
LITU ANIE INDEPENDANT E • INDEPENDENT LITHUANIA WEEKLY

Nr. 22 1983 GEGUŽĖS - MAY 26 d. LIETUVIU SAVAITRAŠTIS•» 7722 GEORGE St. LA SALLE, P. Q. H8P IC4 , Tel: 366-6220 30 c.

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
NARKOTIKŲ GABENIMAS I 
JAV DIDĖJA

Narkotikų Komitetas pra
neša iš Washington'o, kad 
tik per paskutinius vienerius 
metus kokaino kiekiai ir jo 
naudojimas JAV-se pakilo 
20%. Komiteto p-kas Ch. B . 
Rangel tvirtina, kad tarptau
tinis narkotikų pardavinėji
mo tinklas nelegaliai atga
beno į JAV-bes 48 tonas 
1982 m. bėgyje, t. y. ,81, dau
giau, negu 1981 metais.

BANDO IŠSIGINTI
Sovietų laikraštis "Prav- 

da"išreiškė nepasitenkinimą 
ir apkaltino Vakarų žinių a- 
gentūras, kad jos ignoravo 
Sovietų paneigimą, jog rusų 
povandeniniai laivai buvo į- 
siveržę į Skandinavijos pa
kraščių vandenis šio mėne
sio pradžioje. /"Pravda i" 
laikas suprasti, kad sovietų 
elgesiai yra tokie, jog ir ak
li praregi/. Taip pat skun - 
dėsi, jog Vakarų spauda spe
cialiai pučia "visai be pag - 
rindo" užmestus kaltinimus.

KAS VALDO TERORISTUS ?
Vienas pagrindinių Itali

jos dienraščių skelbia, jog 
gavo 25 lapų dokumentą iš 
žvalgybos,kuriame praneša
ma, kad Rus t ja, Čekoslovaki
ja, Albanija ir Kuba savo te-

18-11 metų amžiaus. Jis yra 
57 m. Jam iškelta byla. Ko
vo mėnesio pabaigoje ap - 
kaltintas, jis pasitraukė iš 
pareigų, bet gauna ir toliau 
metinę algą ir tarnybinėms 
išlaidoms padengti $43. 500 
sumą, atskaitant $1OO už 
kiekvieną parlamento sesiją, 
kurioje nedalyvavo.

Ar tai nėra pasityčiojimas 
iš visų Quebec’o provincijos 
gyventojų, kad tokiam vai - 
džios:tarnautojuidar irtoliau 
turime mokėti algą?
IŠ KAIRĖS IR IŠ DEŠINĖS

Salvadore vysk. G. R. Cha
vez pranešė, kad per pradinę 
gegužės mėn. savaitę žuvo 
364 žmonės, kuriuos nužudė 
komunistiniai sukilėliai,val
džios kariai ir dešiniųjų 
srovių komandos. Vidutiniš
kai Salvadore per savaitę 
žūna apie 250 žmonių. Daž
niausiai vargšai žemdirbiai.
DARBŲ SUPROJEKTAVIMO 
SVARSTYMAI

ŠĮ savaitgalį JAV prez. 
Reagan’as susitiks V. Vokie
tijos, Prancūzijos,Britanijos, 
Italijos, Japonijos ir Kana
dos atstovais,kur pagrindi - 
nė svarstybų tema- ekonomi
nės padėties gerinimas ir 
darbų padauginimas.-bus y- 
patingai visų atstovų nagri - 
nėjama. Palies ir bendrosios

ritorijose praveda politinius, rinkos bei valiutų kurso rei-
ir karinius kursus teroris - 
tams. KGB yra bandžiusi va
dovauti ir Italijos ekstre
mistams tiesioginiai arba 
per kitas organizacijas. "Tai 
nebuvo vien tik kliudymai 
ar antivakarietiška taktika, 
bet taip pat ir aprūpinimas 
teroristinių grupių ginklais 
ir pinigais". Raudonosios 
Brigados, nužudžiusios Itali
jos min . p-ką Aldo Moro ry
šiai su KGB yra žinomi.

SOV. SĄJUNGĄ PASITRAUKĖ 
IŠ PSICHIATRU SĄJUNGOS

Sovietų Psichiatrų ir Neu- 
ropatologų Draugija pasi 
traukė iš Pasaulinės Psi - 
chiatrų grupės. Priežastis - 
lengvai nuspėjama, nes šią 
vasarą psichiatrų konven
cijoje buvo numatyta nagri
nėti gautus skundus, kad So
vietų Sąjungoje psichiatrija 
yra naudojama bausti politi
niams disidentams.

PQ VYRIAUSYBĖS 

TARNAUTOJAS
Gilles Gregoire, vienas iš 

PQ partijos steigėjų ir akty
vus Quebec’o provincinio 
parlamento narys, išgarsėjo 
ir kitokia veikla, papirkinė - 
damas nepilnametes mer - 
gaites,vaišindamas jas haši
šu,LSD ir kitais narkotikais 

bei provokuodamas nemora
lų elgesį su merginomis nuo

kalus.
JAV PREZIDENTAS 
PASMERKĖ BAHAI 
TIKINČIŲJŲ PERSEKIOJIMĄ.

Prez. Reagan’as paskelbė 
atsišaukimą, kuriuo pasmer
kia ajatolos Khomeini Įves - 
tus persekiojimus ir mirties 
sprendimų vykdymus baha’ i 
tikėjimo žmonėms Irane.

"Jų yra apie 400.000 , 
jie neplanavo veiklos prieš 
esantį režimą ir nė vieno 
žmogaus nėra nužudę",- 
pabrėžė prez. Reagan’as.

Khomeini Įsakymu buvo 
sušaudyta 150 baha jų, dar 22 
pasmerkti mirti.

Dr. F. Kazemzadeh, atsto
vaujanti apie 100.000 ba
ha jų, gyvenančių Amerikoje, 
išreiškė Prezidentui dėkin - 
kurną už jo tuo klausimu pa
sisakymą.

SUIMTAS IR NUBAUSTAS 
KUN. SVARINSKAS

Pagal TSR baudžiamojo 
kodekso 68 str. pirmąją dalį 
/antitarybinė agitacija ir 
propaganda/ buvo nubaustas 
Viduklės klebonas kun . Al
fonsas Svarinskas 7 metams 
laisvės atėmimu ir 3m ištrė
mimu.

Nubaustasis kovojo už pa
grindines Žmogaus Teises 
ir kritikavo šiukštu elgesį , 
vyriausybės aprobuotą, ypa
tingai su tikinčiųjų vaikais .

LIETUVIAI DIPLOMATAI PAS 

ISPANIJOS IR BRAZILIJOS

AMBASADORIUS

Kovo mėn. 14 J. Lietuvos 
atstovas ir O. Bačkienė bu
vo pakviesti dalyvauti Ispani
jos ambasadoriaus išleistu
vėse. Ispanijos ambasada yra 
Lietuvos Pasiuntinybės \kai- 
mynystėje ir jos namai be
veik tuo pačiu metu statyti , 
kaip Lietuvos Pasiuntinybės- 
Ispanijos ambasados rūmai 
ponios Henderson statybos 
plane buvo numatyti, kaip JAV 
viceprezidento rezidencija. 
Planams pasikeitus — rūmus 
įsigijo Ispanija savo ambasa
dai. Tų rūmų vidus savo se
novišku stiliumi iki šiol ge
rai išlaikytu— teikia nepa
prastą romantiško grožio iš
vaizdą. Garsiųjų ispanų me
nininkų kūriniai gražiai iliu
minuoti, sienos papuoštos se
noviškais gobelenais. Repre- 
zantacinlų kambarių viduryje 
— gražus gojelis sufontanuir 
žalumynais. Tai senoviškos 
statybos rūmai, kurie byloja 
ne tiek patogumų ieškojimą, 
kiek bendro grožio pabrėži - 
mą.

Tą pačią savaitę, kovo 17 d. 
Lietuvos atstovas ir O. Bač
kienė buvo pakviesti Į Brazi
lijos ambasadoriaus ir jo

žmonos rengtą priėmimą pa
gerbti atsilankiusį Brazilijos 
aeronautikos ministrą. Priė
mime dalyvavo daug JAV ad
ministracijos pareigūnų, am
basadorių. akredituotų Wash
ingtone ir ypač daug karinin
kų

Tos dvi ambasados, Ispa
nijos ir Brazilijos, yra skir- 
tiguose rajonuose ir jų rūmų 
išorė bei vidus daug kuo ski
riasi. Bendrai, kiekvienos 
ambasados reprezentaciniuo
se Kambariuose pastebima 
tautinės kultūros bruožai, by
loja to krašto individualybę.

o Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos diplomatiniai atstovai, S. 
A. Bačkis, A. Dinbersg ir E. 
Jaakson 1983 m kovo 22 d. tu
rėjo Washingtone pasitari - 
mą aktualiais politiniais 
klausimais.

POEZIJOS DIENOS 
CHICAGOJE

GEGUŽĖS 27 d. tradicinių 
"’cezijos Dienų proga, prog
rama skiriama AUŠROS po - 
e tams.

Apie aušrininkų poeziją 
paskaitą skaitys Aušra Liu- 
levičienė, rečitalį paruošė 
Algirdas Titus Antanaitis , 
muzikinę dalį Darius Poli - 
kaitis.

SKUBĖKITE UŽSIREGISTRUOTI VIEŠBUČIUOSE
II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ NAKVYNIŲ KOMI

TETAS PRANEŠA SVEČIAMS Ir DA LY VIA MS, kad n e - 
užsiregistravus iki GEGUŽĖS 31 d. rekomen
duotuose viešbučiuose - nebebus duodamos anksčiau 
skelbtos nuolaidos. Darant rezervacijas , būtinai reikia 
pažymėti, kad esate "II Lithuanian World Festival" da - 
lyvis.

BILIETAI į DAINŲ ŠVENTĘ

DAINŲ ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS praneša , 
kad bilietai už 15 dol jau išparduoti. Bilietų už 
17,13,10 ir 5 dol. galima Įsigyti, rašant čekius LITHUA
NIAN WORLD FESTIVAL, Inc. ir siunčiant: GIFTS IN - 
TERNATIONAL, 25 01 West 71st St. , CHICAGO, IL, 60629 
USA. Prašoma pridėti sau adresuotą su pašto ženkleliu 
voką.

“AUŠROS” ŠIMTMEČIO PARODA
Kun. Pranas GARŠVA, DRAUGO redaktorius,atidarys 

"Aušros" Šimtmečio parodą sekmadienį , birželio mėn. 
26 d. , 6:30 v. v. Jaunimo Centro mažojoje salėje. Pa
roda bus eksponuojama visą savaitę laike II PLDienų.

REGISTRACIJA JAUNIMO KONGRESO STOVYKLON
V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso būstinėje, 

Chicagoje, registruojamas jaunimas į KONGRESO STO
VYKLĄ, kuri bus LIEPOS 4-10 d.d. Oberlin,Ohio. 
Dar yra vietų, bet reikia skubiai registruotis.

V PLJKongreso Būstinės adresas: 5620 S. Claremont 
CHICAGO.IL 60636, USA, tel: /312/-778-22OO.

Darbo valandos: pirmad. -penktad. 6-8 v. v. , savaitga
liais: 10-2 v. p. p.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS PRANEŠIMAS

PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ IR DAINŲ ŠVENTĖS 
proga, šių metų LIEPOS mėn. 2 d. ,12 vai. dienos yra 
šaukiamas VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU SĄJUNGOS vi
suotinas skyrių atstovų ir pavienių Sąjungos darbuotojų 
suvažiavimas, kuris įvyks DAINOS svetainės sa
lėje, 2656 West 71 st Str. ,Chicago, IL.

Suvažiavimo programoje darbo posėdis, po kuriobus 
pietūs ir šeimyniškas pasisvečiavimas.

Suvažiavimo parengiamuosius darbus tvarko ii? visas 
informacijas teikia Vanda GASPERIENĖ, kurios adresas: 
2243 West 71st Str- .Chicago, IL 60636,tel:312-436-4393.

VISI, Pasaulio Lietuvių Dienose dalyvaują Vilniaus 
krašto lietuviai maloniai kviečiami ir mielai laukiami.

VKLS-GOS CENTROVALDYBA

I LITUAN1 opera praėjusi su dideliu pasisekimu praeitais 
metais , bus pakartota II—se PL Dienose šia vasara 
Nuotraukoje dalis choro ir baleto dalyviu.

PRANEŠA ELTA :

EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ARGARSIAI 
PRANCŪZU SPAUDOJE

Prancūzų spaudoje pasirodė nemaža komentarų apie 
Europos Parlamento priimtą rezoliuciją Pabaltijos klau
simu Laikraštyje pą Croix (1983.1. 15) Brigitte d'Aranda 
rašo, kad "tarptautinės institucijos retai diskutuoja Pabal
tijo valstybių problemas". Europos parlamentarus tokiam 
žingsniui paskatino 1979 m. paskelbtas 45-ių pabaitiečių 
pareiškimas. Dabar Europos Parlamentas siūlo, kad Pa
baltijo valstybių problema būtų pristatyta Jungtinių, Tautų 
Dekolonizavimo pokomisei. "Jei Europos ministerial iš
pildys Parlamento pageidavimą", rašo d'Aranda, "Sovietų 
Sąjunga be abejo mėgins spausti kitus kraštus, kad jie at
mestų tą idėją". Pasak autorės, Pabaltijo valstybių teisi
nė padėtis yra unikali, nes dauguma Europos šalių ir JAV 
-ės nepripažįsta jų aneksavimo. Straipsnis baigiasi šiuo 
klausimu: "Ar po Europos Parlamento (aKcijos) Jungtinės 
Tautos turės pakankamai politinės drąsos įrašyti Pabalti
jo problemą į savo darbotvarkę"?

"SSSR Kaltinamųjų Suole" — skelbia Presse Francaise 
(1983. XII. 10)ir kituose laikraščiuose išspausdinto straips
nio antraštės. Dienraštis Quest France (1983.1.16) prane
ša apie rezoliucijos priėnjjmą ir cituoja VLIKO pirminin
ką dr. K. Bobelį, pasak kurio sovietai ypač aršiai persekio
ja Katalikus, kurie sudaro 85% Lietuvos gyventojų.

NIJOLĖ SADŪNAITĖ APKALTINTA ŠMEIŽIMU
USSR News Brief, (Briuselis, 1983.11.28) žiniomis, Ni

jolė Sadūnaitė, kaip ir jos brolis, buvo apkaltinta "šmeiži
mu". Tačiau biuletenio manymu, jos "Kaltę" panaikina 1982 
metų amnestijos įsakas.
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Lž Lietuvos i išlaisvinimą! UI i f tikimybę, Kanadai! 
f’our i a liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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"AUŠRA" Nr.29(69)

( TĘSINYS)

KAIP TIKRAI PAMINĖTA JABLONSKIO MOKYKLOS SUKAKTIS

Trumpa ir pavėluota žinutė "Kauno Tiesoje" nepajėgė 
plačiau po Lietuvą pagarsinti, kad 1981 m. spalio 3 d. 
Kauno J. Jablonskio mokykla švenčia penkiasdešimtmety. 
Dėl to taip negausiai susirinkę prieškariniai jos auklėti - 
niai ir mokytojai nerado savo draugų kauniečių, tuo la - 
biau vilniečių ar išblaškytų po visą Lietuvą jablonskiečių. 
Apie ruošiamą žinomos Kauno mokyklos auksinį jubilie
jų laiku nebuvo galima pranešti ir II-jo pasaulinio karo 
audrų išblaškytiems po visą pasauly jos auklėtiniams. 
Matyt, šio jubiliejaus išgarsinimu nebuvo suinteresuota 
nei mokyklos vadovybė, nei švietimo ministerija. Mies
to partiniai bosai nemėgsta nekontroliuojamų jubiliejų 
ir gausių susibūrimų. Kai viskas vyksta pagal iš anksto 
visų instancijų patvirtinta* planą, ir niekas nedrumsčia 
ramybės, nepaklusnias mases visuomet galima lengviau 
suvaldyti. Todėl iškilmingame akte netrūko tarybinio 
švietimo sistemos "pranašumo" liaupsinimo, garbės raš
tų įteikimo ir pionieriškų sveikinimų. Scenoje vyravo 
raudonos spalvos, girdėjosi ir rusiška daina, o atėjūnų 
himnai tratėjo net tris kartus: Minėjimas atitiko vi sus 
sovietinio ritualo punktus.

Oficialiame mokyklos direktorės G. Piotuchovos 
pranešime ne kartą skambėjo dėkingumo žodžiai sovieti
niams statybininkams per du dešimtmečius pastačiusiems 
du priestatus, bet nepaminėta, kad 12 metų po Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo miesto savivaldybė per vie
nerius metus savo kukliomis lėšomis sugebėjo pastatyti 
tokią modernišką mokyklą ir įrengti baseiną, kuris net 
po 20 metų po II pasaulinio karo buvo vieninteliu sovie
tų švietimo sistemoje tokio tipo objektu, beje, neužilgo 
sunaikintu. Direktorė neišdrįso priminti Kauno visuo - 
menei, kad Stalino tironijos laikais mokyklai buvo atim - 
tas lietuvių kalbos tėvo J. Jablonskio vardas ir užmarin
tas miesto herbas išorinėje rūmų sienoje. Tiesa, dabar 
vėl tenai puikuojasi mūsų didingas stumbras, tik degra - 
duotas - be kryžiaus.

Pranešėja didžiavosi pionierių organizacijos pasieki
mais, kuri dabartinės valstybinės religijos dvasioje tik 
mulkina ir skurdina mūsų jaunuomenės sąmonę, bet ne
paminėjo J. Jablonskio mokykloje visą dešimtmety sėk - 
m ingai veikusios skautų organizacijos, kurios įtakoje for
mavosi mūsų tautinis sąmoningumas. Jis buvo toks ak
tualus Lietuvoje- 11-jo pasaulinio karo išvakarėse, o vė
liau ginant ir perduodant ateities kartoms mūsų tėvų 
ir mokytojų iškovotos Nepriklausomybės idealus. J. Jab 
lonskio mokykloje 1-jo dešimtmečio sauklėtiniai buvo ka 
ro vaikai, kurie brendo ir vyriškėjo kritiškiausiu Lietu - 
vos istorijoje momentu ir vėliau sugebėjo pateisinti sa
vo mokytojų viltis.

36 metus sovietinio švietimo sistemos mašina sten
giasi išrauti nuo pat mežens mūsų sūnų ir dukrų protuo
se viską, kas tautiška ir krikščioniška. Bet jai nepavyko 
įgyvendinti savo planų, paremtų pseudomokslinėmis ne
imponuojančiomis partinėmis dogmomis. Tai puikiai į- 
rodė jau pokariniai J. Jablonskio mokyklos abiturientai , 
minėjimo metu drąsiai išėję y sceną, pasipuošę trispalve 
tautine juostele.

Pranešim’e netrūko prisiminimų apie vokiečių karei - 
vių padarytas skriaudas mokyklos sienoms ir grindims , 
bet nieko nebuvo užsiminta apie pirmojo bolševikmečio 
moralines traumas ir fizines aukas. Dar niekas nesu - 
skaičiavo , kiek buvo išvežta į Sibirą mokinukų tragiškojo 
birželio dienomis prieš 40 metų. O reikėtų, nes kiek - 
vienoje klasėje buvo aukų. Taip iš 1941 m. laidos Sibire 
dingo be žinios Rimas Sliesoraitis, vien tik atsitiktinumo 
dėka pavyko sugryžti į tėvynę žinomojo rašytojo A. Gri - 
ciaus šeimos mažamečiams vaikams.

Pranešėja buvo priversta paminėti ilgamečio mokyk
los vedėjo Jurgio Milerio pavardę, bet nutylėjo, kad po - 
kario laikotarpy jis buvo nuolatos terorizuojamas miesto 
partinių bosų. Jie atvirai reikšdavo jam nepasitikėjimą 
auklėjant jaunąją kartą ir vėliau pervedė į vakarinę mo
kyklą. Į iškilmingą aktą nebuvo pakviesta visų gerbiama 
kaunietė mokytoja J. Darienė. Jos pavardė , kaip ir il
gamečių mokytojų Palčiauskienės, Jakšto pavardės taip 
pat nenuskambėjo nusipelniusių mokyklos veteranų tarpe. 
Buvo "pamirštas" ir ilgametis mūsų pedagogas , savano
ris kūrėjas J. Misiulis, 1941 m. birželio 14 d. išvežtas 
į Sibirą ir dingęs be žinios. Aišku, kad sąmoningai nepa
minėti ir nepakviesti į minėjimą mūsų mokyklos kapelio-

JUOZAS SIAUČIULIS, medžio r ai zinys

MOTINA •'
, ’ -r '

O motina, kokios suskirdę tavo rankos 
bet kaip švelniai jos mokti g! soty t, glamonėt, 
kaip gera nors akimirkai,'nors valandėlei 
ant tavo kelių buvo pasėdėt*
fj.j f+r,į p ■ ff'fq , f,.z, A

Kaip gera buvo paklausyt tavo dainos, motule, 
kurią niūniuodavai mažus mus supdama; 
kai stūgavo už lango šaltas piktas vėjas, 
tu visada buvai šilta, švelni, gera.

Tu pirmą žodį, pirmą žingsnį žengt išmokei, 
išmokei pasakų gražių, gūdžių ilgų, 
kai pamotė našlaitę mažą skriaudė, 
kai sesės savo brolių ieškoj devynių.

Bet dar labiau išmokei mus mylėt viens kitą, 
nebedaryt blogų ir negerų darbų.
Sakei tiktai tada tėvynė bus gražiausia, 
turėdama dorų, tvirtų, darbščių žmonių.

Sakei, kad melo trumpos kojos, 
sakei kad vagį vieškelis pagaus, 
sakei pasėjus gerą sveiką sėklą, 
tiktai tada gražus derlius išaugs.

O mama, kaip dažnai norėtųs
prie tavo šiurkščios rankos prisiglaust;

nieks kits pasauly taip nemoka
kaip motina, mylėti, bausti ir užjaust.

(Autorius nežinomas, gauta iš Lietuvos. Kronikos Balsas Nr. 1 )

nai -Sibiro tremtiniai kunigai J. Fabijanskas ir E. Se
maška. Tai buvo pedagogai iš didžiosios raidės, pasi
šventę jaunimo auklėjimui, reiklūs, bet teisingi, aistrin
gi mūsų tėvynės patriotai, tikri humanistai, auklėję mus 
lietuvybės ir katalikybės dvasioje, išmokę mus pažinti 
tiesą ir įveikti blogy. 1940 m. bolševikų intervencija į 
Lietuvą nuslopino mūsų pedagogų sėkmingą kūrybinę veik
lą ir palaidojo jų pačių rankomis iškovotą bei 22 metus 
puoselėtą Nepriklausomybę. Tačiau mūsų nepamirštamų 
mokytojų pamėgtą darbą galutinai nutraukė po to sekę tra
giškiausi Lietuvos istorijoje yvykiai ir raudonųjų okupan
tų piktadarybės prieš 40 metų, privedusios prie baisiojo 
birželio dienų - masinio trėmimo į Sibirą. Šiuo mūsų 
tautos kančios keliu pirmose gretose ėjo mūsų brangieji 
mokytojai, pavergėjų klasifikuoti kaip pavojingiausi nau
jos santvarkos priešai. Išlikusioms gyviems po šio taut- 
žudystės košmaro teko nelengvesnė emigrantų dalia. Ka
ro audrų išblaškyti po visą pasauly, ilgus metus atskirti 
geležine uždanga nuo savo išsvajotos Tėvynės ir artimųjų,

KASDIENINIS GYVENIMAS LENKIJOJE
P. INDRE IK A

Grįžusi iš Lenkijos Wanda Tomczykowska, San Fran 
cisco "The Polish Arts and Culture Foundation" preziden
tė, pasidalino savo įspūdžiais su vietinio dienraščio skai
tytojais pabrėždama, kad nežiūrint numatomo popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizito, jokio pagerėjimo lenkų kasdieni - 
niame gyvenime nėra. Krašto ūkis sužlugęs, visų lenkų 
nuotaika prislėgta, didžiausias maisto trūkumas, kuris y- 
ra racionuojamas maisto kortelėmis, bet juodoji rinka , 
kaip paprastai tokiais atvejais, bujoja. Bet turistams vy
riausybė teikia lengvatas ir viešbučių valgyklos nereika
lauja iš jų jokių maisto kuponų, jeigu maitiniesi viešbučio 
valgykloje. Jose maistas yra palyginant gana geras ir ne
brangus. Taip pat galima gauti ir užsieninio vyno. Jis par
davinėjamas ir PEWX dolerinėse parduotuvėse, o vodkos 
ir kitų kietųjų gėrimų gali gauti kiek nori ir kitose krau
tuvėse .

Susisiekimas mieste labai pigus, tačiau labai dide - 
lis susikimšimas , ii? užsieniečiams nepatartina naudotis 
miesto susisiekimo priemonėmis dėl gausybės kišenva - 
gių. kurie labai puikiai juos atskiria.

Amerikoniškos cigaretės gaunamos viešbučių kios - 
kuose ir aerodrome prieš pat lėktuvui pakylant, kad jos 
negrįžtų į juodąją rinką. Didelis pareikalavimas skuti - 
mosi peiliukų, kvepalų, dantims valyti pastos ir panašių 
reikmenų.

Žmonės miestuose apsirengę švariai, besistengiant 
pamėgdžioti Vakarų Europą, bet jaučiamas rūbų trūku - 
mas ir žmonių apranga daro slegiantį įspūdį, nes iš senų 
rūbų nepadarysi naujo,kurio spalvos jau nublukusios.Dar 
blogiau su avalyne, nes batų visada trūksta ir jų kokybė 
labai prasta. Didžiausias trūkumas vitaminų, o aspirino 
gali gauti tik juodojoje rinkoje. Apskritai, vaistai į Len
kiją teįleidžiami tik su gydytojų receptais ir tai tik būti
niausiu atveju. ? ; . ..

Mėsos trūkumą gyventojai stengiasi išbalansuoti pie
niškais produktais, nes sūris ir žuvis neracidnuojami. 
Duonos yra pakankamai. Kava yra didžiausia dovana,ku - 
rios mėnesiui teduoda 1OO gr. Kavos svaras juodojoje 
rinkoje kainuoja 3.500 zlotų.

Sunkiausia jaunavedžiams įsigyti baldus ir buto ap - 
statymą. Sunku gauti lempas, virtuvei indus, patalynę, nes 
iš Lodzės fabrikų viskas išgabenama į Sovietų Sąjungą. 
Vartoti šaldytuvai slaptai atgabenami iš Čekoslovakijos 
ir net iš Švedijos, ir jų kaina pasakiška.

1982 m. laisvajame pasaulyje gyvenantys lenkai buvo 
atsiuntę 27.000 paketėlių, kuriais buvo sušelpti tik arti
mieji giminės, ligoniai ar bedarbiai ir solidarumo unijos 
nariai. Jų dauguma vis dėlto atsidūrė juodojoje rinkoje , 
iškeičiant į būtinai reikalingiausius dalykus.

Wandą Tomczykowską daugiausiai sujaudino apsilan
kymas pamaldose senoje dominikonų bažnyčioje Warša - 
wos senamiestyje,kada visi dalyviai sustojo ir iškėlę ran
kas, padarė pirštais pergalės ženklą, pradėjus giedoti 
giesmę, kuri buvo sukurta 1863 m. sukilėlių prieš caristi-.. 
nį Rusijos režimą. Daugelis senesniųjų lenkų suklupo ant 
kelių, rankomis slėpdami ašarojančius veidus.

Iš pamaldų W. Tomczyko^ska sugrįžo tiek susijaudi
nus i, kad jai net kilo klausimas: "Argi Lenkija yra tapusi 
parako statine, kuriai sprogus, būtų susprogdinta ir visa 
komunistinė santvarka?" 

nuo savo brangios mokyklos draugų, slegiami metų naš
tos , jie užgęso nostalginiame skausme svetimoje žemėje.

Šiandieną, šio garbingo auksinio jubieliejaus sulauku
sius jablonskiečius mes galime sveikinti tik Lietuvos po-* 
grindžio spaudos puslapiuose. Susikaupę rimites minu
tėje, mes lenkiame galvas Sibiro tremtinimas - jablonskie- 
čiams prie nežinomų Jų kapų Rusijos tundrų-taigų platy
bėse. Visus buvusius bendramokslius prašome pagerbti 
mūsų mokytojų ir bičiulių kapus, priglaudusius bet kur 
Lietuvoj ar per prievartą išblaškytus po visą pasaulį ir 
prašome mūsų vardu uždegti žvakutes ant Jų kapų.

K. Jablonskietis

ARCHEOLOGINIAI KASINĖJIMAI

Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus priešistorinis 
skyrius pradėjo kasinėjimus sūduviški© kapinyno, kuris 
aptiktas Delnicos kaime, Krosnos vis. Minėtasis Sūdu
vių kapinynas yra ketvirtojo amžiaus. Be to, tiriamas 
dar ir Liepynų kaimo kapinynas Marijampolės valsčiuje.

Veršų kapinyno kasinėjimo darbai baigti . Iš viso čia 
surasta 116 kapų. Iš jų 86 griautiniai žmonių kapai, 16 - 
degintinių žmonių kapų ir 14 griautinių arklių kapų. Ver
šų kapinynas tuo įdomus, kad čia vienoje vietoje įvairiais 
amžiais, pradedant III -IV amžiumi, buvo laidojami 
žmonės, vėliau deginami ir laidojami jų palaikai ir čia 
pat buvo laidojami arkliai.

"Naujoji Romuva" 1983 m. ■*
2 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Atviras Laiškas
NAUJOSIOS KOMUNISTU JAUNIMO ORGANIZACIJOS 

STEIGIAMAJAM SUSIRINKIMUI
Gerb. delegatai :

Jums buvo pasakyta, kad komunizmas yra atsakymas 
ir viltis ateičiai. Jums pažadėta programa " sujungti jau
nąją generaciją geresniam gyvenimui ir geresnei atei - 
čiai",kas būtų Įvykdyta per "jaunų žmonių grumtynes / 
struggle/ dėl ekonominio ir socialinio teisingumo". Savo
idealu jūs pasirinkote Sovietų Sąjungą, nes "Sovietų Są - 
junga atliko neĮtikėtiną žmonijai atsiekimą".

Mes, pasirašiusieji, kvescionuojame tokių pažadų 
pagrindus. Mes jūsų prašome persvarstyti kai kuriuos , 
žemiau spausdinamus Sovietų Sąjungos "atsiekimus". Ta
da paklauskite savęs: ar tikrai komunizmas su savo nie - 
kinga praeitimi yra ateities viltis?

• Komunistų jėgų konsolidacija Sovietų Sąjungoje pa
reikalavo 60 mil. žmonių gyvybių,aukų. Šis holokaustas 
buvo akivaizdžiausiai aprašytas A..Solženitsyn’o veikale 
"Gulago Archipelagas".

• Sovietų agrikultūrinė ir ekonominė naikinanti poli
tika numarino badu 7 mil. ukrainiečių 1930 m.

• Draugystės sutartis tarp komunistinės Sovietų Są
jungos ir Nacinės Vokietijos-1939 m.padalino Rytų Euro
pą tarp šių dviejų tironų. Ši sutartis tapo ir katalistu n 
Pas.Karui, atėmė nepriklausomybę ir teisę laisvam ap - 
sisprendimui iš Baltijos valstybių- Estijob, Latvijos, Lie
tuvos piliečių.

• Nelegalus Baltijos valstybių Įjungimas Į Sovietų 
Sąjungą nebuvo pripažintas JAV-bių ir beveik visų lais - 
vojo pasaulio valstybių.

• Atlanto Čarterio idealai buvo Sovietų Sąjungos pa
naikinti, kai Rytų Europa po II Pas.Karo pavirto Į Sovie
tų Sąjungos pavergtas tautas. Jos piliečiai iki šių dienų 
yra internuoti už cemento, spygliuotų vielų ir ginklų šie - 
nos.

• Virš pusės milijono Baltijos valstybių piliečių So
vietų Sąjungos nutarimu, kaipo nepatikimi,buvo deportuo
ti J Sibirą, kur dauguma jų žuvo nuo šalčio, bado ir ligų.

• Laisvės ir apsisprendimo kibirkštys buvo brutaliai 
užgniaužtos Sovietų ginklais ir tankais Vengri jo je/1956/ir 
Čekoslovakijoje /1968/.

• Sovietų Sąjunga okupavo Afganistaną 1980 m. Jo pi
liečiai buvo pasmerkti mirčiai ir cheminių g inklų/"gelto
nojo lietaus"/ terorui.

• Sovietų ekspansija vykdoma ne dėl "apsupimo bai
mės", bet dėl galios troškimo ir jų pačių prisiimto pa
šaukimo remti "klasių kovas" ir revoliucinius judėjimus 
"išlaisvinti žmoniją nuo kapitalizmo grandinių".

• Komunistų partijos galia yra palaikoma KGB. Vi
sų bijoma slaptoji policija nesiskaito su pagrindinėmis 
savo piliečių Žmogaus Teisėmis, išlaikant komunistų par
tijos ir valstybės egzistenciją.

• Religija yra vos toleruojama Sovietų Sąjungoje ir 
jos okupuotose teritorijose. Ukrainų Ortodoksų Bažnyčia 
ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje ir Ukrainoje yra griežtai 
prispausta. Nemažai jų kunigų buvo nužudytų ar suimtų . 
Bažnyčios buvo deginamos arba paverstos Į muziejus ar 
sandėlius. Ateizmas yra aktyviai propaguojamas.

• Terminas "lėtoji šizofrenija" buvo išrastas Sovie
tų Sąjungoje,kad tuo remiantis,galėtų pasiųsti disidentus 
Įvairių tautinių mažumų veikėjus, evangelikų kunigus ir 
Įtariamus darbo unijų organizatorius Į psichiatrines ligo
nines. Jose jie "gydomi" masiniais kiekias protą silpni
nančiais vaistais, kad nebūtų nepatenkinti komunistų ide
ologija.

• Vladimir Klebanov - Lenkijos Walesos antrinin - 
kas - uždarytas nuo 19?8 m.kalėjiman už tai, kad bandė 
suorganizuoti laisvą prekybos uniją .

• Pavergtos tautos Sovietų Sąjungoje yra nuolatiniai 
verčiamos pasiduoti rusifikacijai. Tautinių jausmų išreiš 
kimas Baltijos valstybėse ir Ukrainoje yra laikoma anti- 
sovietine agitacija ir baudžiamas ilgų metų kalėjimais ar
ba psichiatrinėmis ligoninėmis.
1983. V. 26

KAIRĖJE -

J. V. DANYS, Šv. Kazimiero 
Parapijos Montrealyje 75 m. 
sukaktuvinio leidinio redak
torius prie dail. Dagio 
medžio skulptūros "Rūpinto
jėlis".

DEŠINĖJE -
Sukaktuvinio leidinio Įžan

goje atspausdinta Šv.Kazi
miero Parapijos istorijos 
santrauka anglų kalba. / Yra 
ir prancūziškoji versija/.

Šis leidinys .kaip jau mi - 
nėta,sukaupia savyje labai 
gerai paruoštos dokumenti - 
nės medžiagos, kas pagal e - 
samas ir pirmųjų ateivių kū
rimosi sąlygas, nepalikus ar 
nesupratus dokumentų sau
gojimo reikšmės, buvo labai 
nelengvas.

LeidinĮ dar galima Įsigyti , 
susisiekiant su jo redakto - 
rium arba su parapija.

• Rusifikacija varoma po industrializacijos preteks
tu nelegaliai okupuotose valstybėse. Rusai yra skatinami 
emigruoti Į Baltijos valstybes ir Ukrainą, kad patenkintų 
"darbo jėgos pareikalavimus". Rusifikacijos efektai ypač 
sunkūs Latvijoje, kur dabar tik 51% šios valstybės gyven
tojų yra latviai.

• Sovietų Sąjunga ir jos marionetės išsityčiojo iš 
Helsinkio Susitarimų. Žmogaus Teisių laužymai ypatin - 
gai padaugėjo .atsiradus Kremliuje naujai vyriausybei 
/po Brežnev’o mirties. Red./.

• Komunistiniam blokui priklausanti Rytų Vokietija 
pardavinėjo žmones po $20.000 Vakarams, kad gautų 
taip reikalingos sau Vakarų valiutos.

• Kalinių darbas ir priverstinės sutartys Įgalino So
vietus tiesti alyvos vamzdžius iš Sibiro Į Europą.

• Komunistų ekonominė politika sukūrė tokias sąly
gas, kad jų piliečiai ilgose eilėse turi laukti pagrindinių 
maisto produktų arba blogai atliktų apyvokos daiktų,kurių 
visuomet nepakankamai pagaminta.

• Nepasitenkinimas ekonomine padėtimi eilinių Sov. 
Sąjungos piliečių tarpe pasireiškia dideliu darbo valandų 
praleidimu ir paplitusiu alkoholizmu.

• Sovietų Sąjungoje, kur neturėtų pagal juos, būti 
klasių skirtumo, "geru gyvenimu" naudojasi tik komunis
tų partijos vadai ir jų "mokytiniai".

• Detantės laikotarpi Sovietų Sąjunga panaudojo ne
girdėtu tempu didindama karines pajėgas.

• Detantė taip pat nepakeitė komunistų "teisės" Į 
tarptautinę" klasių kova/'. Sovietų Sąjunga Įsiterpė kartu 
su Kuba Į Angolą, Etiopiją, Yemeną, Kambodiją, Nicaraguą 
ir EI Salvadorą.

• Sovietų Sąjunga privertė Įvesti karo stovĮ Lenkijo
je ir užgniaužti Solidarnošč.

• Žinoma, kad Sovietų Sąjunga vadovauja tarptautinių 
teroristų visame pasaulyje grupių rėmime. KGB yra Įsi
vėlusi Į atentatą prieš Popiežių Joną Paulių II—jį.

• Sovietų Sąjunga yra nusikaltusi pažeidimu ginklų 
vartojimo susitarimų, ypatingai sudarytų 1925 m. Ženevos 
Protokolo ir 1972 m. Biologinio ir Nuodingų Ginklų Kon - 
vencijos, vartodama nežmoniškus cheminius ginklus Af
ganistane ir Azijoje.

• Dabartinė "taikos" ofensyva, vedama Sovietų Są - 
jungos, yra tik tęsinys jos praeities užsienio politikos , 
kuri skelbė "kovą už taiką", prasidėjusią komunistų re - 
voliucija su užrašu plakatuose: "Taika liaudžiai’. Galia 
Sovietams’./"

Komunizmą po revoliucijos palaikė patrauklūs paža
dai perdirbti visuomenę, kuri turėtų išauginti "naują žmo
gų", patenkintą materialiai ir psichologiškai. Istorija, ta
čiau, parodė, kad komunizmas daugiau pažada, negu duo
da. Tikrumoje,komunizmo istorija yra palikimas melų , 
sulaužytų pažadų ir susitarimų. Akivaizdu, kad pagrindi
nių Žmogaus Teisių užgniaužimas yra ne išimtis komu
nizme, bet integrali ir būtina dalis, kad jis galėtų veikti 
ir išsilaikyti. Komunizmas sukūrė vieną baisiausių ir 
žlugdančių sistemų pasaulio istorijoje. Nėra pagrindo 
turėti vilties,kad komunizmas ateityje pasikeis.

/ŠĮ skelbimą Įdėjo žemiau išvardintos organizacijos ir 
asmenys/:

Pasirašė 30 vienetų, Įvairių tautybių 
organizacijų. Žiūr:"NL" nr .21,1 psl./

/Vertimas iš praeitame "NL" nr. attepausdinto atsi
šaukimo/.

ST. CASIMIR’S LITHUANIAN PARISH 
(1907— 1982)

Around the tum of the century, the number of Lithuanians in Montreal started to grow. The 
names of several families who settled in Montreal in 1902 and 1903 are known; their descendants are 
still living here today. But a larger number came between 1907 and 1910.

In 1904. the first attempt to establish a mutual-benefit society was made but failed because of a 
lack of educated and experienced leaders. In 1905, however the “Šv. Kazimiero Pašalpine 
Draugija” (St. Casimir’s Mutual-Benefit Society) was established and remained active until 1942. 
when it merged with another ogranization with the same goals.

This Society played a very significant role in uniting Lithuanians in Montreal. Lithuanians now 
conceived the idea of establishing a Lithuanian Roman Catholic parish, but found it very difficult to 
find a Lithuanian priest who would come to the city for this purpose. In 1907 Rev. B. Siamas was 
appointed to organize a common Lithuanian-Polish mission He was followed in 1910 by Rev. S. 
Kučas who was authorized to establish a Lithuanian parish. Both of these priests, however, failed to 
acquire a church for Lithuanians.

The principal founder of the pansh. however, was Rev. J. Vyšniauskas, a man of many talents 
and a good organizer, who stayed in Montreal from 1912 until 1919. His parishioners made great 
sacrifices in terms of donations and volunteer work and, w ithin a short time, by 1915 he had raised 
enough money to build a brick-veneered wooden church at Parthenais Street. This became a strong 
religious and community centre which housed several religious organizations as well as a parish 
choir, theatre groups, etc. Regular Lithuanian classes for children were established; these taught 
Grades one to four.

In the ten years after Rev. J. Vyšniauskas returned to Lithuania, however, there were frequent 
changes of priests and the parish did not do too well financially. Then, in 1929, the newly- 
consecrated priest. Rev. Jonas Bobinas. was appointed to the parish; he stayed until I960. Rev. 
Bobinas had been brought to Canada from England by his parents while still an infant and had grown 
up and received all his education in Montreal. Already as a seminarian he had dreamed of building a 
beautiful stone church which would stand for many years in witness to the love Lithuanians have for 
their faith and as a monument to their Lithuanian heritage The present St. Casimir’s was finally 
completed in 1956.

In I960 Rev. Dr. F. Jucevičius took over the parish, remaining until 1982 when he left for a 
position in Rome. He consolidated parish life and improved the parish's economic situation; within 
sixteen years, all the remaining mortgage, to the amount of $170,000. was paid off.

In 1982 St. Casimir's Lithuanian parish was seventy-five years old, but because of a shortage of 
Lithuanian priests and declining church attendance, the question arose of whether or not two 
Lithuanian parishes were needed in Montreal. (Since 1951, a second Lithuanian church. Our Lady 
Gate of Dawn, has been very active.) But the parish committee of St. Casimir’s, which has always 
played a very important role in maintaining the parish, called a general meeting in August 1982, at 
which the parishioners made it clear that they both wanted to and felt themselves capable of 
maintaining the parish for many years to come.

In September 1982, Archbishop. P. Gregoire of Montreal confirmed the appointment of Rev. 
Stasys Šileika. S.D.B., to the pastor’s duties. Now St. Casimir’s is celebrating its seventy-fifth 
anniversary and is laying the foundation for its one-hundredth anniversary.

KOLYMA*- prisimenant 
vienos kalinės liudijimą

Vertė A. Ž.
/pabaiga/

Elinor Lipper

ŽYDĖS IŠ LIETUVOS PASAKOJIMAS

"Kai 1941 m. vokiečiai užėmė Lietuvos sostinę, jie su
varė visus žydus Į getą. Jų tarpe buvo ir viena vaikų 
darželio mokytoja su dviem mažais vaikais. Jos vyrą iš
sivedė ir sušaudė pirmomis okupacijos dienomis. Ji iš - 
liko gyva, maitindamasi kuo Įmanydama, bet vieną nakt) 
ją su vaikais ir kitais geto gyventojais nuvežė Į didelę 
daubą miesto apylinkėje. Ten išrikiavo visus - senius , 
moteris, vaikus griovio pakraštyje. Ji stovėjo apglėbusi 
penkiametę savo dukterį, kuri buvo Įsitvėrus abiem ran - 
kom Į jos kaklą. Šalia savęs laikė tvirtai prispaudusi ver
kiant) savo aštuonmetĮ berniuką.

"Mama'." - riktelėjo jis, kai pasigirdo šūviai, "Ma. .' 
Tada staiga nutilo ir motina išgirdo, kaip jo kūnelis dus - 
liai nuvirto ant kitų lavonų griovyje. Tuo pat metu ranku
tės, apsivijusios kaklą atsipalaidavo, ir ji pati susmuko 
Į griovĮ ant savo vaikų lavonų.

NaktĮ ji pabudo. Kulkos nebuvo jos užkliudžiusios;vai- 
kų mirties paveikta, ji buvo prieš tai praradusi sąmonę . 
Pusiau uždusus, ji išsikapstė pro lavonus Į orą, l laisvę. 
Vokiečių kaimynystėje nebuvo; jie pasitraukė žudyti kitur. 
Ji pabėgo Į mišką. Geri žmonės ją priglaudė ir išslapstė 
per visą karą.

Vieną dieną 1944 m. Raudonoji Armija atėjo ir išvada
vo kraštą nuo vokiečių. Ji galėjo dabar išlįsti iš slėptuvės 
ir grĮžti dirbti Į Lietuvos /dabar/ sovietinę respubliką. 
Bet visa tai jai priminė kas atsitiko, priminė vyrą,griovĮ, 
paskutinius žudomų vaikų šauksmus. Nieko iš jos giminių 
ar draugų nebuvo gyvųjų tarpe. Tik ją vieną masinis ka
pas buvo atstūmęs. Tai buvo jai nepakeliama; ji nebega
lėjo čia gyventi.

Vieną dieną ji sužinojo, kad jos brolis, kur) ji laikė 
seniai mirusiu, išliko gyvas per tuos siaubingus metus ir 
gyvena Rumunijoje. Ji paprašė paso ) Rumuniją. Bet pa
sai kelionei Į užsien) sovietų piliečiams nėra išduodami . 
Atsitiktinai ji sužinojo, kad kai kurie žydai, kurie radosi 
panašioje bėdoje, planuoja slaptai pabėgti iš krašto lėktu
vu. Ji nusprendė prisidėti prie jų.

Valdžios organai leido lėktuvui pakilti Į orą, bet ta - 
da, bematant privertė j} nusileisti. Savaime aišku, NKVD 
buvo susekusi per šnipus jų drąsų planą,bet jiems reikė
jo teismui Įrodyti, kad skridimas faktiškai Įvyko. Visus 
lėktuvo keleivius suėmė ir uždarė kalėjimam Po kelių tar
dymų, NKVD išgavo iš tos vaikų darželio mokytojos prisi
pažinimą, kad ji turėjusi kriminalinių kėslų emigruoti Ru
munijon. Karinis teismas ją nuteisė dešimčiai metų dar - 
bų stovyklos, kaipo išdavikę. Sprendimas ir bausmės pa - 
skelbimas Įvyko 1946 m.

NaktĮ prieš tai, kai mane išplukdė laivu iš Kolymos, 
aš užsukau Į baraką su ja atsisveikinti moterų stovykloje 
Magadane. Ji sėdėjo ant lovos,linkčiodama priekin ir at
gal, tarsi sūpuotų glėbyje vaiką ir sušbabždėjo:"Kodėl aš 
nelikau griovy, kodėl neužmušė manęs kartu su vaikais, 
kodėl. .."???

oooooooooooo
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KULTŪRINIS
60 METŲ KAUNO UNIVERSITETUI

Toks palyginus, laisvas mokymo būdas reikalaudavo iš 
studento daug savitvardos, nes ištiktųjų jokios prievartos 
mokytis nebuvo ir todėl ne vienas iš studentų, kaip mes sa
kydavome, likdavo amžinais studentais. Iš tikrųjų, bent ma
no nuomone, Lietuvoje tik tie studentai, kurie turėjo stip
rią valią, galėjo baigti universitetą.

Todėl nenuostabu, kad nuo 1922 iki 1944 m. iš viso baigė 
Lietuvos universitetą 4000 diplomantų, o studijavo apie 30, 
tūKstančių.
STUDENTU KORPORACIJOS

Studentų gyvenimą labai paįvairindavo studentų korpora
cijos bei draugijos.

Paprotys jungtis į korporacijas yra pasilikęs iš vidur
amžių, kai studentai iš didžiųjų universitetų — Bolognos , 
Paryžiaus, Oksfordo, Prahos — gyvendavo ir mokėsi susi
skirstę pagal savo kilmę Tuose sambūriuose išsivystė ir 
lotyniška terminologija su savotiškais papročiais, dažniau
siai nukreiptais į pramogas su išgėrimais ir lotyniškomis 
dainomis. Be išgėrimų studentai jungdavos! ir j politines 
diskusijas, demonstracijas, satyrinius vaidinimus ir 1.1.

Anglijos studentai daugiausia krypo į saviauklą ir spor
to varžybas tarp universitetų, bet mažiau į politinę veiklą. 
Man atrodo, kad tai pastebima ir Australijos universitetuo
se.

19 amžiuje vokiečių studentai buvo drausmingai suorga
nizuoti. Juose reiškėsi patriotiniai jausmai; jie taip pat 
išvystė fechtavimo meną — ypač buvo kaujamasi dėl gar
bės ir moterų. Nuo to laiko buvo priimtas ir tarptautinis 
studentų himnas Gaudeamus igitur.

Rusijos studentai 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus 
pradžioje buvo suorganizuoti pagal prancūzų papročius ir 
skleidė naujas liberalines idėjas.

Lietuvai 1922 m- esant demokratiškai valstybei, Lietu
vos universitetas buvo rusų ir vokiečių studentų papročių 
įtakoje. Daugelis iš profesūros mokslus buvo baigę Rusi
joj® ir tik vienas kitas Vakaruose, todėl bent pradžioje mū
sų universitete reiškėsi rusų studentijos nuotaikos, būtent 
— ideologinis susiskirstymas. Todėl pirmos ir pačios svar
biausios studentų korporacijos buvo ideologinės.

1. Pati didžiausia studentų sąjunga buvo ateitininkai, 
krikščionių demokratų pasaulėžiūros — apie 13 korporaci
jų;

2. Varpininkai — senųjų varpininkų ideologijos pagrin
dais, 4 korporacijos; i

3. Neo — Lituania, tautininkų korporacija — patriotinė 
sąjunga, vokiečių studentų pagrindais suorganizuota;

4. Korp. Lietuva — voldemarininkai, li°tuviai naciona
listai, kraštutiniai dešinieji, glaudesnių santykių su Vokie
tija šalininkai;

5. Žaizdras (draugija) — socialdemokratai;
6. Aušrininkai — socialistai revoliucionieriai.
Be politinių — ideologinių korporacijų buvo ir kitų, pav. 

pasiskirsčiusių savo kilimo vietovėmis: Samogitia — že
maičiai, Sudavia -- suvalkiečiai.

Kitos korporacijos skyrėsi savo profesijomis: Frater- 
nitas Lituanica — medikai, Plienas — vyrija, technikai.

Dar kitos skirstėsi pagal organizacijas: Vytis — skau
tai, Ramovė — atsargos karininkai, Saja — šauliai.

Be to dar buvo Medikų d-ja, Technikų d-ja, Gamtininkų 
d-ja, Farmacininkų d-ja ir daugelis kitų. Organizacijų 
skaičius universitete vis augo ir 1931 m. jų ten buvo apie 80.studentiškas gyvenimas

Kaip ir kiekviename Krašte, taip ir Lietuvoje, studentai 
pasireikšdavo savarankišku galvojimu "r dažnai pareikš
davo savo nepasitenkinimą vyriausybės, miesto savivaldy
bės ar kitų organų vedama linija. Studentų reikalus ir vei
kimo gaires nustatydavo pačių studentų išrinkta Studentų 
Atstovybė. Pradžioje ji buvo renkama po 1 atstovą nuo 50 
studentų, o vėliau po 1 atstovą nuo 100 studentų. Įdomu pa
brėžti, kad Studentų Atstovybėj£ universiteto autonomijos 
delta pasireikšdavo visos politinės partijos, tuo tarpu pa
čiame krašte, autoritetinės vyriausybės metu, visos politi
nės partijos buvo uždarytos.

Iš tokių studentiškų pasireiškimų gal yra paminėtini : 
Kauno "konkės" nuvertimas, "neramumai" dėl Valstybės 
Teatro bilietų papiginimo ir lenkų ultimatumo.

Dėl Įvairių demonstracijų dažnai tekdavo susidurti su po
licija. Atsimenu kaip dabar, kai studentai, stovėdami ant 
universiteto laiptų, plūsdavo policininkus, vadindami juos 
"faraonais", o šie studentams nieko negalėjo padaryti dėl 
universiteto rūmų autonomijos.. .

Reikia pabrėžti, kad Lietuvos universitetas iki pat oku
pacijos išsaugojo šią tradicinę vakarų universitetų autono
miją: policija niekad neįeidavo į universitetui priklausan
čius rūmus sklaidyti studentų susirinkimų, ko nors areš - 
tuoti ar Kitokiu būdu kištis į universiteto vidinį gyvenimą 
Tiesa, retai kada masiniai studentų mitingai praeidavo b® 
susidūrimų su policija, bet tai Įvykdavo gatvėse, studen - 
tams išėjus iš rūmų demonstruoti.

U ŽBAIGIANT
Kauno universiteto reikšmė Lietuvos kultūrai buvo di

džiulė. Nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu tai buvo di - 

džiausią specialistų ruošimo įstaiga, svarbiausias moks
lo židinys. Universitetas paruošė keletą tūkstančių dar
buotojų, ekonomistų ir teisininkų, inžinierių ir gydytojų.

Ne vienas buvęs to universiteto auklėtinis pagarsėjo ir 
išeivijoje tiek savo asmeniškais pasiekimais, tiek savo 
pastangomis kovoje dėl Lietuvos laisvės atgavimo ir lie
tuviškumo išlaikymo
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II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 
Antroji Dalis 

/ tęsinys/

Šlubis tvirtina,kad jo kortos apie tai jau prieš dvi 
dienas rodė, kad išvykus ukrainiečiams, sekančią naktį 
išvyksime ir mes. Japonas netiki ir juokiasi Šlubio tvir
tinimu, ir vėl jie susikimba nejuokais, kertasi, kaip gai - 
džiai ir nė vienas nenusileidžia, nenutyla net ir į guolius 
sukritę: vienas savo - kitas savo. Tenka įsikišti ir ki
tiems, apraminti ir paprašyti, ramybės. Naktį ukrainie - 
čiai tikrai išvyko; juos mažais laivais perkėlė Į Helą. Jų 
vietą užėmė naujai iš pafrontės atvykę vokiečių kareiviai.

Mes, ankstyvą rytą Gefreiterio vedami, dešimties 
vyrų grupė įvairiais įrankiais apsiginklavę, išeiname į 
už aerodromo ribų esantį Gemundės kaimelį naujiems 
darbams. Mus lydi lengvais debesėliais nudabintas dan
gus. Palengva eidami, atydžiai stebime naujos vietovės 
žemės reljefą, kad netikėto pavojaus metu galėtumėm kur 
užsiglausti.

Iki kaimelio geri trys kilometrai. Kaimelis iš dvyli
kos sodybų, daugumoje išsimėtęs dešinėje kelio pusėje , 
smėlėtoje kylančios aukštumos atšlaitėje, puskilometriu 
atitolęs nuo į žemyn Įsiterpusios Pucko įlankos kranto. 
Kaimelio aplinka kalvota, primenanti rytinės Lietuvos vie
tas. Priešais, su giliu posūkiu į kairę juoduoja į aukš - 
tumas kylantis, jau mums dalinai pažįstamas miškas, be
sijungiąs su dešinėje esančiais pelkynais, o už jų į Rah- 
meli nusidriekusi lyguma. Kaimelio skurdžiai atrodančių 
gyvenamųjų namukų sienos nudažytos baltai, ryškiai iš - 
siskiria nuo kitų aplūžusių trobesių. Pro mažus, šešta - 
stiklius langelius mus einančius stebi murzinų vaikų, se - 
nių ir moterų žingeidžios akys. Kiemo skiedrynuose ku - 
dakuoja išsigandusios vištos. Tvartų užtvarose kriuksi 
purvini paršiukai, girdisi pavasario žolės išsiilgusių kar
vių maurojimas. Namų pastogėse, sparnus rėždami, bur
kuoja balandžiai, vyšnynuose širškauja žvirblių būriai. Iš 
aplūžusių tvartų ir pašalių sklinda stiprus gyvulių mėš
lo kvapas, iš neseniai sudegusio namo griuvėsio smelkia
si dūmų ir šuto aitrumas.

Kaip niekur kitur, žemę drebinančių patrankų gaudi
me, pajuntame atgyjančio pavasario gyvastingumą ir gro
žį. Apsistojam kaimelio galinėje sodyboje,atrodančioje 
didžiausiai ir .turtingiausiai. Visų mūsų dideliam nustebi
mui, tarpuvartėje mus pasitinka gerai pažįstamas,Jur - 
gaičiuose buvęs ginklininkas Gaisleris, kurio žinioje yra 
čia apsistojęs ūkio dalinys. Džiaugiasi mūsų vadovas Ge- 
freiteris, sutikęs savo ginklo brolį, o mes- pažįstamą.

Valandėlę dalinamės nuo Jurgaičių atsitraukimo įs - 
pūdžiais, džiugiai prisimenam žąsies kepimą ir paskuti
nį atsisveikinimą. Jisai tik vienas čia esąs, kiti nuklydo 
kitais keliais, nieko nežino apie Špicą, šviesiomis spal- 
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vomis prisimena ramų ir sotų senosios Prūsijos kampelį.
Išaiškėjo ir mūsų atvykimo tikslas, Turime pastaty

ti keturius bunkerius arkliams, talpinančius po du ark - 
liūs. Mums prisistato ūkio Šeimininkas . kaimelio seniū
nas. Šeštą dešimtį einąs, baltutėliai žilas, smulkaus su - 
dėjimo, gyvų veido bruožų, viena koja raišas žmogelis . 
Jis parodo vietą,kurioje mes tuos bunkerius turėsime į- 
rengti.

Jis atidžiai klausosi mūsų jam nesuprantamos kalbos, 
akimis seka ant mūsų rankovių turimus tautinių spalvų 
ženkliukus. Parodo suvežtą medžiagą ir pastogę, kur ga
lėsime pasidėti įrankius ir užsiglausti nuo lietaus. Kalba 
labai prastu, lenkiškai vokišku žargonu.

Imamės darbo, kurio mūsų apskaičiavimu turėtų už
tekti visai savaitei. Skubėti negalvojame, čia ne pafrontė. 
Purus smėlis lengvai krenta nuo mūsų kastuvų, palengva 
rausiamas į statoko kalnelio šoną. Pro debesis pralindę 
saulutės spinduliai maloniai glosto mūsų veidus, už kai - 
nelio užuovėja ir nešalta dirbti.

Jauki, šalimais esančio sodo pavasariu alsuojanti ši
luma ir graži kaimelio vietovės aplinka mus visus nutei
kia giedriai. Šeimininkas, iš Ginklininko sužinojęs, kad 
mes lietuviai, pietums išverda didelį puodą šutintų bulvių, 
atneša dvi puodynes rūgusio pieno ir pakviečia visus pa - 
sistiprinti. Raginti nė vieno nereikėjo'. Įrankių pašiūrėje 
susėdam kur kam papuola ir gardžiuojamės seniai valgy
tu tradiciniu lietuvišku valgiu.

- Ganz gut, ganz gut", - gardžiuojasi ir Gefreiteris , 
neapsileisdamas mums, srebia pilna burna ir patenkintas 
šypsosi, kaip pilnaties mėnulis. Karštos, garuojančios bul
vės tirpsta mūsų pirštuose, skanus pieno rūgštumas rami
na mūsų neprisotinamus skilvius. Baigę stebimės ištušti
nę viską iki paskutinio trupinio. Normaliai galėjo dvide - 
šimt žmonių pasisotinti, o mūsų tik dešimt. . .

Pasirodo, šeimininko šeimoje besama ir dviejų, ne - 
blogai atrodančių merginų, kurios atėjusios atsiimti tuš - 
čių puodynių, trumpais sakiniais bando užmegsti pokalbį. 
Kas jos - dukterys ar tarnaitės- dar nežinome. Čia jau 
visais savo talento gabumais pirmasis pasirodo Albertas, 
kaip geriausiai mokantis lenkiškai. Pasirodo, kad kaime
lio gyventojai yra ne lenkai, o kašubai, kaip jie patys sa
ve vadina- slovincai. Savo tarpe kalbasi skirtinga nuo 
lenkų kalba, turi savo senas tradicijas, savus papročius, jų 
ir sodybų namai skiriasi nuo juos ilgus amžius valdžiusių 
lenkų, švedų, vokiečių, kurių kaip ir mes lietuviai, nelabai 
mėgsta. Tačiau kalba ir lenkiškai,su stipriu savosios kal
bos akcentu. Pasijuntam tikrai vaišingoje aplinkoje, neno - 
rėtumėm jos apleisti iki karo pabaigos. . .

Atėję ir nepastebėjom už puskilometrio pamiškėje , 
aukštam, pušaitėmis apaugusiam kalne puikiai užsimaska
vusių vokiečių zenitinių pabūklų, kurie staiga į aukštai , 
virš miško pasirodžiusius kelius rusų lėktuvus atidaro 
pragarišką pabūklų ugnį. Šūvių trenksmo Įspėti, kaimelio 
žmonės skubiai metasi slėptis į namų rūsius,ar į savo 
pačių jėgomis įrengtas slėptuvė les. Jokių kitokių apsau - 
gos priemonių jie neturi. Ir mūsų kiemo šeimininkas su 
visa šeimyna nuskuba toliau nuo namų į sode įsirengtą že

minę. Ginklininkas su keliais kareiviais nuskuba j netoli 
esantį vienintelį kaimelyje nedidelį mūrinį namuką,buvu
sią kaimo mokyklą, prie kurios yra įkasti keli apkasai . 
Rusų lėktuvai pėrsekiojami šūvių, pasuko pajūrio link. 
Mes iš prasikastiį duobių, atmetę galvas, stebime tols - 
tančius lėktuvus. Saugesnės vietos mūsų artumoje nėra. 
Į kalne šaudančius vokiečių pabūklus iš už miško pasipila 
rusų artilerijos ugnis. Patrankų sviediniai ima sproginė
ti netik apie gerai įtvirtintą zenitinės bateriją, bet ir pla
čioje kaimelio . apylinkėje. Jie siekia ir kaimelį. Vienas 
po kito, du svieniniai drioksteli šalimais esančiam sode , 
kiti toliau akėja Įsėtą rugių lauką, skeveldromis nuberia 
smėlėtą atkalnę. Žemių stulpais purto pušaitėmis apaugu
sį slėnyje vingiuojantį upelio krantą. Miško medžių viršū
nes skusdami, dideliu greičiu pasirodo keturi rusų nai - 
kintuvai,kurie staigiu posūkiu puola kalne esančią vokie
čių įgulą.

Ilgavamzdės nutyla, jų vietoje pakyla atuomatinių or- 
likonų ir sunkiųjų kulkosvaidžių zvimbimas. Rusų naikin
tuvai nebodami juos lydinčių šūvių, skutamu skridimu 
atakuoja vokiečius ir krauna jiems bombas,kurios įnirtu
siai drasko kietas bunkerio betonų sienas. Rusai naujais 
užskridimais neatlaidžiai atakuoja taikinį, norėdami jį su
naikinti. Vokiečiams į pagalbą nuo Helos atskuba trys vo
kiečių naikintuvai, kurie priverčia rusų lėktuvus nutrauk
ti kalno atakavimą ir tie skubiai sprunka atgal. Lėktų - 
vams pranykus, nuo kalno vėl prabyla ilgavęmzdės ir iki 
vakaro be poilsio trenkia Rahmelio kryptimi.

Saulei brendant į Baltijos vandenį, įrankius palikę pa
šiūrėje, grįžtame į barakus. Mūsų atvykimą į kaimelį,ir 
kas mes tokie, matyti jau spėjo sužinoti visi kaimelio gy
ventojai. Jie mus palydi su malonia šypsena, linkėdami 
labos nakties. Kelyje pajuntu nemalonų vidurių skausmą , 
matyti vaišingojo šeimininko vaišės seniai atpratusiam 
skilviui nelabai patiko. Skausmas verčia dažnai pakelėje 
skubiai pasiieškoti lengvo atsikvėpimo vietos. Ne aš vie
nas taip, mūsų grupės didesnė pusė kas pusvalandį šoki
nėjam į pakelėje esančius krūmokšnius. Susirietęs eina 
ir Gefreiteris, o kiti, geležinius vidurius turėdami, juo - 
kiasi. . . Skausmai nepraeina, ir grįžus į barakus, ne - 
gelbsti nė vakarienė. Dar labiau suka, net akyse tamsu, 
nepadeda nė Šlubio iš kažkur ištrauktosios kmyninės la
šas. Visą mielą naktį kas pusvalandį turiu bėgioti korido
rium ir varstyti tualeto duris. Nejuokais raitausi ant kie
to grindų guolio ir keikiu vaišingąjį kašubą.

- Ar tiktai kokių biesų neįdėjo? - skundžiasi ir Ed - 
vardas, susirietęs į kamuolį kambario kampe.

- Jei būčiau žinojęs, būčiau nė šaukšto neragavęs, - 
unkščia Desantininkas.

- Nieko, praeis'. - raminasi Albertas, tikėdamasis 
iš plepių merginų ką nors geresnio išpešti. Tik vienas 
Klemas miega sau, kaip niekur nieko ir knarkia sau, at
metęs galvą. Negirdi nei mūsų pasivaikščiojimų, nei be
sitrankančių pabūklų. Prisisrėbė iki sočiai, ir miega sau.

Rytmetį atsisakau eiti į darbą ir nueinu į požemio 
ambulatoriją. Iš daktaro gaunu leidimą vieną dieną gulėti,.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVI JOJĘ)

UPYTES bandymų stotyje Lietuvos linininkystės centre išvedamos 
ir tiriamos naujos linų rūšys. Taip pat tiriami ju auginimo bei 
derliaus sudorojimo būdai.

J GRUŠO 9-TOJI PREMJERA 
TEATRE

Juozo Grušo tragikomedi - 
ja ’’Suomiška Pirtis” buvo 
šio sezono trečioji premjera 
Kauno Dramos Teatre.

Kažinkodėl nepavyksta at
vykusioms vasarą turistams 
pamatyti lietuviškųjų spėk - 
taklių. Užklausus, gidės at
sako, kad teatrai vasaros 
metu gastroliuoja. Paklausus 
kur, atsako ,kad visur...

RŪPINASI PAMINKLU
NACIU AUKOMS

Kauno statybos ir monta - 
vimo trestas "Kauno Staty
ba" nutarė statyti
Kauno 9-tojo Forto teritori-
joje paminklą fašizmo au - 
koms. Paminklo projektą 
sukūrė skulpt. Alfonsas Am- 
braziūnas. Paminklas, kaip 
iš aprašymų matyti, atrodo, 
bus tikrai monumentalus. Ži
noma, joks jo dydis nepaslėps 
fakto, kad tame pačiame for
te buvo kankinti ir rusų ko - 
munistinio režimo suimtieji. 
Šis faktas rūpestingai sle - 
piamas.

IŠLEISTAS LIETUVIU KALBOS 
ATLASAS

Kalbotyros mokslininkai 
ėmė domėtis lietuvių kalba 
19 a. Keliaudami po Lietuvą 
jie tyrinėjo tarmes,kuriose 
atsispindėjo daugelis seno
vės indoeruopiečių faktų. Be 
lietuvių, tarmes tyrinėjo vo
kiečių, rusų,čekų, lenkų,da
nų, norvegų, bulgarų ir kitų 
tautų mokslininkai.

20 a. pradžioje buvo kelia
ma mintis,kad lietuvių kalbą 
reikia tyrinėti organizuotai 
Dabar Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Institutas po 20 
metų trukusio darbo išleido 
Lietuvių Kalbos Atlasą, t. II, 
Fonetika. Vilnius, 1982 m. , 
152 psl. ,4.000 egz.

Atlasui medžiagą' rinko 
apie 600 žmonių. Pirmasis 
Atlaso tomas buvo išleistas 
1977 m.

PAMINKLAS RYGIŠKIU JONUI
Rygiškiuose, žymiojo 

kalbininko Jono Jablonskio 
tėviškėje, k.iris pasirašinėjo 
ir Rygiškių Jono vardu, vei
kia jo muziejus.Pagal skulpL 
P.Aleksandravičiaus sukur
tą projektą , jo biustą nu - 
liejo Tallinn’© liejykla.

NUPIGINTOS KAINOS 
KAI KURIOMS PREKĖMS

Pagal neseniai išleistą 
potvarkį, nuo balandžio 25 d. 
okup. Lietuvoje sumažintos 
kainos kai kurioms prekėms: 
moteriškiems žieminiams 
paltams, vilnonėms sukne
lėms ir karakolinių kailių a- 
pykaklėms.

VILNIUJE BUS TUNELIS
Pagerinti susisiekimą , 

Vilniuje pradėtas statyti 
požeminis kelias, kuris turės 
tuneli miesto centre, a - 
pie 260 metrų ilgio, kuris 
perkirs pagrindinę Vilniaus 
gatvę- Gedimino prospektą . 
Jis dabar "perkrikštytas " 
į Lenino prospektą. Viena 
tunelio anga bus šalia tilto 
per Nerį, kita prie Petro 
Cvirkos gatvės.

Tikros Gyvenimo Istorijos
ĮŽANGA

Spausdiname pasisakymus asmenų, kurie suprato, kad 
alkoholio veikimas yra klastingas, nesuprantamas ir ga
lingas, ir kad be pašalinės pagalbos jie yra bejėgiai ir 
taps alkoholizmo — šios baisios ligos auka, pasirinko ki
tą kelią, jie atėjo į Nežinomųjų Alkoholikų (Alcoholics 
Anonimous) susirinkimus ir čia, b°ndraudami su tokiais 
pat ir tokiais pat likimo bendrininkais, sugebėjo nustoti 
gerti. Palaikydami nuolatinį ryšį su AA jie gyvena laimin
gesnį ir normalų gyvenimą; jie atsigavo fiziškai, atgavo 
dvasinę pusiausvyrą, išmoko vėliai džiaugtis kiekviena nau
ja diena, kiekvienu, kad ir nežymiu, kasdienybės teikia
mu malonumu, ir, svarbiausia, sugeba atsilaikyti be stik
liuko pagalbos, jei ištinka kartais mažesnė ar ir didesnė 
gyvenimo nesėkmė.

Dar nei mokslas, nei medicina nesugebėjo atsakyti į 
Klausimą, kodėl žmonės geria alkoholį. Yra žinoma, kad 
alkoholį gėrė jau žiloje senovėje ir visose kultūrose. Ta
čiau ne tai svarbu. Svarbu, kad yra žmonių, kurie alko
holį gali gerti, bet taip yra tokių, kurie alkoholio negali 
gerti. Pastarieji, kartais labai greitai, kartais po ilges
nio laiko, išgėrę kad ir nedidelį jo kiekį visiškai pa s i — 
keičia. Jie labai dažnai nebežino ką ir kaip kalba, 
kaip elgiasi arba ir iš viso nebeatsimena nieko, kas 
atsitiko, kai buvo pasigėrę; Lietuviuose sakoma:"nutrūko 
filmas". Kiekvienu atveju, kai alkoholis šitaip veikia, gė
rimas pasidaro nebe malonus užsiėmimas, bet tikras ap
sėdimas, labai dažnai — tikra kančia. Pagiros tęsiasi ke
lias •dięnąs, pila deyyni prakaitai, dreba rankos, širdis 
nereguliariai plaka, kol, nori nenori, tenka vėl "taisyti 
sveikatą", t. y. nuodytis tuo pačiu nuodu, tiktai mažesniu 
kiekiu. Lietuviai sako — "reikia nusmailinti". Labai retai 
tačiau tasai "nusmailinimas"pasiseka. Dažniausia vėl pa
sigeriamą. Ir taip vyksta jau daina be galo. Ir pastebi žmo
gus, kad tu nėtiek gerti nori, bet gerti jau reikia.

Šiandien jau yra nustatyta — ir mokslo, ir medicinos — 
kad alkoholizmas nėra koks nors valios neturėjimas, bet 

NAUJAS VILNIAUS ELEKTROMECHANIKOS TECHNIKUMO 
PASTATAS, Virs pusantro tūkstančio jaunimo mokosi šiame 
elektromechanikos technikume. Naujame pastate, dvigubai di
desniame už senoji, randasi skaičiavimo centras, elektroniniu 
matavimu^teoretines elektronikos laboratorijos, I ingofon in i ai 
kabinetai ir kt.

liga. Savotiška fizinė alergija, bet taip pat ir dvasinė 
vergija, įprotis, kuris tave valdo ir, kartais iš lėto, o 
kartais ir labai greitai, sunaikina tavo kūną ir tavo protą 
bei dvasią.

Kiekvienas alkoholikas žino, kad geria ne taip kaip kiti. 
Taigi, mes dažnai tiktai apgaudinėjame save, klausinėda
mi kitų ar esame alkoholikai, ar ne. Šitose istorijose dau
gelis atpažinsime save. Ar prisipažinsime — čia jau ki
tas klausimas. Tačiau, jeigu mes tikrai ir nuošir
džiai ieškosime pagalbos — ji čia pat. AA ištiesta ran
ka visiems. Nieko nekainuoja. Nei vi°no neatstumia — mi
lijonieriaus, nei valkatos.

KAIP AŠ GRĮŽAU "NAMO"

Užaugau lietuvių tarpe. Mano draugai, užsiėmimai ir 
pramogos visada buvo su lietuviais. Su jais ir šiandieną 
t°b°draugauju. Mano šeima ir giminės yra visi lietuviai. 
Todėl ateidama Į AA labai norėjau su jais pasidalinti savo 
nauju surastu džiaugsmu

Mano šeimai užtruko laiko, kol priėmė mano alkoholiz- 
mą ir nustojo stengtis mane įtikinti, kad gal aš ne alko
holikė ir gal nereikia man tų AA susirinkimų. Šiandien jie 
supranta ir mato, kad aš kitokia, ir kad praeities faktai 
įrodo jog esu alkoholikė.

Viena AA organizacijos šaka vadinama AL-ANON, skir-

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU, KALBŲ-LIETUVISK Al

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

ta alkoholiko šeimos nariams arba bet kam, kuri domisi 
šiuo klausimu Deja, mano šeima Al-Anon susirinkimų ne
lanko ir tik mano vyras yra porą Kartų buvęs AA konfe - 
rencijoje. Taigi, po susirinkimų visada minėdavau, kaip 
būtų malonu, jeigu surasčiau nors vieną lietuvę moterį su 
kuria galėčiau pasidalinti savo pergyvenimu. Dažnai gal
vodavau nejaugi tik aš vienintelė lietuvė, priklausanti AA ?

Po keletos mėnesių buvau susirinkime, kuriame atpaži
nau vieną tautietę. Labai apsidžiaugiau ir po susirinkimo 
nuėjau su ja pasikalbėti. Ji pasisaKė kad mažai lietuviškai 
tekalbanti ir su lietuviais nepalaiko ryšių. Aš atsimenu,ATEIK Į LIETUVIU A.A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 

GRUPES* SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.*

S vai. vakaro.

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

JONUI R.: 337-8637
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PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albonel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

VE/OftObŽlAI

kad ją buvau mačiusi daug kartų lietuvių parengimuose 
prieš 10 metų ir gerai pažinojau jos seserį. Ji dabar ište
kėjusi už svetimtaučio, kuris irgi AA narys. Man buvo la
bai gaila, kad mudvi taip skyrėmės nuomonėmis, ir nuo to 
karto daugiau jos nebemačiau

Po Įtiek laiko, vėl susirinkime, pamačiau pažįstamą lie
tuvę. Sužinojau, kad jinai ne alkoholikė, o su savo vyru 
lanko susirinkimus, nes jis alkoholikas. Jie buvo simpatiš
ki, bet draugystė neužsimezgė, nes mano vyras susirinki - 
mų nelanko ir mudvi neradome bendros kalbos.

Maždaug 1978 metais skaičiau "TZ", kad yra atvažiavę iš 
Montrealio lietuviai ir nori įsteigti Toronte AA grupę. Tuo 
laiku galvojau: gerai, kad yra lietuvių AA grupė Mpntrea- 
lyjA> bet kad ji galėtų veikti Toronte, to tikrai nesitikėjau. 
Niekada nebuvau girdėjusi, kad Toronte koks nors lietuvis 
būtų ėjęs į AA. Jeigu buvo lietuvių alkoholikų Toronte — 
maniau kad jie, kaip ir aš, bijojo prisipažinti ar kam išsi - 
tarti, kad eina Į AA, kad būtų išjuokti arba viešai užgau - 
liojami. (To, tarp įeita ko, daugelis lietuvių ir dabar bijo . 
Be reikalo. Net keista: jie atrodo, geriau norėtų būti žino
mi, kaip girtuokliai, bet gink Dieve, ne kaip blaivūs žmo - 
nės).

Kad lietuviai AA galėtų man padėti to irgi tikrai nesiti
kėjau. Kaip tik atvirkščiai: galvojau, kad per juos dar dau- 
įji^au nukentėsiuBijojau, kąd Į mane pirštais visuomenė 
nerodytų, ka'd ^a eina "alkoholikė". Tuo pačiu apgailesta
vau, kad per baimę negalėjau su jais susitikti ir pasidalin
ti mintimis, nes norėjau būti jų priimta ir suprasta.

1979 metų rudenį skaičiau skelbimą "TŽ", kad norima 
įsteigti AA grupę Toronte, Perskaičiusi skelbimą jaučiau 
nepaprastą susijaudinimą, kad atėjo laikas man pas juos 
eiti. Širdis plaKė ir bijojau Paaiškinau vyrui,kaip jaučiu 
ir kad noriu su jais susitikti. Bet kartu ir vėl baimė kilo , 
kad gal šeima nukentės, gal bus vyras ir vaikai užgaunami, 
jeigu kas nors sužinotų, kad aš alkoholikė. Vistiek galvo
jau kad gal kaip nors aš jiems galėčiau padėti. Gal bus Ko
kia moteris? Gal galėsiu ką nors išversti išangių kalbos? 
Gal galėsiu papasaKoti ką žinau apie alkoholizmo ligą,ir 1.1

Pagaliau nutariau, kad tai yra Aukščiausio man skirta 
pareiga ir atsidavusi jo valiai, nuėjau į susirinkimą. Ta 
vakarą lijo. Aš per anksti nuėjau ir radau duris užrakin - 
tas. Tučtuojau norėjau bėgti namo. Galvojau, kad tikrai 
ieškojau sau bėdos. Bet kažkas neleido. Lyg turėtum įsi
tikinti, kad manęs tikrai nereikia. Bijojau, kad Koks pažįs
tamas nepamatytų, neg susirinkimo vieta buvo Pranciškonų 
Pensininkų kambarys ir tuo metu vyko rekolekcijos. Aš 
tiesiog drebėjau iš baimės ir negalėjau vienoj vietoj ilgiau 
nustovėti. Laksčiau iš lauko į vidų ir iš kampo į kampą,kol 
atidarė duris. Kai atidarė duris, aš tiesiog griūte įgriuvau. 
Kai įėjome ir atsisėdome už stalo ir uždarėme duris, jau
čiausi kaip "namuose". Pirmininkaujantis buvo blaivas, sa
kėsi turįs problemą su alkoholiu ir kad buvo Montrealyje ir 
atsivežė įkalbėtą juostelę.

Kai buvau paklausta, kodėl atėjau į šį susirinkimą pasa
kiau, kad dėl savo pažįstamo ir kad gaučiau informacijos. 
Pradėjome klausytis juostelės, ir mielas šiurpulys perėjo 
visą kūną, kai išgirdau viską, ką skaičiau ir girdėjau anglų 
kalboje dabar lietuvių kalboje. Vėl pasijaučiau kad grįžau 
"namo". Negalėjau sulaukti kol su tais lietuviais iš Montre
alio susitiksiu. Tada aš sau prisipažinau, kad esu alkoholi
kė ir lankau AA susirinkimus. Jie apsidžiaugė ir prašė,kad 
aš jiems padėčiau Įkurti lietuvių AA grupę Toronte.

1979 metais gruodžio mėnesį atvažiavo iš Montrealio AA 
nariai ir oficialiai įsteigėme Toronto lietuvių Auk Grupę.

Baimė valdė mane visą gyvenimą, ir džiugu prisipažinti , 
kad šiandien rečiau ir vis rečiau ta baimė iškyla. Man leng
va' suprasti, kodėl kiti bijo ateiti Į Auk. Ir atsimenu kaip at
einant į AA, aš nebežinojau kur eiti ieškoti pagalbos dėl tos 
savo ligos ir jaučiausi labai vieniša ir nesuprasta.

Lietuvių AA grupės durys atidarytos visiems vyrams ir 
moterims, kurie mano, kad turi problemą su alkoholiu. 
Atėję į mūsų susirinkimą įsitikinsite, kad anonimiškumas 
yra gerbiamas ir jūs būsite suprasti. M°s visi esame bu
vę ten, kur jūs dabar esate ir garantuojame kad yra Ima - 
noma atsipalaiduoti nuo Šios negailestingos manijos. Tie
siame jums ranką ir kviečiame jus su mumis siekti švie
sesnio ir geresnio gyvenimo. Laisvo nuo baimės ir alko - 
holio. Deimantė

/bus daugiau/
5 psl.
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Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA: = c ’

. __ .. , . Z už asm. paskolas nuo \2%
JO d.enų term, indei. Z už nekilnojamo turto paskol.

8 a'o už 6 ;nėn. term, indėlius Z (mortgages) :
8% % už 1 metu term, indėlius Z su nekeičiamu nuošimčiu
834%už 2 metu term, indelius S 1 metų .................  10%%
9 % už 3 metu term, indėlius = 2 metų........ 1 l į%
9'/z % už pensijų planų Z ......?*’....... ^2/1%
9 % už namų plarm Z ( fixed rate)
7/2% už specialia taup. s—ta Z su keičiamu nuošimčiu
7/i % už taupymo s-tas = 1 , 2 at 3 metų.. 1UJ^%
6 % už čekių s—tas (deo ) (variable rate)

AKTYVAI VIP$ 34 MILIJONŲ DOLERIŲ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieni ai s 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 šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: 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 - VIR$ 20 MILIJONU 

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienu term, indėlius... 8%
Antradieniais 10-3 Ę 180—185 d. term, i nd........  8% %

Trečiadieniais uždaryta E Term. ind. Įmetu..............8/2%
Ketvirtadieniais 10 — 8 = Term. ind. 2 metų...........
Penktadieniais 10—8 E Term. ind. 3 metų ....... 9'4%
Šeštadieniais 9 — 1 = Pensijų s—t a*..................
Sekmadieniais 9:30-1 f Spec. taup. s-tų............ 7'4%

= Taupomąja s—tų....... 7%
DUODA PASKOLAS: E Depozitų-čekių s-tq... 6 %

Asmenines nuo............ 124%
Mortgičius nuo . ... 11%— 13%

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75%jkainotc turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler’s cheques). Neimame mokesčio užjšralytus čekius 
bei apmokamas įvairias sajkaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto

patrauklūs. Apsižvalgius vi
duje, jaučiama, kad čia ne 
vargdieniams skirtas pasta
tas, bet ištaigingam ir pa
togiam gyvenimui, Tik svar
bu, kad gyventojų skaičiumi 
žymi persvara būtų lietuvių 
pusėje. Išnuomuotų butų jau 
ir dabar yra daugiau negu 
pusė, bet iki rudens privalo 
būti išnuomuota ir likusioji 
dalis, nes tuoj reikės mokė
ti paskolą.

Be abejonės, lietuvių pen - 
sininkų yra apsčiai Toronto 
apylinkėje. Tik pagarsi - 
nūs šių Namų projektą, buvo 
daug pritarimo,kad toks pas
tatas labai reikalingas, bet 
dabar, kai statybos koordi - 
natorius Henrikas Adomonis, 
jo pagelb įninka s Jonas Poš
ka ir daug kitų, deda visas 
pastangas kuo greičiau ir 
gražiau statybą užbaigti, su
sidomėjimas bendrabučiu lyg 
ir sumažėjo. Argi tiek daug 
kandidatų išmirė?

Jei kas žinotų ir pinigais 
įvertintų visus statybos ko - 
miteto rūpesčius, vargus bei 
darbo valandas, Įdėtas šioje 
statyboje, jiems iš anskto 
pintų laurų vainiką. H. Ado
monis kartais net 3-4 vai. 
nakties būna pažadintas sta
tybos kompanijos pareigūnų 
/kai jie posėdžiauja/, aptar
ti neatidėliojamus statybos 
reikalus. Ir taip pasitaikė ne 
vieną ir ne du kartus*. Per 
metus statybos reikalais tu
rėta apie 60 įvairių posė
džių. Kas norėtų tokios tar
nybos ir už tok| atlyginimą? 
Reikia pripažinti, kad visa 
grupė lietuvių pagelbininkų 
stovi užnugaryje, bet pirmi
ninkui visada tenka didžiau
sia darbo dalis. Tų pagelbi
ninkų galėtų būti ir daugiau, 
bet kur jie ?

Visuomenei svarbu žinoti, 
kad statybos darbų koordi- 
natorius/ir Klubo pirminin
kas/ H. Adomonis bei visi 
kiti padėjėjai, šiai statybai 
talkininkaujantys,dirba visai 
VELTUI.Jie tai laiko visuo
meniniu darbu Toronto lie
tuvių naudai. Jei kas kalba, 
ar mano kitaip, apie kokią 
kitą jiems naudą, išskyrus 
ačiū- labai klysta. Pra - 
džioje buvo galvojama apie 
atlyginimą bent pirmininkui, 
bet jis griežtai jo atsisakė .

tiek galinga, kad netik prisi
jungė didelius vokiečių, lie
tuvių, ukrainiečių, čekosiova- 
kų žemės plotus, bet dar ga
lėjo užpulti ir sovietų Rusiją, 
jau tada labai didelę bei gar 
lingą valstybę?

Atsakymas • šį klausimą 
bent dabar jau galimas: dide
lę ir kariškai galingą Lenki
ją tada sukūrė niekas kitas , 
kaip Anglija ir Prancūzija, 
tam, lead Lenkija atlaikytu 
"Raudonojo tvano" pavojų ir 
taip pat išlaikytų prispaustą 
Vokietiją, grąžinusią kerštu 
--revanšu už pralaimėtą Ka
rą.

Ne visi lenkai norėjo tokios 
Lenkijos. Paties Pilsudskio 
svajonė buvo visų Rytų -Vi
durio Europos tautų sąjunga 
prieš amžinus, galingus bei 
agresyvius priešus Rusiją ir 
Vokietiją. Daug kas iš tų lai- 
ku politikų irgi galvojo, kad 
susijuigusios tautos galėjo 
sudaryti tokią jėgą milijo - 
nais žmonių, kuriai nebūtų 
jokio pavojaus nei iš rusų, 
nei iš vokiečių pusės. Rusai 
ir vokiečiai savo ruoštu se
niai buvo sutarę pasidalinti 
Rytų Europą ir nutautinu — 
visas mažesnes tautas.

Juk Lietuvos — Lenkijos 
karalystės panaikinimas 
1895 metais tebuvo 1 to plano 
pradžia. 1940 metų sovie
tų dėka išvežimai bei masi
niai žudymai tebuvo to pi ano 
tęsinys. Hitlerinės Vokieti - 
jos masinis Rytų Europos 
gyventojų žudymas juk pil
nai atitiko to paties plano 
dvasiai. Po žydų turėjo at
eiti eilė kitoms tautoms. Da
bar sovietų Rusija tęsia tą 
patį plana netieK jau kruvi
nu. bet ne mažiau efektingu 
keliu. Bet grįžki me prie pa
grindinės istorijos, prie anų 
laikų politinių įvykių.

Bucų neteisinga švelninti 
tų laikų lenkų elgesį. Nebent 
tik tiek, kiek lenkai tada pa
tapo aKJ ai s prancūzų bei ang
lų įrankiais.. Susikūrę apie 
milijoną gana gerai ginkluo
tų vyrų kariuomenę, lenkai 
negalėjo nepajusti pagundos 
nušluoti visus savo kaimy
nus, nušluoti juos į savokrep 
šį. Negalėjo nesvajoti apie 
valstybę nuo ’'jūrų iki jūrų".

Prancūzai davė lenkams 
viską, įskaitant ir apie 700

TORONTO LIETUVIU PENSININKU NAMU STATYBA• w •»
ARTĖJA PRIE PABAIGOS

Balandžio mėnuo yra nu
sistovėjusi data šio Klubo 
metiniam susirinkimui. Ir 
šiemet tuo laiku |vyko susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
gana gausus narių skaičius . 
Buvo išrinkta nauja valdyba, 
bet jos branduolys pasiliko 
tas pats, nes valdyba ir iki 
šiol dirbo be priekaištų. Klu
bo pirmininkas taip pat liko 
tas pats, energingas Henri
kas Adomonis, kuris rūpina
si ir Pensininkų Namų staty
ba. Valdybon išrinkta kele
tas naujų narių, kurie susi
rinkimo buvo šiltai priimti , 
nes jie jau ir anksčiau yra 
talkininkavę. Susirinkimo 
metu daugiausiai narių dė - 
mesys buvo nukreiptas į 
svarbiausią šių metų pro
jektą - Pensininkų Namų- 
bendrabučio statybą.

Gegužės mėnesyje naujoji 
valdyba jau buvo sušaukusi 
posėdį, kuriame svarbiau - 
sias punktas - bendrabučio 
statybos raida.

H. Adomonis tuo būdu nori 
atiduoti savo duoklę visuo
menei ir suteikti garbę Pen- 

sienos sininkų Klubui.
Jau pats laikas apsispręs - 

ti Toronto lietuviams - ar 
mes tikrai norime turėti vi
siškai lietuvišką bendrabuti

Torontiškiai jau mato š) 
projektą beveik pilnai įgy
vendintą: stogas ir 
jau užbaigtos, bet vidaus | -
rengimo darbai užsitęs iki 
vėlyvo rudens. Tikimasi, kad 
Kalėdas pensininkai jau ga
lės švęsti savo Namuose, /be kitataučių priemaišų/ ir
Tačiau, kaip iš ankstyves-praleisti savo nerūpestingo- 
nių informacijų patirta, rei - jo, brandaus amžiaus pusę 
kalinga didesnio visuomenės 
pritarimo- kad tuos Namus 
patys lietuviai ir apgyven
dintų. Juose apsigyventi ga
lima ir nesulaukus pensi
ninkų amžiaus, nes pagal 
pensininkų statutą, nuo 55 m. 
amžiaus, galima priklausyti 
šiai organizacijai.

Paaiškėjo, kad dar yra la
bai daug neišnuomuotų butų . 
Tai negatyvioji pusė. Jeigu 
gyventojų didesnė dalis ne
bus lietuviai-tada svetimieji 
turės teisę dalyvauti ir ad
ministracijoje, o tai jau būtų 
didelis pralaimėjimas lietu
viams. Reikia tikėtis, kad 
baigiant butų įrengimą,atsi
ras daugiau tautiečių, norin
čių čia apsigyventi,nes įren
gimai, kaip matosi, tikrai

tarp savųjų. Jei taip - tai 
nuomuokime tenai butus. Ž.

st. Catharines

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.
ATEIK I LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
PENKTADIENI* 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE. 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591
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SVARSTYMAI APIE

PILSUDSKINĘ LENKIJĄ
Kiek tai lietė laimėjusią I- 

jį karą Prancūziją bei Angli
ją ir dalinai Ameriką, tai pa
saulinė spauda nė neminėjo , 
kad tos valstybės tada sukū
rė naują Europoą siaubą — 
pilsudsKinę Lenkiją.

Sukūrė tokią Lenkiją, kuri 
buvo pajėgi puldinėti netik vi
sus savo kaimynus, bet ir pa
čią sovietų Rusiją. Karą su 
bolševikų — sovietų Rusija , 
pilsudsKinė Lenkija pradėjo 
1920 m. balandžio 25 dieną.

Ir šiandieną išlikotas pats, 
kaip ir anais laikais klausi
mas: kokiu būdu po ilgos ver
gijos susikūrusi Lenkija buvo

savų karininkų. Aišku neda
vė tą viską paradams. Pil
sudskio įsitikinimu, pirmoje 
eilėje turėjo būti sunaikinti 
bolševikai, sovietai — vis 
tie patys rusai, kurie jau ta
da laikė Rytų Europą inte - 
graiine Rusijos dalimi. Te
belaiko ir dabar !

Pilsudskis, kad ir sulenkė
jęs lietuvis, tačiau nenusto 
jęs blaivaus lietuviško galvo
jimo. gerai r suprato, kad ir 
vieno milijono kariuomenė 
buvo permenka rusų nugalė
jimui. Jis plačiai skelbė, kad 
nenugalėti rusai—bolševikai 
vistiek neduos ramybės nė 
vienai kaimyninei tautai — 
valstybei. Įrodinėjo, kad ne
žiūrint jokių sutarčių, rusai 
vistiek puls, kai tik sustip
rės po revoliucijos, kai tik 
suras pirmutinę progą.

Pilsudskis pirmas puolė 
rusus — sovietus —bolševi
kus 1920 metais per Ukrainą 
šitokiu planu: išlaisvinta Uk
raina patampa pirmuoju (po 
Lenkijos) sąjungos—federa
cijos nariu. Po to eilė ateina 
Gudijai — Lietuvai. Šitas 
valstybes įtraukus į federa - 
ciją — sąjungą, Pilsudskio 
manymu, visos likusios vals
tybės tarp Baltijos ir Juodų
jų jūrų turėjo jau savaime 
įsirikiuoti.

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD ŠIŲ METŲ PRE
NUMERATA 16 dol. MIELI SK AITYTOJ Al,M EDEL SK IT E AT
SISKAITYTI UŽ ŠIUOS METUS.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ, LIAUDIES PASAKŲ ?
JOSE RASI IR GROŽIO,JUMORO.IR IŠMINTI ES Į

Bolševikai — rusai, savai- vų tautų, įskaitant ir Lenki
me aišku.pradėjo savo nau- ją, neatgavo jokios tikros 
dai galingą propagandą. "Len- laisvės, išskyrus žodinę-pro- 
kų ponai pasiryžo pavergti 
visas kaimynines tautas, o 
sovietai siekia jas visas pa
daryti laisvas" . Sovietų pri- 
poganda pasirodė tautoms 
prieinamesnė. Niekas apie 
lenkų ponus nebenorėjo nė 
galvoti. Iš Pilsudskio karo 
išėjo tik pavojingi dalykai. 
Nežiūrint lenkų didelio lai
mėjimo prieš rusus prie Var 
Šuvos, vistiek bolševikai 
frontuose stiprėjo, nors 
prieš juos kovojo ir Raitijos 
valstybės. Anglų, prancūzų 
menkai remiamos laisvųjų 
kraštų kariuomenės jų tar
pe ir Lietuvos, liejo daug 
kraujo, todėl anglai bei pran
cūzai padėjo daug pastangų 
karus sustabdyti ir pasiekti 
šiokią tokią taiKą su bolševi- 
Kais. Tokia taika ir buvo pa
siekta tais pačiais 1920 me
tais. Tuo būdu jie pasiekė , 
to, ko labiausiai bijojo.- su- 
3 ta odė "Raudonąjį tvaną 'pa
likdami jo spaudimą atlaiky
ti visom laisvę atgavusiom 
tautom. Tas prancūzam bei 
anglams sudarė gerą užuo - 
vėją laisvai gyventi, ekono
miškai klestėti. Gi laisvos 
tautos,įskaitant ir mūsų,li
ko visą nepriklausomybės lai
kotarpį kovoti su sovietų sub- 
versija, eikvojant ir taip ne - 
kokius tautos išteklius.

Kai laisvosios Europos tau
tos visokiais būdais gynėsi 
nuo sovietų spaudimo, Ang
lija, Prancūzija ir ypaeAme- 
ka pasuko į sovietų valsty - 
bės stiprinimo politiką. Go
dūs finansininkai įrodinėjo, 
kad sugriuvusi sovietų pre
kybos rinka, kartą atstatyta 
finansininkų milijonais, ga
lės atnešti laisvam pasauliui 
aukso kalnus. Užuot stiprinę 
Lenkiją ir kitas Kaimynines 
sovietų valstybes , finansi
ninkai pradėjo stiprinti so
vietų Rusiją. Iki maždaug R. 
Reagan'o atėjimo į valdžią, 
finansininkai paskolomis ne
tik išgelbėjo Rusiją nuo Hit
lerio smūgių, pastatė galin - 
gą jos pramonę bet ir dabar 
apginklavo iki dantų jos ka
riuomenę.

Jau H-rojo Pasaulinio Ka
ro metu buvo aišku iš kur pu
čia sovietus gelbėjantys vė
jai. Sovietai aišįtino finansi
ninkams, kad mažosios tau
tos Rytų Europoje niekam nė
ra naudingos, nė reikalingos, 
nes jos grąso laikai. Tos tau
tos, atiduotos sovietams, at
neštų laukiamą taiką, ramy- 
oę ir tada sovietai galėtų grą
žinti skolas bei atidarytų 
plačią rinką finansininkųpel- 
nams. Čia sovietai ir laimė
jo. Netik atgavo "prarastas" 
kitų tautų žemes,bet dar už
griebė didelius naujus gro - ^teVoTišeiŽe^istieknėra 
bius. Nė vienaouvusių lais— g šetkus
/Istorija seniai pamokė lietuvius, kas jos draugai. Sąjun
gas ir draugystes, kaip atrodo, reikės rinktis pagal tem
peramento artimumą ir charakterio patikimumą. Pabal - 
tijo valstybės ir Ukraina, jeigu iš viso reikės kokios są
jungos, būtų mums daug artimesnės. O su buvusiais prie-

pagandinę. Juk ir Lietuva d;r- 
bar skaitosi "laisva ', nors 
visur lie patys rusai,kaip ir 
carų laikais.

Niekas čia neteisina lenkų 
praeities politikos, bet ne len
kai laiko dabar pavergtą Lie
tuvą,© rusai — sovietai. Len
kai buvo permerki atsispirti 
prancūzų-anglų politinei ma
nipuliacijai, nuo kurios ir jie 
patys gaių gale patapo auko
mis. Jei ne išaugęs sovietų 
Rusijos pavojus netik prancū
zams, anglams bet ir pačiai 
Amerikai, tai vargu kas šian
dieną beprisimintų Rytų-Vi — 
dūrio Europos tautų laisvę. 
Politikų kai bos, pas aKos, y r a 
vienas dalykas, o realus fi
nansininkų apskaičiavimas ir 
visko rikiavimas yra visai 
kitas.

Netenka nė abejoti,kad so
vietų Rusija bus išgalėta, 
nes skurdus elgeta negali iš
silaikyti prieš bilijonierius . 
Reikalas tačiau yra kitoks. 
Rusija visiuek bus Rusija, 
kaip Vokietija vistiek bus Vo
kietija. Abi šios valstybes ir 
ateityje stengsis pasidalinti 
ir likviduoti kaimynines ma
žesnes tautas, Ko id a tada ga
lėtų būti išeitis ?

Aišku, kad tik tų tautų vie
ningume. Nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų tautos gali su
telkti nemažiau 200 milijonų 
gyventojų. Taigi, net perdaug 
atsilaikyti pr^ea rusus išsi - 
mėčiusi”s Azijos žemyne . 
Apie vokiečius tokiu atveju nė 
kalbėti nebetektų, nes būtą 
trigubai mažesni gyventojų 
atveju.

Apie kokią nors pilsudskinę > 
sąjungą ar konfederaciją ne
galima nė kalbėti, nes šie da
lykai seniai yra sutrūni j ę pra
eities kapuose. Bet sąjunga 
Vakarų Eur opos pavyzdžiu nė
ra išvengiamas dalykas, jei 
mažesnės tautos dar galvoja 
apie laisvę,nepriklausomybę. 
Bendra prekybos rinitą, bend
ras apsirūpinimas žaliavom, 
energija, bendras saugumas, 
kad ir po NATO sparnu.

Dabar jau pats laikas pa- 
galvoti apie toltius dalykus, 
nusisukant nuo tautinio anta
gonizmo taip sumaniai plati - 
namo užsimaskavusių sovie
tų agentų ar kitų žmonių, per 
eilę metų nieko nepamiršusių 
ir nieko naujo neišmokusių.

Laikas pakeisti pasenusias 
pažiūras j naujas kūrybingas. 
Jei anglai ir voleiečiai, vokie
čiai ir prancūzai, amerikie - 
čiai ir japonai,pravedę ne to
kias kruvinas tarpusavio ko
vas, kaip mūsų, sugebėjo pa
siduoti rankas to paties prie
šo akyvaizdoj^.tai kodėl mes 
to negalime padaryti ? O juk

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

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

IMAME UŽ: 
naktin, turto p«sk.___ _ 11 %
asmeninė* paskola*......13!6%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drcud a 
Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

Pareiškė, kad esąs atvykęs 
kaiptarnas rūpintis seneliais, 
ligoniais ir dvasiniais reika
lais, atsisakydamas bet kokių 
savanaudiškų patvarkymų kas 
liečia parapijos reikalus, 

Tam darbui atlikti yra iš
rinkta Taryba, kuri tvarkys 
visus parapijos reikalus, pa
statų remontu bei auto aikš - 
tės įsigijimu Jis pareiškė 
nesieksiąs jokio asm°ninio 
turto, jo noras yra tik kad 
parapija, vykdydama remon
tą ar kt. projektus, neįtrauk
tų jos į dideles skolas. Pa
reiškė, kad jam yra mielas 
kiekvienas lietuvis parapijie^ 
tis, atvykęs ar neatvykęs j 
šį sutikimo pagerbimą.

apsigyvenimo Hamiltone ir 
pasiryžęs jį toliau tęsti.Šiuo 
metu jis vadovauja pensinin
kų chorui, tvarko A V para
pijos iždą. Ilgus metus bu - 
vo AV Parapijos chore dai - 
ninku ir dirbęs su "Aukuro" 
Teatru.su žmona išaugino 3 
dukras, kurios irgi veiklios 
lietuviškajame gyvenime.

st.catharines
Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: 
deposltus (P.C.A.)................  6 %
santaupas.................... 7.75%
kasdienine* palūkanas 
už santaupas................ 7 %
•erm. depoz. 1 m.......... 9.5 %
term, depoz. 3 m. ...,.... 10%
reg. pensijų fondo......... 9.5 %
90 dienų depozitus ......9.25%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
r.uo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P-penktadien1 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. šeštadieniais nuo 9 v.r. Iki IX v.r.

Hamilton
ŠAUNIOS SUTIKTUVĖS 
NAUJAM KLEBONUI

Sutiktuvių balius su pro
grama įvyko š. m gegužės 15 
d. parapijos Jaunimo Centre. 
Svečių susirinko pilna salė. 
Be hamiltoniškių buvo atvy
kusių iš St.Catharines, Cam
bridge, Toronto ir kt. Sutik
tuves paruošė Aušros Vartų 
parapijos Tarybos visuome
ninė sekcija.

Įžanginį žodį tarė Tarybos 
pirm, p Stanevičius- Po to 
pakvietė programai pravesti 
K. Mikšį. Jis pristatė gar
bės svečius ir pakvietė me
ninę programą atlikti solistę 
Anitą Pakalniškytę, kuriai 
akomponavo muz. Linda Mar
cinkutę. Pirmoje programos 
dalyje padainavo 3 dainas: 
"Dainos, Muzika ir Gėlės" — 
žodžiai P. L e n berto, muz. 
O. Metrikienės "Jewel 
song"iš operos Faustas Gou
nod ir "Tykiai, Tykiai" muz- 
B. Bu dr i ū n o—liaudies dai
na.
*“ Vėliau Dari jai D ė k s n y tė i 
- Pow fili vadovaujant ir 
akomponuojant, pirmą kartą 
išėjo j sceną. Ramono Ci- 
p a r y t ė , Sandra C i p a r yt ė, 
Aldona G e d r i m a i t ė , Ra
mona K ve d a r a i t ė , Daina 
L auga lyte. Jaunos daini
ninkės padainavo:"Dainuoja 
žemė" — žodž. S. Jurgitos, 
muz F .Strolios;"Plaukia sau 
laivelis", St. Šimkaus; "Obe
lė ir up°lis" — M. Vaitkevi
čiaus; "Šienelis Ralio"—žo
džiai — D. Auginio, muz. F. 
Strolios.

Muz. Darija De ks nytė 
-Poneli yra gabi dirigen
tė, kuri savo telentą ir lais-

no Protėvių žeme"-- žodž.B. 
Brazdžionio, muz. B- Budriū- 
no Solistė padainavo dar vie
ną dainą parapijos klebono 
T.Juvenalio Liaubos, OFM 
garbei. Solistė ir jaunosios 
dainininkės iš svečių susi
laukė audringų plojimų.

Programos išpildyme da
lyvavo Liuda Stungeyičie- 
nė su savo kūryba— kumpi e- 
tais, kurie palietė buvusį ir 
naująjį parapijos klebonus .

Be abejo, tokie nuoširdūs 
žodžiai kiekvienam lietuviui 
ismigo f širdį ir tas įgalins 
parapijiečius dar labiau rem
ti užsimotus darbus. Klebo
nui baigus kalbėti, svečiai pa 
gerbė jį atsistojimu ir ilgai 
plojo. Taip pat sudainavo Il
giausių Metų.

Programą labai meistriš
kai pravedė K.M i k š y s . Sve
čiai geroje nuotaikoje vaiši - 
nosi Stasės Petkevičie - 
nė s labai skoningai paruoš
tu maistu.

J. Šarapnickas

Vėliau sekė sveikinimai ir 
dovanų įt°ikimas naujai atvy
kusiam kl°bonui.

Hamiltono Lietuvių B-nės 
pirm K. D e k s n y s pasakė L 
B-nės ir organizacijų vardu 
sveikinimo kalbą. Taip pat 
sveikinimo kalbas pasakė: 
Prisikėlimo Parapijos Toron
te vardu T. Liudas Ja nu š ka, 
Liet. Kankinių Parapijos kleb. 
J. St a š kus .Angelų Kara - 
lienės—kun. J.Butkus, OFM, 
"Tėviškės Žiburių" red. dr. 
kun. Pr. Gaida ir T. kun. 
Gr ausi y s iš Rochester!©,

Sol. Anita Pakalniškyte

PASITRAUKĖ Į PENSIJĄ
A Ifonsas JUOZĄ PA VIČIUS 

po 33 metų darbo "Dofasco" 
plieno įmonėje pasitraukė į 
pensiją.

Lietuviškuose baruose jis 
yra dirbęs visą laiką nuo

morrtreal
• KURUI Pauliui buvo su
rengtas smagus Bernvakaris 
pas Ireną ir Petrą Lukoševi
čius, dalyvaujant giminėms 
ir draugams. Jis yra Rasos 
Lukoševičiūtės sužadėtinis .

vai alki ai s nuo tarnybos su 
dideliu pasišventimu vado
vauja keliams li°tuvių cho
rams.

JAV.
Įteikta ir dovanų: lietuviš

ku raidynu rašoma mašinėlė, 
stula, ir du gyvi balti balan-

Programos užbaigai dai- džiai, kaip simbolis, nes Sv-
navo sol. Anita Pakalnis - 
kytė , akompanuojant Lin
dai Marcinkute i padaina
vo "Oh, M io Babino caro" iš 
operos "Giani Schicchi" G. 
Puccini, "Lauksiu Tavęs At
einant"— žodž. J. Lapašins- 
ko, muz. Raudonikio, i r "Ma-

Pranciškus juos mylėjo ir 
globojo

Paskutinis kalbėjo Hamil
tono Aušros Vartų parapijos 
kleb. T. Juvenalis Liauba, 
OFM. Jis suglaustai apžvel
gė, kaip buvo paskirtas į Ha
miltoną klebono pareigoms.

$ 1
our

wervice

50 kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

1983. V. 26

VEDYBINĖ SUKAKTIS
Felicija ir Stasys JANU- 

ŠONIAI šventė 50 metų ve
dybinę sukaktį. Pagerbimą - 
staigmeną jiems surengė 
draugai Jurgio G u d i n s ko 
iniciatyva, jo paties jau tik
rai neeilinėje rezidencijoje, 
prie pat Niagaros upės.

Oras šiemet nekoks, lyno
jo ir pagerbimo dieną,bet tai 
nesutrukdė gausiems drau
gams bei artimiesiems su
važiuoti iš apylinkės bei Ha
miltono ir Toronto. Suvažia
vo, pagerbė, apdovanojo lin
kėjimais ir dovanomis.

Kleb. Kęstutis Butkus su
teikė specialų palaiminimą. 
Buvęs kleb. Juvenalis Liau - 
ba atvyko iš Hamiltono pa
sveikinti sukaktuvininkų.

Stasys Janušonis yra bai
gęs aukštuosius komercijos 
mokslus Lietuvoje, todėl ir 
Kanadoje gerai vertėsi šio
je srityje. Dabar jau pensi - 
joje. Abu su žmona Felicija 
nuoširdžiai ir pastoviai yra 
įsijungę į lietuvybės darbą. 
Išaugino du sūnus,pasieku
sius gerų vietų statybinėje
inžinerijoje. Linkime šiems Jersey,lankėsi Montrealyje, 
tvirtiems lietuviams sulauk
ti dar daug saulėtų metų*.

Kor.

• KERŠYTEI Teresei buvo 
surengtas Mergvakaris-ant- 
rasis-"Pavasario" Mergai - 
čių iniciatyva AV Parapijos 
.salėje, kuris praėjo labai 
linksmoje nuotaikoje. Daly - 
vavo daug svečių,, įteikta 
malonių dovanų.

• LUKOŠEVIČIUTEI Rasai 
buvo surengti du Mergvaka
riai: jos sesers Inos ir Sil
vijos Akstinaitės-Staškevi - 
čienės iniauatyva S.irĄ.A. 
Staškevičių namuose. Daly
vavo apie 35 merginos /j/ ir 
moterys, jų tarpe ginta rie
tės ir skautės. Praleido ma
lonų vakarą, apdalijo dova - 
nomis besiruošiančią naujam 
gyvenimui.

Alma Drešerienė sukūrė 
ta pre’-0 jumoristinių kuple
tų, prajuokindama viešnias .

Kitas Mergvakaris laukė 
Rasos Toronte, Lietuvių Na
muose jaunojp giminių ir 
Jaunimo Sąjungos iniciatyva. 
Ta proga buvo paruošta ori
ginali ir įdomi programa , 
pravesta su jumoru ir pata
rimais vedybiniam gyveni
mui.
• PETRONIENĖ Jadvyga, 
/buv. Kizerskienė/ iš New

kuri anksčiau gyveno Verdu- 
ne.

• MAŽULAITIS Simas iš 
Victoria, B. C. , buvęs J mont- 
realietis, atvyko į Montrealį

GERAI VEIKIA MUSU 
TAUTINĖ PARAPIJA

Sekmadieniais šventovė 
pilna žmonių. Neateina tik kur praleido keletą dienų, 
keli tautiečiai, palikdami šią 
lietuvybės tvirtovę išlaikyti 
kitiems lietuviams, o išlai
kymui reikia nemažai lėšų.

Naujasis klebonas Kęstu - 
tis Butkus deda daug pastan
gų atnaujinti seną pastatą iš 
vidaus ir lauko. Pertvarko 
ir sodelį. Jau kuris laikas, 
kai parapijiečiai viską atre
montuoja, stiprina, gražina . 
Kiti padeda dar ir lėšomis. 
Daugiausiai paaukojo K. P. 
Šukiai - $300, bet nemažai 
duoda ir kiti. Kor .

[DOMUS MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Montrealio Apy
linkės Valdyba gegužės 8 d. 
AV parapijos salėje, po pa
maldų surengė Motinos Die
nos minėjimą.

Programa buvo įdomi ir 
sutraukė apie 200 svečių. 
Atvykstančios motinos ir 
moterys buvo papuoštos rau-

PAGERBIANT MIRUSI AUKOJO TAUTOS FONDUI

A. a. POVILUI VAITONIUI- Kanados Šachmatų Melste - 
riui, Šauliui iškeliavus į amžinojo poilsio vietą,giminės 
bei prieteliai Jo atminimui aukojo Tautos Fondui:

B. A . Stepanavičiai -$5O; P. G. Breichmanai —$25. ; po 
$20, - P. Armonas, G. A. Tarvydai, R. A . Siručiai, Z. A. Sta-
naičiai: po $15,-K. ir L. Meškauskai, B. E . Milašiai; po. 
$ 1O, - J. E. Bajoraičiai, A. M. Garkūnai, P. St.Kanopos, P. 
Vitas, M. Pike, J. B. Sadauskai, L. E.Klevai,St. Matulionis, 
Al. A. Patamsis, Z . ir Mrs. Didžbaliai, V. Narkevičius, J.
E. Bersėnai su šeima. Po $5, - L. D. Mickūnai, V. Ke žinai-
tis, V. Venckevičiaus; $ 1, - J. Jasimas.

Velionio žmonai Magdalenai,dukrai Vidai bei žentui 
Paul Mažo, dukroms Danutei , Nijolei, Rūtai, sūnui Al
girdui, visiems vaikaičiams bei artimiesiems liūdesio ir 
skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Dėkojame visiems aukotojams.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ

Hamiltono Apylinkė

GUY > 
RICHARD
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai I ietuvi am s patam auj a. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui‘'ar tai symui skambinkite: 364-1470

Anot paskaiti- 
nesavanaudiškas rū - 
vaikui - motiniška 

yra giliausia meilės 
skirianti ją nuo ki-

dono gvazdiko žiedu.
Įdomų Motinos Dienos 

proga žodį-paskaitą patiekė 
pirmą kartą Montrealyje gir
dimas paskaitininkas And
rius Valevičių s, kilęs 
iš Hamiltono. Jis studijavo 2 
m. Toronte ir Romoje filoso
fiją ir teologiją. Atvyko į 
Montrealį ir numato stud i - 
juoti toliau teologiją.

Savo paskaitoje pabrėžė 
šių dienų moderniųjų moti - 
nų- profesionalių moterų - 
problemas, 
ninkor 
pestis 
meilė 
rūšis,
tų meilių. Motiniškos meilės 
pavyzdžių citavo iš Brechto 
veikalų ir iš Biblijos.

Meninėje minėjimo dalyje 
pasirodė viešnios išOttawos 
- 1 merginų dainos grupė 
"Ramunėlės",vadovaujant ir 
diriguojant muz. Rūtai Siū - 
lytei. Disciplinuota daininin
kių grupė pradėjo "Dzū
kų daina" -grynai.be akom- 
ponimento ir tęsė dainų py - 
nę. Pažymėtina " Ar aš tau 
sese, nesakiau",kuri buvo 
apvalyta nuo barbarizmų, ir 
keletu retai ar visai negir - 
dėtų dainų repertuaru.Dai - 
nuota nuoširdžiai, jaučiasi ' 
didelis įdėtas darbas gana 
nelengvom dainom. Reikėtų 
atkreipti didesnį dėmesį į 
lietuviškųjų balsių ryškesnį 
ištarimą. "Ramunėlės" bu - 
vo gausių svečių labai šil
tai sutiktos.

KLB Montrealio A -kės 
Valdybos p-kas Vincas Pie- 
čaitis tarė užbaigimo žodį , 
pabrėždamas,kad kol moti - 
nos išliks lietuvėmis, išliks 
ir tauta, nes jos yra šeimos 
ir tautos širdis. Baigdamas 
padėkojo prelegentui bei vi
siems atvykusioms ir įteikė 
dainininkėms, dirigentei ir 
akomponiatorei Loretai 
Lukštaiteipo raudoną 
gvazdiką.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu ir giesme "Marija, 
Marija".

Minėjimą pravedė I.A da
rn o n y t ė.

Kava ir lengvas užkandis 
malonių talkininkių dėka at
gaivino svečius ir progra
mos dalyvius. b- n-

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

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

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

(/. i etxviams speciali nuolaida J 
{Atidaryta Šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO S 500.- IKI $ 7000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IS FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄ! BEI PERSIUVIMAI
Tel. 845 >2912 embassy fur

7 psi.

7

7

Teatru.su
grynai.be


/J/

montreal
• PAGERBIANT netikėtai 
mirusį J. R. SIMANAVIČIŲ 
Toronte, jo gerbėjai mont- 
realiečiai vietoje gėlių yra 
nutarę aukoti KANADOS 
LIETUVIU FONDUI.

Norintieji prie to prisidėti, 
prašomi aukas siųsti KLF 
Įgaliotiniui Br. Staškevičiui 
667 Allard, VERDUN,Que. , 
H4H 2C4.

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS

įvyks BIRŽELIO 14 d. , 
ANTRADIENĮ, 7 v. v. DOMI - 
NION Skvere, KATEDROJE- 
8 v. v. Dalyvauja Montrealio 
Aušros Vartų Parapijos Cho

J. Rimeikio vadovaujamas orkestras TRIMITAS linksmino svečius ”NL” Spaudos Baliaus metu .ras.
VISI Montrealio lietuviai

ir ORGANIZACIJOS kviečia
mos DALYVAUTI ir PRISI - 
MINTI bei LIUDYTI mūsų 
Tautos skaudžiuosius įyy - 
kius - genocidą.

Minėjimą, kaip paprastai- 
organizuoja Kanados Baltų 
Federacija;šiais metais va
dovauja latviai. Lietuvių eilė 
sekančiais metais.

KLB Montrealio Apylinkės 
Informacija

"PAVASARIS" VYKSTA I 
DAINŲ ŠVENTE

Montrealio Mergaičių 
Choras PAVASARIS vyksta į 
II-jų Pasaulio Lietuvių Die
nų Dainų Šventę Chicagoje.

Buvo manyta, kad AV Pa -

mas prisidėti prie autobuso 
išlaidų sumažinimo. Pir - 
miausia - kviečiame nedel
siant užsiregistruoti,kas ga
li vykti į Dainų Šventų. Su- 
augusiems-$15O, - studen - 
tams-$lOO. Antra-BIRŽELIO 
4 d., LOYOLOS Kolegijoje 
vyksta etninių grupių festi
valis, kurį organizuoja A Ui - 
ance Quebec. PAVASARIS 
yra numatęs dalyvauti prog
ramoje. Ta proga bus par
davinėjami lietuviški tortai 
ir pyragai, kuriuos iškeps 
jaunųjų dainininkių motinos.

Dėkojame ir džiaugiamės 
kad prie motinų prisidėjo ir 
keletas moterų, pažadėjusių 
prisidėti savo kepiniais:Jan. 
Blauzdžiūnienė - napoleoną,

DARBINGAS SUSIRINKIMAS
KLKM Draugijos susirin - 

kimegegužės 15 d. buvo ap - 
svarstyti einamieji reikalai. 
Į Montrealio skyrių Įstojo 2 
naujos narės: Elvyra Kra 
sovski ir Ona Lukauskienė.

Tartasi dėl dalyvavimo 
rudenį Toronte rengiamame 
Skyrių atstovių suvažiavime 
ir Draugijos veiklos 75 metų 
sukakties minėjimo. Jis į- 
vyks spalio mėn. 22 d.

Šio susirinkimo proga pa
skirta Vasario 16 Gimnazijai 
$ 50, -

Susirinkimas pasibaigė 
jaukiomis vaišėmis.

SKAIDRĖS "RŪTOS" KLUBO

PIRMOJI ALEKSANDRO 
STANKEVIČIAUS DAINU 
PLOKŠTELĖ

Šiomis dienomis išleista 
pirmoji mūsų jaunojo mu - 
ziko Aleksandro Stankevi- 
čiaus/Ale andre Stanke/ kū
rinių plokštelė. Joje yra 11 
modernių dainų kompozicijų.

Sveikiname’. Plačiau bus 
aptarta kitame ”NL" numer 
ryje.
• LUKOŠEVIČIŪTĖ Ina bai - 
gė bakalauro laipsniu Mont
realio Universitete farma
ciją. Baigusiųjų pokylis bu - 
vo surengtas Sheraton Cent - 
re. Ji planuoja toliau specia
lizuotis klinikinėje farmaci - 
joje.

rapijos Choras ir "Gintaro" 
orkestras vyks kartu ir už - 
pildys autobusą. Dėl susidė
jusių aplinkybių, pastarieji 
du vienetai į Dainų Šventę 
nevažiuos. Lieka tik PAVA
SARIS, kuris pasiruošęs at
stovauti Montrealį šiose 
svarbiose Pasaulio Lietuvių 
Dienose.

PAVASARIS kreipiasi Į vi
sus montrealiečius, prašyda-

D. Gražienė-tortą, E. Bitne- 
rienė- varškinį.O.Augūnie- 
nė- obuolinį, St. Petrauskie- 
nė-vaisinį, J. Mickienė /iš 
Longue ii/tortą, K. Jasutie- 
nė- auką $ 5.

PAVASARIS visoms nuo
širdžiai dėkoja ir prašo pri
sidėti kuo kas gali, kad nors 
vieną autobusą galėtume iš - 
leisti iš Montrealio į Pasau
lio Lietuvių Dienas. J. B.

SUSIRINKIME
Auksinio Amžiaus Klubas 

RŪTA šaukia Klubo narių in
formacinį susirinkimą 
BIRŽELIO mėn. 8 d., 1 v.p. p.

Po susirinkimo, Romas 
OTTO parodys skaidres iš 
savo kelionių po Egiptą.

Kviečiami atsilankyti ir 
Klubui nepriklausantys.

OR. J. M A LĮSK A
DANTŲ GYDYTOJAS 

14 4 0 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8233 

Namu.: 4 88-8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ
dantl gydytoj *

1410 <>u y Si. 
Suite 11-12 .Montreal V. Q. 
Tel: S32-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

V-TOJO PASAULIO LIETUVIU

JAUNIMO KONGRESO
PROGRAMAI PRAŠOME

REGISTRUOTIS PAS
INĄ L U K 0 š E V I Č I U T į, 
tel 366-1210

DĖMESIO SAULIAMS I
MIRUSIŲJŲ ŠAULIU, bro - 

lių -sesių KAPlį LANKYMAS 
įvyks BIRŽELIO 5 d. Ren - 
kamės 2 vai. p. p. prie koply - 
čios MONT ROYAL kapinėse.

A.M .

Šauliai rengia jonines
JONINES - Jonų - Petrų - 

Povilų pagerbimas rengia
mas BIRŽELIO 26 d., po 11 
vai. pamaldų, Aušros Vartų 
Parapijos salėje.

Meninę programą atliks 
PAVASARIS. Jonines rengia 
L. K. Mindaugo Šaulių Kuopa.

A.M.

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9a. m iki 70 p • ni. 

Scstodiuniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadlenioi-s i nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.

GREITAS . NEK Al NUOJ ANTI S PRISTATYMAS 

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

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
3404 RUE CENTPAIE. SUITE 209 
VILLE tASAllE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Metinis Sv. Onos Draugi
jos narių susirinkimas šau
kiamas GEGUŽĖS 29 d., po 
11 vai. pamaldų, Seselių Na - 
muose.

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

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

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: 931-4924

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. RUDINSKAS
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

GYVENAMŲ NAMŲ 
DRAUDIMAS

( Savininkams, Nuomininkams )

SU NUOSTOLIŲ APMOKĖJIMU PAGAL

ATSTATYMO VERTE.

SU NUOSTOLIŲ APMOKĖJIMU INVENTORIUI 

PAGAL JO DABARTINE ATPIRKIMO VERTE.v *

Teiraukitės kainu ir sąlygų! 
Dažnaiausiai rasite priimtinas I 
Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti !

KREIPTIS:

Adamonis Insurance Agency Inc.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel.; 722-3545
PASTABA: Si informacija apima Quebet/a provincija.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO agentūra

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

TEL. 727 - 3 120 Namų 3 76 -3 78 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_o__v * i kj J>_ JVi-S.-—d—,

LEONAS GDRECKAS 
SALES MANAGER

8 psl.

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

NOTARE

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

iTRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELI Al, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽiaGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

MIC
• .t L* '

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIUI 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE: ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Menuger'iu Leo GURFCKAS

GM

mumontreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 

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

8

8
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