvežimiais ir amunicija. Tiršti garvežių dūmai, 
juodom suodim gula ant tirpstančio laukų sniego, ant pa
vasarėjančių kalvų atšlaičių.

Iš Danzigo grįžtantieji vagonai paženklinti dideliais 
raudonais kryžiais. Jūros įlankoje, už poros kilometrų 
atstumo nuo kranto plūduriuoja keliolikos kovos laivų 
junginys. Padangę raižo vokiečių žvalgybiniai lėktuvai , 
plentu juda besitraukiančiųjų grupės. Iš kalnuose įsi - 
tvirtinusių zenitinių pabūklų protarpiais prapliumpa grės
mingos šūvių serijos. Iš pietryčių girdėti tolimas fronto 
dundesys. Diena skęsta vakarop.

Per dieną atžygiavę vifš dvidešimt kilometrų kelio , 
naj. ntam nuovargį ir alkį. Nakties poilsiui apsistojam 
nedidelio Kielau miestelio naujoje mūrinėje mokykloje . 
Perimam į Danzigą išvykstančių wehrmachtiečių ture - 
tas patalpas ir jų sutrintų šiaudų guolius. Šuo irgi kartu 
su mumis. Jis susirango šalia Vanago padėtos kuprinės 
ir nė vieno prie jos neprileidžia. Gudrus šuo. Mes jį pa-, 
vadinom Vilku. Vokiečiams jis irgi patinka, bet šis mie
lai laikosi prie mūsų.

Norisi valgyti. Tikėto maisto davinio negauname. 
Vyrai išeina į miestelį ir iš esančios maisto produktų 
krautuvėlės kai kurie atsineša po kepaliuką duonos, kiti 
pasileidžia į netoliese prie mietelio esantį kaimelį.

Išeina ir Edvardas, ir už dar iš tėvynės atsineštus 
gerus aulinius batus gauna keturis kepaliukus duonos ir 
apie kilogramą gerų rūkytų lašinių. Albertas irgi atsine
ša du kepaliukus duonos ir dedelį gabalą dešros. Liudas 
kalbina Vanagą išvesti ir ant ko nors išmainyti Vilką.Va- 
nagas nesutinka. Vilkas, lyg suprasdamas jų žodžius, pa
kėlęs galvą, žiūri Vanagui Į akis ir unkščia.

Viktoras I i a u k u s SPALVOTA GRAFIKA

V. Liaukus savo kūrinių temoms mėgsta naudoti mū
sų tautosaką- legendas, pasakas,dainas padavimus. Da - 
lyvauja lietuvių ir amerikiečių parodose.

"LIETUVIŲ DIENOS" žurnalo sausio mėnesio nume
ris jau išsiuntinėtas sr^kitytojams, bendradarbiams ir pla
tintojams .

Šiame "Lietuvių Dienos" žurnalo numeryje randama : 
A .RŪTA-Spauda - Tautos gyvybė. B. GAIDŽIUNAS — 
dr. Antanas Butkus - naujasis JAV Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas. I. MEDŽIUKAS - Išeivijos vaidmuo 
Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. A. KAIRYS - 
"Ausko Amžius". N. NARUTĖ - Eilėraščiai. J. MIKŠ- 
TAS - Eilėraščiai. "GRANDINĖLĖS" pasirodymas 
New Yorke. V. BACEVIČIAUS, Clevelando iliustruota 
kronika. J.GLIAUDĄ-A. Kairio "Pažadų dvaras" - ale
gorijų krioklys. A. RŪTA - Lietuvių katalikų mokslo 
akademisjo suvažiavimas. A. RŪTA - Naujų knygų pa
minėjimai. n. ALŠĖNAS - Knyga apie ark. T. Matulio
nį. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją Pabaltijo 
valstybių reikalu. "Lietuvių Dienos" loterijos laimėtojai 
ir aukotojai.

Anglų kalbos skyriuje randama: dr. Antanas BUT - 
KUS. "Iššaukimai katalikei moteriai" - A.J. KASULAI- 
TIS. Lietuviškų vestuvių papročiai - Liucija BAŠKAUS - 
KAS. Alkoholizmas - dr. Donald I. TEMPLER. Afga - 
nistano karas tęsiasi toliau.

Žurnalas gausiai iliustruotas. "Lietuvių Dienas " 
leidžia :A. F. SKIRIUS, 4364 Sunset Blv. , Los Angeles, 
CA. 90029. Prenumerata: 20 dol. amer. , 25 dol. kan.
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Turiu atliekamą gerą, naują apklotą, kurį dar Jurgai
čiuose būnant, man jį "sukombinavo" rūbų sandėlyje dir- 
bęs Šlubis Mainui tinkamas daiktas. Šviesių vilčių ve
damas, išeinu ir aš į Edvardo nurodytą šalia miestelio 
esantį vienkiemį.

Dešimt minučių kelio, ir aš prie vartų. Užkalbinu 
kieme besisukinėjant} vyrą ir be didelės įžangos siūlau 
I ką nors išmainyti apklotą. Į mano pasiūlymą vokiškai, , 
žmogus man atsako lenkiškai, esą , jam apklotas nerei - 
kalingas. Bandau įrodinėti, kad jis vertingas ir reikalin
gas daiktas, geras užsikloti ir galima iš jo ką nors pasiū
ti.

Nieko nepadeda ir tai; jo žodžiuose išskaitau nepasi
tikėjimą ir baimę. Nieko nepešęs, palieku vienkiemį ir 
pasuku Į kaimą. Užeinu į pirmą kiemą ir pakartoju siūly
mą sutiktiems kaimiečiams. Visi kaip vienas atsisako 
leistis į derybas, nors jaučiu, kad apklotas jiems reika
lingas.

Įkyrų mano piršimą ., vienas iš jų tiriančiom akim 
permetęs mano uniformą, pirštu parodo ant rankovės e- 
santį lietuviškų spalvų ženkliuką ir užkepa:- "Esi lietu
vis, nekalbi lenkiškai, o čia visi lenkai, čia Lenkijos že
mė, ir šitas vokiškas skuduras mums nereikalingas."

Pilnai supratau jų žodžius, apsisukau ir piktas, kaip 
niekuomet, sugrįžau į apsistojimo vietą, dar labiau iš - 
alkęs ir pavargęs. Jei kas būtų davę nors vieną kepaliu
ką - būčiau atidavęs apklotą, nors tikėjausi gauti nema
žiau, kaip Edvardas. Prieš išsitiesiant poilsiui, suvalgau 
paskutinius maisto trupinius. Rytdienai nei aš, nei dau - 
gelis kitų neturime nieko.

Naktį sapnuoju įvairiais valgiais pakrautą stalą, ro
dos šaukiu Vytą, Klemą, Japoną, Šlubi ir kitus, raginu 
valgyti, ir pats valgau be sustojimo.

Japonas juokiasi ir vis kartoja:"Araš jums nesakiau, 
kad vieną kartą prieisime ir rasime viską- ir silkutę . ir 
pusbuteliuką, ar aš jums nesakiau". Kelia rodos, skli - 
diną taurę, juokiasi, kvatoja ir ragina kitus. Visų veidai 
švyti . Kas lieka, rodos, susidedame į kuprines. Girdisi 
nuostabiai graži muzika. Mums taip gera, sotu ir ra - 
mu. . .

Vasario septintoji. Dešimtą valandą ryto paliekam 
Kielau miesteli. Iki Neustadt dvidešimtdu kilometrai. 
Tuščiais skilviais traukiam gaivų rytmečio orą ir tegal- 
vojam apie maisto davinį, kurį turime gauti pasiekę 
Naustadt’ą. Plentu, kartu su mumis traukiasi nenutrūks
tamos pabėgėlių virtinės, priešinga kryptimi į Danzigą 
nuskuba 32 tankai ir didelė vora sunkvežimių su Wehr - 
machto kariais. Virš Danzigo įlankoje stovinčių karo lai
vų vyksta atkakli vokiečių-rusų lėktuvų dvikova. Karo 
laivai nuo priešo atakų ginasi pabūklų ugnimi, lyg perkū
nas trenkia dažnos šūvių salvės.

Pusiaukelyje kąžkeno įsakymu, pakeičiamas mūsų 
kelionės maršrutas ir mes apsistojame prie Rohmelio 
miestelio esančiam Latzen aerodrome. Porą valandų pa
stovėję prie komendantūros, laikinam apsistojimui gau - 
nam neblogai atrodančius barakus su veikiančiom prau - 
syklom ir dviaukštėm čiužiniais paklotom lovom. Tik vė
lai vakare gaunam liesą dienos maisto davinį ir vaka
rienei skystos bulvių sriubos. /bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS padangės mielos
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

MIŠKININKAI,, RŪPINASI 
GELUVOS EŽERO PAKRANČIŲ

GROŽIU IR TVARKA
Apie trijų kilometrų ilgio 

pasivaikščiojimo taku prie 
Geluvos ežero rūpinasi miš
kininkai. Į šią vietą vasaro
mis atkeliauja dideli būriai 
šiauliečių atsigaivinti gra - 
žioje gamtoje, pasimaudyti .

Pėsčiųjų takas numato - 
mas papuošti originaliomis 
pavėsinėmis, liepteliais ir 
kt. Projektą paruošė Lietu - 
vos Miškų Ūkio ir Miško 
Pramonės eksperimentinis 
technologijos biuras.

KAIP PAPRASTAI -
BIJOMA SKELBTI TIESA

Švedijoje ir Suomijoje 
auga susirūpinimas,kad Bal
tijos kraštuose - Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje ple - 
čiasi snukio ir nagų ligos 
epidemija.

Kopenhagos korespon
dentas tvirtina kad tary
biniai oficiozai vengia apie 
tai rašyti, nors buvo prašo
ma reikalą ištirti.

Iš Suomijos pranešama, 
kad dėl epidemijos pavojaus 
buvo įskiepyta virš 4 milijo
nų galvijų. Suomija, įsitiki - 
nūs i, jog epidemija yra pla
taus masto, įvedė griežtas 
apsaugos priemones. Suomi
jos turizmo įstaigos papra - 
šytos neorganizuoti ekskur
sijų į Baltijos kraštų sosti - 
nes-Talliną, Rygą ir Vilnių .

Švedija sustabdė mėsos 
importą iš Sov. Sąjungos. 
Žemės ūkio pareigūnams y- 
ra pavesta ištirti epidemijos 
dydį. Yra pavojus, kad Ii - 
gą gali išplatinti paukščiai , 
skraidydami iš vieno krašto 
į kitą.

Liaudies išmintis sako 
kad.HMalo trumpos kojos" - 
kodėl tad save vadinanti 
"liaudies vyriausybe"- ne - 
pasistengia naudotis liau - 
dies išmintimi ir realiai 
pažiūrėjus ,kas darosi, ne
bijoti pranešti teisybės?

MIŠKININKU MUZIEJUS
KAZLŲ RUDOJE

Durpynų krašte, miškinin
kų gyvenvietėje Kazlų Rūdo
je, rekonstruotame name
lyje yra įrengtas Miškininkų 
Muziejus. Jame matomi se - 
nieji miškininkystės įrankiai, 
aplinkos miškų augmenijos 
ir gyvuli jos pavyzdžiai.

ČEKOSLOVAKŲ
TROLEIBUSAI VILNIUJE

Dar prieškariniais laikais 
Europoje vienas geriausių 
fabrikų buvo Čekoslovakijos 
"Škoda". Dabar šis fabrikas 
pagamino troleibusus- elek
tra varomus autobusus. Jie 
pradėjo važinėti Vilniaus 
gatvėmis. Jie yra moderniš
kos formos, mechaniškai to
bulesni ir patogesni už se

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBŲ -IIETUVIŠKAI’.*

nuosius, .kuriuos palaipsniui 
pakeis. Dar kursuoja 280 
seno tipo važmenys.

RESTAURAVIMO* CENTRAS 
VILNIUJE PLEČIASI

Muziejinės vertybės res
tauruojamos. specialiame 
restauravimo centre Vilniuje, 
kuris dabar išaugo į reikš - 
mingą centrą. Jame dirba 35 
specialistai įvairiose srity - 
se-paveikslų, senoviškų bal - 
dų, laikrodžių ir kitų senie - 
nų atnaujinime.

MENIŠKI ĮRENGIMAI IR 
KAIMU KULTŪROS NAMUOSE

Pasvalio Kultūros Namai 
suprojektuoti ir statomi.Nu
matytus vidaus dekoravimo 
darbus jau atliko Vilniaus 
"Dailės" Kombinatas. Pro - 
jektuojant visuomeninius 
pastatus, iš karto sudaromas 
planas ir jų vidaus deko
ratyviniams įrengimams ir 
meno darbų eksponatams.

Pasvalio Kultūros Namų 
kavinei 5 plonojo stiklo vit
ražus sukūrė dail. K. Šatūnas, 
keramikas A. Butvilą- kera
minį pano, L. Glinskis - deko
ratyvinės geležies pertvarą , 
keramikas A. Laucius-vien
kartinį vazų komplektą. Taip 
pat numatyti ir kelių daili
ninkų tapybos darbai.

Reprezentacija labai rū - 
pinamasi. Kultūros Namai 
mieste ar kaime.- labai rei
kalinga ir puiku. Tačiau- su
tvarkyta kasdienybė turėtų 
bent lygiagrečiai būti svarbi 
kaip pav. spartesnė statyba 
butų, skiriamų darbo 
žmonėms, ne kolonistams 
ar partiečiams; kasdieninių 
buities reikmenų pakanka - 
mas aprūpinimas; gyvulių 
tvartų sutvarkymas, grū
dų ir kitų žemės ūkio pro
duktų užlaikymas neatsiklau
sius politinės partijos at
stovų, na ir daugybės kitų 
praktiškų reikalų. . .
VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS

Klaipėdoje buvo surengtas 
vaikų piešinių jūros tema , 
konkursas. Geriausi mo - 
kinių grafikos, akvarelės 
darbai yra išstatyti Jūrų 
Muziejuje-Akvariume vyks
tančioje parodoje "Mes pie
šiame jūrą".
TŪKSTANTASIS LAIMONO 
NOREIKOS LITERATŪRINIS 
VAKARAS

Aktorius Laimonas Norei
ka pirmąjį literatūrinį vaka
rą buvo surengęs prieš 18 
metų. Vilniuje, Meno Dar
buotojų Rūmuose jis atliko 
TŪKSTANTĄJĮ literatūrinį 
vakarą.

Į jo repertuarą Įeina įvai
rių kartų, klasikų ir moder
niųjų mūsų poetų kūryba.

Jubiliejinio vakaro prog
ramoje Laimonas Noreika 
patiekė Simano Daukanto 
prozos ištraukų.

AMŽINYBĖS SAMPRATA

J. Valiūnas

Amžinybė yra tokia padė
tis, kuomet sustoja laikas ,o 
erdvė netenka ribų. Šios są
vokos yra mums gana sveti
mos. nes esame įpratę ma
tuoti ir laiką, ir erdvę. Gi 
amžinybė neturi nei laiko, 
nei ribotos erdvės.

Mažas būdamas, žiūrėda
vau į mėlyną dangų, tikėjau, 
kad tai dangaus skliautai Jei 
už tų skliautų yra dangus, tai 
ar jis turi stogą? O aukštai, 
virš stogo, gal vėl yra mums 
neregimi labai tolimi skliau
tai ? Bec kas tad gali būti už 
tų antrinių skliautų, --gal 
vėl koks antras dangus ? O 
kas toliau, ir vis aukščiau? 
Ir man anuomet buvo neaiš
ku, kur gi galas to didelio ir 
begaliniai tolimo dangaus. 
Vaikui sunku įsivaizduoti be
galybę. (Nelengva ir suaugu
siam).

Jei erdvės tąsa yra matuo
jama milijonais ir bilijonais 
šviesmečių, tai kaip yra su 
laiku? Laikas slenka nesu
stodamas. ir tėra tik laiko 
praeitis ir ateitis. Pasaulį 
lengviau suprantame, kai var
tojame laiko padalinimo pra
dą. Laiką matuojame metais, 
mėnesiais, dienomis, valan
domis, minutėmis, sekundė
mis ir net sekundžių dalimis 
(momentais ar akimirksniais). 
Ir tuč tuojau po vieno akimirk
snio seka kitas. Tas akimirk
snis arba momentas yra mik- 
rosekundės tarpas,kuris lai
ko praeitį ir ateitį savo prie - 
globstyje. Ar galėtume įsi
vaizduoti laiką, jei nebūtų die
nos — nakties pamainų, pa
vasario, vasaros, rudens ir 
žiemos ? Visa tai teikia mums 
saulė, gyvybės davėja. Be 
gajų saulės spinduliųnesuge- 
betumėm matuoti laiko tek- 
mės.

Jei tikim į pomirtinį sie
los gyvenimą, tai dangų vaiz
duojame rojaus pavidale, kur 
nėra laiko skaičiavimo, ir 
kur nėra nei saulės tekėjimo, 
nei jos nusileidimo. Atsieit, 
taja prasme pomirtinis lai - 
kas nebematuojamas: jis sa
kytum, lyg sustoja.

Jei žmogus galėtų skristi

tarpžvaigždinėje (tarpgal ak
tų) ir erdvėje šviesos grei
čiu ir nematytų jokių objek
tų (kitų gal aktų) ir toks skri
dimas tęstųsi milijonas ir 
daugiau mūsų žemėje matuo
jamų metų, tuo atveju laikas 
sustotų, nes nebūtų galimy- 
bės matuoti tą laiką. Moks
las nepateikia objektyvaus 
masto laiko sąvokai aptarti . 
Nejaugi laikas ištikrųjų būtų 
tik fikcija ? Bet gamtoje juk 
vyksta pasikeitimai: medžia
ga pavirsta į energiją ir vėl 
antraip Milžiniško dydžio 
žvaigždės ir kitos mums ne
matomos saulės švjecia ribo
tą laiką ir gęsta ar susprogs
ta, išeikvojusios šviesos bei 
šilumos energiją. Bet iš tų 
pabertų erdvėje medžiagos 
dalelių, mirusios saulės ii - 
kūčių, per labai ilga laiką for
muojasi, dėka gravitacijos , 
elektrų - magnetinių ir kitų 
slaptingų jėgų, nauji erdvės 

•kūnai. Tas procesas kartoja
si ir tęsiasi tiek ilgai, kau 
medžiagos ir energijos keiti
mosi galo nesimato. Ar daug 
bus suklysta tvirtinant, kad 
medžiaga ir bet kuriame pa
vidale energija egzistuoja ir 
tęsiasi begalinį laiką, atseit, 
yra amžina, taigi neturinti 
nei pradžios, nei pabaigos?

Medžiaga ir energija yra 
sunaikinamos. Taip lygiai 
yra su veiksmu i r prieš veik
sniu Kiekvienas žmogus sa
vo veikimu iššaukia prieš- 
veiksnį (atsiliepimą) iki tol, 
kol žmogus gali veikti. Be to 
priešveiksnio’, veiksnys ne
būtų efektingas.

Žmogaus siela (mirus kū
nui) turi grįžti iružimtikitą 
kūną ir tą priešveiksnį įvyk
dyti kaip veikimą, kuris iš
šaukia naują priešveiksnį.
Tokia yra budistinės rein
karnacijos filosofija.

Erdvė ir laikas — ar nėra 
tai sąlyginės sąvokos, kurios 
galėtų pilnai pavaduoti amži
nybės sąvoką? Bet žmogaus 
išdidus protas niekaip negali 
sutikti su tokia sąvoka, kad 
yra kokia tai be ribų begaly
bė. Ak, erdvei ribų ir būti 
negali,nes kas gi už tų įsi-

vReM 
VEIDRODŽIAI

Estų aktorė L.Virolainen vaidino vieną pagrindin 
moters vaidmenį lietuvių filmoje "Perskeltas Dangus"

Vytautas E i d uka i t i s
SIUVYKLOJE

Prieš veidrodį mane pasukiojęs,
Meistras džiaugiasi :
- Kaip nulieta’.
-Bet man regis, kad rankovės
Trumpokos. . . ir ne vietoj. . .
Mesitras nustebo, spokso:
- Sakote, kad trumpokos. . .
Na ir kas?
Patrumpinsim rankas. . .

KAS PO PAŽADŲ..
Britanijoje, Londono parke kalba agitatorius:
- Draugai, nuvertę kapitalistų valdžią, visi rūkysi

me cigarus, važinėsime nuosavais automobiliais,o šalia 
galėsime pasisodinti gražią blondinę. . .

- Aš nenoriu cigarų ir važinėti su blondinėmis’, - rik
telėjo vienas pilietis iš būrio.

- Po revoliucijos tau bus pasakyta, ką daryti’.- nu
traukė iį agitatorius.

vaizduojamų ribų? Kaip ne
lyginant to mažo vaiko gal
vojimas: kas gi ūžtų dan
gaus skliautų vis aukščiau ir 
aukščiau Kur gi galas toms 
iškilusioms dangaus aukštu
moms? Juk mes pratę maty
ti tik ribotas aukštumas, 
tik ribotą laiką: gi amžinybė, 
nežinanti nei erdvės ribų, nei 
laiko tąsos, mums yra nesu - 
prantama.

instiktyviai mes mylime 
savo atžalyną—jaunimą, tai 
lyg bucų mums iškeliavus am
žinybėn, mūsų dalies tąsa. 

DZŪKIJOS GRIKIAI
Ligi bolševikinės okupacijos ištisus plotus sudaryda

vo žydintys ir kvepiantys grikių laukai, ypač gerai mato
mi nakties metu. Nunokusius grikiui' , moterys raudavo 
rankomis, o jų šaknis pjaudavo pjautuvais ir sustatydavo 
į ilgas rikes džiūti.

Rugius irgi pjaudavo pjautuvais. Todėl čia rugiapjū
tė užsitęsdavusi ilgiau kaip mėnesį, o kai kajla ir ilgiau. 
Kadangi žemė buvo suskirstyta rėžiais, tai moterims gri
kių rauti reikėdavo toli pėsčiomis eiti ir dar mažus kūdi- > 
kius ant savo pečių su audeklinėmis vygėmis neštis.

Vyrai rugius kuldavo spragilais ir grūdus duonai kep
ti dažniausiai maldavo girnomis. Malūnų retai kur tebū - 
davo. /Jonas Miškinis/

1983 metų 
EKSKURSIJOS

Norėtumėm, kad mūsų vai
kai tęstų lobu’e s nį gyvenimą 
už mūsų praeitąjį. Taip ly
giai pageidaujame visos mū
sų tautos tobulėjimo progre
so Bet ar yra tobulėjimui 
riba? Ne, jos nėra, kaip kad 
ir amžinybė neturi ribų, ir 
tuo atveju mūsų norimos ir 
tobulėjančios šeimos bei tau
tos tąsa ir jos gyvastingumas 
(taip svajojame) turėtų būti 
pratęstas labai ilgam, net ne
ribotam laikui ir iki amžiny
bės, kuri neturi nei laiko, 
nei erdvės ribų.

v ATEIK Į LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE?

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

į

3
ARBA SKAMBINK MUMS:

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

Donaldui D.: 661 — 1733.

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA 
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tek: 669-8834

y

PORTRAITS
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AG E • WEDDINGS
2540 rue SHERBROOKE. E.

MONTREAL, P.O. H2K 1E9 525-8971

I LIETUVĄ.
GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU l
- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

TAIPGI MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS I 

' -___ ■ — - ■ ' ' • ■ ' ' "

Į KELIONĖS LĖKTUVU į MIAMI TIKS 239.-

Kreiptis: ADRIA VOYAGE INC.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W IY7

30 METU PATYRIMAS KELIONIŲ, PATARNAVIME !
TEL: (514) 844-5644

1983.IL24' 5 psi.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jtk JK * e /a 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE - — ----------------

MOKA: - 4 1 į * :
oi'v . = uz asm. paskolas nuo ...15 %
8 2 o už 90 dienu term, indei. 5 uį nekilnojamo turto paskol.
8/2% už 6 mėn. term, indėlius Z (mortqaaes) :
9 % už 1 metu term, indėlius S su nekeičiamu nuošimčiu
9%% už 2 metu term, indelius S 1 metu ................ 12 %
11 % u¥ pensijų.planą S 2 metu 12/ž%
9 % už namų plano - 3 metų ..;..;.li..;;;;I24%
8/2% už specialia taup. s-tą = ( fixed rate)
7/z% už taupymo s-tas - su keičiamu nuošimčiu
6 % už čekių s-tas (dep.) “ 1 metų ....i; ,12/z%

(variable rate)

AKTYVAI VIPS 33 MILIJONŲ DOLERIŲ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmenines 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 mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadi eni ai s ir p enk tad i en. - 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; seštadieni ai s — nuo 9 v.r iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto j Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

džios ir augštesniosios litu
anistinės mokyklos kursą ir 
gauti baigimo pažymėjimus .

Neakivaizdinei Lituanisti
nei Mokyklai vadovauja mo* 
kyt. Vida Bučmienė -17702 
Crestland Rd. , CLEVELAND, 
OH, 44119. Šiuo adresu gau
namos visos informacijos ir 
vadovėliai.

IŠGANYTOJO PARAPIJOJE
VASARIO 16-TOSIOS pro

ga vyko pamaldos vasario 20 
d. Giedojo "Aro" Choras.

ANAPILIO PARODU SALĖJE
Oakville apylinkės lietu - 

via i minėjo VASARIO 16-tąją 
šeštadienį , vasario mėn. 12

LIETUVIU NAMU VYRU 
BŪRELIO NAUJA VALDYBA

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 

POPIETĖ TORONTE

Dviem metams dar nepra
slinkus nuo pirmos knygos 
"Lithuanian National Costu
mes "supažindinimo šventės, 
Lietuvių Tautodailės Institu
tas ir Anapilio parapijos Kul
tūros Komisija suruošė nau
jos, tikką išleistos dail. A. 
Tamošaičio anglų kalba kny
gos. "Lithuanian Easter Eggd' 
pristatymą š m. sausio 16 d. 
parapijos didžiojoje salėje. 

d Tuo pačiu metu buvo sureng
ta margučių paroda ir paro - 
dytas ekrane filmas"Lietuvių 
Audinių Dailė".

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

AKTYVAI - VIRŠ 20 MILIJONŲ

KASOS VALANDOS: MOKA UŽ:

= 90 dienu term, indėlius ...8/2 %
E 180—185 d. term, i nd........8)6 %

Pirmadieniais 10-3 Ė Term, i nd. 1 metu............ 9 %
Antradieniais 10-3 Ę Term, i nd. 2 metų............9’4%
Trečiadieniais uždaryta E Pensijų s-tą....................10 %
Ketvirtadieniais 10-8 | Spec. taup. s-tą...........8 %
Penktadieniais 10-8 | Taupomąją s-tą*..........i. 7/2%
Šeštadieniais 9-1 E Depozitu-čekių s-tą... 6 %
Sekmadieniais 9:30-1 f DUODA PASKOLAS:

E Asmenines nuo............15%
Mortgičius nuo..... 12—13%

Vasario 6 d. susirinkime 
buvo išrinkta nauja L N Vyrų 
Būrelio Valdyba:A. Borker- 
tas, V.Bubelis, L.Dūda, V. 
Kulnys, B. Laučys, Z. Rėvas 
ir V.Šimkus. Susirinkimui 
pirmininkavo J. Varanavi
čius.

STOVYKLAVIETĖS "ROMUVA” 
NARIU METINIS SUSIRINKIMAS

VASARIO 27 d., sekmadie
nį, 4 v. p. p. Prisikėlimo Pa - 
rapijos Parodų Salėje įvyks 
METINIS "ROMUVOS" NA - 
RIŲ SUSIRINKIMAS.

Kviečiami ir visi kiti, ku
riems rūpi lietuviškosios 
stovyklos išlaikymo reikalai.

• LIEPOS 30 - RUGPJŪČIO 
13 d. bus SKAUTŲ SUKAKTU
VINE STOVYKLA . Stovyklos 
viršininkas bus LSS Tary - 
bos pirmijos pirm. v. s. fil. 
S.M i k n a i t i s.

Tikimasi turėti apie 1OOO 
stovyklautojų.

KNYGA — "LITHUANIAN 
EASTER EGGS"

Į šią, kaip ir ankstyvesnę 
knygą, dail. A. Tamošaitis į- 
dėjo visą savo gyvenimo me
tu įsigytą liaudies meno ži
nių ir patirties lobį. Pagal 
dailininką, pats ankstyviau
sias žmonijos liaudies me
nas pasireiškė margučiuose. 
Vaikai jau nuo pat mažens 
dailindami margučius, iš
reiškia savo tautinio meno 
pojūčius ir gapumus. Žmo
nija regėjimo pojūčiais iš
skaito liaudies meno grožį 
ir prasmę. Kalba čia beveik 
nereikalinga.

Dail. A. Tamošaitis savo 
neišsemiama energija, pasi
ryžimu, darbštumu ir kantry
be patiekė naują knygą apie 
lietuvių liaudies meno kūry
bą — Velykų margučius. Ti
kimės, kad toji knyga suras 
atatinkamą vietą kiekvieno
je lietuvių šeimos knygų len
tynoje. Tuo pačiu supažindi-

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75%jkainc+r 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 užjšraSytus čekius 
bei apmokamas įvairias sq.sk aitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS* •

PR/S/KĖL/MO PARAPIJOS 
METINĖ VAKARIENĖ

KOVO 13 d. , 5 v. p. p, Di
džiojoje Salėje įvyks metinė 
Prisikėlimo Parapijos vaka
rienė ir Parapijos 30 metų 
veiklos sukaktis.

Ta proga bus patiekta įdo
mi meninė programa.

• Prisikėlimo Parapijos Bi
bliotekai sėkmingai vadovau
ja žurnalistas St. P raka-

kviestas ir lietuvis žurnalis
tas, "NL" korespondentas 
J.Ka.

Gen. A. M. Haig yra prez. 
R. Reagan’o paskirtas kaip 
vyr. patarėjas įKomisiją ka
riškos strategijos reikalams.

ANAPILIO SALĖJE
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

VASARIO 16-toji buvo iš
kilmingai minima vasario 20 
d., 5 vai. p. p.

Lietuviškieji margučiai

pas. Jis jau kelinti me - 
tai išleidžia lietuvišką ka
lendorių knygelės pavidale , 
apie3000 egz. .kuris greitai 
išplatinamas. Jame yra- ir 
Įdomių pasiskaitymų.

GEN. t M. NAIGH SKAITYS 
PASKAITA^ TORONTE

P.C.nario N.G.L e 1 u k 
kviečiamas, į Torontą, KO - 
VO mėn. 9 d. atvyksta gen . 
A.M.Haig’as ir skai,- 
tys paskaitą Sheraton Cent
riniame hotelyje apie šių 
dienų aktualijas.

Po to bus priėmimas-vai- 
šės generolui pagerbti, ku
riose dalyvaus Ontario pro
vincijos min. p-kas W. D a - 
vis ir daugelis žymių val
džios pareigūnų, spaudos at
stovai. Jų tarpe yra pa-

Kalbėjo dr.A.Prancke - 
v i č i u s , užaugęs Sibire, kur 
buvo vaiko amžiuje kartu su 
tremtiniais tėvais išvežtas

Miss Flora MacDonald,bu
vusi Užsienio Reikalų minis- 
terė, pasižymėjusi savo tie - 
sumu, J. Clark kabinete.

Minėjimas pasižymėjo 
Įvairia menine programa.

PALENGVINA LIETUVIU 
KALBOS MOKYMĄSI 
NAMUOSE

Lietuvių. Bendruomenės 
Švietimo Taryba šiais me - 
tais patiekė Neakivaizdinės 
Lituanistinės Mokyklos va
dovėlius, skirtus mokiniams, 
negalintiems pasiekti litua
nistinės mokyklos. Korės - 
pondenciniu būdu galima ir 
namie būnant, išeiti visą pra-

1O DIENU
SIŪLOME JAUNIMUI

1 3 DIENŲ
GEGUŽĖS 12
GEGUŽĖS 19
GEGUŽĖS 26
BIRŽELIO 23

Simon’s
TRAVEL
KVIEČIA JAV IR KANADOS 

LIETUVIUS KELIAUTI
Į LIETUVA KARTU H!

LIETUVOJE !
RUGPJŪČIO 6-RUGPJŪČIO 20

SU GIMINĖMIS!!!

nūs ir įvairių tautybių žmo
nes su gražiu lietuviškų mar
gučių menu.

ESTETINIS KNYGOS 
GROŽIS.

Dailininkas įspūdingai ir 
sumaniai naudoja spalvotas 
iliustracijas pagauti žiūrovo 
dėmesiui. Jau pačiame kny- 
gos aplanke spalvoti margu
čiai ir tekstas patiekiamas 
tamsiai juodame dugne. Tas 
sukelia stiprų kontrastą ir 
žiūrovo dėmesys nukreipia
mas į. margučių spalvų ryšku
mą bei tonų i r piešinių grožį.

Patiekiami ranka piešti 
margučiai — devyni kiekvie - 
name puslapyje. Puslapio 
skirtingos harmoningos spal
vos apribojamos skirtingų 
spalvų rėmeliais. Tas irgi 
nukelia grožį, patiekia ramų 
ir švelnų margučių spalvų 
derinį ir padaro puslapį įdo- 
domiu ir skirtingu Taipogi 
ranka piešti margučių pieši
niai paspalvinti įvairioms 
spalvoms, ant staltiesių au
deklų, yra ramūs .ir švelnūs, 
nes kiekvienam audeklui yra 
suteiktas švelnus ip^ųkonin-, 
gas skirtingų spalvų tonas.

Knyga atspausdinta ofseto 
būdu. Kai kuriuose pusla
piuose pastebėta teksto svo
rio nelygumų (suriebėjimo). 
Kai kur trūksta absoliutaus 
spalvoto vaizdo suderinimo 
("register). Mechaninio 
tinkliuko piešiniuose (mecha
nical screens) kai kur paste
bėta nelygumų. Bet tai yra 
mažmožiai. Bendrai paėmus 
bevartant knygą, individu pa
gauna šiltas ir mielas jai 
meilės jausmas.

Labai gerai, kad knyga 
paruošta ir atspausta lietu
viškoj įmonėj — Litho Art 
Ltd. Nemanau, kad kitos ko 
mercinės spaudos įmonės 
įdėtų tiek meilės, kruopštu
mo bei atydumo retkarčiais 
užklystantiems spausdi - 
niams.

POPIETĖS PROGRAMA
Supažindinimą atidarė Ąna- 

pilio par. Kultūrinės Komisi

jos pirm. A. Auš rota. Pa
sveikinęs atvykusius pakvietė 
L.T.J. pirm. L. Balsi kal
bai . Trumpai apibūdinęs kny
gos reikšmę lietuvių tautai 
ir žmonijai, ir padėkojęs 
dal. A. T a m o š ai č i ui, Vy- 
toliui Matulaičiu i, Litho 
Art bei visiems kitiems pa
dėjusioms knygąišleisti, pa
kvietė prof. Romą V a š t o k ą 
tarti žodį.

Prof. R. VaŠfokas iškėlė 
knygos reikšmę iš moksli - 
nės ir praktiškos pusės. Ap
tarė knygos turinį, jos svar
bą lietuvių tautai ir žmoni - 
jai. Padėkojo dail. A. Tarno - 
šalčiui, LTJ, J. Kamins
kaitei ir V.MatuIai - 
č i u i .

Po jo kalbėjo dail.Tamo
šaitis, iškeldamas ryškes
nius knygos liaudies meno 
bruožus. Po oficialių kalbų, 
ekrane buvo parodytas- fil
mas "Lietuvių Audinių Dailė”. 
Čia išsamiai buvo parodyta 
kaipdail. Anastazija Tarno - 
šaitiėnė paruošia ir atlieka 
visą audimo procedūrą. Fil
mo rodymas užtruko apie 50 
minučių. Kitųtautų,kaip ang
lų ir vokiečių, kultūriniai 
filmai gaminam'. 10-15 minu
čių ilgio

Po programos svečiai bu
vo pavaišinti kava ir skanės
tais.
PADE KA

Daug, labai daug darbo ir 
kantrybės įdėjo dail.Antanas 
ir Anastazija Tamošaičiai 
ruošdami margučių knygą. 
Didi padėka jiems, tačiau, 
j ei nebūtų Li etuvi ų T autodai- 
lės Instituto ir jo veiklių nar 
rių kaip inž. L. Balsys ir V. 
Matulaitis, vargu ar toji me
džiaga sukaupta šioje knygo- 
ga pasiektų plačiąją lietuvių 
visuomenę ir kitųtautųžmo 
nes. Didi padėka visiems , 
kurie prisidėjo prie to kul
tūrinio darbo, garsindami 
lietuvių tautos vardą. Didi 
padėka Litho-Art sav. J. Gus- 
tainiui ir p. Sinkevičiui. Pa
dėka visiems kas tą knygą 
įsigyja, peržiūri ir pamilsta.

la.

Visokeriopą medžiagą lietuvių liaudies meno reikalais 
galima gauti per LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTĄ, 
c/o L. B a 1 s į, 243 South Kingsway,Toronto,Ont. M6S 3V1

LIEPOS 7
LIEPOS 14
LIEPOS 21

RUGSĖJO 1
RUGSĖJO 9
SPALI 0^6
GRUODŽIO 19

Skelbiamos išvykimo datos. Keliones yra vienos ar dvieju savaičių 
maršrutu — Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos 

kelionės lydimos savininkų arba patyrusių vadovų.

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

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

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI !
Kovo mėnesi bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai)

w Nuperkame kooperatinius butus giminėms Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus
* Tarpininkaujame suteikiant finansinę paramą artimiesiems

giminėms Lietuvoje
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas 
Smulkesnių žinių teiraukitis Toronto skyriuje, kuriame sąžiningai 

patarnaujame jau 23 metai
2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius

6 psL

Savininkai Vytas Ir Audronė Slminkevičiai
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

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

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA L IETUVA

6

6



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —
HAMILTONO LIETUVIU •>

KREDITO

KOOPERATYVAS

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

VISUOMENININKO NETEKUS

Povilas Petronis

Nemok ana gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ:
deposltus (P.C.A.)............ ® į®
santaupas................... 7.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas .................... • %
•erm. depoz. 1 m..........9.5 0 %
term, depoz. 3 m........... 10%
reg pensijų tondo......... 9 %
90 dienų depozitus .....9.25 %
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P- penktadieniais 
nuo 10 v.r. iki 7 v. v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

SPORTININKĖS MOTERYS 
SUSIORGANIZAVO
Penktadieniais, 8:30 - 1O: 

30 v. v. vyksta moterų tink
linio' treniruotės Sir Isaack 
Brock Elementary School,80 
St. Lawrence Blvd.

Susiorganizavo net 
moterų komandos:studenčių 
ir jauniausiųjų ponių ir vy
resniųjų moterų.

dvi

SKAUTU JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA

15-toji Pasaulinė Skaūtų 
Jamborė, minint skautų są
jūdžio 75-metj, vyks šią va
sarą Calgary. Lietuvoje I-ą 
mišrią skautų- čių skiltj į- 
steigė skautininkas Petras 
JURGĖLA, 1918 m. lapkričio 
1 d. , VILNIUJE.

CALGARY LIETUVIAI
MINĖJO VASARIO 16 TĄJĄ

Vasario mėn. 19 d. ,7:30 v 
v. Parkhill Stanley Park Co
mmunity Hall patalpose Cal
gary ir apylinkės lietuviai 
minėjo Lietuvos Nepriklau
somybės Atstatymo 6 5-tąją 
sukaktį. Minėjimą suęuošė 
Calgary Apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

Reikia pažymėti, kad ji 
leidžia ir biuletenį.Paskuti
nysis numeris skirtas Va
sario 16-tajai. Pranešama 
apie minėjimą. Jaunimo 
Kampelyje-PLJ Kongreso 
žinios su dienotvarkės pla - 
nu, abejomis kalbomis. Ma
lonu pabrėžti, kad ir maža 
kolonija, su labai ribotomis 
galimybėmis, kaip rodo Cal
gary atvejis, gali rasti bū
dų nepražūti ir būti infer - 
muoti.

Išradingai panaudota ir 
Albertos Vyriausybės Ar
chyvinė medžiaga, kurioje y- 
ra kalbama apie lietuvius.

Simpatiškai parūpinti ir 
keli linksmi piešinėliai su 
juokais.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto peak. ____ 12 %
asmeninės paskolas..... 15 %

• KOVO 9-13 d.d. lankysis 
kun . K. Pugevičius, Lietuvių 
Informacijos vedėjas New 
Yorke, JAV. Jis žada atvyk
ti su skaidrėmis ir paskai 
skaitomis. Pamaldos numa- 
yomos Kovo 13 d.

Norintieji svečią globoti ir 
apnakvydinti- prašomi pra - 
nešti Kęstučiui Dubaus - 
k u i tel: 252-0694.

Winnipeg .
LIŪDNOKOS VIENGUNGIO 
TAUTIEČIO LAIDOTUVĖS

Vancouver, B. C. DEVEIKIS 
Stasys,būdamas 61 met: mi - 
re š m. sausio 24 dieną. Jis 
buvo kilęs iš Labanoro bažnyt
kaimio, Saldutiškio valsčiaus, 
Švenčionių apskrities, viduti - 
nio ūkininko šeimos. Artėjant 
rusų frontui, jis 1944 m. bir
želio mėnesio pabaigoje, "lai
kinai" pasitraukė į Žemaiti - 
ją, o tų metų spalio mėn 8 d. 
į Vokietiją. Kanadoa atvyko 
1948 m. kaip žemės ūkio dar
bininkas. Vienų metų sutartį 
atlikęs apsigyveno Vancouver 
mieste. Dirbo įvairius dar- 
bus, bet ilgai vienoje darbo
vietėje neužsilaikydavo Daž
nai būdavo be darbo. Velionis 
į vietos Lietuvių Bendruome
nės tautinių švenčių minėji
mus nesilankydavo _ir jokių 
aukų lietuviškiems reikalams 
paremti nėra davęs. Nedaly
vavo jis ir "progresyviųjų" 
lietuvių subuvimuose. Jis ve
dė miesčionišką viengungio 
gyvenimą. . .

Laidotuvių koplyčioje, vos 
keliems žmonėms dalyvau
jant, sausio 31 d. katalikų ku
nigas atliko trumpas laidotu- 

'vių apeigas ir anglų kalboje 
pasakė pamokslą. (Spaudoje 
buvo paskelbta, kad jas atliks 
vyskupas Gerald La Plante). 
Velionį į Mountain View ka
pines atvežus, niekas nelau
kė ir nebuvo grabnešių. Šo
ferio iniciatyva, iš pasitai
kiusių žmonių, buvo paprašy
ta pagelbos ir karstas atneš
tas prie iškastos duobės. Jo
kių vainikų ir gėlių nebuvo.

A. Ž.

morrtreal

Vienas po kito negrįžta
mai pasitraukia iš montrea - 
liečiu tarpo lietuviai. Štai 
ir Povilas Petronis sau
sio 28 d. netikėtai mirė. Pa
laidotas Montrealio kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1902 
m. gruodžio 2n d. Vaičių km. 
Viešintų vaisė. Panevėžio ap
skrityje. Buvo tik atšventęs 
savo amžiaus 80-mėtį ir šio 
mėnesio 18 d. rengėsi švęs
ti vedybinę 5O-mečio sukak
tį. Paliko žmoną Febronę, 
dvi dukteris su Šeimomis — 
3 anūkes, ir seserį Albiną 
bei kitus gimines Lietuvoje.

Velionis J Kanadą atvyko 
1928 merais, jau pilnai su
brendęs vyras ir Lietuvoje 
gyvenimą patyręs visapusiš
kai. Būdamas ūkininko sū
nus, pradėjęs jausti įvairius 
Inedatek’iusūkininkavime, su
galvojo ieškoti laimės Kana
doje. Čia atvykęs kaip žem
dirbys i ūkio darbus, rado 
prasidėjusią pasaulinę krizę 
ir pirmieji žingsniai Kana
dos VaKaruose parodė nusi
vylimą, kad palikęs savo tė
vynę Lietuvą.

Atlikus darbo sutartį, dar
bo kitur sunku buvo gauti. 
KieK pastoviau padirbęs ne
toli Winnipeg* o pas ūkininką 
beveik tik už gaunamą mais- 
ą, atvyko į Montreal^. Čia 

jam nusišypsojo laimė: netik 
gavo darbo, bet ir susipaži
no su lietuvaite Febrone Bu
čiui yte,atvykusia iš Šimonių 
valsčiaus. Jų pažintis buvo 
.apvainikuota vedybomis.

Povilas Petronis buvo vi
sokeriopai susipratęs lietu
vis. Jį ir pirmieji vargai 
Kanadoje neišstūmė IŠ lygs
varos, kaip daugelį kitų, ku
rie neva kovodami už darbi
ninkų teises, pasistūmėjo J 
kraštutinumą ir tapo nesą
moningais arba kaip jie pa
tys vadinosi— "pažangiai
siais" lietuvių ir kanadiečių 
tarpe. Velionis sielojosi Lie
tuvos nepriklausomybės pra
radimu, svetimųjų santvar- 
kos primetimu Tikėjo, ką 
pasakojo vėlesnieji ateiviai , 
bet ir pats prieš kelis metus 
buvo nuvykęs į savo gimtąjį 
kraštą ir visu tuo asmeniš - 
kai įsitikino.

P. Petronį prisimenu vie
ną iš pirmųjų lietuvių man 
atvykus į Kanadą. Jis buvo 
vienas iš ketveriukės drau
gų — jie visur ir visada bū
davo kartu, —tai Povilas Pet
ronis, Juozas Bakanavičius , 

Jonas Staniulis ir Antanas 
Bernotas, kurie jau visi yra 
mirę. Vėliau paaiškėjo, kad 
jie visi netik priklauso"Lie- 
tuvių Darbininkų Draugijai", 
bet esą Montrealio skyriaus 
v-bos nariai (P. Petronis sk. 
pirmininkavo). — Tai lietuvių 
socialdemokratų organizaci
jos padalinys, kurios centras 
veikė New Yorke. Nekartą 
teko būti pakviestu į Velio
nio namus kai atvykdavo iŠ 
cento v-bos nariai Steponas 
Kaminskas (Kairys), Kipras 
Bielinis ir kt.

P. Petronis priklausė be
veik visoms veikiančioms 
lietuvių organizacijoms Mon
realyje. Su juo kartu ilgiau
siai man teko dirbti DLK Vy
tauto Klube. Į jį įstojęs, ra
dau velionį valdybos narių 
tarpe. Vėliau man pirminin
kaujant, jis buvo vienas iš 
pagrindinių direktorių, o vyk
dant naujų namų statybą — 
vienas iš pagrindinių staty
bos komisijos narių. Jis bu
vo rimtas reikalų sprendė - 
jas, nieKam nepataikaująs : 
pilna žodžio prasme — visuo
menininkas- Todėl jis buvo 
norimas į valdybas, nežiū
rint ar organizacija kaires
nė ar dešinesnė

"NL" laikraštis taipgi ne
kartą atsirėmęs į P. Petro - 
nio patarimą ekonominiu ar 
kitu atveju Jis juo rūpinosi 
nuo jo pirmųjų numerių, o 
tuo labiau kai buvo KLC Ta
rybos leidžiamas ir Jono 
Kardelio redaguojamas. Jis 
ir kai ką parašydavo.

Velionis nuoširdžiai rūpi
nosi savo šeima, su žmona 
ir vėliau su paauglėmis duk
relėmis kartu visur lankyda
vosi. Paskutiniuoju laiku, 
jau ir su anūkėmi s kartu baž
nyčioje sėdėdavo Džiaugėsi 
dukromis, žentais ir anūkė- 
pils. Neužmiršau jo vieno 
išsireiškimo, kai jis atvyko 
į mano namus tik į juos įsi- 
•kėlus- —"Kad nepamatytų ma
no mergaitės kaip moderniš
kai įrengti, nes tai turėčiau 
It aš tokius įsigyti".O kai aš 
jo namus buvau matęs pries 
kelis metus tik įsikalus jo 
šeimai, atrodė puikesnių 
ir būti negalėtų. Bet visgi, 
jis dukroms sukūrus šeimas 
padėjo įsigyti atskirus namus

Povilas Petronis ilgus me
tus vertėsi restorano verslu 
Verdune, ir netoliese turėjo 
nuosavybę Vėliau, kai La
Salle miestas pradėjo plės
tis ir naujuose distriktuose 
modernūs namai kilti, atsi
kėlė gyventi į LaSalle. Jis 
buvo laikomas vienu iš pasi
turinčių lietuvių, kuris tik 
darbu ir sumanumu visą įgi
jo. Jo vargus ir džiaugsmus 
kartu lydėjo mylima žmona 
Febronė, kuri galiausiai ir j 
amžino poilsio vietą —kapi
nes kartu su visa šeima, drau
gais i r pažįstamai s-sausio 
3> dieną jį palydėjo.

Tebūna lengva Tau, Povi - 
lai pamilta Kanados žemelė , 
o likusiai šeimai nuoširdi 
užuojauta.

Pr. Paukštaitis

APIE LIETUVIUS
SPORTININKUS

Montrealio 'The Gazette" 
vasario 5 d. laidoje Sporto 
puslapį paskyrė daugiausiai 
kylančiai krepšinio žvaigž
dei- torontiečiui Leo RAU - 
TINS, sūnui Danutės ir Os - 
waldo Rautinš, kurie emig - 
ravo iš Lietuvos karo me
tu ir 1949 m. atvyko į Kana - 
dą.

Strapisnis pailiustruotais 
ir dvejomis didelėmis Rau- 
tinš nuotraukomis.Korės - 
pondentas plačiai aprašo L . 
Rautinš pasisakymus, kaip 
jis su savo broliu nuo pat 
vaikystės pradėjo domėtis ir 
žaisti krepšinį. Korespon
dentas analizuoja jo talentą , 
trenerių pasisakymus ir jo 
galimybes pakliūti į iškilių
jų sportininkų žvaigždžių ei
les.

Taip pat nagrinėja, kaip 
Kanados sporto orgąnizaci - 
jos nepakankamai rūpinasi 
savo talentų ateitimi ir iš 
savo rankų išleidžia j Ame
riką šiuo atveju- Syracuse 
Kolegijai- vertingiausius 
sportininkus.

Korespondentas Michael 
Farber taip pat pažymi, kad 
kitas kanadietis John KAR - 
PIS/ tik nepasako, kad ir šis 
lietuvių kilmės. Reikia pri - 
durti, kad Lietuva jau ne
priklausomybės laikotarpyje 
buvo pasidariusi Europos 
krepšinio čempione/, taip 
pat paimtas į Syracuse ko - 
ma ndą.

L. Rautinš pranašaujama 
profesinė karjera NBA/Na- 
tional Basketball Associa - 
tion/.
• Brazilijos lietuvis Ignas 
RAMANAUSKAS, laikinai ap
sigyvenęs čia, iki sutvarkys 
dokumentus, yra iš profesi
jos mašinų konstrukcijos 
technologas. Savo gabiai 
moksle dukrai jis ir jo žmo
na nori suteikti geras sąly
gas mokytis.
TRADICINĖ KAZIUKU 
VAKARIENĖ

KOVO 5 d. ,Šv. KAZIMIE
RO PARAPIJOJE bus tradi
cinė Kaziuku ir Kazyčių gar
bei vakarienė. Kvie - 
čiami visi’.

"RŪTOS" KLUBE GAVĖNAS

IR KELIONIŲ, SKAIDRĖS

Vasario 15 d. .Seselių Na
muose Montrealio Auksinio 
Amžiaus Klubas RŪTA su - 
ruošė Užgavėnių Popietę su 
gerai paruošta, įvairia pro - 
grama: Užgavėnių kaukė 
raiškiai padeklamavo tai 
progai sukurtą eilėraštį GA- 
VĖNAS/Pr. T e ku ti e nė / , 
inž. Algis Kličius pa
rodė seriją įdomių skaidrių 
iš Indonezijos, kur jam jau 
kelintą kartą teko lankytis 
savo specialybės reikalais . 
Jos buvo sumaniai atrinktos, 
įdomiai pakomentuotos. Se - 
selė Palmyra skaitė apsa
kymą, pritaikytą Vasario 16 
atminimui. Po to buvo ma - 
lonios ir gerai paruoštos 
vaišės .gaivinamos vyno 
stiklelio ir kavutės.

Dauguma RŪTOS Klubo 
narių buvo dėkingi už įdomią 
programą ir už palaikymą, 
kad ir kuklioje formoje, mū
sų vaizdingų tradicijų.

Tačiau-buvo ypač vienas , 
kampinis stalas prie kurio 
savo baisingumu ir net .ga
lima sakyti , nemandagumu , 
išsiskyrė grupelė atvykusių. 
O gal tik Užgavėnės buvo 
taip paveikusios?

Kostas Toliušis sėkmingai 
pirmininkauja RŪTOS Klubui.

d.

Pr. T e k u t i e n ė

GAVĖNAS

Aš - Gavėnas, nuo mėnulio, 
Aš iš pasakų senų.
Tamsią naktj su šešėliais 
Vaikštinėju už langų.

Pasistiepęs, uostinėju, 
žiūrinėju pro stiklus, - 
Visur kvepia lašinuočiais, 
Sako- Užgavėnės bus’.

O rytoj, tai jau Pelenė, 
Pradžia atgailos žmonių.
O kas man, senam Gavėnui, 
Kiek užbers jiems pelenų'.

Nei stikliuko, nei mėsytės- 
Kad Gavėnia būt sausa'.
Tegu būna, kaip senovėj: 
Tiktai silkė išmirkyta 
Ir aliejus su putra'.

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

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

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

I L i etin tams speciali nuolaida Į 
(Atidaryta Šeštadieniai s) 

766-4495 
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

1983.11.24

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO 5 500.- IKI J 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 845-2912 EMBASSY FUR

7 psi.

7

7



PARENGIMŲ KALENDORIUS LITAS
VASARIO 26 d. - "NIDOS" 
KLUBO Vakarienė, Aušros 
Vartų Parapijos Salėje, 7 v. 
KOVO 6 d. - LIETUVOS KA- 
RA LIAUS MINDAUGO ŠA U - 
LIŲ KUOPOS susirinkimas , 
tuojau po pamaldų.

KOVO 13 d. , po 11 vai. pamal
dų, AV parapijos salėje-Ka- 
nados Lietuvių B-ės MONT- 
REALIO APYLINKĖS METI
NIS VISUOTINAS SUSIRIN - 
KIMAS.
KOVO 19 d. , ŠEŠTADIENĮ , 
3 v. p. p. LITO narių METI
NIS VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS.
KOVO 27 d. -"VAIVORYKŠ- 
TE" rengia knygos "Lithua
nian Easter Eggs" pristaty
mą ir filmos "Lietuvių Au - 
dinių Menas" rodymą AV 
PARAPIJOS SALĖJE, tuojau 
po H vai .pamaldų .Vyks ir 
MARGUČIŲ bei V~' tBŲ PA
RODA .
I____________________ _____ 1
• Muz. Aleksandras STAN
KEVIČIUS ir sol. Antanas 
KEBLYSbuvo išvykę į Win
nipeg’ ą, kur dalyvavo VASA-
RIO 16 d. minėjimo progra • 
moję.

GERBIAMI TAUTIEČIAI,

Montrealio Lituanistinės mokyklos Tėvų Komitetas maloniai 
kreipiasi i jus, mokyklos išlaikymo reikalu. Iki šiol išsiver- 
tėme iš Įvairiu pajamų : tėvų mokesčio, valdžios paramos 
ir organizacijų auku. Išlaidoms vis didėjant, turime sutelkti 
didesnes pinigu sumas mes patys.

Kviečiame jus prisidėti prie lietuviškos mokyklos išlaikymo 
su jums galima auka. Prašome rašyti čeki ” Lituanistinei 
Mokyklai” arba pervesti i Mokyklos sąskaitą Lite Nr: D 255. 
Už aukas bus išsiųsti pakvitavimai.

Šiuo reikalu kreipiamės į visus Montrealio Lietuvius, nes 
mūsų Lietuviškoji Mokykla yra mūsų visu pagrindinė lietuvy
bės išlaikymo institucija.

Aukas siųsti prašome šiuo adresu: A. Lukoševičius,
1643 Lloyd George Cres., Verdun, F.(l H4I1 2P6

Iš anksto jums dėkojame už jūsų dosnumą ir bendro reikalo 
supratima —

MONTREALIO LITUANISTINE MOKYKLA

OR. J. MALI SKA
DANTŲ. GYDYTO/AS 

144 0 St. Catharine W. 
Suite 6 0 0 , Mon tre al, P, Q. 
Tel: 866-8235

Namu.: 488-8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ 
dantl, gydytoj *

14 10 (iu j St. 
Suite 11 — 12 Montreal P. Q. 
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryto kasdien nuo 9 o. tn iki 10 p. m.
Šeštadieniais: nuo 9 o. m. iki 9: 30 p. m.
Sekmadienio.'-s : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel : 366 -974 2 ir 365-0 50 5

ę!
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 t b r a o k S t . W. 
Suite 215, M o n t r o o I , P Q. Tel. 9 31-40 2 4

ui $ 
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ADVOKATAS

ROMAN J. ISGANAITIS b. a. .
E.

B. C. L

878-9534

4 DVOK AT AS

NOTARAS

ite 504
H2Y 1B7

Place Ville Marie, 
Cel : ( 5 14) 87 1- 1 4 30

“J 50 Du Doiiiaine, lie Perrot. Que, H7V5V6
£ Reą. Tel: 4 53-9 14 2

NOTARE

& c

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

701 Bannuntyne
Tel .

kampas 2-n d Av e. ) , Qu e. H4 G 1 E6 
769-8824 ; Reside

gi

J. BERNOTAS

RŪTA POCAUSKAS

8 psl.

PRIMENAME MIELIEMS SKAITYTOJ AMS,KAD,KAIP JAU BUVO RAŠYTA,’NU PRENUMERATA 
UZ 1983 metus YRA PAKELTA iki 16 doL PRAŠOME NEUŽSIMOKEJUSIUS NEDELSTI, NES 
PRAĖJUS 3 men , PASTAS PAKELS MUMS TOKIU LAIKRAŠČIU SIUNTIMO MOKESTI .

dėkojame už dėmesį » °nu

MONTREALIO MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJOTOJE KLUBO “N I D A“ VAKARIENĖS METU 
.VASARIO 26 d. ,AV PARAPIJOS SALĖJE, dalį meninės programos atliks, kaip jau 
buvo skelbta, ir "MERGAIČIŲ TRIO", vad. muz.Aleksandrui STANKEVIČIUI^ Šioje 
nuotraukoje matome Moniką RUFFO, Daivą JAUGELYTĘ ir Živilę JURKUTĘ dai
nuojant metinėje AV vakarienėje. • Nuotr: J. V.D a n i o

Plokštelės "Kalėdos" įrašų pertraukos metu Haroldas 
Celtorius .manydamas, kad juostelė per ilga, bando ją 
sutrumpinti. . . Bet nepavyksta, nes butelio atidarytuvas 
tam reikalui netinka. . .

AUŠROS VARTŲ "AUŠROS" ŠIMTMEČIO
PARAPIJOJE C SUKAKTIS MONTREALYJE

REKOLEKCIJOS vyks Di- 
džąją Savaitę, nuo KOVO 28 
iki BALANDŽIO 2 d. Jas 
praves Tėv. Petras Daugin
tis, SJ, iš Chicagos.
SV. KAZIMIERO PARAPIJOS

REKOLEKCIJOS vyks Di
džiosios Savaitės pradžioje . 
Jas praves selazietis kun. 
Mečys Burba iš Romos.
- BALANDŽIO 16-17 iškil
mingam 75 m. jubiliejui pa
minėti ruošiamasi stropiai.

bus paminėta BALANDŽIO 
mėn. , 24 d. ,AV PARAPIJOS 
SALĖJE , po 11 vai. pamaldų. 
Paskaitą skaitys dr.H. N a- 
g y s.

Rengia KLK Moterų D-jos 
Montrealio Skyrius

"NEPRIKLAUSOMOS L LĖ
TU VOS" TRADICINIS SPAU - 
DOS BALIUS BUS BALAN - 
DŽIO 30 d. ,AV PARAPIJOS 
SALĖJE.

PARDUODAMAS AR IŠNUOMUOJAMAS NAMAS

Toronte išnuomuojamas arba parduodamas namas trijų aukštų 
devynių kambarių (dvi virtuvės), dvigubas garažas, skersai 
nuo požeminio traukinio stoties, vienas blokas nuo Toronto 
Lietuvių Namų. Teirautis 12 Edna Ave.,i Toronto, arba 
Tel.: (416) 536—0911 vakarais.

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, "MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5B27
MOKA už: DUODA PASKOLAS:

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

Terminuoti indėliai
1 metų............... 9.5%
180-364 d...... 9.25%
30- 179 d......... 9%

Trumpalaikius 
už S 20,000 ir 

Taupomos sąskaitos

indėlius 
daugiau

8.5%ios 
Su draudimu........8.25%

Čekių sąskaitos..............6%

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI P AT ARN AVIMAI_Z J<_E_L_TUI

KASOS VALANDOS
1465 De Seve 

Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniai s 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

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

3907 A Rosemont

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS ! 
jjbm.—ten■— Mi— —f i*. Tirto,. . r- .i u—’.n i- t.-- — -.-p ■

TeL Bus,: 722-3545

Res.: 256-5355 .

P E T R A S A D A M O N IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A KOSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Ref d.
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6
TEL. 727 - 3 120 Namų 3 76 -3 78 1

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.£., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū r o v e i kj?pJL2.-L^-—C—,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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