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SAVAITINIAI
AUSTRALIJA NEPANAIKINS 
JAV BAZIŲV

Naujasis laimėjęs rinki
mus Australijos ministeris 
pirmininkas Bob Hawke 
/Darbo partijos/ patvirtino , 
kad amerikiečių bazės galės 
ir toliau pasilikti Australi - 
joje.

Birželio mėnesį jis susi
tiks su JAV prez. R. Reagan’u, 
ir ta proga norės peržiūrėti 
su juo 32-jų metų senumo 
sutarjtį dėl bazių.

Jis pabrėžė, kad Centri - 
nėję ir Vakarų Australijoje 
bazės į .a lės ir toliau veikti - 
jos seka rusų povandeninių 
laivų judėjimą Pacifiko ir 
Indijos vandenynuose.

Min.p-kas Hawke pabrėžė, 
kad Australijos bendravimas 
su JAV yra pagrindinės 
svarbos tarptautinėje areno
je ir Australijos saugumui 
bei gynybai. Taip pat pasisa
kė, jog jo vyriausybė planuo- 
ja"sunormalizuoti santykius” 
su Indonezija irSov. Sąjunga" 
/Lyg "normalūs" santykiai su 
Sov. Sąjunga būtų Įmanomi. .. 
Red./.

Australija netęs paramos 
Vietnamui, pirma nepasita - 
rusi su JAV ir 5-iais Piet
ryčių Azijos Valstybių Są
jungos nariais -Indonezija , 
Malajais,Singapūru, Tailan
du ir Philippinais.

NAUJA SOVIETU GINKLU 
SIUNTA SYRIJOJE

Iš Tel Avivo pranešama, 
kad Sovietų specialistų-nau- 
dojamos priešlėktuvinės ra
ketos SAM -5 yra išdėsty - 
tos Syrijoje. Tai padidins 
įtampą Vid. Rytuose, kurios 
vis dar nepavyksta likviduoti 
Izraelio specialistai tvirti
na, kad Syrijoje dabar raą - 
dasi apie 4.000 sovietų ka
rių ir specialistų-patarėjų .

Izraelio karinė vyriausy
bė tvirtina, kad jų oro karo 
lėktuvai ir ginklai būtų pa
jėgūs apsiginti nuo Sovietų 
gamybos ginklų ir kad Izra - 
elis neturi planų sunaikinti 
Syrijoje esančias raketas.

George Shultz, JAV Vals - 
tybės Sekretorius ir Gyny - 
bos Sekretorius Caspar 
Weinberger pasmerkė So
vietų skraidančių raketų iš
dėstymą Syrijoje.

JUGOSLAVIJOS VYSKUPAI 
KVIEČIA POPIEŽIŲ

Jugoslavijos vyskupai per
davė oficialų pakvietimą dau
giausiai istorijoje keliavu - 
šiam popiežiui-Jonui Pauliui 
II-jam apsilankyti Jugosla - 
vijoje. Data nepaskelbta,bet 
manoma, kad tai būtų 1984 
metų bėgyje.

ĮVYKIAI
Hinckley teismo buvo pri

pažintas psichiniai sutrikęs 
ir patalpintas į federalinę 
psichiatrinę ligoninę Wa
shington’e.

/Atrodo, kad nelabai rūpi
nosi ir tėvai, leisdami savo 
sergančiam sūnui išvykti iš 
namų ir keliauti po kitus 
miestus/.

PABĖGO IŠ RYTU VOKIETIJOS
Vyriausias Weimaro Ope

ros dirigentas, 48 m. am
žiaus, perbėgo į Vakarų Vo
kietiją. Jo žmona ir 8 m. 
duktė padavė prašymus leis
ti išemigruoti pas vyrą ir 
tėvą.

BANDO PROVOKUOTI ?
Lech Walesa pareiškė, 

kad dvi paskutiniu metu 
Gdanske įvykusios demonst
racijos buvusios inspiruotos 
nepasirašytų dalinamų la
pelių, kurie "atrodė netikri , 
labai įtartini".

PRAŠYMAI PALEISTI 
SACHAROVA

Virš lOPO Vakarų Vokie
tijos mokslininkų pasirašė jr 
išsiuntė peticiją J. Audrey 
pov’ui.kad paleistų disiden - 
tą, žinomą fiziką Sacharov’ą, 
kuris laikomas ištremtas į 
Gorky miestą, namų arešte. 
Jo sveikatos stovis kelia di
delį susirūpinimą.

SAN SALVADORE 
SVARSTOMA AMNESTIJA

San Salvadoro vyriausybė 
svarsto dalinį amnestijos 
kairiųjų sukilėliams planą, 
kuris leistų jiems dalyvauti 
visuotiniuose rinkimuose 
gruodžio mėnesį.

Specialus komitetas patie
kė tą planą, tikėdamiesi, jei
gu jis bus priimtas, pabaigti 
tris metus trunkantį civilinį 
karą.

PRINCAS CHARLES SU 
ŠEIMA LANKYS AUSTRALIJA

Nežiūrint naujojo Austra
lijos min. p-ko simpatijų 
respublikinei santvarkai, 
Didž. Britanijos sosto Įpėdi
nis princas Charles su šei - 
ma išvyksta 6 savaičių vizit- 
tui į Australiją ir Mažąją 
Zelandiją.
APKALTINO NERŪPESTIN
GUMU PSICHIATRĄ

Kaip žinome, John Hinclk- 
ley per pasikėsinimą buvo 
sužeidęs ne tik prezidentą 
R. Reagan’ą, ber dar ir ki
tus 3 asmenis. Prezidento 
spaudos sekretorius Brady, 
prezidento saugas Mc Cart- 
ley ir Washington’o polici - 
ninkas Delahanty kelia ieški

nį psichiatrui dr. J. Happer, 
kuris gydė J. Hinckley prieš 
įvykdytą pasikėsinimą. Jis 
yra apkaltinamas profesiniu 
nerūpestingumu:neįsigilino į 
paciento simptomus, kurie 
rodė, jog jis ruošiasi ata
kuoti aukštą prezidentūros 
asmenį;taip pat neatkreipė 
dėmesio, kai paciento tėvai 
pranešė, jog jų sūnaus svei - 
kata blogėjajgydytojas nepa
keitė vaistų ir pacientas to - 
liau vartojo tuos pačius, ku
rie tam tikrais atvejais pa - 
didina agresyvumą ir inten - 
syvina realybės jausmo pra
radimą.
IZRAELIO PARLAMENTAS 
IŠRINKO NAUJĄ PREZIDENTĄ

Izraelio min.p-kui Mena - 
chem Begiu’ui parlamentas 
suteikė netikėtumą - išrinko 
prezidentu n e Begin’o nu
matytą kandidatą, bet opo
zicijos narį Chaim Herzog.

Valstybinis Izraelio radi
jas komentavo, kad rinkimu 
rezultatai sukrėtė Begin’ą ,

Ch. Herzog,gimęs Š. Airi
joje, imigravo į Palestiną
1935 m. Jo brolis Jbuvo žy - 
mus diplomatas ir artimas 
patarėjas min. p-kei Goldą 
Meir. Izraelio kariuomenėje 
jis užsitarnavo brigados gen. 
laipsnį ir žvalgybos virši
ninko postą. 1967 m. kare jis 
buvo karo komentatorius ir 
analizuotojas.

NUTEISTAS DISIDENTAS 
MASKVOJE

Maskvos teismas nubaudė 
7 m. kalėjimu disidentą, ku
ris pa reiškė,kad žydų tauty
bės studentai yra diskrimi
nuojami Maskvos universite
te.

Valeryj Senderov, kartu su 
kitu / jau nuteistu namų a - 
ręstu 5 m./kolega Borisu Ka- 
nijevski slaptai ir per dauge
lį metų tyrinėjo stojamųjų 
egzaminų į matematikos fa - 
kultetą davinius. Patyrė, kad 
žydų tautybės studentams 
buvo užduodami sunkesni 
klausimai ir mažinami pa
žymiai.
JEIGU VAIKAS TURI 
PROBLEMŲ MOKSLE

Kai kurie vaikai turi sun- 
’.remų su juslinių Įspūdžių

PRANEŠA ELTA:

EUROPOS PARLAMENTO ATSTOVAI PASISAKO APIE 
RELIGIJOS PERSEKIOJIMĄ LIETUVOJE

A.VENSKUS, VLIKo atstovas telefonu iš Paryžiaus 
pranešė, kad 21 Europos Parlamento narys/19 Krikščionių 
Demokratų, 1 Konservatorių partijos ir vienasNepriklau- 
somųjų grupės/ š. m. vasario 12 d. Europos Parlamenta 
iškėlė didėjančio religinio persekiojinio Lietuvoje klausi 
mą. Kaip vėliausią pavyzdį parlamentarai paminėjo kun. 
Alfonso SVARINSKO suėmimą.

Minėjtoji Europos Parlamento atstovų grupė pareiš
kė dėsianti visas pastangas, kad būtų išlaisvinti kun . A. 
Svarinskas ir kiti už religiją persekiojami lietuviai.
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packalta minėjime.

interpretacija ar komunika
cija. Tai gali pasireikšti 3-5 
m. amžiuje įvairiais būdais: 
neatskiria kairės nuo deši
nės, nepajėgia kontroliuoti 
raidžių dydžio, sunkiai mo
kosi skaityti, nepajėgia su- 
sikaupti ilgesniam laikui, y- 
ra perdaug aktyvūs ir kt.

Tokiems vaikams yra su
teikiama speciali pagalba: 
McGill- Montreal Childrens 
Hospital Learning Centre; 
Montreal Children’s Hospi - 
tai’s departments of psycho
logy and psychiatry and its 
Learning Problems Clinic; 
Jewish General Hospital’s 
child psychiatry unit;
Allan Memorial Hospital’s 
Child and Adolescent Clinic; 
Douglas Hospital Centre’s 
learning services.

Dažnai būna, kad pačiose 
mokyklose specialus moky
tojas gali pagelbėti tokiam 
mokiniui. Jeigu tai nepadeda 
galima kreiptis į Informaci
jos Centra tel:861-5518,kur 
nurodoma, kur kreiptis tiek 
vaikams, tiek suaugusiems , 
turintiems mokymosi prob - 
lemų.

• Mirė dr. PETRAS KAZLAS -KAZLAUSKAS gyvenęs 
Hot Springs, Ark. Velionis buvo Kauno ir Vilniaus univer
sitetų profesorius ,akių specialistas-akių ligų Katedros 
vedėjas nepriklausomoje Lietuvoje.

Į JAV atvyko 1947 m. ir dirbo medicinos srityje iki 
pensijos amžiaus.

Buvo gimęs 1903 m. .Maišymų kaime, Rudaminos vale 
Lazdijų apskrityje.
PRANEŠA PLB:
PASAULIO LIETUVIU DIENOSE -
• DARIAUS-GIRĖNO transatlantinio SKRYDŽIO 50 METŲ. 
MINĖJIMAS bus LIEPOS 4 d. ,2 vai. p. p. prie Dariaus - 
Girėno paminklo, Marquette Parke, Chicagoje, II-jų PLD 
metu.

• V PLJ KONGRESO REGISTRACIJOS -BŪSTINĖS AD
RESAS ; 5620 Šo. Claremont Ave. , Chicago, ILL 60636 , 
USA,tel: 312 - 778-2200. Būstinėje budima kasdien nuo 
6:00 v. v. iki 8;OO v. v. ir savaitgaliais nuo 10:00 v. r. 
iki 2:00 v. p. p.

• Bernardas BRAZDŽIONIS, Kazys BRADŪNAS, Algir
das LANDSBERGIS ir Birutė PŪKELEVIČIŪTĖ skaitys 
savo kūrybą LITERATŪROS VAKARE, kuris bus Chicago- 
je, BIRŽELIO mėn. 25 d. , H-jų PLD metu.

• V PLJ KONGRESO REGISTRACIJOS KOTMITETĄ su
daro: Ramutė KEMĖŽAITĖ, koordinatorė; Viktoras JUŠ
KA, registracijos iždininkas; Gilė LIUBINSKAITĖ, Ra - 
mona KAVECKAITĖ, Rasa LINTAKAITĖ, Rūta MUSONY- 
TĖ.

V PLJ KONGRESO BŪSTINĖS ADRESAS: 5620 So. 
Clarėmont A ve. , Chicago, IL, 60636, USA, tel:312-778 2200. 
Veikia kasdien nuo 6- 8 v. v. , savaitgaliais nuo 1O v. r. iki 
2 vai. p. p.

SVEIKINIMAI ll-SIOMS 
PASAULIO LIETUVIŲ, DIENOMS 

Sveikinimai ir skelbimai II—sioms 
Pasaulio Lietuviu Dienoms bus talpi
nami Vl-jų JAV ir Kanados Dainų 
šventės programoje. Pilno puslapio 
kaina -S 100.00. P»se puslapio-$ 50.-

ketvirtis puslapio- S 25.00 JAV valiuta.
Sveikinimų ar skelbimų tekstą ir čekį Lithuanian World 

Festival, Inc. vardu siusti P. Sofijai DŽiugienei, 7240 So. 
Mozart St. , Chicago, IL. 60629 ŪSA.

Sveikinimai ir skelbimai turi būti gauti prieš š.m. 
balandžio mėn. 15 d. ,

Dainų Šventės programa bus platinama per visas 
Pasaulio Lietuvių Dienas.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE
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AR PAKANKAMAI PADEDAM 
PAVERGTAI SAVO TAUTAI?

LIETUVOS ATSTOVO DR. S. A. B A C K I 0 ŽODIS I LIETUVA Dėkingi esame , kad JAV vyriausybė 194O.liepos_23 d.
*" ‘pasmerkė nelegalų Sovietų Sąjungos veiksmą. JAV vy

PER RADIO LIBERTY VASARIO 16—TOSIOS PROGA riausybės politika nepripažinti prievartinės Lietuvos in-
' Šiandieną prisimename, kad Lietuvos Taryba, vykdy

dama lietuvių tautos valią būti laisva ir nepriklausoma , 
1918 vasario 16 Vilniuje padarė šį nutarimą: "Lietuvos Ta
ryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamosi 
pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimu rugsėjo 18-23 d. 1917 me tais, skel
bia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais su
tvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą vals
tybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis".

Tą Aktą 1920 gegužės 15 visais balsais patvirtino 
laisvai išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas. Atstaty
tąją Lietuvos valstybės nepriklausomybę pripažino tarp
tautinė valstybių bendruomenė ir taiip pat Sovietų Rusija , 
kuri 1920 liepos 12 Maskvoje su Lietuva pasirašyta taikos 
sutartimi taip užsiangažavo:

"pripažįsta Lietuvos valstybės savarankiškumą ir ne
priklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo einančio - 
mis juridinėmis sėkmėmis ir gera valia visiems amžiams 
atsisako nuo visų Rusijos suvęreniteto teisių, kurių ji yra 
turėjusi lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu".

Lietuvos valstybės atstatymas ir jos įsijungimas į 
laisvų valstybių bendruomenę yra šiame šimtmetyje reikš
mingiausias lietuvių tautai istorinis įvykis. Nepriklauso
mybės laikotarpis reikšmingas mūsų tautai, nes buvo pa
siekti dideli laimėjimai.

Antrojo Pasaulinio Karo metu Lietuvos valstybė tapo 
Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos sąmokslo auka . 
Sovietų Sąjunga 1940. VI. 15 okupavo Lietuvą ir jėga bei 
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ANTROSIOS

PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNES
II-jų PLSŽ-nių Futbolo Varžybos

Lietuvių Sporto Žaidynių Futbolo (Soccer) Varžybos numatomos Vyk
dyti vyrų (neriboto amžiaus) ir jaunių (gimusių 1964 m. ir jaunesnių) klasėse.

Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių sporto klubams ar kitokioms grupėms bei 
paskiroms komandoms. Užjūrio kraStai gali sudaryti savo rinktines. Visi žaidėjai pri
valo būti neabejotinos lietuvių kilmes. Jauniams yra leidžiama papildomai žaisti ir 
vyrų klasėje.

Varžybos bus vykdomos II-jų PLSŽ-nių metu, birželio 26 - liepos 2 d.d., Chicagoje. 
Varžybų prayedimo sistema bei tvarkaraštis bus nustatyta, kai paaiškės dąlyvanjang-ių 
komandų skaičius.

Preliminarines informacijos praneštos visiems ŽALFASS-gos sporto klubams bei už
jūrio kraštams. ŠALFASS-gai nepriklausančios komandos, suinteresuotos dalyvauti II-jų 
PLSŽ-nių Futbolo varžybose, prašomos kreiptis į II-jų PLSŽ-nių K-to Futbolo Sekcijos 
vadovų Jonų Kaunu, iki š. m. gegužes 1 d., šiuo adresu;

Mr. Jonas Kaunas, 261^ W. 85-th Place, Chicago, IL 606^2. Tel. (g!2)-4g4-0768.
Tolimesnes informacijos bus skelbiama včliau, kada paaiškės daugiau dėtai ių,

II-jų PLSŽ-nių Ledo Ritulio varžybos

II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių Ledo Ritulio varžybos tikrai įvyks. Tenta- 
tyvi data - 193? m, gegužes 14 d. , Toronte. Šiuo metu data dar nėra galutiniai patvirtin
ta. Vykdo - Toronto Lietuvių Ledo Ritulio Klubas.

Šiuo metu yra pareiškų pageidavimų dalyvauti 5 komandos: Toronto, Hamiltono Kovo, 
Detroito Kovo, Bostono ir Chicagos. Yra galimybių, kad prie jų prisijungs Montrealis. 
Taipogi Londono, Ont. apylinkių žaidėjai daro pastangų suorganizuoti komandų.

Š. m. sausio 29 d.,Detroite įvykusio Detroito, Toronto ir Hamiltoną komandų turny
ro proga įvyko pasitarimas, kuriame ledo ritulio vienetai nutarė įsijungti į ŠALFASS-gų 
ir išreiškė pageidavimų, kad ledo ritulys būtų vykdomas Il-se PLSŽ-se. Buvo sudarytas 
Ledo ritulio komitetas iš visų vienetų atstovų ir patiektas SALFASS-gos Centro V-bai pa
tvirtinti. L. R. k-to vadovu buvo išrinktas Algis Choromanskis įš Hamiltono. Atstovu 
į II-jų PLSŽ-nių K-tų pristatomas Rimas Kuliavas, iš Toronto. L. R. K-to ryšininku su 
ŠALFASS-gos Centro V-ba yra detroitietis sporto veteranas Vladas Simutis, kuris ir padėjo 
daugiausia pastangų, kad ši organizacija taptų realybe.

II-jų PLSŽ-nių Ledo Ritulio varžybų preliminarinė registracija privalo būti atlikta 
Šiuo adresu;

Mr. Rimas Kuliavas, 297 Kennedy, Toronto, Ont. M6P y;4. Telef. (416)—766-299^.

Po preliminarinės registracijos, bus nustatytas galutinis varžybų formatas ir ki
tos detalės. Visi suinteresuoti vienetai prašomi laiku atlikti preliminarinų registracijų.
2 psl.

klasta rugpjūčio 5 įsijungė į Sovietų Sąjungą, sulaužyda - 
ma visas su Lietuva pasirašytas sutartis ir kitus tarp - 
tautinius įsipareigojimus. Tai įvykus, vieninteliais tei - 
sėtais Lietuvos valstybės pareigūnais liko jos diplomati
niai atstovai užsieniuose. Jie pateikė protestus prieš lie
tuvių tautos valios klastojimą vyriausybėms, prie kurių 
buvo akredituoti, pasmerkė sovietų agresiją prieš Lietu
vą ir jos inkorporaciją į Sovietų Sąjungą.

Šiąja proga noriu pridurti, kad Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba su dideliu pareigingumu nuo 1940 gynė ir gina 
lietuvių tautos teises ir aspiracijas, sielojasi, kad Lietu
vos valstybės de jure egzistavimas būtų išlaikytas ir Lie 
tuvos atstovavimo tęstinumas būtų patikrintas. Tuo rei - 
kalu LDT veikia diplomatinėje praktikoje priimta tvarka. 
Ir dabar tuo klausimu LDT rūpinasi ir yra padariusi žy
gių, kad Lietuvos atstovavimas JAV-se būtų patikrintas.

Tai pažymiu, minint Vasario 16-tąją,kada laisvojo 
pasaulio lietuviai pareiškia, jog lietuvių tauta niekados 
nesutiks su Lietuvos pavergimu ir kad Vasario 16-sios 
Aktas yra mūsų tautos apsisprendimas laisvam ir ne - 
priklausomam gyvenimui, nes valstybinė nepriklausomy
bė yra mūsų tautos gyvybinė sąlyga. Visi gėrimės mūsų 
tautiečių pavergtoje tėvynėje ryžtingu priešinimuisi oku
pantui, lenkiame galvas, pagerbdami mūsų tautos atgimi
mo patriarchus, Vasario 16-osios Akto signatarus, žuvu - 
sius Lietuvos laisvės kovose, tremtinius kalinius ir ko - 
vojančius dėl pagrindinių Žmogaus Teisių-tikėjimo ir są
žinės laisvės.

korporacijos į Sovietų Sąjungą yra tvirtai pakartojama per 
eilę metų pareiškimais, patvirtinančiais Lietuvos vals
tybės juridinę egzistenciją. Tą Amerikos politiką remia 
JAV Kongresas stipriomis rezoliucijomis, patvirtinančio
mis amerikiečių solidarumą su mūsų tautinėmis aspira
cijomis.

Ta prasme paminėtina JAV Atstovų Rūmuose š.m. 
vasario 2 ir Senate vasario 3 priimtoji jungtinė Atstovų 
Rūmų 6O-toji rezoliucija, kuria nutarta, kad prezidentas 
paskelbtų proklamaciją, atžyminčią 1983 Vasario 16-tąją 
"Lietuvos nepripklausomybės diena" ir paskatintų JAV 
gyventojus švęsti tą dieną atitinkamomis iškilmėmis ir 
veikla./JAV prezidentas R. Reagan Lietuvos nepriklauso
mybės dienos rezoliuciją pasirašė vasario 16./.

Tuo yra atkreipiamas Kremliaus dėmesys į tai, kad 
visos tautos turi teisę laisvai ir nepriklausomai nuo kitų 
gyventi, kad laikas neįteisina sovietų okupacijos ir preten
zijų į Lietuvą, primenant Maskvai Žmogaus Teisių laužy
mus, žiaurios priespaudos ir gyvenimo kontrolės sant - 
varką Lietuvoje bei Sovietų Sąjungos prasižengimus tarp
tautiniams įsipareigojimams. Tuo taip pat parodoma So
vietų Sąjungai, kad pasauliui yra žinoma, kaip ji traktuo
ja lietuvius, kaip jie yra grasinami ir bauginami bei įka 
linami, jei nepaklūsta nelegaliems Sovietų žygiams; ~

Tvirta JAV laikysena yra kitų Vakarų valstybių re - 
miama, nes ne kartą mes patiriame jų pareiškimus, kad 
jos Baltijos valstybių okupacijos nepripažįsta. Ta prasme 
reikia paminėti 1983.1.13 Europos Parlamento priimtą 
Baltijos valstybių klausimu rezoliuciją bei Australijos Se
nate 1982.12.10 pareikštą pageidavimą,minint Žmogaus 

Teisių pasaulinės deklaracijos sukaktį, kad Australijos vy
riausybė paveiktų Jungtinių Tautų visumos susirinkimą 
jog jis atkreiptų dėmesį į pavergtų pabaltiečių balsą ir 
pripažintų šių anksčiau buvusių nepriklausomų valstybių 
teisę laisvai apsispręsti. Vįsa tai rodo, kad Baltijos vals
tybių problema yra gyva ir ji nepamirštama.

JAV administracija š.m. vasario 8 paskelbė leidinį 
apie Žmogaus Teisių padėtį įvairiose valstybėse, Jame 
1045-1048 puslapiuose .skirtuose specialiai Lietuvai, la
bai tiksliai nurodoma,kokia yra padėtis mūsų tėvynėje 
Žmogaus Teisių, religijos, civilinių ir politinių teisių sri
tyse bei iš viso kokia žiauri yra sovietinių įstaigų laiky
sena ir kontrolė. Tame leidinyje patiekti duomenys apie 
etninę asimiliaciją, rusinimą, slavų įkurdinimą Lietuvoje 
patvirtina tai, ką pogrindžio spauda pavergtoje tėvynėje 
rašo. Cituojau ALMA MATER pirmame numeryje esa
mą tekstą:

"Sunkus dabar mūsų tautai laikotarpis,gal pats sun - 
klausias iš visų kada nors buvusių Lietuvos istorijoje . 
Gresia pavojus JAU VISOS TAUTOS EGZISTENCIJAI.Nors 
dabar vykdoma ta pati carinės okupacijos politika, bet 
priemonės yra ne tik žiauresnės,bet žymiai rafinuotos - 
nės".

Toliau ALMA MATER rašoma:" Ar mes pakankamai 
padedame savo tautai sunkioje priespaudoje visais gali - 
ma’S būdais",kada daroma viskas,kad dingtų Lietuva netik 
iš pasaulio žemėlapio, bet ir iš pačių lietuvių sąmonės 
ir širdies", ir kada "tarybinė spauda visokiais būdais 
stengiasi ištrinti iš tautos atminties Vasario 16 Dienos da> 
tą".

Tokiai padėčiai Lietuvoje esant ir žinant, ko mūsų pa
vergtieji tautiečiai nori, Vasario 16-tosios šventė įparei
goja visus išeivius dėti dar daugiau pastangų, kad būtų pa
siektas mūsų visų tikslas - Laisva ir Nepriklausoma Lie
tuva. ".
/Šis. žodis yra tuo pažymėtinas, kad jame randame labai 
aiškiai ir trumpai paminėtus svarbiausius mūsų valsty
bės istorinius momentus, kurie labai aktualūs tolimesnei 
mūsų tautos ir valstybės egzistencijai. Būtų verta jį iš
versti į anglų, prancūzų ir tikrai nepakenktų- rusų kalbas. 
Atspausdinti lankstinukus. Jie labai praverstų artėjant 
Tragiškojo Birželio sukakčiai, ir kitomis progomis. Ar 
kas nors apie tai pagalvoja?/.

PIRMOJI KNYGA
1547 m. KARALIAUČIUJE buvo išspausdinta' pirmoji 

žinoma lietuviška knyga - trumpas katekizmas su elemen
toriumi ir giesmėmis, pavadintas CATECHISMŲSSA 
PRASTY SZADEI, MAKSLAS SKAITIMA RASCHTA YR 
GIESMES. Kas buvo tų knygelių sudarytojas, kas yra jas 
"suguldęs", - jose nepažymėta.

Seniausią žinią apie jų sudarytoją turime Baltramie
jaus VILENTO išleistose 157 9 m.Karaliaučiuje knygelė
se EVANGELIAS BEI EPISTOLAS. Jų lotyniškai parašy-. 
toje prakalboje B. Vilentas sako, kad jo pusbrolis/frąter 
patruelis/ Martynas MAŽVYDAS, Ragainės bažnyčios ku
nigas, pirmas ėmęs rašyti lietuviškai ir išleidęs ka
tekizmo pagrindus su kai kuriomis šventomis giesmėmis.

/Iš "Lietuvių kultūra ir jos veikėjai" /

NAKVYNIŲ INFORMACIJA
Ši informacija yra teikiama II PLD dalyviams ir svečiams 
kurie norėtų apsigyventi viešbučiuose. Suinteresuoti pra
šomi šią informaciją PASILAIKYTI ir su pasirinktuoju 
viešbučiu SUSIRIŠTI TIESIOGINIAI, nevėliau GEGUŽĖS 
mėn. 15 d.

BISMARCK HOTEL, 171 WEST RANDOLPH STREET , 
Chicago,II, 60601,tel: 312- 236 0123.Asmeniui per parą- 
$ 20 /US/.

UNIVERSITY OF ILLINOIS, MEDICAL CENTER CAMPUS, 
1933 WEST POLK STREET,Chicago,IL.Studentams per 
parą - $9./US/.

RADISSON HOTEL, 505 NORTH MICHIGAN AVENUE , 
Chicago,IL 60611, tel: 312- 944 4100. Asmeniui per pa
rą $15- $20.

HOLIDAY INfi,- 7300 SOUTH CICERO AVENUE, Chicago, 
IL, 60629, tel: 312- 581 5300. Per parą asmeniui $23 - 
$28.

CHICAGOS PIETINĖJE DALYJE, NETOLI LIETUVIŲ GY
VENAMŲ RAJONŲ,YRA DAR ŠIE VIEŠBUČIAI;

SHERATON MIDWAY AIRPORT INN, 5400 SOUTH CICE
RO AVENUE, Chicago, IL ,60638, tel: 312- 581 0500.As
meniui per parą $12- $19.

HILTON INN OF OAK LAWN, 9333 SOUTH CICERO A VE
NUE,.OAK LAWN, IL, 60453, tel: 312- 412 7800. $30 - 
asmeniui per parą.

BEST WESTERN -CEASAR’S INN, 9001 WEST, IL, 60459 
tel: 312- 423-1100. $11- $17 asmeniui per parą.

Įsidėmėtina,kad.SPORTO ŠVENTĖ, JAUNIMO KONG
RESAS, DAINŲ ŠVENTĖ,OPERA IR BANKETAS vyks 
CHICAGOS CENTRE. Tiems renginiams artimiausi yra 
BISMARCK ir RADISSON viešbučiai ir UNIVERSITY OF 
ILLINOIS bendrabutis.

SEIMO POSĖDŽIAI , PARODOS ir JAUNIMO ŠOKIAI 
vyks JAUNIMO CENTRE. Į šiuos arčiau iš HOLIDAY INN 

/Ford City/,SHERATON MIDWAY AIRPORT INN, BEST 
WESTERN CEASAR’S INN ir HILTON INN of OAK LAWN.

/Prisiminkime,kad:"Paskutiniam ateinančiam- kaulas" - 
anot lietuvių priežodžio. Taigi - nedelskime. ../
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KAIP IŠMARINO UKRAINOS 
ŽEMDIRBIUS

Vertė V. Ž.
/tęsinys/

Vasilij Grossman 
VISKAS PRAEINA - ”VSIO TEČIOT”

Felčerė paliko savo tarnybą: 
nebebuvo ko valgyti . O be to, negi badas pagydomas vais 
tais? Kaimas liko vienas sau. Badaujantieji savo pirkio
se, o visa aplinkui - tyrlaukiai. Liovėsi važinėję visokie 
miesto delegatai: kuriam galui ? Nebeliko nieko plėšt iš 
badaujančių, tai ar verta juos lankyti. Nebuvo reikalo nė 
jų mokyti. Kai Valstybė negali nieko pasisavinti iš žmo - 
gaus, tasai pasidaro nereikalingu. Kam jį šviesti ar 
slaugyti?

Jie liko vieni sau. Valstybė nusigręžė nuo badmirių. 
Tada jie ėmė klajoti iš vieno kaimo į kitą: vargšai prašė 
išmaldos iš vargšų, alkstantieji iš alkstančiųjų. Tie, ku
rie turėjo mažiau vaikų, ar buvo vienvaikiai, prilaikyda
vo dar šio to pavasarį ir į juos kreipdavosi gausesnių šei
mų tėvai, kartais išsikaulydami bėralų ar porą bulvių.

Partijos žmonės tačiau nieko neduodavo; ne todėl , 
kad jie buvo gobšūs ar pikti, bet iš baimės. O valdžia ne
davė badaujantiems nė grūdelio, nors pati gyvavo valstie
čių javais. Ar Stalinas tai žinojo ? Seniai pasakojo: bū - 
davo badmečių ir caro Nikalojaus laikais, bet vis dėl to, 
mums pagelbėdavo, mums skolindavo. Ūkininkai tada 
traukdavo į miestus, prašydami paramos vardan Kristaus; 
buvo įrengiamos valgyklos, studentai ruošdavo rinkliavas. 
Bet darbininkų ir valstiečių valdžios mums nedavė nė grū
delio’. Ant visų kelių, visur, atsirado užtvaros- kariuome
nė, milicija ir NKVD. Badaujantiems neleido išeiti iš 
kaimų. Nevalia artintis prie miesto. Stotyje ar mažiau - 
siose stotelėse, - visur sargybos. Jums, kurie maitiaat 
visą šalį - nebėra duonos. Tuo tarpu miestuose darbinin
kams, kurie turėjo maisto korteles, būdavo išduodama 
800 gramų duonos. Dieve mano, tai neįtikėtina’. Aštuoni 
šimtai gramų duonos ’. Dabar lyg pas vokiečius, kurie ma
rino dujų kamerose žydų vaikus: "Jūs neturite teisės gy
venti, jūs žydai. . .Tik čia neįmanoma suprasti: sovietiniai 
žmonės prieš sovietinius, rusai prieš rusus: . .O valdžia 
- darbininkų ir valstiečių’.. . .Kam, kam tas varymas mirtin?

Kai sniegas ėmė tirpti, kaimas paniro į badmirystę 
iki kaklo.

Vaikai verkia, nebemiega ir naktį prašo duonos. Vy - 
rų.veidai žemėti, akys pablukusios, it pasigėrėlių. Jie 
vaikšto, kaip somnabulai,žengia koja pasistuksendami že
mę į priekį, ramsčiuodamiesi pasieniais. Jie svirduliuo.- 
ja nuo alkio. Vaikšto vis mažiau. . . Vis dažniau prigula. 
Jie nuolat tarias girdį gurguolės ratų girgždėjimą: tai 
Stalinas siunčia jų vaikams miltų.

Moterys laikėsi tvirčiau už vyrus, - jos kibo nagais į 
gyvenimą. O tačiau jų nedalia buvo didesnė. Juk mamų 
vaikai prašo valgyti. Kai kurios bandydavo užkalbėti ma
žiukus, bučiuodavo juos:"Neverk,taip, gerai. . .truputėlį 
dar kantrybės’. Iš kur aš tau išpeštu v?Įgyt". Kitos pasiųs
davo: "Neverkšlenk, ba užmušiu’.", ir tvodavo pirmu pasi
taikiusiu po ranka daiktu. Kad ir kažinkas, kad tik negir
dėtų jų maldavimų. Kitos pabėgdavo iš namų, pasprukda
vo pas kaimynes, kad negirdėtų savo vaikų verksmų.

Apie tą laiką nebeliko nei šunų, nei kačių. Juos visus 
nugalabijo. O tačiau nelengva buvo juos pagauti. Jie bai - 
dėsi žmonių, dėbčiodami laukiniškais žvilgsniais. Juos 
išvirdavo, bet tai būdavo vien sausgyslės ir kremzlės.O 
iš galvų išvarvėdavo savotiška želatina.

Paskui sniegas ištirpo ir žmonės ėmė tinti; tai ede
ma, atsirandanti dėl maisto stokos, badmirinė edema. . . 
Jų veidai išpurto, kojos išpampo, pilvai prisipildė van - 
dens. Jie be paliovos šlapindavosi, nesuspėdami bėgt į 
lauką. O jų vaikai’. Tu matei laikraščiuose vaikus vokie
čių kacetuose? Tai buvo visiškai tas pats vaizdas: galva, 
kaip kanuolės sviedinys, kaklas it garnio, rankų ir kojų 
kaulai lendą kiaurai per odą, tą ištemptą ant griaučių o- 
dą, tarytumei geltoną marlę. . .

Vaikų veidai suseno, išsikraipė nuo kančios, tarsi 
žemė būtų juos išnešiojusi septyniasdešimt metų. Bet pa
vasariop jau nebebuvo galima kalbėti apie veidus; jų gal
vos pavirto lyg paukščių galvomis su snapeliu arba pana
šėjo į varlių galvas, plonytėmis, perskilusiomis lūpomis. 
Kiti priminė aukšliukus, pravirom žiaunom. Jie nebepa- 
našėjo į žmones. O jų akys, Viešpatie'. Drauge Stalinai , 
šaukiuos Dievo vardu, ar tu matei jas, tas vaikų akis?'. 
Galbūt, iš tikrųjų jis nežinojo, kai rašė straipsnį "Galva 
svaigo nuo laimėjimų".

Ir kuo tik jie nemito: gaudydavo peles, žiurkes, žal - 
čius, žvirblius, rinko skruzdės, rankiojo sliekus. Jie- 
persimaldavo kaulus, kad pasidarytų miltų. Supjaustydavo 
it lakštinius, odas, puspadžius, senus dvokiančius kailius. 
Persivirdavo klijus. Ir kai žolė paaugo, jie šoko atkasinė
ti šaknų, virti viralą iš lapų ir pumpurų: pienių, dagių , 
žvangučių, laukinių česnakų ir lelijų. . .Viskas pravertė 
Jie džiovindavo liepžiedžius ir darydavo iš jų miltus, bet 
liepų buvo nedaug. Liepų blyneliai būdavo žalios spalvos 
ir dar prastesni už gilių paplotėlius.

Ir visą laiką jokios pagalbos iš niekur. Bet jau tada 
jie jos nebesišaukė. Dar ir dabar, kai aš imu apie tai gal
voti, aš kraustausi iš proto. Ar įtikėtina, kad Stalinas 
atsižegnojo tų žmonių, kad jis įvykdė tuos pasibaisėtinus 
žudymus? Bet jam, Stalinui - duonos netrūko. Vadinasi, 
tie žmonės buvo sąmoningai marinami, badu naikinami . 
Niekas nešoko vaikams į pagalbą. Nejaugi Stalinas bai - 
sesnis už Erodą? Ar tai galimas daiktas, kad jis pasigro
bė duoną ir javus, o po to sąmoningai m’arino tuos žmo - 
nes badu? - Ne, tokie dalykai neįmanomi. Bet po to -sa
kau sau; o tačiau taip buvo, šitaip viskas dėjosi; ir vėl 
po toine, ne, tokie dalykai negali egzistuoti '.

1983.111.24

Aleksandra Kasubienė LIETUVIŠKA PASAKA, ke r am i k a

Bet ką aš tau pasakojau. . . O, taip. Kol jiems dar 
buvo likę kiek jėgų, jie nušliauždavo per laukus ligi ge - 
ležinkelio. O, ne prie stoties, ne. Ten sargybos būtų jų 
neprileidusios, bet tiesiai prie pat bėgių pylimo. Ir kai 
praeidavo Kijevo - Odesos greitasis, jie puldavo ant ke
lių ir šaukdavo: "Duonos, duonos ’." Kiti kilnodavo ant 
rankų savo paliegusius vaikus, Ir kartais numesdavo 
jiems duonos ar valgio likučių. Tada traukinys nutolda - 
vo dundėdamas, dulkės nusiklodavo, ir visas kaimas rep- 
linėjo išilgai pylimo, jieškodamas kelių plutelių. Bet ne
trukus atėjo parėdymas: traukiniuose, kurie pravažiuo - 
davo pro bado paliestas sritis, gelžkęliečiams teko užda
rinėti langus ir užleisti užuolaidas. Keleiviams nebuvo 
leidžiama būti prie lango. O vėliau jau patys kaimiečiai 
liovėsi ėję. J e nebeįstengė ne tik kad nuropoti ligi gele
žinkelio, bet net ir išeiti iš savo pirkių.

Vieną dieną, prisimenu, vienas senukas atnešė kolų-

Lietuvos Amžių Byla 
Kartojasi ?

D.N. BA LTRUKONIS
1982 - 1983 metų sąvartoje pasaulio laikraščiai, tele

vizijos bei radijo stotys paskelbė ilgai lauktą Ir visų dis
kutuotą naujųjų kardinolų paskyrimo žinią. Jų tarpe buvo 
2, kurie ypač mums- lietuviams - yra labai aktualūs:tai 
Lenkijos primatas arkivyskupoas Josef G 1 e m p ir Ry
gos arkivyskupas Julijans Ja i v o d s. Šių dviejų gali - 
mi paskyrimai jau kuris laiKas buvo spėliojami tiek pa
saulinėje, tiek lietuviškoje periodikoje. Su didžiu pakili
mu kursavo tarpe mūsų spėliojimai, jog naujasis Popie - 
žius tuoj po išrinkimo, jau stipriai galvojo apie galimybę 
kardinolu paskirti vieną iš Sovietų Sąjungoje gyvenančių 
vyskupų. Lietuvių viltys buvo nukrypusios j Vilniaus vys
kupą - tremtinį - Julijoną Steponavičių. Todėl lau
kėme ir tikėjomės, kad šis dėl katalikiškosios bažnyčios 
tiek iškentėjęs vyskupas, tikrai būsiąs tas ilgai kalbėtas 
ir spėliotas kardinolas iš anapus. Deja, dabar jau faktas, 
kad tas kardinolas "iš anapus" nėra Vilniaus vyskupas Ju
lijonas Steponavičius, bet- Rygos arkivyskupas Julijans 
Vaivods.

Koks buvo daugumos mūsų nusivylimas, savaime 
aišku. Kodėl gi Rygos vyskupas, atstovaujantis tik sau
jelę latvių katalikų, o ne vienas Lietuvos vyskupų, atsto
vaujančių bent trejetą milijonų lietuvių katalikų, ir kur 
kraštas vis dar tebėra 80% katalikiškas? Jeigu jau po - 
piežius Jonas-Paulius II rado reikalinga kardinolu pa - 
skelbti vieną iš Sovietų Sąjungoje gyvenančių vyskupų, tai 
lietuvis buvo vienintelis logiškas kandidatas. Juk Lietu - 
vos katalikų Bažnyčia tikrai nusipelnė ne tik kardinolo , 
bet ir keletos šventųjų-kankinių aureolės. Esame tikri , 
kad mūsų vyskupai, kunigai, kaip ir eiliniai tikintieji, per 
pastaruosius 40 metų perėjo ir iškentėjo žymiai skaudes- 
nius kryžiaus kelius, negu kuri kita katalikiškoji, anapus 
Geležinės Uždangos esanti tauta. Todėl mes, lietuviai , 
jaučiamės šiuo atveju smarkiai užgauti. Tuo tarpu mes 
tegalime tik spėlioti, kas per veiksniai įtaigojo ir kokie 
motyvai nulėmė popiežiaus Jono-Pauliaus II-jo šį, toli šie 
kiantį, sprendimą.

Kaip ten bebūtų, bet vis savaime prisimena mūsų ir 
lenkų tautų audringa praeitis, kurią šiuo atveju būtų tik - 
rai pravartu peržvelgti ir perkratyti. Visų pirma, reikė
tų konstatuoti keletą istorinių faktų i r patiekti mūsų pie
tiniam kaimynui keletą klausimų.

Nepaslaptis, kad lenkuose / su stambia ? išimtimi/ 
įsisenėjusi gili antipatija lietuvių tautai. Kodėl gi taip?- 
Ar todėl, kad mes davėme lenkams juos 200 metų vai - 
džiusią garsiausią karalių dinastiją? - Ar todėl, kad jung
tinė lietuvių- lenkų kariuomenė, vedama dviejų lietuvių , 
prie Žalgirio laimėjo vieną iš didžiausių mūšių Europoje? 
-Ar, pagaliau, vien tik dėlto, kad mes lietuviai buvome, 
esame ir lietuviais norime ir būti?. . .

Su 1387 metų Lietuvos faktinuoju krikštu, prasidėjo 
didžioji lenkų kultūrinė ir politinė ekspansiją į Lietuvos 
žemes. Nuo to laiko Lenkijos pozicija Lietuvos Didžio - 
sios Kunigaikštystės atžvilgiu darėsi nuolatos įžūlesnė 
ir agresyvesnė,. Per tolimesnius 200 metų bent 2 kartus 
savo plotu didesnė Lietuvos Didžioji Kunigaikštija pakliu
vo po visiška lenkų politine ir bažnytine dominacija.

Su 1569 metų Liublino unija Lietuvos valstybingumui 
buvo suduotas bene didžiausias ir lemiamas smūgis.Kul
tūrinis ir politinis lenkiškasis smauglys jau buvo visiškai 
apsivyniojęs apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kū - 
ną ir smaugė jį vis stiprėjančiais varžtais. 

kio pirmininkui skiautę laikraščio, kurių buvo radęs ant 
kelio. Kažkoks prancūzas, garsus ministeris, buvo at
silankęs pas mus ir jį nuvežė į Dniepropetrovską, į sritį, 
kur siautė pats siaubingiausias badas, baisesnis už mū - 
siškį. Ten žmonės mito žmogiena. Vadinas, nuvežė tą 
ministrą į kaimą, į kolūkio vaikų darželį ir ten jis klau
sia: "O ką jums davė pietų?". O vaikai jam atsako:"Viš- 
tienos buljoną", "pirožki" ir ryžių kukulaičių". Patikėk 
man, aš tai skaičiau savo akimis. Aš tebematau tą laik
raščio gabalą. Ką tai reiškia? Va, žudomi šaltakraujiš
kai milijonai žmonių, ir va - čia pat-tyčiojamasi, mulki
namas visas pasaulis '.

"Vištienos buljono', rašo jie. "Kukulaičių". . .O žmo
nės rijo sliekus. Ir senis drožė kolūkio pirmininkui ^'Mi
kalojaus laikais laikraščiai kalbėdavo apie badą ir kreip
davosi į visą pasaulį; gelbėkit’. Gelbėkit'. Miršta mūsų 
mužikai'.'. Bet jums, Erodams naujausioms - tai teatro 
vaidinimas'." /bus daugiau /

Laimei, ankstyvesnj Lietuvos teritorijų ir pačios tau
tos sulenkinimą laikinai sustabdė Vokietijoje kilęs Liute
rio protestantizmas, veikiai persimetęs į v-są šiaurinę 
Europą ir Mažąją Lietuvą. Šios Prūsų Lietuvos lietuviai, 
net 300 metų išgyvenę vokiškoje valdoje ir kultūroje, vis 
dėlto, savo lietuviškumą nuostabiai išlaikė, kuris hu
manizmo reformų įtakoje įgavo naujo gyvybingumo. Nau
jai įsteigtame Karaliaučiaus Universitete veikė 
ir senosios lietuvių kalbos katedra, kas įgalino Mažvydą 
išleisti pirmąją lietuvių kalba knygą - KATEKIZMĄ 
1545 m. Šis istorinis įvykis veikiai nuskambėjo per Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštijos sritis. Vadovaujantieji, 
mūsų didikai, ypač R a d v i 1 o s, jau kuris laikas vedė 
žūtbūtinę kovą su vis didėjančia lenkų kultūros įtaka. Pro
testantizme jie matė vienintelį išsigelbėjimą nuo visiško 
paskendimo polonizmo jūroje. Krokuvos lenkų politiniai 
ir bažnytiniai sluogsniai, matydami vis didėjančią protes
tantizmo įtaką etninės Lietuvos teritorijose, skubiai grie
bėsi naujų priemonių protestantizmo bangos sulaikymui 
Lietuvoje.

Po kietų politinių grumtynių ir ginčų seimuose, nau
jai Vilniun atkviestam Jėzuitų Ordinui buvo pavesta 
steigti pirmąją ir vienintelę LD Kunigaikštijos Aukštąją 
Mokyklą Vilniuje, 1571 m, kuri 1579 m. jau buvo pakelta į 
Akademiją- Universitetą.

Sekantys 200 metų, deja, Lietuvos Didžiąja! Kuni - 
gaikštijai jau buvo labai nuostolingi: Kamuojama nuola - 
tinių karų ir invazijų iš Maskvos, Švedijos ir kitur 
Lietuvos bajorija buvo priversta jieškoti glaudesnių ryšių 
su Lenkija. Dėl to lenkų politinė ir kultūrinė banga vėl 
pajudėjo ir galutinai nušlavė su savimi beveik visą vado
vaujantį lietuvių tautos elitą- bajoriją. Didingos Radvi
lų, Pacų, Sapiegų, Goštautų, Valavičių, Katkevičių ir ki
tų didikų dinastijos galutinai paskendo polonizmo jūroje .

Sulenkėjus bajorijai, lietuvių tauta pasiliko tik su že
mutiniu-valstiečių ir dąrbininkų luomu, kuris atkakliai 
gynė ir išlaikė ateinančioms kartoms seniausią Europoje 
aisčių - LIETUVIU KALBĄ ir KULTŪRĄ. Ir tikrai nuosta 
bu^ kad sunkiai engiami savo sulenkėjusių ponų, - iš vie
nos pusės, vėl aršiai puolami ir niekinami dvasiniai len
kiškų ar lenkuojančių klebonų - iš kitos pusės, tie varg
dienei atlaikė visas negandas. Atkaklios kovos už lietu - 
višką žodį vyko visoje etninėje Lietuvoje. Čia kovėsi kiek
viena tautos ląstelė - šeima, kiekvienas individas už pas
kutinį merdinčios lietuviškos dvasios atsikvėpimą.

Ironiškai, lenkinimo banga savo aukščiausią laipsnį 
pasiekė po abiejų valstybių žlugimo 17 95 metais. Pradžio 
je 19-tojo šimtmečio, buvusią Lietuvos Didžiosios Kuni - 
gaikštijos Vyriausiąją Mokyklą pavertus "imperatoriš - 
kuoju Vilniaus Universitetu", dėstomoji lotynų kalba bu - 
vo pakeista lenkiškąja. Vilniuje susitelkė iš Kroku
vos ir kitų vietų aršiausi lenkomanai. Vilnius-senoji Lie
tuvos sostinė ir širdis- tapo pikčiausiu polonizmo lizdu . 
Tikri šio krašto šeimininkai - lietuviai tik per didžiau - 
sius vargus tegalėjo pakliūti universitetan, ir tai tik pa
sikeitę savo tikrąją kilmę bajoriškąja. M. Valančius, S . 
Daukantas, D. Poška, A . Stanevičius ir daugelis kitų to 
meto lietuviškosios inteligentijos vyrų tik vargingiausiu 
būdu tesugebėjo atsiekti aukštųjų mokslų, duodami pra - 
džią didžiajam Lietuvos atgimimui, prasidėjusiam 19-tojo 
amžiaus pabaigoje. Su 1831 ir 1863 metų sukilimais/kurių 
tikrieji kaltininkai lenkai išsisuko nuo Maskvos keršto pa
lyginti, lengvai/, Lietuva neteko savo vienintelio univer
siteto ir netgi pačios spaudos sava kalba. Tai buvo 
bene pats tamsiausias Lietuvos gyvenime laikotarpis prieš 
AUŠRĄ, kai 1883 metais TILŽĖJE pasirodė dr. Jono BA
SANAVIČIAUS leidžiamoji "A U S Z R A".

/ bus daugiau /
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KULTŪRINIS
SPALVINGO STRATFORDO FESTIVALIO

BELAUKIANT
Alfonsas NAKAS

Prieš porą metų išgyventa krizė, atrodo, kanadiškam 
Statfordo festivaliui mažai tepakenkė. Tiesa, jis nustojo 
dalies pirmaeilių aktorių, o 1981 m. vasarą ir dalies pub
likos. Bet vaidinti atėjo nauji talentai, programą sudarant 
įvesta naujamybių, pagaliau atgautas publikos pasitikėjimas 
ir 1982 m. vasarą teatrai vėl sklidinai prisipildė. Meno 
vadovas John Hirsch Festivalio prestižą atstatė.

Štai atėjo 31-masis Festivalio sezonas. Bilietų kasa at
sidarė. Užsakymai plūsta. Nenustebsiu, kad kol mano ra
šinys pasieKs skaitytoją, bilietų bus išparduota už du ar 
tris milijonus dolerių (spaudai buvo pranešta, jog likus ke
turioms dienoms iki kasos atidarymo, užsakymų Ritėję už 
daugiau kaip milijoną '. ).

Skaitytojams pateikiu bent pačią būtiniausią 1983 m. va
saros Festivalio informaciją.

Nors generalinės repeticijos prasidės apie gegužės vi
durį, į jas bus leidžiama tik speciali publika. Vieši sezono 
spektakliai prasidės BIRŽELIO 5 ir tęsis iki SPALIO 22. 
Trijuose teatruose bus vaidinama 1O scenos veikalų ir į- 
vyks maždaug 340 spektaklių.

. Didžiajame Festivalio teatre statomi keturi veikalai: 
William Shakespeare'o MACBETH (birželio 5 — spalio 21), 
AS YOU LIKE IT (birželio 7 — spalio 22), RICHARD II (bir
želio 8 — spalio 21), Moliere'o TARTUFFE (rugpiūčio 5 — 
spalio 22).

Avon teatre irgi keturi veikalai: Dvi W. S. Gilberto ir 
Arthur Sullivano operetės: THE GONDOLIERS (birželio 6- 
liepos 31) ir THE MIKADO (birželio 30 — rugpiūčio 26), 
William© Wycherley THE COUNTRY WIFE (rugpiūčio 4- 
spalio 22), ir Arthur Millerio DEATH OF A SALESMAN 
(rugsėjo 1 -- spalio 22). r

Third Stage teatre, kuris atsidarys tik birželio antroj 
pusėj,pradžioje vyks vadinamieji virtuozų pasirodymai ar 
seansai (virtuoso performances). Kiekvienas pasirodymas 
--tai vieno žmogaus teatras. Po kelis ar keliolika seansų 
turės šie aktoriai: Douglas Campbell, Lewis Gordon, Edw
ard Atienza ir Irene Worth. Plačiau apie pasirodymus be
sidomintiems bus galima rasti Festivalio brošiūroj.

Tik antroj sezono pusėj Third Stage teatre prasidės dvie
jų Shakespeare'o komedijų spektakliai: LOVE*S LABOUR*S 
LOST (rugpiūčio 13 — spalio 2) ir MUCH ADO ABOUT NOT
HING (rugpiūčio 14 —spalio 1). Pažymėtina, kad čia vaidins 
pernai įsteigtos Shakespeare 3 Company grupės aktoriai :

Juozas Šilėnų

ntybOTim u. •<>, , >i ii .lujAijc*!

VEIDU I ŠIAURĘ
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI ’

Antroji Dalis

/ tęsinys/
9 /67/

Laukuose, belaisvių kastuvais iškilotas apkasų smė
lis su atšylančiu pašalu garuoja prakaitu ir žuvusiųjų 
krauju. Šalia jų, ant neseniai sukaltų medžio kryžių, svy
ra žemyn sudaužyti plieno šalmai.

Vokiečiai vėl pagyvino rikiuočių ir teorinių žinių a- 
pie ginklus apmokymą. Kasdieną iki pietų prakaituojame, 
atlikdami įvairias rikiuotes. Po pietų kambariuose vyks
ta pamokos apie lengvuosius ginklus,apie kuriuos, mūsų 
manymu, reikia žinoti, ypač tiems, kurie nėra buvę ka
riuomenėje. Eina kalbos, esą gausime ginklus ir būsi - 
me įjungti į apsigynimo kovas.

Mus netikėtai aplanko svečiai iš pirmos kuopos- lei
tenantas Valentinas ir Stakys,geri pažįstami iš Anykščių 
gimnazijos dienų. Valentiną teko daug kartų sutikti Anykš
čiuose, šiaurinėje Lietuvos kariūno uniformoje. Karo au
dra jį užtiko Pabradės poligone,kartu su bėgančiais ru
sais iki Vitebsko nukulniavo, kol atsipalaidavo ir. į vo - 
kiečių rankas pateko. Po kelių metų nesimatymo susiti
kom svetimojoj žemėj.

Su Stakių paskutinį kartą atsisveikinom besitraukiant 
iš Troškūnų. Kai mes ten paskutinį traukinį apleidom, jis 
su būriu žaliūkų, buvusių vietinės Rinktinės vyrų, sun - 
kiais kulkosvaidžiais ginkluoti, kapitono Barzdos vado - 
vaujami, pasuko į Raguvos, Raguvėlės miškus. Po kelių 
susirėmimų su rusais, dalis jų pasiekė šią žemę, dalis 
liko kovoti, o kiti amžinai užmigo ąžuolų pavėsiuose. Jų 
tarpe daug mano pažįstamų, su kuriais niekuomet nebeteks 
susitikti, nebeteks žodžio ištarti. •

Ilgai dalinamės kelių metų ir paskutiniųjų dienų įspū
džiais, ilgai neatsiskiriam nuo kadaise kartu išgyventų 
dienų, kada dar buvome auksinių vaikystės valandų ap - 
svaiginti, kada dar mediniais kalavijais apsiginklavę, į 
didelius karus ėjom, Šiandieną mūsų veidai ir veiksmai 
subrendę, šiandieną nebe fantaziją, o tįkrą, žiaurią tikro
vę pergyvenam. . .

Galvoju, kad būtų gerai kuo nors svečius pavaišinti. 
Deja, nuo gauto "markentenderio" nieko nebeliko, o iš Al
berto lašinių gabaliuką pasiskolinti nesinori. Be to, kaip 
aš jam skolą atiduosiu, iš kur gausiu? Maisto stoka skun
džiasi ir pirmos kuopos vyrai. Jie, kaip ir mes, laukiame 
kuo greičiau iš čia išvykti. Bet kur? Kiekvienas statome 
sau neatsakomą klausimą.

Vokiečių gynimosi žiedas kasdieną vis labiau mažė
ja, kasdieną vis labiau silpsta vokiečių galybė. Rusai 
stipriom jėgom veržiasi Štetino' link,grąsindami apsupi
mu be išsigelbėjimo.

Stipriai spaudžiame dešines atsfevęikindami, kviečiu 
4 p si.

Grupė sudaryta iš dramos studentų, pradedančių aktorių ir 
keleto pirmaeilių, kurie savo dalyvavimu teikia moralinę 
ir kitokią paramą naujokams. Vieną tos grupės vaidinimą 
pernai man teko matyti ir jis paliko man nepaprastai gerą 
įspūdį, nes kai kurie pradedantieji aktoriai iškart tapo sa
vo rūšies žvaigždėmis. . .

Bus tęsiama pernai įvesta naujenybė — garsių žmonių 
paskaitos. Liepos ir rugpiūčio sekmadienių rytais (10:30- 
12:00 vai.) Festivalio teatre kalbės rašytojai, universitetų 
profesoriai, psichiatras etc., viso aštuoni paskaitininkai.

Liepos ir rugpiūčio mėnesiuos, pirmadieniais, įvyks ke
letas aukšto lygio koncertų (vokalistų, džazo orkestro, pia
nino). Visa tai — Irgi didžiajame Festivalio teatre.

Be jau minėtų keturių virtuozų, iliustracijai galiu dar 
nurodyti keliolika aktori ų, teatrų lankytojams gerai žino
mų Kanadoj, JAV, Anglijoj, gal ir kitur Europoj, kurie 
šiame Festivaly dalyvauja: Brian Bedford, Roberta Max
well, Nicholas Pennell, Richard Monette, Mary Haney, Wil
liam Needles, Andrew Gillies, Graeme Campbell (anksčiau 
minėjaujam ne giminė Douglas Campbell), Pat Galloway, 
Max Helpmann, Amelia Hall, Richard McMillan, Eric Don
kin, Rosemary Dunsmore, Cedric Smith. .. Tai tik dalis 
pačių didžiųjų, kurie beveik visi ir man pažįstami čia iš 
kelių vaidinimų programos parankioti.

Šalia meno vadovų ir vyr. režisonaus, kiti į Festivalio 
pastatymų režisūrą įtraukti yra gerai Stratforde pažįsta
mas Michael' Langham, režisierius-choreografas Brian 
Macdonald, čia naujas Richard Cottrell, vėl naujas Des 
McAnuff.

Scenos apipavidalintojų ir kostiumų projektuotojų tarpe 
dalyvauja tokios pasaulinės garsenybės kaip Tanya Moise- 
iwitsch, Susan Benson ir Kiek mažesnio kalibro menininkai 
Desmond Heeley, Douglas.McLean, John Pennoyer, Ming 
Cho Lee.

Dalyvaus ir gerai žinomi Festivalio muzikai: Berthold 
Carriere bei Louis Applebaum.

Manau, kad iš pateiktos informacijos bent apytikrį 31-mo 
sezono vaizdą susidarė visų pirma tie, kurie Stratfordo 
festivaliu domisi, ypač kurie anksčiau yra jame buvę.

Kaip minėjau pradžioj, bilietų kasa atidaryta nuo KOVO 
pradžios. Tuo tarpu bilietus galima užsisakyti paštu, ra
šant šiuo ardresu: FESTIVAL THEATRE BOX OFFICE, 
P.O. Box 520, Stratford, Ont. Canada N5A 6V2. Nuo balan
džio 9 d. užsakymai bus priimami telefonu- Skambinti iš 
Toronto neapmokama linija: (416) 363-4471; iš visur kitur- 
ilgos distancijos numeriu — (519) 273-1600. Galima naudo
ti Visa, Master Card, American Express.

? , vėl kada nors užsukti, kol dar esame kaimynai. Jie dau
giau nebeturėjo progos mūsų aplankyti. Skubūs įvykiai 
išskyrė mul ilgarttį’Jtr"tikipo^’ftetų; vėl teko Valentinį susi
tikti ir kartu gyventi pabėgėlių,stovykloje. O Stakio taip 
ir nebeteko pamatyti. Dingo bte pėdsakų, be žinios, gal kur 
žuvo, gal paskutinėm dienom rusams į nagus papuolė, o 
gal kur nors pasaulio krašte gyvena ir laukia sugrįžimo

— prie žaliųjų Pajuostės miškų. . .
Palydim juos išeinančius toli, net iki miško pakraš

čio. Jie nueina, o mes - aš, Vytas ir Klemas grįžtam 
kaip tikrus brolius išlydėję. Krūtinėje taip nejauku, lyg 
kas išplėšta paliko ir nujautimas toks neramus, geriau, 
kad būtų neatsilankę. . .

Grįžę randame kuopąbesirikiuojančiąvakariniam pa
sivaikščiojimui. Atrodo, vokiečiai pastebėjo, kad geriau
siai rikiuotės pamokos sekasi per vakarinius pasivaikš - 
čiojimus. Tad, kas vakaras ir marširuojam, ir dainuo - 
jam, net miškas skamba. Dainuodami .laikinai užmirš - 
tame ir mus persekiojantį alk).

Rikiuotės metu turime skanaus juoko. Nežinia iš kur 
atklysta nedidelė, išsigandusi marga katė, kuri pribėga 
prie mūsų komanduojančio puskarininkio, mūsiškių pra
mintu Katinu ir staiga, dar daugiau išsigandusi, metasi 
atgal. Kažkuris iš mūsų rikiuotės sukniaukia katino bal
su, jo įkandin atsiliepia ir daugiau. Puskarininkis Kati - 
nas užpyksta ir šaukia, kad nustotų, nes būsią blogai. Bal
sai nenutyla, o jų pasigirsta dar daugiau. . . Puskarinin
kis širsta, keikiasi, ir puola j ieškot i kaltininkų. Jam nu
ėjus į vieną rikiuotės pusę, kniaukimas pasikartojo antro
je pusėje. Ir tik puskarininkiui Varnagei įsikišus, nutyla
me.

Pasirodo, kad tas puskarinininkis visai su pagrindu 
nešiojosi jam primestą Katino pravardę. Jis gavo jį Įs - 
rutėje iš ten buvusių vyrų, kaip katienos mėsos mėgėjas. 
Kiti tvirtina kad jau ir čia būdamas, esą, nevieną katę 
sudorojęs. Esą net kartą J svečius mūsų kuopos vertėją 
Kurmį ir kunigą Kireilį buvęs pasikvietęs ir juos katie - 
nos kotlietais vaišinęs. . .

Bet, kai svečiams apie savo kulinarinius sugebėji - 
mus pasigyręs, tai anie gomurius užsiėmę, išbėgiojo ir 
paslaptį savųjų tarpe iššnekėjo. Nuo tada jį visi ir pradė
jo Katinu vadinti.

Vasario dvidešimt penktoji diena.
Sekmadienis. Iš pat ryto dirbame prie apkasų valy

mo, kastuvais išmetam užsilikusį sniegą, taisom jų ap
irusius kraštus, stiprinam mediniais kuolais, uždengia m 
velėnomis,apmaskuojam pušų šakutėm. Paruošiam juos 
kautynėms.

Atokaitose jau visai nebėra pašalo, džiūna per žie
mą įmirkusi žemė, jaunos pušaitės ženklinasi naujais aug
liais.

Nuo kalnagūbrio atsiveria plačios žemumos akiratis. 
Žemumoje einančiu plentu plaukia nesibaigiančių pabėgė
lių kolonos. Jos palengva juda vakarų kryptimi, jų šimtai 
pėsčių ir važiuotų. Ten, rytuose, turbūt nė vieno žmo
gaus nebeliko. Visi bėga nuo raudonojo maro, kuris , 
kaip tvanas, nesulaikomai slenka iš paskos. Jo artėjimas 
kasdieną vis labiau ir labiau girdimas.

Norintieji su repertuaru, bilietų kainom bei kitokiom plo
nybėm susipažinti dar prieš bilietus užsakant, visų pirmą 
turėtų užsisakyti brošiūrą "Statford Festival”, kurią siun
čia veltui. Brošiūros prašyti rašant šiuo adresu: — 
PUBLICITY DEPARTMENT, FESTIVAL THEATRE, Stra
tford, Ontario, Canada N5A 6V2, arba skambinant telefo
nu — (519) 271-4040.

Dail. A. Tamošaičio knyga, "Lithuanian Easter Eggs 
buvo pristatyta gausiai publikai Chicagoje, Toronte, New 
Yorke, Detroite , ir šį savaitgalį-jis laukiamas Mantrealyje.

Dail. Antanas TAMOŠAITIS kalba apie tautodailę

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS - paruošė Algirdas GUSTAITIS. 
Braižymus atliko Kęstutis STROPUS. L ietuvos miestų 
herbai piešti Telesforo VALIAUS.

Šį Lietuvos žemėlapį išleido 1982 m. pabaigoje Lie
tuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių Istorijos Drau
gija. Žemėlapio kaina $ 1O atsiimant iš leidėjų. Siunčiant - 
brangiau. Žemėlapis nelankstomas. Užsisakyti žemėlapį 
galima pas šaulius- 2417 W. , 43rd St. , Chicago,IL,60632 
tel:/312/ 376-0551 arba /312/ 254-8830. Taip pat pas is
torikus 6547 S. Washtenaw Ave. . Chicago, IL 60629, USA 
tel:/312/ 776-3209.

Ketvirta valanda po pietų. Visa kuopa žygiuojame į 
Rahmelio miestelio bažnyčią. Mūsų dainų aidas vėl su - 
traukia d augelį miestelio žmonių. Jie mus pasitinka ir 
sveikina, jaučiame jų neslepiamą simpatiją. Prie švento
riaus randam būrelį lietuvaičių iš netoli prie miestelio 
esančio užsieniečių darbininkų lagerio. Jos atėjo, tikė
damos susirasti pažįstamų, ar ką nors iš savo artimų - 
jų. Viena iš jų malonios, nuoširdžios, išsiilgusios savų
jų bendravimo, savo gimtojo žodžio, klausinėja apie tėvy
nėje pasilikusius, apie sugrįžimo galimybę, skundžiasi 
likimo dalia. Kitos-išdidžiai atšiaurios, visai nesileidžia 
į kalbas, joms esą neblogai ir čia, draugauja su stovyk
loje esančiais kitataučiais, esančios sočios ir patenkint 
tos.

Vasario paskutinioji diena. Pirmoji kuopa išžygia - 
vo į Gdynę, iš kur esą laivais išplauks į Rūegeno salą prie 
Štetino. Mes jiems pavydime, tikime, kad ir mes neilgai 
bebusime čia.

Nuostabiai gražios pavasario dienos. Milinė vidudie
nyje beveik jau nebereikalinga. Kasdieną vis didėja kark
lų katinėliai, ruošiasi sprogti lapuočiai, dirvose stiepia
si žiemkenčiai. Frontas kasdieną artėja prie mūsų. Sun - 
kios gynimosi kovos vyksta vakaruose. Rytuose rusa’ 
Konice stipriom jėgom veržiasi Kostino miesto kryptimi. 
Iki jo tik 50 kilometrų.

Dancigo sektoriuje kasdieną girdėti nuolatinė artile
rijos kanonada, kas naktį virš miesto vyksta priešo lėk - 
tuvų , zenitinės artilerijos ir prožektorių , sprogimų ir 
šviesų maišatis. Mes nerimaujam ir norim iš šios tarpu
kalnės kaip nors greičiau išvykti. Po kelių rikiuotės ap
mokymo dienų vėl suskirsto į apkasų valymo ir jų tvirti
nimo darbus. Nesimato rimtos tvarkos,. Visokiais būdais 
kombinuojame išsisukti nuo darbų.

Nueinu į ambulatoriją ir pasiskundžiu laisvais vidų - 
riais. Felčeris duoda dvi tabletes aspirino,atleidžia nuo 
darbų ir liepia visą dieną ilsėtis. Ta pačia liga "apsirgo" 
ir Šlubis. Gulime abu lovose ant sutrintų čiužinių ir šne
kamės iš prisiminimų pynės. . .

Patinka jis man, šnekus, tik klausykis, ir pagyrus , 
bet atviras iki širdies gilumos.

Klausausi jo žodžių apie jo lakią jaunystę žaliam Sal
dutiškio, Labanoro, Tauragnų krašte. Jo žodžiais nuslen
ka gražieji rytų Aukštaitijos vaizdai, nuskamba gimtosios 
žemės ilgesio gaidos. Kartoja jis jau daugelį kartų kartor 
tas partizanavimo dienas ir aną laimingą nuo raudonųjų 
pasprukimo įvykį. Sunkiais atodūsiais prisimena Tarope- 
cų apsupimą, dėl kurio dažnai, dar Jurgaičiuose būnant, 
įsiveldavo į ginčus su Viršila, nenusileisdavo nuo savo 
tvirtinimų, susipykdavo ir kartais- ne juokais.

Anie Lietuvos savisaugos batalijonų vyrai nevienoj 
vietoj pergyveno sunkias kritiškas dienas ir nepabūgo už 
save stipresnio ir skaitlingesnio priešo, kaip ir pridera 
Lietuvos kariams. Savo garbės neprarado, vokiečių pa - 
likti likimo valiai, rado būdus ir kelius prasilaužti iš ap
supimų i r *pasiekti gimtąją Lietuvos žemę.

Retai jis išsiima iš munduro vidinės kišenės sulamr 
dvtą odiniu viršeliu knygutę, kurioje laiko savo Seimo? 
nuotrauką. Dar rečiau jisai kam nors ją parodo. Saugoj? 
ir nešioja ją visuomet su savim. /b.d.7

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



IS PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU, LIAUDIES PASAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO,JUMORO, IR IŠMINTIES!

‘^y^ERKURIJUS — naujausia Kaune, Laisvės Alėjoje pastatyta un

KReM 
VEIDRODŽIAI

j’ KIEK VARGO DĖL 
.^PAPRASTŲ REIKMENŲ.. ,

"Valstiečių Laikraštyje " 
■ atkreipiamas dėtnesys į la

bai netvarkingą, neplaningą 
gyventojų aprūpinimą. Štai 
vienas skaitytojas sako:

"Daueglį metų turiu moto-

kelioliką dienų . Išvažinėjus 
ir išvaikščiojus visas apy
linkės parduotuves- niekur 
negavo žibalo, nei elementų 
žibintams.

PAGERBTAS MIKALOJUS 
KATKUS

ciklą "Voschod"markės, ku - Krakių Mykalojaus Kai
riam reikalingos 12 voltų 
lemputės. Prieš kiek laiko 
tokių lempučių ieškojau 
Klaipėdos autoreikmenų par
duotuvėje, o po to Kaune. De
ja, veltui. Be tę,turime šal - 
dytuvą "Kristai", kuriam tin
ka 6 voltų Įsukamos lempu - 
tės. Jų irgi niekur nesiseka 
gauti.

Iš pardavėjų tegirdėjomę: 
nėra ir nežinome, kada jų tu-

kaus Vidurinės Mokyklos 
kraštotyrininkai paminėjo jo 
13O-tąją gimimo sukaktį. Jis 
gimė Ažytėnų k. , Krakių 
vis. .Kėdainių apskr. ,1852 
m. Ten pat ir mirė 1943 m 
Agronomas, etnografas. Bai
gęs Šaulių gimnaziją, mokė
si Maskvos U-te, studijavo 
ir baigė agronomijos moks
lus Petrovskaja Razumovs'- 
kaja Ūkio Akademiją.

rėsime." Sugrįžo į Lietuvą, į tėvų
Kas iš to, kad statomos la

bai gerai išplanuotos, dide - 
lės krautuvės-parduotuvės , 
jeigu kasdieninių būtinų reik
menų / jau nekalbant apie 
maistą/, nėra arba jų reikia 
ieškoti, besibaldant iš mies
to Į miestą *.

PASIŽYMI KAUNO 
MEDICINOS INSTITUTAS

Kauno Medicinos Institute 
randasi specialus širdies li
goms ir kraujagyslėms ty
rinėti skyrius.

Daktarai J. Brėdikis, F. 
Adamonis ir F. Bukauskas 
su talkininkais išrado pato - 
gų instrumentą širdies veik
los ritmui nustatyti. Jie savo

ūkį, kur vėliau ūkininkavo iki 
mirties.

Prisijungė prie aušrininkų 
talkininkavo knygnešiams, 
kovojo prieš caro valdžią , 
prieš mūsų liaudies lenkini - 
mą ir vokiečius. Gerbė mū
sų senolių palikimą ir akty - 
viai užsiiminėjo etnografi - 
ne medžiaga. Parašė 1927 m. 
"Balanos gadynė", kuri labai 
vertinga, nes realistiškai ap
rašė 19 a. antrosios pusės 
gyvenimą ir buitį.

Mokyklos rengtame minė
jime buvo įsceniz uotas gy - 
venimas, aprašomas "Bala
nos Gadynėje". Mokyklos sa
lėje buvo uždegtos balanos ir 
paragauta pagal senoviškus

išradimą užpatentavo. receptus pagamintų valgių .

IR ELEKTRA IR BALANOS 
PRAVERSTŲ

Lapių kaimo gyventojai 
skundžiasi, kad gana dažnai 
kaime ar ypač vienkiemiuo
se užgęsta elektra ir kol li
nija pataisome-praeina visa 
para. Sako, galėtų užsižieb
ti žibalinę lempą, liktarną, 
bet ne taip lengva gauti ži
balo. Pernai metų rudenį ir 
šių metų pradžioje Žemaiti
joje siaučiant didelėms aud
roms, elektros nebuvo po

blDŽIOJI 'PAMOKA, KURIOS 
Ši AIP-LIETUVIAMS NEREIKĖTŲ

Vilniuje valdžios vyriau
siųjų pasitarime pagrindinė 
svarstybų tema buvo, kaip 
sustiprinti"socialistinę tei
sėtvarką", t. y. -’ viešąją 
tvarką, valstybinę /?/ ir 
darbo drausmę, kovą su va
gystėmis, veltėdžiavimu, 
pakartotinais nusikaltimais , 
vadovaujantis/vėl gi kito iš
minčių išminčiaus/ "draugo" 
J.Andropov'o teiginiais ir 
išvadomis.

ersallnė parduotuvė1

LAUKŲ DOBILAS

Parke Ant Suoliuko
Šalti, saulėti, besibaigiančio rudens rytai, asmeniš

kai man būna gražiausi ir mieliausi. Jau ir taip raudoni 
saulės spinduliai, besiverždami per pusiau nuplikusius 
medžius, dar daugiau parausta nuo likusių rudų ir raudo
nų lapų, ir ant baltu šerkšnu aptrauktos žolės, sudaro 
žavingas mirguliuojančias spalvas. Tokiais rytais pajun
tu savyje naują veržlumą, kur nors eiti, ką nors daryti . 
Darbas jau keli metai neberūpi. Jį retai ir prisimenu. Dar 
kiek apsidairęs, iškiūtinu su dar jaunystėje pirktu filmi - 
niu aparatu. Mat, žodis filminis, tada daug ką reiškė, nes 
tokių buvo dar mažai. Kur daugiau eisi, jei ne į miesto 
parką, kur kaip tik tokiais rytais- tikras žemiškas rojus.

Parkas netoli, be to ir autobusai seniems žmonėms 
labai pigūs, tik už ketvertuką per visą miestą gali va - 
žiuoti. Sakau, pensiją laiku ir reguliariai išmoka, važia
vimas pigus ir jei dar viską perki sezonui pasibaigus,dar 
gali ir bagotas pasidaryti. Čia andai Ignas ir sako:

-Veizėk Frenkeli, jei jau lig šiol milijono nesuglem- 
žę, nieką nebus.

Taip pamokytas ir nupirkau bent tris filmas. Netenka 
gerai ir apsidairyti, kaip jau prie parko. Nors dienelė 
puikiausia, bet žmonių nematyti, gal dirba, gal dar mie 
ga, visokių būna. O kas man, ir tiesiai per vartus,kurių 
beveik kaip ir nėra. Tik įėjus , iš dešinės pusės matyti 
du žmonių darbo ežeriukai,.kuriuos jungia gražus, lyg pa
sakoje tiltelis. Plonas ledas aptraukęs vandenį ir dar, 
matyti, kad gražesnis vaizdas būtų, lyg dailininko ranka 
pridėliota spalvotų lapų, kaip pasakoje. . .

Suoleliai tušti. Tik retkarčiais praeina su vaikų ve
žimėliu ištikima tarnaitė,ar pati vaiko savininkė,kuriai 
gal būt nusibodo tarp keturių sienų. Padariau keletą pa
veikslų ir viliojamas medžių viršūnių bei gražiai išdar
kyto debesimis dangaus, apsistoju prie vieno iš trijų suo
lelių. Tuščia, keistai liūdna ir kažko ilgu. Nusispioviau- 
kas čia dabar su manimi, ne pavasaris, ir ne jaunystė, 
ale kartais taip užeina. . . Suolelių saulė dar neapšvietu- 
si. Jie tebėra aptraukti plona šerkšno plutele,kurią su 
lapų kuokšte nuvalęs, atsisėdu, kaip sakoma, atsipūsti.

Tikrai graži diena. Greitai saulė bus pačiame ru - 
dens aukštume. Mintyse nedarnus mišinys. Vaizdas,ku
ris stovi prieš maro akis, daug kuo primena praeityje 
matytus, labai artimus vaizdus, Jei į prieš mane stovin
čius medžius primaišytum keletą beržų, būtų tikras Pa
balys. Tuo vardu buvo miškas, išsitiesęs dešinėje pusė
je mano jaunystės dienų kaimo Ežerėliai priminė baliu- 
kes, kurios pavasariais ir rudeniais virsdavo į tikrus 
ežerus, o" prie jų viso kaimo išmėtytos pirtelės, su ketur
kampiais iš netašytų rąstų šulinėliais. Ta vieta visų kai
mo vaikų nemėgiama ir kartu dažnai aplankoma ir buvo 
vadinama Pabaliu, -velnių ir raganų karalystė. Visos 
bobučių pasakos sukdavosi ir baigdavosi prie tų pirtelių. 
Jau vienas, vaiku būdamas ir dienos metu nebandyk ten 
pasirodyti, jei nenori, kad kokia laumė, kaip gandras var
lę prarytų, Ten jau, bra, juokų nėra, jei net ir suaugę 
ar seni tos vietos vengia. Va .neseniai Kriaučius, jo pa

LIETUVIŲ LIAUDIES DAINA

RUSAS KAI IŠĖJO

RUSAS KAI IŠĖJO,
VOKIETIS ATĖJO,
TUOJ SKRIAUDAS DIDŽIAUSIAS 
DARYTI PRADĖJO.

JIS KIAULES IŠŽUDĖ,
AVELES IŠGAUDĖ,

ARKLIUS IŠNAIKINO,
KA RVESIŠGADINO.

SUNKŪS, SUNKŪS LAIKAI, 
BAISU APSAKYTI, 
PO GERMANŲ RANKA 
SUNKU IŠGYVENTI.

LIEPĖ KARČIUS KIRPTI, 
UODEGAS NUPJAUTI, 
ARKLIUS APGADINTI, 
ŠUNIS IŠNAIKINTI.

/Kada nors žinosim, kokias liaudies dainas sudėjo 
lietuviai, kai rusai atėjo antrą kartą. . . Apie ve
žimus gyvuliniuose vagonuose, tėviškių apiplėši
mus ir išnaikinimus, kalbos menkinimą ir istori
jos įvykių klastojimą. Apie tai reikės ne tik liau
džiai kalbėti-/..

Ž A L I A N Y K Š T I S
TINKAMAS DARŽOVINIŲ SĖKLŲ DAIGINIMAS

Jeigu norite sudaiginti daržovių sėklas ir užauginti 
daigus iki tinkamo persodinimo lauke- , labai svarbu,kad 
kiekviena jų turėtų pakankama’ vietos išvystyti atsparias 
šaknis persodinimui. Todėl patariama į atskirus puodus 
ar kitokius indus pasėti po 2-3 sėklas. Galima naudoti ir 
styrofominius kavos puodukus, jogurto ar margarino dėžu
tes, pieno kartonus arba į specialius sunykstančius vazo
nėlius. Visi tie indai būtinai turi turėti skylutes dugne , 
kad būtų kaip nutekėti vandeniui po laistymo.

Daigams geriausia vartoti mišinį, kuris palengvina 
sudygimą ir po to gerai pamaitina beaugantį daigą. 2/3 da
lis indo reikia pripildyti sekančiu mišiniu: 2 litrai kom
posto ar žeme puodams, 1 litrą spec, samanų / peat 
moss ar sphagnum moss/, 1/2 litro smėlio, 1 arbatinį- 
šaukštelį kaulų miltelių/bonė meal/.

Likusią 1/3 puodo dalį pripildyti švariu vermikulitu , 
į kurį pasėti sėklas. Reikia gerai sudrėkinti prieš sėjant.

Pasėjus sėklas tinkamame gilume, kaip nurodyta že
miau pridedamoje lentelėje, pažymėkite sėklų rūšis . Vi
sus indus,patogumo dėliaū, geriausia sustatyi į didesnį 
plokščią indą ir apgaubti plastikiniu apdangalu, kad už - 
laikytų drėgnumą. Patartina tokį indą su sėklomis laiky
ti šiltai iš apačios /tarp 20-25 laispnių Celsijaus, 70-75 
laipsniai Fahrenheito/.

Stebėti kasdien, ir vos pasirodžius daigeliams,padė
ti indą į šviesą, šiek tiek vėsiau.

Sudygus, lengvai laistyti ir kas dvi savaites pamaitin
ti žuvų emulsija ar ištirpintu augalų maistu , sumažinus 
stiprumą pusiau, negu kad reikalinga užaugusiam 
augalui.

1983 metų 
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ.

GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8 

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU :

- VILNIUS-
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

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

Variety Dygimo Augimo savaitės
Sėjimo gilumas dienos iki persodinimo

cm. inches
Broccoli 1.5 * 4-10 6
Brussels Sprouts 1.5 Mz 4-10 5
Cabbage 1.5 Ve 4-10 6
Cauliflower 1.5 lz2 4-10 6
Celerv 0.5 Va 10-20 12
Cucumber 2.5 1 6-10 4
Eggplant, 1.5 Vg 6-12 8
Endive 1.5 ^2 4-8 5 ‘
Kohl Rabi 1.5 3-7 6
Leeks 2.0 y. 7-10 12
Lettuce 1.5 1,2 3-7 4
Muskmelon 2.5 1 4-7 3
Pepper 1.0 7-15 8
Potato (seed) 1.5 ¥z 4-10 6
Squash (summer &

winter) 2.5 1 4-10 4
Tomato 1.5 Vz 4-10 6

Į KELIONĖS LĖKTUVU [ MIAMI TIKS 239.- Į 

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

30 METŲ PATYRIMAS KELIONIŲ PATARNAVIME I
TEL: (514) 844-5644

vardės gal niekas ir nežinojo - kam jam jos-, jei ir taip
Jį visi žino -buvęs A me rike, Rygoj, daug svieto matęs, vi
są gyvenimą tarp visokių žmonių- argi nežinai, porino:

/ bus daugiau /

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ-LIETUVIŠKAI

R

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS)
SUSIRENKAME KIEKVIENA

JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

ATEIK į LIETUVIU 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

6 vai. vakaro-

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 

1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

Donaldui D.: 661—1733.

1983.111. 24

s
TONY
P H OTO 
STUDIO

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

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

5 psi.

5

5
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Taupyk ir, skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb JB MJį JB 
TORONTO LIETUVIŲ PARA/VI A
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA: - . 1 „
O „ . on J. . ... s uz asm. paskolas nuo .14 %
o 1/ v °? 90 d,en- ’nde * = už nekilnojamo turto paskol.
o/4 % už 6 ;nėn. term, indėlius Z (mortqaqes) :
8 4% už 1 metu term, indėlius S su nekeičiamu nuošimčiu
8J4%u£ 2 metu term, indėlius S 1 metų ................ 11)4%
9/n% už 3 metu term, indėlius = 2 metų .iu.;. 124%
11 % už pensijų plana 5 3 metų 13 >.
9 % už namų plana^ = ( fixed rote)_________
7/1% už specialia taup. s—ta Z su keičiamu nuošimčiu

7% už taupymo s—tas S 1,2 ai 3 metu.. 11 4 % 
6 % uz čekių s—tas (dep.) (variable rate)

AKTYVAI VIRS 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. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieni ai s ir penktadien. - 
nuo 10 v. r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s - nuo 9 v. r. iki 1 v. p. p.. 
(Liepus ir rugpjūčio menesiais šeštadieni ai s uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRŠ 20 MILIJONU

KASOS VALANDOS: MOKA UŽ:

E 90 dienų term, indėlius... 8% 
= 180—185 d. term, ind......  8'4%

Pirmadieniais 10-3 = Term. ind. 1 metų ............. 8 4%
Antradieniais 10-3 = Term. ind. 2 metu..............8’4%
Trečiadieniais uždaryta Ę Pensijų s-ta ...................
Ketvirtadieniais 10-8 g Spec. taup. s-ta...... . 7 4%
Penktadieniais 10-8 = Taupomųjų s-taj...... . 7%
Šeštadieniais 9-1 | Depozitų-čekių*s-tq... 6 %
Sekmadieniais 9:30—1 = DUODA PASKOLAS:

E Asmenines nuo............ 14 4 %
MortgiČius nuo 12—13 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30r.-l v.r;

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(travelers cheąjes). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei temokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS—

NE PELNAS, BET SA/INI^GAS PATARNAVIMAS

toronto
VAIKŲ PIENINIU PARODA

vykusi Gedimino Pilies 
Menėje Užgavėnių Karnavalo 
metu, patiekė apie 1OO pie
šinių vaikų nuo 3-5 m. am - 
žiaus, Vaikų Darželio auklė - 
tinių. Darželiui vadovauja 
N. Pr. Marijos Seselės.

Buvo net piešinių, atliktų 
kojomis ir (vairių klijuotinių 
iš medžių ir gėlių lapų. Tai 
buvo tikrai (domi ir labai 
vaizdinga paroda.

LN Visuomeninės Veiklos 
Komitetui, suruošusiam puikų 
Užgavėnių parengimą, vado - 
vauja Aldona Janka itienė

LN RŪPINASI SAVO NARIAIS
Kai kuriems LN nariams 

dėl amžiaus, silpnos svei
katos ir kitų priežasčių pa
tekus į sunkią moralinę ar 
finansinę būklę, yra sudary
ta speciali Lietuvių Namų 
Socialinių Reikalų Komisija 
Į ją (eina E.Birgiolas, V 
Kulnys ir J. S 1 i v i n s k a s

Ištyrusi padėtį, Komisija 
patieks rekomendacijas LN 
Valdybai, kaip padėti pagal-

• TAUTOS FONDO informa
cinis suvažiavimas Kanado
je šaukiamas 1983 metų ba
landžio 16 d. , šeštadienį, 1O 
vai. ryto Toronto Lietuvių 
Namuose, 1573 Bloor St. W.

Į .nuvažiavimą kviečiame 
Tautos Fondo apylinkių atsto
vybes, įgaliotinius, narius 
ir aukotojus. Suvažiavimas 
yra atviras visiems.

Suvažiavime dalyvaus VLIK 
-o pirmininkas dr. K. Bobelis , 
Tautos Fondo Valdybos pir
mininkas J. Giedraitis ir eilė 
kitų garbės svečių.

Po suvažiavimo, toje pa
čioje vietoje, 4 vai. vakaro 
VLIK-o pirmininkas dr. K. Bo
belis padarys Toronto visuo
menei pranešimą.
VLADO PŪTVIO SAULIŲ 
KUOPOS NAUJA VALDYBA 
IR PIRMININKAS

Vlado Pūtvio Šaulių kuopos 
visuotinas metinis narių su
sirinkimas įvyko kovo 13 d. 
Toronto Lietuvių Namuose., 
Gedimino Menėje. Susirinki
mą atidarė kuopos pirm. V. 
Bačėnas. Šaulių kuopos 
vėliavą įnešus, pirmininkas 
paprašė tylos minute pagerb
ti mirusius, šaulius.

torium J. Riaubą. Sekreto
rius perskaitė praeito susi - 
rinkimo protokolą ir jis buvo 
pni nitas.

Kuo;'r's pirm. V. Bačėnas 
padarė metų veiklos apžval - 
gą, kurį papildė V. Peč i ulis, 
nes jam daugiausiai teko at
stovauti kuopą šaulių šven
čių sukaktyse bei rinktinių 
suvažiavimuose. Kuopos val
dyba dirbo pagal galimybes. 
Buvo numatyta suruošti tra
dicinis Juziu ir Juozų pager
bimas, bet tuo laiku L. N. sa
lė buvo jau Įeitiems išnuo- 
muota. Kuo> us valdybai šiais 
metais teks atlikti didelį dar
bą — suruošti Lietuvos ka
riuomenės šventės paminėji
mą, kuriam salė . jau išnuo- 
muota.

Iždininkas A. Bo r ke rtas 
pranešė apie metų bėgyje 
gautas pajamas ir padarytas 
išlaidas. Susirinkimo dieną 
kasoje buvo $2,046.53. Pini
gai laikomi banke. Revizijos 
komisijos pranešimo nebuvo, 
nes tuo metu visi šios komi - 
jos nariai buvo išvykę į toli
mas keliones. Susirinkimas 
įgaliojo naujai išrinktą Revi
zijos Komisiją padaryti pra
eitų metų reviziją ir davinius 
patiekti kitam kuopos susi
rinkimui. Garbės Teismas 
pranešė, kad metų kadenci
joje jokių skundų negavo.

Kiek ilgiau užtruko prane- 
mai iš Šaulių Sąjungos atsto
vų suvažiavimo, įvykusio 1982 
m. kovo 27-28 d.d. Čikagoje . 
Praneši mus padarė V.B a č ė- 
nas, S. Jokūbaitis, V. 
Stočkus ir J. Šarapnie
ką s. Be to, V'. Stočkus yra 
užrekordavęs suvažiavime 
vykusius pranešimus ir dis
kusijas dėl pranešimų. Kai 
kas buvo pakartota juostelė
mis iš suvažiavimo eigos.

Iš Šaulių Sąjungos atstovų 
suvažiavimo susidarė prislė
gta nuotaika ir nusivylimas 
suvažiavime įvykusiomisne-< 
gerpvėmis. Dėl laiko stokos i 
tik dalį tų negerovių dalyva
vę kuopos išrinkti atstovai 
galėjo informuoti susirinki - 
mą ir atsakyti į paklausimus

Ateity, po Šaulių Sąjungos 
atstovų suvažiavimo yra rei
kalinga sušaukti specialų 
Šaulių kuopos visuotiną narių 
susirinkimą, nes yra šaulių 
norinčių plačiau žinoti apie 
suvažiavime atliktus Sąjun
gos darbus ir ateities veiklą.

Kuopos pirm- V. Bačėnui 
atsistatydinus iš pareigų kar
tu su visa valdyba, buvo ren
kamas naujas kuopos pirmi - 
ninkas ir valdyba. Naują val

B

LIEPOS 
LIEPOS 
LIEPOS

Susirinkimui pravesti pa
siūlė J. Jankai tį , sekre—

bos reikalingiems savo 
nariams. >

6 psL

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK I LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. tr 
M.m.co Ave. kampas) TORONTE. 7.30 v.v.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

dybą sudaryti buvo sunkumų. 
Bet sutiko kandidatuoti į kuo
pos pirmininkus: St Jokūbai - 
tis, V. Stočkus ir P. Urbana
vičius. Daugiausiai balsų ga
vęs St. Jokūbai ti s ,yra iš
rinktas kuopos pirmininku. Į 
valdybą: V.Gražulis, V. Stoč
kus, A. Stočkus, J. Šarapniti
kas ir S. Dargi s.

Naujai išrinktas kuopos pir
mininkas pageidavo kad val
dybą sudarytų iš 7 narių. Su
važiavimas įgaliojo kuopos 
pirmininką savo nuožiūra kop- 
tuoti dar 2 narius į valdybą.

Į Revizijos komisijąįėjo ir 
buvo susirinkimo patvirtinti: 
J. Jankaitis, J. Rovas ir A. 
Stočkienė.

Susirinkime buvo iškeltas 
klausimas dėl keitimo senos 
uniformos į naują —mėlynos 
spalvos uniformą. Po disku
sijų dauguma pasisakė už se
nos spalvos uniformą. Susi
rinkimas tęsėsi virš trijų 
valandų. Baigus susirinki - 
mą, J. Jankaitis padękojo se
najai kuopos valdybai už at
liktus darbus ir baigė susi
rinkimą Tautos Himnu.

Buvęs kuopos pirmininkas 
V. Bačėnas perdavė naujam 
kuopos pirm. St. Jokūbaičiui 
saugoti kuopos vėliavą.

J. Šarapnickas
ARTĖJA "VILNIAUS" 
KARALAITĖS RINKIMAI

"Miss Vilnius" rinkimai 
Toronte (vyks BALANDŽIO 
30 d. baliuje. Laimėjusio
ji gaus $1.000 tęsti mokslą, 
jos palydovė bus apdovanota 
$500, taip pat mokslo re i - 
kalams. Visos kitos kandi
datės taip pat gaus vertingų 
premijų. Kandidatė turi ge
rai kalbėti angliškai ir lie - 
tuviškai.

Šių metų karalaitės rinki
mų baliaus tema yra GA - 
LAKTIKA.

Bilietus patariama įsigyti 
iš anksto-sekmadieniais po 
pamaldų Prisikėlimo Para
pijoje, Anapilyje ir Lietuvių 
Namuose.Kitomis dienomis 
pas L. KULIA VIE NE -236 - 
1048 arba 766-2996.
APIE LIETUVIUS 
VIETINĖJE SPAUDOJE

"The Villager" - vietinis 
mėnraštis įdėjo aprašymą ir 
nuotraukų iš Toronto Lietu
vių Namuose surengto Užga
vėnių vakaro.

Lietuvių, amerikietiško 
futbolo žhidėjų spalvota nuo
trauka "in action" pakliuvo į 
dienraštį "Sun". Matomi: R. 
Garbaliauskas, Slapšys, R. 
Marcinkevičius, Siminkevi- 
čius,V. Dauginis, J. Ažubalis.

Simon’s
TRAVEL
KVIEČIA JAV IR KANADOS

LIETUVIUS KELIAUTI
Į LIETUVA KARTU H!

RUGPJŪČIO 6-RUGPJŪČIO 20

GIMINĖMIS!!!
RUGSĖJO 1
RUGSĖJO 9
SPALIO., 6
GRUODŽIO 19

7
14
21

SIŪLOME' JAUNIMUI
13 DIENŲ SU
GEGUŽĖS 12 
GEGUŽĖS 19 
GEGUŽĖS 26 
BIRŽELIO 23

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

kelionės lydimos savininkų arba patyrusiu vadovu.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI !
Kovo mėnest bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai)

* Nuperkama kooperatinius butus gir ems Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus
’ Tarpininkaujame suteikiant finansinę parartia artimiesiems 

giminėms Lietuvoje
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės 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 
Savininkai Vytas Ir Audronė Slminkevičiai

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Winnipeg
DĖKOJAME!

MUDVIEJŲ 50 metų AUK
SINĖ VEDYBINĖ SUKAKTIS 
jau nuslinko praeitin, nors 
dar tebegyvename tos dienos 
džiaugsmo patirtimi.

Žinome,kad laikas nestovi 
vietoje, o su juo, lyg žaibo 
greičiu, lekiame ir mes ne- 
žinomybėn.

DĖKOJAME ta proga už 
mudviem suorganizuoto iš
kilmingo pagerbimo, tokio 
gražaus aprašymo patalpini
mą spaudoje- "Nepriklauso
moje Lietuvoje".

Reiškiame gilią pagarbą 
organizaciniam komitetui, 
sūnums JONUI,ALBERTUI, 
KŲSTUČIUI ir VISIEMS ki - 
tiems, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu prie jo prisidėjo .

DĖKOJAME už taip gražų 
SALĖS IŠPUOŠIMĄ-vainikais, 
gėlėmis ir kt.

Ypatingai esame DĖKINGI 
Lietuvių parapijos kleb.kun. 
J. BERTAŠIUI už taip gra
žiai pravestas iškilmes baž
nyčioje, atlaikytas šv. mi
šias ir gražų pa mokslą.Toks 
pakartotinai iš naujo mud - 
viejų "suvinčiavojimas" bei 
žiedų užmovimas nuvedė 
mudu į gilią jaunystės praeitį 
bei jos prisiminimą.

DĖKOJAME sūnui Vancou
ver’io Universiteto B. C, pro
fesoriaus asistentui dr. VIK
TORUI, kuris, nors negalė - 
jo dalyvauti, sveikino ir at
siuntė brangių dovanų. Sūnui 
JONUI - už atidarymą bei

pravedimą minėjimo ir įžan
ginę kalbą. Kun. J. B e r - 
t a š i u i už vakarienės pa - 
laiminimą bei šiltą žodį.Du- 
kroms:ONAI Bartininkaitei - 
Kizney, BIRUTEI Bartinin
kaitei- Schneider, sūnums - 
ALBERTUI ir KĘSTUČIUI už 
dovanas bei bufeto tvarkymą, 
etc.

Labai esame DĖKINGI 
muzikantams ir jų vadovui 
KING, visiems SVEČIAMS 
už dalyvavimą mudviejų pa- 
gerbtuvėse. Gilią PAGARBĄ 
reiškiame broliams lat 
viams, ukrainiečiams bei 
prancūzams, dalyvavusiems 
mūsų pagerbime.

Prašome atleisti, kad ne
galėjome visiems asmeniš
kai padėkoti bei paspausti 
ranką, nes toks didelis salės 
perpildymas nedavė galimy
bės tinkamai visiems parū - 
pinti vietos.

VISIEMS esame labai dė
kingi ir niekada Jūsų nepa
miršime.

Liudas ir Stasė 
Bartininkai

MIELI DALYVIAI 1
Mes nuoširdžiai dėkojame 

už į mūsų tėvelių 50 metų 
vestuvinės sukakties minėji
mo atsilankymą, jų pagerbi
mą. Tad kartu ir mes , jų 
vaikučiai, jungiamės prie 
tėvelių padėkos ir VISIEMS 
kartu DĖKOJAME -

Dr. Viktoras Bartininkas , 
Jonas Bartininkas,Albertas 
Bartininkas, Ona Bartinin- 
kaitė- Kizney, Birutė Barti- 
ninkaitė- Schneider,Kęstutis 
Bartininkas ir brolis Vladas 
Armanavičius.

LIETUVIAI KREPŠININKAI 
LAIMĖJO

"AUŠROS" komandos lie
tuviai krepšininkai "Etobi
coke Recreations League " 
varžybose laimėjo prieš 
"Library" komandą 77:75 . •

Lemiamą krepšį rungtynių 
pabaigoje įmetė R. Underys.

"Aušros" komandoje žaidė 
R. Kaknevičius, S. Žulys, M. 
Džiuba, E. Norkus,K. Bartu
sevičius, V.Dementavičius , 
V. Gataveckas, R. Underys , 
A. Valickas.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
SPORTININKAI TORONTE

Sudarytas komitetas su
tikti Australijos lietuvius 
sportininkus, kurie dalyvaus 
II-siose Pasaulio Lietuvių 
Dienose,. Sporto varžybos 
vyks ir Toronte nuo birže

lio 18 d. iki 21 d. Numatyta 
išvyka į Niagarą Falls, kur 
irgi vyks varžybos.

RŪPINASI SLAUGOS NAMAIS
Toronto Lietuvių Pensi

ninkų Klubas rūpinasi gauti 
ir leidimą Slaugos namams- 
/Convalescent Home/ -sene
lių prieglaudai įrengti prie 
jau statomų pensininkų namų.

Tai labai realistiškas pla
nas, kuriuo vis didesniam, mū
siškių skaičiui teks pasinau
doti. . .

Mažiau pasiturintieji pen
sininkai galės gauti 25% bu
tų nuomos nuolaidos.Kreip
tis į J. Pošką,tel:244-88 93 . 
Labai svarbu išnuomupti bu
tus prieš pastato užbaigimą. 
Pagal valdžios įstatymą, li
kę butai bus nuomuojami ki
tataučiams.

ŽINOJO,KAS ESĄS

Vysk.Valančius, platindamas lietuviškas knygas 
dvejopu tiesioginiu būdu viešai pabrėžė savo lietuviškumą; 
1. siuntinėdamas lietuviškas knygas,ypač savo "Žemaičių 
Vyskupystę" lenkų aristokratams tuo pačiu jis nesidro - 
vedamas viešai jiems pasisakyti esąs lietuvis; 2. sėkmin
gai platindamas religinę lietuvišką knygą mūsų liaudyje , 
jis apsaugojo ją nuo lenkiškos maldaknygės ir tuo pačiu 
nuo galutinio sulenkėjimo.

/J. Stakauskas - "Valančiaus Lietuvybės Klausimas/

h D E C U C D INSURANCE &
U 11 L V II C H REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. i-7 v. v. , šeštadieniai s 9 v.r. — 12 v.A.R.
Narys of "Better Business" Būro

tttsu/tnHcc * Namų— Gyvybės
* Automobili u,
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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 LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO 

KOOPERATYVAS

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

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ:
deposltus (P.C.A.)............  6 %
santaupas....................7.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas...................... 7 %
•erm. depoz. 1 m............9.50 %
term, depoz. 3 m................ 10 %
reg. pensijų fondo.............. 9 %
M dienų depozitus ......9.25%

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask......... 1 2 %
asmenines paskolas...... 15 %

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda ' 
Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

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.

Hamilton
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

Š. m. kovo 3, naktį, po il
gesnės ligos, Šv. Juozapo 
Ligoninėje mirė Jonas MIK
ŠYS, mokytojas. Buvo gimęs 
1904 m. Panevėžio apskr. , 
baigęs Panevėžio Mokytojų 
Seminariją.

1949 m. atvykęs Kanadon , 
buvo Šeštadieninės Lietuvių 
Mokyklos mokytoju ir jos 
vedėju Hamiltone. Kurį lai
ką priklausė Kanados lietu
vių centrinėm ir Hamiltono 
lietuvių organizacijoms. Jis 
buvo vienas iš steigėjų Ha
miltono Lietuvių Bankelio 
TALKA.

MarlattLaidojimo Namuo
se rožinio metu per dvi die - 
nas didelis pašarvojimo 
kambarys buvo perpildytas 
lankytojais. Rožinį kalbėjo 
kleb.Tėv. J. Liauba , OFM. 
Jo metu garbės sargybą su 
vėliava atliko vietos šaulių 
kuopos atstovą i, vadovaujami 
kuopos vado P.Kanopos. 
Nepriklausortiojė ^Lietuvoje 
velionis buvo šaulių ir būrio

vadu ilgesnį laiką Mažemių 
apylinkėje.

Apie velionio atliktus dar
bus Lietuvoje ir Kanadoje 
kalbėjo K.Mileris . Pasku
tinį atsisveikinimo žodį tarė 
buvęs velionio mokinys, da - 
bar Hamiltono Lietuvių B - 
nės pirmininkas K.D e k s - 
n y s.

Velionis palaidotas per 
Hamiltono Lietuvių Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčią , 
Šv. Jono Lietuvių Kapinėse, 
Mississaugoje kovo 7 d. .da
lyvaujant dideliam skaičiui 
hamiltoniečių. Po laidotuvių 
visi dalyviai buvo pavaišinti 
priešpiečiais.

Hamiltone liko liūdesyje 
žmona Antanina, sesuo Ona 
ir brolis Kazimieras.

Tebūna jam lengva Kana
dos žemelė.

tJžuojauta artimiesiems.
Zp.

PATIKSLINAME: "NL" kovo 
1O d. korespondencija apie 
SLA 72-ros Kuopos veiklą 
turėjo būti pūtalpinta Hamil
tono Skyriuje.

Man buvo aišku, ir jam padėkojau. Ir vėliau radau.
— Tai kiek bus metų. kai gyveni Montrea

lyje? ~ užklausiau jo.
- Šiais metais rugsėjo 19 d. suėjo man 70 metų am

žiaus sukaktis, o iš Lietuvos - nuo 1906 metų.
Aš prašau, kad jo pasakojimas būtų trumpas. Tada 

jis užkelia savo 70 m ° tų senumo dešiniąją ranką ant ma
no pečių ir sako:

— Palauk, sūnau, aš pradėsiu nuo pradžios, nesku >- 
bėk...

Ir kurgi nesutiksi . . Gi Tylenis pradeda:
— 22 metų išvykau iš Žemaitijos, per žydų agentus . 

Vežė pirmiausia per Angliją - Londoną. . . Londone su
grūdo mus 5 į mažą kambariuką, atseit patikrinti sveika
tą, kol išveš į Ameriką. Vien už guolį ant grindų mokė
jom 3 šilingus. . . ir čia maitino mus duona ir vandeniu. . .

O, Viešpatie’. . . . Apniko mus parazitai. . . Ir viskas. 
Rašiau į Lietuvą. Šiek tiek prisiuntė.

Nors ir užaugau Lietuvoje vargingai, bet niekur tiek 
daug vargo nemačiau, kaip papuolęs pas agentus Anglijo
je. O agentai , suplakę vandens su muilu "gydo" akis , 
kol išveš į "Ameriką"., .

Kadangi mano buvo 80 rublių pas agentą, pareikala
vau grąžinti. "Aš grįšiu į Žemaitiją, gana kankinti ma
ne", bet kur tau grąžins. . .

Prisijungia dar vienas ukrainietis, kuris irgi veža - 
mas į "Ameriką" tų pačių agentų. Jis užsipirkęs pirmos 
klasės laivakortę. . . Mat-, važiuoja pardavęs ūkį. . .

Žiūrim, trečią dieną ir jis "gydomas" to pties agen
to.

Pekelia jis skandalą, ir mūsų "daktaras" suimamas. 
Aš gaunu 80 rublių, po 1O mėnesių vargo Londone, 1907 m 
birželio 20 d. per Quebec’ą atsirandu Montrealyje.

Čia atsikvepiu, nes turėjau adresą Izidoriaus Jonušo,
2-Avė., Rosemounte.

Jis mane priėmė, pamaitino ir padėjo surasti darbą

montreal
IŠ MONTREALIEČlO 
PRISIMINIMU

196 4 m. , Juozas Paro
jus buvo išleidęs prisimi
nimų pluoštelį, pavadinęs

"Sveiki, gyvi".
Viena ištrauka pasakoja 

apie Montrealį ir Sv. Kazi
miero parapijos., šiemet 
švenčiančios 75 m. sukaktį, 
steigimą.

Dedame ištrauką:

"Waschen King". . . /
20 metų išdirbau, - sako p. Tylenis, - nes buvau 

stiprus ir reikalingas. O kai sulaukiau 45 metų amžiaus, 
maloniai firma atleido, kaip "nebetinkamą". . .

Sakau, lauksiu pavasario, bus daugiau darbų, bet 
kur tau — prasidėjo baisūs "siekai". Einam pėsti darbo 
ieškoti šen ir ten. . . Kojos sutrintos , alkani, pavargę, 
bet mano žemaitiškas užsispyri mis: turim gauti darbo 
ir pragyventi. Baisu. Laukai apgulti bedarbių, net juodi. 
Darbininkai policijos stumdomi. O mus dar pradėjo pulti, 
sako suagituoti vietiniai, tačiau valdžia laiku įsikišo ir 
vėl stojo ramybė, jog nebemušė mūsų prancūzai.

Mano 4 maži vaikai ir žmona laukė, kada ateis geres
ni laikai. Tik kai pėsti iš Montrealio pradėjo žygiuoti į 
Ottawą, tada pradėjo atsirasti šelpimo vietos - bažnyčios.

- Tai kokia vieta Jus šelpė? - paklausiau, nors jau 
ir buvau girdėjęs apie tai.

- Taip, pradėjo šelpti ir Rietuvių parapija, bet tu-'“ 
rėjai'pildyti visus bažnyčios įstatymus.

Net ir tie, kurife niekad nėjo į bažnyčią, išmoko po
terių ir lankė bažnyčią. . . Kiti lietuviai nubėgo prie kitų 
tikybų, tačiau turėjo pildyti jų įstatus.

Kaip visur pasauly, taip ir prie šelpimų nebuvo pa
kankamai teisybės. Prasidėjo skundai, vėliau valdžia pa
ti ėmėsi šelpti.

— Ir kiek gaudavot to "relifo"?
— Šiek tiek maisto, kad šiaip taip pragyventi galėda

vom ir už butą apsimokėti. . . /bus daugiau/

KAIP KANADOJE KŪRĖSI LIETUVIAI VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMO METU MONTREALYJE AUKOJO.
( pirmas skaičius TAUTOS FONDUI.antras — KL BENDRUOMENEI )

Mirus Mylimai Motinai

AtA
MAGDALENAI DANILIAUSKIENEI,

Gerb. inž. Juozą V. DANĮ, jo šeimą, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

Mylimai Motinai . j.A T A 
ELZBIETAI DAUGĖLIENEI

mirus ,
nuoširdžių užuojautų reiškiame jos seseriai
Onai BAJORAS, mūšy bičiuliui DONALDUI 
ir jo seseriai Irenai DAUGĖLAI , o taip pat 
visiems kitiems artimiesiems ir pažįstamiems —

DAINIUS L.,HENRIKAS N.,JONAS R.. 
JONAS V.tJUOZAS S.,LEONAS G. /

J. Kęsgailienė......... IO. -IO. - Kun. S. Šileika............ 5.- 5. -
V. P. Efferial............ 1O.-'O. - d. Rupšys. ................. 5.- 5. -
S. VaičeKauskas. . . .10.-10. - r. Pocauskienė.......... 5.- 5. -
J. Pr. Baltuonlai. . . 10.-10.- m. J. Pakuliai............ 5.- 5. -
R. Pališaitis............ — 20.- E. Urbonaitė............ IO.—
J. Go rys................... .10.-10- E. Dainiai................... 5.- 5.-
A. O. Mylės.............. .10.-10.- A. Jonelytė................ — IO.-
V. Kerbei i s.............. — 20.- a. Knystautienė. . ■ ■ ■ 5.- 5.-
A. Rusinas.............. • — 20.- j. Gedminas.............. . 5.- 5.-
L. Y. Mainville. . . . . 10.-10.- v. Barauskas............ .IO.-----
P. Barteška. ..... . 10.-10.- E. Lukošienė.............. 5.- 5.-
Jz. Pukteris......... .. . 10.-10.- j. Naruševičius. - • • ,1O.-----
P. Piečaitis............ . 10.-10.- j. Skučas..................... 5-- 5. -
V. Kačergius......... . 10.-10.- J. D. Mozuraičiai. • - • 5-- 5. -
Pr. Paukštaitis. . . . .10.-10.- b. Bendžienė.............. 5.- 5. -
V. Pavilanis............ . 10.-10.- N. Maksvičiūtė............ 5.- 5. -
V. Jonynas.............. . 10.-10.- jz. Lukoševičius- • - • 5.- 5. -
V. Peteraitis......... . 10.-10.-m. Mačionienė............ 5.- 5. -
G. Alinauškas. . - - . 20.- — s. MeKšriūnas............ 5.- 5. -
P. G. Montvilai. . . ■ 20.- j. Adomon s. ............l O -
L. Stankevičius. . - . 10.-10.- j Gabrusevič'enė. • . . 5.- 5 -
J. Tanner. ............... . 10.-10.-j a Guda................ . - IO.-
A. Lymantas......... . 10.-10.- Kun. J. Aranauskas- - IO.-
E. Kardelienė......... 2O--* a. Astrauskas .... . -• io
R. Lukoševičiūtė. . 10.-10. p Kerevičius.......... IO. —
A. Kalvaitis. . ... .
G. Vazalinskas. . . .

‘10.-10.- y Skaisgirys ....•
10.-10.-c skeel........................

.' 5.-5.
. .5.- 5.-

O. Bieliūnaitė. . ■ ■ . 10.-10.-A Žiūkas.................. . . . 5.- 5.-
M. J. Adomaičiai'. . lO.-lO.-y Murauskas............ . 5.- 5.-
O. Čečkauskienė. . 1O.-1O.~a. Kličius................... . — IO.-
Br. Niedvaras. . . . — 2 0.-s. Ališauskienė.......... . 5.- 5.-
A. Gaurys........... * . IO.- 5.- E. Bernotienė. • . — IO.-
L. Balaišis. ...... 7.50 7.50s j verbylos............ . -19--
Z. Lapinas.............. 7. 5 0 7.50 j Keršys........... '■ ■ ■ ■ . . -IO -
K. Rašytinis............ 7.50 7.50 y. Lietuvninkas......... . IO.- -
M- Kringeliai. . . ■ IO.- 5.- e. Bitnerienė............ . 5.- 5.-
S. Piečaitienė. . . . 5.-10.- a. Račinskas............ . 5.- 5.-
A. Vapsvienė......... . IO.-----
Aid. Morkūnienė. . . 5.- 5. - s. Vasiliauskienė. - • IO.-----
B. Jaugei i enė......... 5.-5.- v. Lukauskas............ IO.-----
V. SuŠinskas......... . — IO. - j. Vasiliauskas. - • • • 5.- 5.-
J.A.Blauzdžiūnai. . . 5.- 5.-
J. Išganaičiai......... 5.- 5. - ( nukelta i 8 psl. o. .. )

„Aš esu žemaitis...“
Gavęs iš Amerikos vieno seno lietuvio paieškojimą ,' 

ilgai galvojau, kaip greičiau jį surasti — per "NL" yra 
gerai, bet gyvenant Montrealyje, tarytum būtų gėda nesu
rasti lietuvio tarp savųjų ir kitu būdu.

Tuo reikalu suku pas seną 70 metų lietuvį Liudviką 
Tylenį, 67 92 Boyes St.

Priėjęs prie namo , randu jį bevasarojantį verando
je, tą patį , kuris kadaise man nesileido įtikinamas, jog 
jis lietuvis, bet visu išdidumu atrėžė:

— Aš esu žemaitis. . .
Žinoma, kaip aukštaitis, leidau tą titulą garbingai 

nešioti, nes jie lietuvių tautos istorijoje daugiausia kan
čių pernešė ir daugiausia ryžto ir užsispyrimo turėjo.

— Kaip senas gyventojas, tur būt, žinai seną lietuvi 
Petrą Kuodį? — pradedu. . .

— Žinot tai žinojau, bet rodos , jau iškeliavo ant kal
no, — atsisukęs rodo Montrealio kapus. . . — Rodos, jau 
treji metai. . . Nurodo dukros adresą : — Numerio tai ne
atsimenu, bet priėjęs tą ir tą gatvės sankryžą, rasi kai
rėj pusėj namą*, su gražiai išdailintais langais. . .

K Toliušis......... IOO. - —
Iz. Mališka......... 50.-50.-
B. H. Nagiai. . . . 2O.-3O.- 
P. Bnkis......... .. ■ 20. - 30. -
A. Tušas................ 25. -15.-
DNM.Baltrukoniai 20.- 20.- 
E.J. Valiuliai... 2O.-2O.- 
Jz. Valiulis.........2O.-2O. -
M. Juodviršis. . .. 20. -15.- 
P. Beleckas.........30.- 5--
V. Daugel avie i enė 30. - 5.- 
D. J. Gražiai. . . . 20. -IO. - 
St. Siliauskai. ... — 30. - 
Alb. Dasys............15.-15. -
K. Andruškevičius — 30. —
Br. Staškevičius. . 15. -1 5. — 
Jon. Lukoševičius 25.- 5. — 
V. Jakonis............15.-15.—
Ig. Petrauskas. . . 25.— 5.
M A. Joneliai. ... 25-- 5.

K. Smilgevičius. . 20.-10.-
A. Reino tas............15.-10.-
A. Vazaiinskas. . . 15.-10.-
P. Povilaitis......... 15.-10.-
P. Juodelis............ 15.-10.-
II. Maziliauskienė — 25.-
PTr. Lukoševičiai 10.-10.-
L. Urbonas............20.-------
J. Dapkus.............. 10.-16.—
P J. Adamoniai. . . 10.-10. -
S. O. Jaugeliai. . . . 10.-10. -
S. Daukša.............. 10.-10.-
M. Koskus..............10.-10. -
J. P. D....................... 10.-10. -
L. V. Sniečkai. ... -- 20. -
D. Jurkus............. 20.-----
A. PaŠkevičienė. . 20.-----
A. Petraitytė. ... 15.- 5. -
Pr. Mickus............. 10.-10.-
R. Barisa................ 10.-10. -

VERDUN SHELL
5360 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 
t PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Broke)

I Lietuviams speciali nuolaida J 
(Atidaryta Šeštadieniai s) 

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

$ 1 
our

50

Service

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

365-7146

GUY « 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo* dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

SJui tsĄĄfg. d.

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

Tel. 845 -2912 embassy fur

NETTOYEURS CLEANERS
SKAMBINKIT:

365-7146
N6I-A CMTMLE

365*1143 
46fcMt rM. LMMta

766-2667
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montreal ’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ” TRADICINIS SPAUDOS BALIUS ĮVYKS BALANDŽIO 30 DIENĄ 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE. VISI PLANUOKIME DALYVAUTI 1

PARENGIMŲ KALENDORIUS

KOVO 27 d. - "VAIVORYKŠ- 
TĖ"rengia knygos "Lithua - 
nian Easter Eggs" pristaty
mą, filmos"Lietuvių Audinių 
Menas" rodymą, margučių 
marginimo būdus A V PARA
PIJOS SALĖJE, tuojau po 11 
vai. pamaldų. Vyks MARGU - 
ČIŲ bei VERBŲ PARODA.

BALANDŽIO 16-17 d. d, ŠV. 
KAZIMIERO PARAPIJOS 75 
m. SUKAKTUVĖS.
-AKTAS-KONCERTAS, ba 
landžio 16 d. , 4 vai, p. p. 
Marguerite de la Jemmerais 
Gimnazijos Salėje, 555^ 
SHERBROOKE St. EAST, prie 
1'Assomption Metro.
-BALIUS 7 vai, v. .Šv.KAZI- 
MIERO PARAPIJOS SALĖJE. 
- IŠKILMINGOS PAMALDOS 
balandžio 17 d. , 12 vai. ,Šv . 
Kazimiero Parapijos baž - 
nyčioje.

BALANDŽIO 24 d, , "AUŠROS’ 
ŠIMTMEČIO MINĖJIMĄ S, A V 
Parapijos Salėje, po 11 vai . 
pamaldų. Paskaitininkas - 
dr. Henrikas Nagys. Rengia 
KLK Moterų D-jos Montrea
lio Skyrius.
BALANDŽIO 30 d.. 7 v. v. 
"NL" TRADICINIS SPAUDOS 
BALIUS, A V Parapijos Sa - 
Įėję.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

M I R U S I E J I
• DANILIAUSKIENĖ Magda
lena, 87 m. mirė savo na
muose. Liko sūnūs-Juozas 
V.Danys su šeima, Vytau - 
tas Daniliauskas,duktė Va - 
lerija Stankevičienė ir šei - 
ma.

Užuojauta mirusios arti
miesiems.

GIMĖ
• R. ir G.ŠALTENIAMS gi
mė pirmagimė dukrelė Lau
ra Victoria.

NAUJA KLB MONTREALIO 
APYLINKĖS VALDYBA

Visuotiniame metiniame 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės Montrealio Apylinkės 
susirinkime, įvykusiame ko
vo mėn. 13 d.,12 vai.,Auš
ros Vartų Parapijos salėje , 
buvo išrinkta ir naujoji val
dyba. Praeitą savaitę įvyku
siame savo pirmajame posė
dyje pasiskirstė pareigomis.- 
Vincas PIEČAITIS - p-kas 
/vieniems metams/ .Arūnas 
STAŠKEVIČIUS-vice-p-kas , 
Julija ADAMONYTĖ-sekre
torė, ižd. - Kostas TOLIUŠIS,

, informacijai,archyvui ir ry
šiams su organizacijomis - A V Parapijos salėje buvo 
Juozas ŠIAUČIULIS,iryšiams pasveikintas Juozinių proga 
su Baltų organizacija - dr. 
Milda DANYTĖ ir Arūnas 
STAŠKEVIČIUS, ryšiams su 
federaline vyriausybe- Gin
taras NAGYS, ryšiams su 
Quebec’o prov. ir Montrealio 
miesto valdžiomis-Rasa LU
KOŠEVIČIŲ TĖ, parengimams 
- Jonas ADOMONIS.

Sudarytos Komisijos, ku
rioms vadovauja:KULTŪROS 
REIKALĄ MS-Rasa LUKOŠE- 
VIČIŪTĖ, VASARIO 16 GIM
NAZIJOSE. BALTUONIENĖ, 
"BALTIJOS” STOVYKLOS 
Komiteto Reikalams-Romas 
OTTO,KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO-Bronius STAŠKEVI
ČIUS, "ŠALPOS”-Kostas TO
LIUŠIS ir TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBEI-Juozas ŠIAU - 
ČIULIS.

Naujoji Valdyba ruošiasi 
dviems parengimams iki 
vasaros atostogų- MOTINOS 
DIENAI ir BIRŽELIO TRĖ - 
MIMŲ minėjimui.

/Plačiau apie visuotiną 
metinį KLB Montrealio A- 
kės susirinkimą- kitame 
"NL" numeryje/. b . 
• BALTUŠKEVIČIUS Kazys 
susirgo ir buvo operuotas 
Royal Victoria ligoninėje.

"LITO” SUSIRINKIME
dalyvavo nemažas skaičius 

narių. Valdybos rinkimuose 
vietoje Gyčio Vazalinsko ir 
Petro Adamonio aklamaciniu 
būdu išrinkti-adv. V. Rudins- 
kas ir prof. E. Dauderis . 
Į Revizijos K-ją- Br. Staške - 
vičius ir į Kredito K-ją - V. 
Piečaitis.

Buvo plačios diskusijos ir 
daug paklausimų.

/pranešimai ir platesnis 
aprašymas kitame "NL"/

- Mont-

vardu.

1465 DE SEVE STREET, "MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefoną*: 766-5827 

DUODA PASKOLAS:

MALONIAI PAGERBTI 
JUOZAI

Kovo 20 d. , sekmadienį,

Tėv. J. Aranauskas ir kiti 
Juozai.

Pagerbimą atidarė Aldona 
Urbonavičienė.

Visi Juozai ir Juzės buvo 
pakviesti prie garbės stalo. 
Jų tarpe buvo tik viena Juzė 
Buvo pagerbtas ir pats jau
niausias-Juozukas Piečai
tis, kuris gražiai stovėjo ša- 
lia savo tėvo.

A. Urbonavičienė pa
sveikino "Neringos" Jūrų 
šaulių kuopos vardu ir pa
kvietė kitus sveikintojus.

A. Čepulis sveikino A . V. 
Parapijos vardu, A. Ūsienė- 
Šv. Orios Draugijos vardu, 
E. Kerbelienė - KLK Mote
rų Draugijos vardu, Sešelė

Palmyra, B. Kasperavičius 
- Mindaugo Šaulių Kuopos 
vardu, K. Toliušis 
realio LB vardu, J. Rimei
kienė - savo šeimos

Sekė koncertas. Mergaičių 
Trio padainavo 4 dainas, va
dovaujant muz. Aleksandrui 
Stankevičiui. Mergaitės bu
vo pavasariškai apsirengu
sios, gražiai atrodė scenoje 
ir publikos buvo šiltai sutik
tos.

Po programos sekė' pie
tūs. Tėv. J. Aranauskas 
palaimino stalus, kurie bu
vo išpuošti pavasariniais 
"kačiukais" ir gėlėmis. Tai 
N. Bagdžiūnienės nuopelnas.

Virtuvėje šeimininkavo G. 
ir L. Balaišiai, E. Krasow- 
ski ir Lionė Jurijonienė, 
kuri nepatingėjo atvažiuoti 
iš Eastern Townships apy
linkės. Pietūs buvo nepa
rastai skaniai pagaminti. 
Pietų metu buvo galima gau
ti vyno ir alaus.

Pietums baigiantis gerb. 
Tėv. Aranauską asmeniškai 
pasveikino operos solistė 
Elzbieta Kardelinė.
Galiausiai Tėv. Aranauskas 

padėkojo visiems rengėjams 
ir dalyviams, už maloniai 
praleistą popietę. G. M. 
• ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJA savo 75 m. sukakties 
proga vyskupijos atleista nuo 
metinio $2. OOO mokesčio.

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMO METU MONTREALYJE AUKOJO 
( pirmas skaičius TAUTOS FONDUI, antras — KLBENDRUOMENEI i

( tęsinys
5.- 5. -

DR. J. MA LĮSK A
dantų gydytojas 

1 4 4 0 st. cath arine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel : 8 66-8235
Namu: 4 88 — 852 8

DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJ * 

1410 <iu y St, 
Suite 11-12 -Montreal V. Q. 
Tel: 932-6662

Name/ 73 7-96 8 1

Otto.......................
Brilvicas............ ,
Jurėnas................

A. Lukoševičienė. . . 
P.
J.
K. 
M. 
M.
R. 
E.
S. 
A.

R.

J.

M.
K.

Gudzinskas.
Borisas ■ . ■ .

> 5.- 5. -
.16.--

5.- 5.- 
5.-5.- 
5.- 5. -

is 7 p si. )
B Spadulienė 
Ang. Šlekienė.
J. Gudas.........
V. Litvinas. .
Z- Skučas. . . .
K- Mickus. . . .

Martinėnas. . . .. 5.-5.- A. Barsauskas... .
Piečaitienė. . . . .. 5.- 5. - J. Zabieliauskas. . . —
Šiaučiulienė. . . . 1O.----- A Beniušis.............. ■.i—
Milakniai. . . . ... 5.-5.- L. SiemaŠka............ ■ ■■
Mačionienė. . . . . . 5.- 5.- Č. Rūgytė.................. 5. -
Daukša. ...... . . . 5.- 5. - V. Sabalys................ . 5. -
Rudytė.............. ... - 1O. - O. Bilevičienė......... MM
Lapinienė. . . . 1O.----- M. Kasperavičienė. . . 5. -
Petrauskis. . . - 1O. - J. Ladyga................... ■■ 1
Toliušis 

P. Šieška. . 
Reutas- .

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 a.

Sestoditniaii: nuo 9 c. m. 
iekmodienioii : nuo 10 a. 

GREITAS . NEKAINUOJANTIS

7626 Central St. Ville La Salle , P.Q. 
TEL: 366-9742 ir 365—0505

I 10 p . m. 

9:30 p . m. 
i 9:30 p . nu 

PRI STATYM AS

m iki
iki 1

R.
G.
P.
K.

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A.. B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P. Q. 
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871—1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, Ule Perrot, P.Q. H7V 5V6 
Res. TEL.: 453-9142

8 psl.

tio.- 
• 1O. - -

8.-----
3.-5. -
- 7. - 
3 - 3.-
— 6. —

— 5. -
5.-----

5
5

. — 5.-
5.-----

S.
L. Gedvila-Landry. . 
S. Baršauskas............
N- Pr. Seselės............
J. Zabiela...................

Bulota.....................
Gedvilienė............
Bendžiūtė..............
Sitkauskas............
Žugaraitė..............

Alb. Simijonas............
S. A. Staškevičiai... 
A. Šteinas............. :
P. Gabrys................
N. Naujokienė. .... — 5. - 
A. Stankevičius. ... .5.----
E . Bobinas................ 2 5 0r-2. 50
L. Kasberuk..............250-250

Szewczuk.............. — 5. -
Ražanas................ — 5. -
Peleckienė............3.- 2. -
Baršauskas......... — 5. -

-.5.

S.

J.
M.
M. Rufo

LEONAS MARKAUSKAS 
yra grižes į Montreal!

‘ * 1982
INCOME 7 AX PILDYMAS

LIETUVOS PAŠTO ŽENLKŲ 
1918- 1939 IŠPARDAVIMAS
• LEONAS MARKAUSKAS 

i 7085 MARQUETTE H2E 2C6 
i TEL: 374 - 6077

MOKA UZ:
Certifikatai min. S 1,000.00

1 metų.............. 9.5 %
Terminuoti indėliai

1 metų...............9.25 %
180-364 d  9% 
30- 179 d.........8.75%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos: •
Specialios....... ». 8 %
Su draudimu ........7.75 %

Čekių sąskaitos............u. 6 %

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI - VELTUI

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

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

10:00 - 12:30

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

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

MONTREAL. QUEBEC
H3A 2G6 TEL 288-9646

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

MEMBER

FOTO M. L.S.

D. N. BALTRUKONIS
1MMEOBI.ES - CLASIC INC.

nekilnojamo turto visapusiškas

P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel.: 273-9181 .............Namų : 737-0844.
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250-250
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— 5. -
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5. -
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2. 50-2. 50
- - 4.- -
.. 2.-2.-

. . 2.-
. . 2.-
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J. Piečaitis.........
Kun. S. Kulbis. . . . 
P. Juodkoj!s.........
N. Bagdžiūnienė. . 
P. Mikulėnas . .. 
Alb. Skučas.........
J. Skardžius.........
T. Freidankienė. . 
J. Miliauskas. . . . 
A. Gudas................
A. Žurkevičiūtė. . . 
M. Grinkuvienė. . 
E. Kirstukienė. . . 
A- Gustainis. ....
O. E. Avgūnai.........
E. Krasovski. . . . 
M. Beniušis............
D. Gudienė..............
M. Čapkauskas. . .. 
Alf. Jankus-.............
J. Ramanauskas. . .
P. Ivanauskienė. .
O. Lukauskas.........
Pr. Baltuonis Z. Valins
ko atminimui 1O.--

2-
2-
2- 
3.-
3.

3.------
3.-----
- 3.-
- 2.-
2.-----
2.-----
- 2.-
- 2.-
2.-----
- 1.-

1.-----

Tel.: Business: 482—3460 
Residence: 767r-46$0

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONT REAL , P.Q. H3Z 2»|9

VINCAS PIEČAITIS

Nekil nojamo turto patarnavimas Montrealyje 
Investacijo.s JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS •

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6
TEL. 727 - 3 120 Namų 376 -378 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t ūj_a__v e _i_ k,

RENKU

LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuviško, medžiagą 

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

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

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

montreal west 
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJU, AUTOMOBILIUI 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE! JSITIKINKITEI 
PASINAUDOKITE I

MIC PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu L eo GURFCKAS

GM

nu montreal west automobile 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8

1MMEOBI.ES
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