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SAVAITINIAI
ŽODIS SOVIETAMS
LIEPOS 4 D. PROGA

JAV ambasadorius Mask
voje Arthur Hartman Ame - 
tikos nepriklausomybės 
šventės proga- liepos 4-ga
lėjo kalbėti Maskvos televi
zijoje.

Jis pareiškė, kad "Mes e- 
same taikos žmonės, kurie 
nori gyventi tik savo likimo 
skirtu būdu ir kurti geresni 
gyvenimą sau ir savo vai
kams. Tad esame pasiruošę 
tą saugų gyvenimą užtikrinti, 
žinodami, kad tai geriausias 
būdas išlaikyti savo laisvę 
ir neduoti progos karui.

Amerika nebus agresore 
prieš jokią kitą tautą. Mes 
nesiekiame kariniai pra
lenkti Sov. Sąjungą. Ameri
kos ginklai- branduoliniai ir 
nebranduoliniai- nebus var
tojami kam kitam, tik apsi
gynimui".

Jis tinkamai priminė So
vietų gyventojams/kurie pa
togiai "užmiršo",arba suk - 
tais būdais verčiami už
miršti/, kad Amerika ir So
vietai buvo alijantai prieš 
nacius,tačiau tos dvi super- 
jėgos tapo konkurentėmis 
dėl to, kad jų socialinės sis
temos yra skirtingos./Žino
ma, jis negalėjo tiesiai pa
sakyti, kad Sovietų ideologi
ja iš esmės reikalauja prie
varta užimti visą pasaulį.. ./

"Mes, amerikiečiai, nori
me, kad toji rivalizacija pa
jėgtų sumažinti karo grėsmę 
ir skatintų ginklavimosi ap
ribojimą".

Ambasadorius Hartman 
taip pat atsakė į Sovietų pro
pagandą, kad JAV ekonomija 
smunka," tempdama su sa - 
vim kapitalistinį pasaulį": 
"Šiemet mūsų ekonomija ve
da pasaulį iš rimtos ekono
minės krizės".

Gaila, kad ambasadoriui 
nebuvo kaip paklausti, kur y- 
ra pagerbti paminklu ' kare 
žuvę amerikiečiai, kurie gel
bėjo Sovietus nuo nacių, nes 
be jų - Sovietai niekada ne-
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ĮVYKIAI 
būtų galėję laimėti.. . 
PAGROBĖ MERGAITE 
REIKALAUJANT LAISVĖS 
AGCAI *

Emanuela ,15 m. .Vatikano 
kurjerio duktė yra pagrobta 
nežinomo asmens, kuris te - 
lefonu pareikalavo popie
žiaus Jono Pauliaus H-jo už
puolėjo Agca paleidipio iš 
kalėjimo.

Agca nubaustas iki gyvos 
galvos kalėjimo bausme, ne
seniai patvirtino,kad Bulga
rijos slaptoji policija ir So
vietų KGB buvo suorganiza - 
vę šį atentatą.

Kaip ir laukta, Sovietų ir 
Bulgarijos žinių agentūros 
paneigė Agca tvirtinimus.

Kaip žinoma, Italijos poli
cija suėmė vieną bulgarą ir 
kitus du apklausinė ja šioje 
byloje.Taip pat ieško 4 tur
kų, kurie atrodo, buvo prisi
dėję prie atentato.Popiežius 
pažadėjo daryti "kas įmano
ma",kad pagrobtoji mergai - 
tė būtų sugrąžinta.

PABĖGO I ŠVEDIJA LATVIS

Gegužės pabaigoje iš Lat
vijos į Švediją atskrido nedi
deliu vienmotoriu, dvispar - 
niu lėktuvu jaunas, 30 m. 
amžiaus latvis. Kaip švedų 
spauda rašo,jis atrodė labai 
pavargęs ir išsigandęs. Jį ap- 
klausinėja Švedijos kariuo - 
menės pareigūnai.
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MONTREALIO LIETUVIAI,PADĖKIME MŪSŲ JAUNIMUI TAIP PAT GRAŽIAI UŽBAIGTI KONGRESU, 
KAIP KAD JIS BUVO GRAŽIAI PRADĖTAS IR VYKDOMAS. DALYVAUKIME VISI

PLJ KONGRESO PROGRAMA

PL7JC UŽPARMMA?
ketvirtadienį, į liepos 2Td.

•REGISTRACIJA ■ Sheraton Mount 
1455 Peel St.

Royal Hotel

openktadienį, Įliepos 22d
.REGISTRACIJA - Sheraton Mount
.12=00- vai.- SPAUDOS CONFERE'NCI |A

Sheraton Mount Royal Hotel
.8=00 vai. pm. - SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI 
McGill University - Student Union Ballroom

3480 McTavish St—

Royal Hotel

$5.

$

S

- •šeštadienį,
.lOOC

liepos 23d.
vai. a.m. -TURISTINĖS KELIONĖS

Sheraton Mount Royal Hotel$9. 
om. - UŽDARYMO BANKETAS

Le Palais des Congrės de Montreal ~ 
201 Viger Ave. West - Vakarienė ir Sakiai_ $25.
9^00 vai. p.m. - UŽDARYMO ŠOKIAI

BUS ATŠAUKTAS, 

KARO STOVIS LENKIJOJE
Kardinolas Glemp pralei

do 11 dienų Vatikane ir grįž
ta atgal į Lenkiją. Jis padė
kojo Popiežiui už atsilanky
mą, kuris a'trodo, palengvins 
Lenkijos situaciją: šio mėn . 
pabaigoje žadama panaikinti 
karo stov|, paleisti politinius 
kalinius ir Vatikano pastan
gomis Lenkija gaus 2 bil.dol 
lengvomis sąlygomis, kad 
galėtų išbristi iš nepaken - 
čiamos ekonominės stagna - 
cijos. Na, taip apeita Sovie
tų Sąjungos "broliškoji" te r— 
ba.
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Le Palais dės Congrės de Montreal—$1O.
^■sekmadienį, [liepos 24 d

TOO vai. p.m. - IŠKILMINGOS MISIOS 
Katedroje - Mary Queen of the World 
kampas Dorchester Blvd, ir Mansfield St. 
3:OO vai. p.m. - KONCERTAS

OKUPANTUI VIS UŽKLIŪVA LIETUVOS ISTORIJA
"Laisvės Radijo" tyrimo skyriaus biuletenyje (1983. IV. 12) 

išspausdintas Kęstučio Girniaus straipsnis apie varžtus, su 
kuriais susiduria rašantieji apie Lietuvos istoriją. Anot 
Girniaus, tautinis sąjūdis Lietuvoje skundžiasi,kad valdžia 
mėgina apriboti Lietuvos istoriją kompartijos ir jos ideo - 
loginių pirmtakų istorija. Šis skundas ne be pagrindo. Iš 
visų dizertacijų istorinių mokslo kandidato laipsniui, ap- 
robuotų 1971-1981 metų bėgyje, tik penktadalis susijęs su 
Lietuvos istorija be sasąjos su komunizmu; 90% visų di - 
zertacijų nagrinėjo klausimus, susijusius su kompartija 
ir Sovietų Sąjunga. Jau nuo 1977 metų kompartija pradėjo 
vis aiškiau reikalauti, kad istorikai turėtų telktis į Lietu
vos "komunistinį" laikmetį. To ypač įsakmiai pareikalau
ta iš Etnografinės draugijos.

Expo Theatre - Cite du

ATSISVEIKINIMO ‘
ŠOKIAI

BILIETUS [VISUS PARENGIMUS GALIMA ĮSIGYTI "LITE ’* PER DAIVA^ PIECAITYTį .

PROGRAMA : VIOLETA RAKAUSKAITĖ, estradinė dainininkė is ANGLIJOS 
PAULIUS RAJECKAS - mimas is NEW YORKO 
MONTREALIO ANSAMBLIS "GINTARAS”

McGil I University 
Union

VISUS !
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f z’ Lietuvos i Bais virtimą! U t iftikimybą Kanadai!
P our la liberation de la Lituenie! Layouts an Canada!
for liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

leidėjas nl spaudos bendrovė.
Redaguoja REDAKCINĖ KOLEGIJA
T ei e fonas • f 514 )366—6220

Second Cloas Moli. Reglofrotlon Mr. 19S2. Rotom geologo gvoronfoerf.

Po«togo poid ot Montreal,CP. PobllohoW by the Independent' Lithuania 
P ubli thing Co. at mi tfoorge St., La Įgilo, P.O. N»P 1C4

Metinė prenoigeratoa kaina Kanadoje — S 16.00
Rėmėjo — S 20______________________

P. S. Hcndradarbii^ar korespondentą spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai sali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, urąJinami 
tik is anksto susitarus. U! skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

SVEIKINA V-ji PL JAUNIMO
KONGRESĄb

MIELAS PASAULIO LIETUVIU JAUNIME,

MES, OKUPUOTOS LIETUVOS JAUNIMAS, SVEIKI
NAME VISUS SUSIRINKUSIUS.Į V PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESĄ . SVEIKINAME JUS VISI, MAŽI 
IR DIDELI, TIEK LAISVI, TIEK KALINIAI IŠ LIETUVOS 
AR IŠTREMTI UŽ JOS RIBŲ. NORS FIZIŠKAI ESAME TO
LI, ATSKIRTI VANDENYNŲ IR SPYGLIUOTŲ UŽTVARŲ, 
BET DVASIOJE ESAME IR BŪSIME KARTU SU JUMIS , 
NES MUS VISUS JUNGIA STIPRŪS KRAUJO RYŠIAI, VIE
NIJA BENDROS IDĖJOS, TIKĖJIMAS, KOVOS TIKSLAI . 
MES VISI ESAME TOS PAČIOS LIETUVĖS MOTINOS VAI
KAI, NORS IR IŠSIBARSTĘ PO VISĄ PLATŲJĮ PASAULI- 
MUS RIŠA KARŠTA LIETUVOS MEILĖ IR SUSIRŪPINI
MAS VISOS TĖVYNĖS LIKIMU. MES VISI ESAME VIENA 
TAUTA, VIENA GALINGA JĖGA , KURI DAR SUDREBINS 
PASAULI-

MES NUOLAT STEBIME JUS, JAUČIA ME_JŪSŲ MIN
TIS, ŽAVIMĖS JŪSŲ ŽYGIAIS IR DARBAIS. JŪS ESATE 
MŪSŲ BALSAS PASAULYJE. TEBŪNIE TAS BALSAS 
SKAMBANTIS IR NESUSTABDOMAS’. TEBŪNIE JŪSŲ 
VEIKLA IR DARBAI SĖKMINGI. LINKI M TURININGAI IR 
PAKILIA NUOTAIKA PASTOVYKLAUTI, O ATSTOVAMS 
STUDIJŲ DIENŲ METU APSVARSTYTI, IŠ KUR MES ATĖ
JOM, KAS MES ESAME IR KURIUO KELIU TURIM EITI 
BEI PADARYTI SVARBIUS NUTARIMUS. TELAIMINA JUS 
DIEVAS IR TEPADEDA ĮPRASMINTI SAVO EGZISTEN - 
CIJĄ VARDAN LIETUVOS KANČIOS KELIO SUTRUMPI - 
NIMO.

ŽVELKITE Į LIETUVĄ, KAIP MES ŽIŪRIM Į JUS . 
PADĖKITE MUMS DVASINIAI IR FIZINIAI, KAD MUSŲ VI
SŲ VIENINGA KOVA ATNEŠTŲ MUS Į LAISVĄ,NEPRI - 
KLAUSOMĄ LIETUVĄ’.

DAR LABIAU SUTELKIME GRETAS, AKTYVINKIME 
VEIKLĄ, STIPRINKIME SAVO TAUTINU SĄMONĘ, TO
BULINKIME SAVO LIETUVIŠKĄ KALBĄ IR SKELBKIME 
LIETUVOS VARDĄ VISAME PASAULYJE. IŠGIRSKIME 
KUDIRKOS VARPO BALSĄ; KELKITĖS,' KELKITĖS, 
KELKITĖS ’.

ĮPRASMINKIM>TĖVŲ,SENELIŲ IR BOČIŲ PRALIETĄ 
KRAUJO IR AŠARŲ AUKĄ UŽ MYLIMĄ TĖVYNĘ.

PIRMYN Į ŠVIESIĄ ATEITĮ KARTU SU JUMIS ’.

OKUPUOTOS LIETUVOS JAUNIMAS

AMERIKIEČIŲ INFORMACIJOS CHICAGOJE

APIE II PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS

• RADIJO STOTIS W FMT kiekvieną dieną labai gražiai 
/ ir n e m o k-a m a i/ garsino I LITUANI operą. Ji daž
nai transliavo operos ištraukas ir grojo "Lietuviais esa
me mes gimę" melodiją. Padėkos laiškai iš Įvairių pa - 
vienių asmenų, ar ir grupių būtų tikrai labai Įvertinti. Ne
apsileiskime ’.

• CHICAGO TRIBUNE birželio 24 d. laidoje buvo plačiai 
aprašyti II PLD Įvykiai ir CHICAGO SUN TIMES skelbė ir 
rekomendavo atsilankyti Į Lietuvių Mugę, kuri susilaukė 
nepaprasto pasisekimo.
• CHICAGO SUN TIMES birželio 27 d. pirmame pusla
pyje spalvota nuotrauka reklamavo lietuvių festivalį ir iš
spausdino straipsnį 44-tame puslapyje apie Lietuvių Die
nas. Jame suminėti šių dienų svarbiausieji Įvykiai, PLB- 
nės siekiai ir lietuvių tautos tragedija.

VASAROS ATOSTOGOS!
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA", KAIP IR SPAUSTUVĖ, 

KUR ATIDUODAMAS SPAUSDINTI MŪSŲ LAIKRAŠTIS, NUO 
LIEPOS 15 DIENOS IŠEINA VASAROS ATOSTOGŲ.

KITAS "NL” LIETUVOS NUMERIS BUS IŠLEISTAS 
RUGPJŪČIO VIDURYJE.

"NL" ADMINISTRACIJA IR TOLIAU PRIIMA VISĄ KO - 
RESPONDENCIJĄ.

VISIEMS MIELIEMS BENDRADARBIAMS, TALKININKAMS 
IR SKAITYTOJAMS LINKIME PUIKIOS VASAROS ! "NL" 

2 psl.

Mūsų didvyriai lakūnai: Stasys GIRĖNAS ir Steponas DARIUS 

LITUANICA PRIEŠ 50 METŲ 
".........LITUANIKOS laimėjimas- tegu sustiprina jaunųjų
Lietuvos sūnų dvasią ir Įkvepia juos naujiems žygiams.

LITUANIKOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas Į At 
lantd vandenyno gelmes tegu auklėja lietuvių atkaklumą 
ir ryžtingumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai Įveiktų 
klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei ’."

Šiemet, LIEPOS 17 d. sueina 50 metų nuo narsių, pa
siryžusių Amerikos lietuvių lakūnų žygio pasiekti savo 
tėvų žemę iš New Yorko per Atlantą Į Kauną.

Žygis buvo drąsus. Paprastu keleiviniu lėktuvu,be 
radijo komunikacijos ir parašiutų, be šiais laikais savai
me suprantamų modernių Įrengirm^perskristi Atlantą bu
vo nepaprastai rizikinga. Mūsų tautiečiai -DARIUS ir 
GIRĖNAS savo skrydžiu prisidėjo prie aviacijos pažan - 
gos /jos istorijoje jie užima II-ą vietą/. Jų tyra meilė 
Lietuvai ir. lietuviams šviečia iš kiekvieno jų testamento 
žodžio, kiekvienas jų darbas liudija jų žodžius. Minint jų 
žygio 5O-metį- žinome, kad šiuo metu sutampa dar te
bevykstančių Pasaulio Lietuvių Dienų- V-tojo PL Jaunimo 
Kongreso- nuotaikos ir visų mūsų Įsipareigojimų, rūpes
čio ir meilės savo tėvynei pareiškimai. Mūsų jaunimui- 
jau čia gimusiam ir augųsidfa ar augančiam- jų. žygis ir 
idealizmas primena geriausias lietuvio charakterio ypa
tybės ir ,gal bent iš dalies, jie patys save juose atranda.

Steponas DARIUS ir Stasys GIRĖNAS savomis sutau
pomas nusipirko lėktuvą už $3.200. Tai buvo Bellanca 
firmos lėktuvas,CH-3OO Pacemaker modelis, ser. 137 . 
Lėktuvas tolimam transatlantiniam skridimui nebuvo pri
taikytas. Reikėjo naujo motoro bei kitų patobulinimų. Vie-
šai paskelbus apie šio skrydžio sumanymą, lietuvių vei - 
kėjai suorganizayo fondą ir tuojau pat buvo sulinkta apie 
$8. 500. Lėktuvo perdirbimui buvo išleista apie $6. 250. 
Lėktuvo ilgis - 8 ir 1/2 m/28 pėdos/, sparnų ilgis 15 m. 
24 cm./5O pėdų/, aukštis 2 m. 60 cm. Propeleris suko
si 37 kartus per sekundę, t.y. 2.190 kartų per minutę. Vi
dutinis greitis- 195 km./121 m. / per valandą,maksima - 
linis greitis - 250 krru/155 m. / per valandą. Paruoštas 
lėktuvas galėjo skristi be nusileidimo 9.650 /6.OOOm./, 
vidutiniškai 52 valandas.

Iš New York*o Į Kauną yra 7.186 km/4.466 m./. DA
RIUS ir GIRĖNAS 1933 m. LIEPOS 17 d. ,11 vai. 25 min. 
prieš piet pakilo iš New York’o aerodromo. Laimingai 
perskrido visų bijomą Atlantą ir jau buvo pasiekę Vokie
tijos teritoriją , Brandenburgo sritį po vidurnakčio. Ties 
Soldino miesteliu, miškezapie 130 km. Į rytus nuo Ber - 
lyno, siautė audra. Iki Kauno buvo likę tik 650 km./4O4 
mylių/, arba 3- 4 vai. skridimo. Bet - čia lėktuvas, užkliu
vo už pušų viršūnių ir nors žemai skrido, krito su didele 
atatranka. Tiksliai nežinoma,kas atsitiko. Žinoma, kad 
audros užklupti, kad buvo pavargę, bet visi instrumentai 
puikiai veikė ir jie gerai manevravo savo skridimą. Pa-
kilo kalbos, kad juos apšaudė vokiečių nacių sargybiniai,kad dė paskirti jiems kunigu Kuršaitį - ir jei karalius Įvykdy-
balzamuojant buvo rasta Girėno kūne kulkų, kad visą rei
kalą nutylėti maldavusi Vokietijos vyriausybė. . .Lituanica 
buvo nuskridusi 3984 mylias /6411 km, / ir buvo skridusi 
be sustojimo 37 valandas ir 11 minučių. DARIUS ir GIRĖ
NAS PAPRASTU LĖKTUVU TADA BUVO NUSKRIDĘ TO
LIAU be sustojimo, negu garsus lakūnas POST’as ir to
liau negu LINDBERGH’as./Pirmą vietą ilgiausio skridi
mo be sustojimo tuo metu turėjo du lakūnai iš New Yor- 
k’o, nuskridę Į-Istanbulą 1931 m. Darius ir Girėnas už
ėmė antrąją vietą/.

Po karo, nuo 1945 m. Soldino miestelis dabar pri - 
klauso Lenkijai ir Lituanikos žuvimo vieta vadinasi da - 
bar Pščelnik. Katastrofos vietoje po 1 metų buvo pasta
tytas įspūdingas granito paminklas su Įrašais lietuvių , 
anglų ir vokiečių kalbomis:" Čia žuvo lietuviai lakūnai- 
Atlanto nugalėtojai Steponas Darius ir Stasys Girėnas" . 
Pastatytas lietuviškas kryžius, aikštelė aptverta.

Abu lakūnai gimė Lietuvoje, bet atvyko Į Ameriką 
vaikų amžiaus- Darius 11 m., o Girėnas 14 m.

Steponas DARIUS studijavo technikos mokslus, pasi
žymėjo sporte- beisbole,krepšinyje ir futbole. Įstojęs Į 
JAV kariuomenę savanoriu, dalyvavo 1918 m. kautynėse 
Prancūzijoje prieš vokiečių armiją, buvo sužeistas.Ap - 
dovanotas dviem karo medaliais. Grįžo Į Chicagą, 1920 
m. su būriu Amerikos lietuvių savanorių atvyko Į hepri- 

klausomą Lietuvą ir Įstojo Į Lietuvos kariuomenę, vėliau 
Į.Karo Mokyklą, kurių baigė jaun.leitenanto laipsniu. Jis 
lankė ir aviacijos kursus ir 1923 m. tapo Lietuvos Karo 
Aviacijos lakūnu. Stojo savanoriu vaduoti Klaipėdos Kraš» 
tą, buvo sukilėlių grupės vado padėjėju. 1927 m.gavo ka
ro aviacijos kapitono laipsnį.

St.Darius aktyviai dirbo ir vadovavo Lietuvos Fizi - 
nio Lavinimosi Sąjungoje,Sporto Lygoje, redagavo ir ra
šė straipsnius "Šproto" žurnale. Yra parašęs knygą apie 
sportą ir - svarbiausia- pritaikė lietuviams Įvairių spor
to šakų taisykles.

Būdamas gabus ir plačių interesų, lankė Universite
te Humanitarinių Mokslų Fakultetą.

1927 m. išvyko vieniems metams atostogų Į Ameriką. 
Po to čia Įsijungė Į JAV civilinę aviaciją, Įsteigė lietuvių 
aero klubą "Vytis" ir susidraugavo su Stasiu GIRĖNU sa
vo tikru likimo draugu, nors to tada dar nežinojo. . .

GIRĖNAS pateko Į Ameriką, būdamas 14 m.amžiaus. 
1917 m. stojo savanoriu Į JAV armijos aviaciją ir pasida
rė Aviacijos mechaniku. 1919 m.grįžo Į Chicagą,dirbo lie
tuvių taksi bendrovėje ir lankė lakūnų mokyklą. 1924 m 
Įsigijo profesinio lakūno laipsnį. Nusipirkęs nedidelį lėk- 

, vežiojo keleivius ir davė skraidymo pamokas.
1928 m. susitiko su Steponu Darium. Jų draugystė iš

vystė planą, kaip išgarsinti Lietuvos vardą visame pasau
lyje- perskristi Atlantą be sustojimo iš New York* o Į Kau
ną.

Neapsakomas liūdesys užgulė visą lietuvių tautą, su
žinojus, kas atsitiko Soldine. Didvyrių lakūnų kūnai buvo 
atvežti Į Kauną.

Jų užbalzamuotus kūnus, lakūnų aprangoje, pa šarvo - 
tus Karo Muziejuje prieš laidotuves,lankė nenutrūkstamos 
virtinės Įvairaus amžiaus žmonių. Mėlynų ir baltų hiacin
tų vazonai ir kalnai gėlių mirgėjo vaškinių žvakių švieso
je.

Šimtatūkstantinės minios užtvindė gatves laidotuvių 
procesijoje, lydint didvyrius Į jiems paruoštą mauzoliejų 
Kauno kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo visa Lietuvos vy
riausybė ir visų užsienio vyriausybių atstovai, kariuome
nė, organizacijos. Lietuvai užuojautas pareiškė daugybė 
užsienio valstybių.

Jie apdovanoti pomirtiniais aukščiausiojo laipsnio VY
TIES ordinais, šaulių žvaigždėmis ir skautų padėkos ženk
lais. Jų vardais buvo pavadinta Aviacijos Eskadrilė, spor
to vienetai, apie 300 gatvių pavadinta Dariaus ir Girėno 
vardais, taip pat daugybė aikščių, tiltų,mokyklų. Dariaus 
gimtinė Rubiškės kaimas pasivadino Dariaus vardu. Su
kurta bareljefų, medalių, paveikslų, poemų, muzikos kūri
nių jų atminimui.

LITUANICA I- laimėjusi žuvo, ir žuvusi- LAIMĖJO, 
surišdama atsiminimu ryšiais. DARIUS IR 
GIRĖNAS laimėjo, nes Įkvėpė meilę Tėvynei visiems jos 
vaikams šiapus ir anapus Atlanto’.

Minėdami DARIAUS ir GIRĖNO 5O-metĮ - papasako
kime apie juos savo vaikams ir vaikaičiams. Įsigykime 
jų albumą. Pasididžiuokime jų ryžtu. b.

• Stengiamasi, kad DARIAUS ir GIRĖNO 50 metų skridi
mo per Atlantą sukakties proga būtų išleistas JAV pašto 
ženklas. ŠĮ sumanymą stipriai pa remsime, rašydami sku
biai laiškus šiais adresais: CITIZENS STAMP,Advisory 
Committee,475 L’Enfant Plaza, SW, WASHINGTON,DC, 
20260 ir THE HONORABLE WILLIAM F. BOLGER,
Postmaster General of The United States, WASHINGTON, • 
DC, 20260.

• BROOKLYN’e DARIŲ ir GIRĖNĄ mini LIEPOS 16 d. , 
Bus aplankytas Floyd Bennet Field aerodromas , iŠ kur pa
kilo LITUANICA I prieš 50 metų. Dabar tas aerodromas 
dar naudojamas. Jis priklauso dAV Aviacijos bazei.

• NEW YORK’o Šaulių Kuopa numato KULTŪROS ŽIDI - 
NIO didžiojoje salėje surengti plataus masto DARIAUS ir 
GIRĖNO žygio minėjimą,pakviesdami kalbėti asmenis,ku
rie dalyvavo LITUANICOS krikštynose, lakūnų išlydėjime, 
lėšų telkime. Bus rodomos ir filmos iš krikštynų ir la - 
kūnų- didvyrių laidotuvių Kaune. Ruošiasi išleisti ir kele
to atvirukų seriją.

KAI SAVOS KALBOS ŽODŽIAI ATGYJA

Kai vieną kartą Fridrikas Kuršaitis Tilžėje 
pasakė pamokslą, tai vietos žmonėms taip patiko jo lie - 
tuviškųjų žodžių tarimas, jog šie tuoj po pamosklo siun
tė karaliui " nuolankiausią prašymą", kuriuo melste mel- 

siąs šitą jų prašymą, tai jie karalių mylėsią taip karštai, 
kaip gali tik lakštingalėlė mylėti. . . Šio prašymo karalius 
neišpildė. Neįvykdė jis ir daugelio kitų vargšų lietuvnin
kų prašymų nepersekioti jų gimtosios kalbos. O karaliaus 
ministras karalystės seime iškilmingai pareiškė, kad"lie- 
tuviai neturi jokios teisės lietuviais pasilikti". /’./.

Iš:A . Sabaliauskas "Žodžiai Atgyja"
IŠ ŽEMĖS REFORMŲ LAIKŲ - KAIMŲ SKIRSTYMAS

1906 m. ,paskelbus rusų "Didžiąją" žemės reformą , 
Lietuvoje caro valdžia pradėjo naikinti kaimus. Tačiau , 
daug darbo nebuvo padaryta.

Lietuvai tapus nepriklausoma v a 1 s t y - 
b e, neišskirstyti Į vienkiemius kaimai užėmė apie 2 mil. 
hektarų plotą.

Kaimų skirstymo reikalavo ūkininkai. Tai buvo būtina 
ir krašto žemės ūkio kultūrinimo ir intensyvinimo sume
timais. Tačiau labai greitai jo negalima buvo padaryti , 
nes tuo pačiu metu reikėjo dvarus parceliuoti. Be to, be
siskirstančius Į vienkiemius ūkininkus teko remti kredi
tu, o pirmais nepriklausomo gyvenimo metais laięvų pi
nigų krašte labai maža tebuvo. Dėl to kasmet būdavo iš- 
skirstomi į vienkiemius nedideli plotai ir darbas ilgai už
truko. Nuo 1919 m. iki 1937 m. pabaigos buvo išskirstyta Į 
vienkiemius apie pusantro mil. hektarų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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CIVILIZACIJOS
J.J.B. 

/tęsinys /
’’Norėjau, Įsėdęs kūrybos laivelio, praplaukti ra - 

miu pakraščiu ir, kaip kažkas pasakė, gaudyti smulkias 
žuveles stovinčiuose bočių vandenyse...

O Tu, brolau Kastaliau, privertei mane* iškėlus 
žėglius, išeiti atviron jūron..

/GIRDONIS,"Gudų Kilmės ir Žygdarbių” įžanga/

I- Vakarinių Prūsų / saksų-sėsnų/ ’’krikštas” 
ir naikinimas /774-804 m./.
Iš istorijos gerai prisimename rytinių prūsų /Ost - 

preussen/ "krikštą ugnimi ir kardu", bei jų išnaikinimą. 
Tai buvo pabaiga ilgo karo, kuris prasidėjo su vakarinių 
prūsų /Westpreussen arba saksų- sėsnų/ žudymu dar 
KAROLIO DIDŽIOJO /768-814/ laikais:

"Nuo Prūsų šalies,lyg sparnai debesies,padangė
mis raitosi dūmai. Tai gaisrų ugnis,šviečia dieną 
naktis, liepsnoja ir girios ir rūmai... "

Po Romos nukariavimo mūsų kardais ir pagimdymo 
Europos tautų bei valstybių, prasidėjo Europos for
mavimasis, kuris užtruko kelis šimtmečius. Tuo laiku 
labiausiai iškilo s i k a m b r i ų arba frank ų/liau- 
dų/ krikščioniška valstybė, kuri Karolio Didžiojo laikais 
perėmė ir Vakarinės Romos Imperijos titulą.

Viskas gal ir būtų užsibaigę gražiuoju, jeigu ji nebū
tų sumaniusi "apkrikštyti" vakarinių prūsų /saksų/ , 
kurių kraštas tęsėsi tarp Reino ir Elbės, kur buvo vyriau
sia Balto- Aisčių sostinė Rikaičiu ose /Rikių 
mieste, Ritterdam/.

KAROLIUI ar KARALIUI /Charlemagne/ užėmus Im
perijos sostą , pirmieji 1O metų praeina taikingai. Relka- 
lai pablogėja su Eresbųrg /gal Herresbourg ar 
Rikaičiu/ apsupimu ir šventojo ąžuolo iškirtimu bet su - 
naikinimu/Irminsul/. Po to, sakoma, kad "visa diduo- 
menė geidusį prisijungti prie frankų" ir net pasipriešinu
si valdovui W I D U K I ND /Wittiking/ bei liaudžiai.Ta
čiau šis VYČIŲ VALDOVAS sukyla prieš frankus 779-780 
metais, sunaikindamas jų armiją prie Suendtal.

782 m./taip vadinama "Journee de Verden"/ K a r o- 
1 i o armija netikėtai užpuola ir išnaikina apie 4. 500 
vakarinių prūsų Arijų /saksų/ didikų.

783-785 m. sukyla visas kraštas tarp Reino ir Elbės, 
kur tuo laiku gyveno vakariniai prūsai/plg. Vytauto Didžio
jo žodžius: "Aš greitai pagirdysiu savo žirgus Reino upė 
je!" - priminimas vakarinių prūsų, jo tėvų palikimo/. At
rodo, tuo laiku Krivio Krivaičio sostinė iš Rikaičiu per
keliama | Arkonos gerai sustiprintą pilĮ Ruegen saloje.

785 m pasirašoma "taika" tarp V y č 1 ų V a 1- 

Kaip Plito, Gausėjo ir Įvairėjo Ėdmenys /VERTĖ A. V,/

DEŠINĖ JE-
IsruČio vaizdas is C. Hartknoch'o 
’"Alt—und Nsues Preussep , 1684 
Frankfurtas .

d o v o /Widukind ar Wituking/ ir Karolio Didžiojo, su 
sąlyga ’’apkrikštyti visus vakarinius prūsus Attlgny yie - 
tovėje”. Pasekmė - praradimas laisvės ir uždėjimas mo
kesčtų. A

Tarp 792 ir 799 m. s aks a i lovoja prieš "dime 
ecclesiastiQue" uždėjimą. To pasėkoje apie pusė vakari
nių prūsų deportuojami į Franciją /tarsi Į Sibi
rą, baudžiant/, o jų vieton atgabenami katalikai frankai 
/kas primena kacapus ir vėliau sovietus Rytprūsiuose/.

804 m. paskutinis frankų žygis ir vakarinių prūsų pa
sidavimas. ..

2r "Trenkia PERKŪNAS iš giedro dangaus’.’
Tarsi maskolių įsiveržimas į Lietuvą ir Rytprūsius, 

kuris iššaukė partizanų žygius, taip ir kadaise Karolio 
užėmimas Vakarprūsių, iššaukia Krivių Krivaičio ir mū
sų jūros laivyno Vyčių - Vytingių kerštą.

Taip, 793 m. .birželio 8 d., mūsų laivynas staiga pa
sirodo prie tarp Anglijos-Škotijos Lindisf ar n’ o sa
loje esančio vienuolyno. Tai greičiausia buvo jų stebėjime 
punktas, kuris informuodavo imperatorių apie mūsų laivy
no judėjimą. Ši sala radosi, strateginėje vietoje, nes pro 
ten buvo praplaukiama, norint pasiekti Europos kontinen
tą, visą Franciją.

Ten staiga pasirodęs mūsų laivynas apverčia viską 
aukštyn kojomis ir staiga pradingsta iš akių. Š| įvyki liu
dija užsilikęs akmens paminklas, kuriame išbraižyti pa
veikslai bei simboliai kalba patys už save: vienoje pa - 
minki o pusėje matyti du žmonės, atsiklaupę prieš dangiš
kas apsaugojančias Arijus jėgas - Perkūno kūjl.Sau 
lę, Mėnuli ir Pergalės Ranką/Kr.Krivaičio pa
laiminimą, tarsi Puntuko akmenyje’./; kitoje paminklo pu
sėje- 7 vyčiai /jūrų kariai/, iškėlę kardus ir dviašme - 
nius kirvius artinasi kylio formuotėje...

Visas tų dienų katalikų pasaulis nustemba ir klausia, 
kas čia atsitiko. Tuo tarpu KAROLIS, susijungęs su s 1 a- 
v a is, atidaro dvigubą frontą prieš vakarinius prūsus.

798 m. jis puola Wi g mod te n s ir kovose prie 
Šventime /prie dabartim Bornoeved, vak. Holsteine/ 
juos nugali, ištrenkiamas iš krašto 10.000 vyrų, moterų 
ir vaikų!

799 m. mūsų laivynas užima I o n a salą, esančią 
tarp Anglijos ir Airijos, paruošdamas bazes Europos kon
tinento atakavimui. Tais pat metais puldinėjamas franco- 
frizų pakraštys ir Karolis yra priverstas organizuoti jū
rų laivyną. Visa bėda- jis neturi nei laivų, nei patyrusių 
jūrininkų.

804 m. Karolis išvaro iš krašto Nordalb i n - 
g i e ns, t. y. Į šiaurę nuo Elbės- /lot.Alba arba Balta/ e- 
sančius prūsus ir jų vietoje atkelia slavusObod- 
rites, jo "konfederatus". Pasikvietęs I Hollingstedt 
jų princą TRASCO, apdovanoja gausiomis dovanomis1 ir 
jam paveda ši prūsų kraštą. / bus daugiau /

♦♦♦ MOKSLO K R O N / K A ***

APIE VERTIMO MENA IR JO PAVOJUS 
«»

"Sakoma, kad japonų veiksmažodis MOKUSATSU turĮs 
keturias skirtingas reikšmes (| ką nors), paniekinančia ty
la palydėti (ką nors) praleisti ką nors negirdomis, arba pro
tingai ko nors išlaukti. (Aš verčiu iš anglų kalbos). Tai, 
kaip matom, substilus veiksmažodis ir ta jojo perdidelė 
reikšmių gausa, yra buvus,sakoma, Hiroshimos bombar
davimo priežastis, Bent tai aš išskaičiau Prancūzijos gro
žinės literatūros vertėjų draugijos „informaciniam biulete
nyje. \

1945 metais liepos mėnesį sąjungininkų vadai susirenka 
Potsdame ir siunčia Japonams ultimatumą, pabrėždami, 
kad "bet koks neigiamas atsakymas iššauksiąs bematant 
masini sunaikinimą"; Norėdamas, be abejo,laimėti laiko 
apsispręst ministeris pirmininkaą Suzuki atsako ji apspi- 
tusiems žurnalistams MOKUSATSU, kas jo mintyse gali 
reikšti , jog jis priima tą Įspėjimą dėmesin, bet tuo tarpu 
nedaro jokių komentarų. Bematant tarptautinės žinių agen
tūros pliekia komunikatus, skelbiančius, kad japonų vy
riausybė pasitikusi ultimatumą su panieka irnesiteikian— 
ti netgi l j| atsakyti. Įtūžę amerikiečiai nusprendžia tada 
pasirint biauriausią bausmę, ir už dešimties dienų teškia 
Hiroshimon pirmą atominę bombą žmonijos istorijoje.

Marthe Robert.
/Parinko R A D A RAS/

/tęsinys/
Tačiau, pradedant graikų civilizacija, per labai trumpą 

laiką visKą nustelbia vynuogės. Nuo pat pradžių pastebima, 
jog vyno ragautojas, kartą ji mėgęs, nepajėgia domėtis kuo 
kitu. Vynas glaudžiai rišasi su meile ir jos netekimu, jis 
palydi džiaugsmus ir liūdesius, pasisekimus ir pralaimė
jimus, jis žėri visam grožyje, kai esama su draugais, pra
sismelkia visur. Jis paaštrina protavimą, pragiedrina po
ilsio valandas. JI geria per karą. Juo antspauduojamos 
sutartys: paliaubų, taikos, prekybos. Kai kuriose seno
vės kultūrose negerti vyno tai tolygu "apkiaust", prarasti 
bet koki bendravimą su artimu, liautis mąsčius...

Iškyla kita problema. Kam tada ji atmiešt ("krikštyti"). 
Galima aiškint tą įproti rūpesčiu nenugirdyti, "nenutašyt" 
pergreit simpoziumo dalyvių. Bet atrodytų, kad jis atsi - 
rado dėl kitų priežasčių. Šenovės vynai būdavo tiršti ir 
stiprūs, 16° ar 18° laipsnių.

Paprastai manoma, kad tada žmonės gėrę jauną vyną. 
Faktinai buvo priešingai, bent gerų vynų atveju. O klasi
kiniai autoriai visada pataria išlaikyti vyną bent penketą, 
10 ar 15 metų.

Senovės žmonių galvosenoje nebuvo taip svrbl vyno kil
mė kaipo tokia, bet jo tinkamumas visokiausių kitų gėri
mų pagrindui. O i jų sudėti įeidavo vanduo (gėlas Ir jūrų 
vanduo), medus, sakai ir visokiausi kvepalai. Kvepint 
vyną, ypatingai gėlėm, atrodė tada aukščiausiu menu.

Apicijus mini vynus iškvėpintus rožėm, žibutėm Ir t.t. 
Šis Įprotis aromatizuoti vyną išsilaikė gerokai ligai Iki 
viduramžių galo. Dar ir mūsų dienom galima rasti vyno- 
žagos: balto vyno - cassis ("Kirto"); rečiau raudono vyno 
- cassis, vadinamo kardinolu, komuuarii ar raudongūžė- 
liu Tai mus nukelia l seną vynožagos praeiti-

- O —

Viduramžių Kulinarija

Tenka konstatuoti, kad tarp viduramžių ir antikinio pa
saulio kulinarijų esama kur kas daugiau panašumų* negu 
skirtumų. Pagrindiniu skirtumu yra tai, kad žmonės vidur
amžyje, bent jo pradžioj,pažįsta kur kas mažiau būdų ga
minti valgi. Maždaug iki 13-to š. vidurio kepimo plytos bu
vo jiems dar nežinomos. Buvo naudojami milžiniški židi — 
niai.kur ant iešmų sukosi mėsos,o židinio vidury ant vašų 
kabojo katilai, kuriuose šuto daržovės. Savaime supranta
ma, nebuvo kalbos apie valgius iškeptus pečiuj arba visus 
troškintus patiekalus, mėsas padažuose, kadangi nebuvo 
galima reguliuoti šilumos. Tik 12-to amžiaus pabaigoj vi
duramžinė kulinarija pasivys antikinio amžiaus lygi, vėl 
pamėgdama pečiuje, dažniausia kepyklos krosnyje, iškep - 
tus valgius ir troškintos mėsos patiekalus.

Vis labiau aptinkamas pas to meto žmones pomėgis 
transformuoti maistą l kažką, kuo jis nėra. Pavyzdžiui 
"perrėdytipovą" ar ^'parėdyti gulbę", taip sakant, keptą 
paukštieną apkaišyti tikrom plunksnom. Kitas bruožas , 
primenąs antikinio pasaulio tradicijas, tai pomėgis pokš
tų, apgaulių, kuris truks iki 16-to amžiaus pabaigos. 
Viduramžis mėgavosi balsingos mėsos griūties vizijomis. 
1983. VII. 14

Šyentė įsivaizduojama kaip ilga procesija, kur ant didžiu
lių sidabrinių padėklų nešami milžiniški kepsniai— ver
šienos, stirnienos, briedienos, šernlenos vienam gale, o 
aplink išdėstytos žąsys, kurapkos,tetervinai. Labai daž
nai pokylio salėj smilkinami kvepalai. Šis paprotys išsi
laikė iki 18-»to amžiaus pradžios.

Turtingųjų klasės valgiais, kaip tenka pastebėti, yra iš
imtinai mėsa. Bet buvo normalu maišyt mėsą su žuvim. 
Taip, sakysim rašoma, kad Dagobertui III-jam viešpatau
jant, buvo paduodami Į stalą jauni asiliukai, prikimšti un
gurių, paukštukų ir aromatinių žolelių. Pradedant 16-tu 
amžium, imama maišyti saldumynus su sūrymu, dėti cuk
rų (pakeitusi Antikos medų), taip pat vaisius į mėsos pa
dažus, ir tie dalykai išliko kulinarijoj iki 18-to amžiaus, 
jei ne dar vėliau- Pastebimas taip pat paprotys valgyti 
šviežius vaisius prieš valgi. Istorikai mano,kad jis būdin
gas renesansui. Tai netikslu.

Kai dėl vynų, •— jų esama visokių. Yra iš Paryžiaus apy
linkių, tuomet apsodintų vynuogynais, bet yra ir iš Graiki
jos, Palestinos, Kipro salos — liuksusinių, prabangi ųvynų. 
Yra taip pat daug aromatizuotų vynų, kurie nepaprastai mė
giami — iškvėpintu anyžium, abstntu, vanilija, muškatu, 
gvazdikėliais, imįfu. Nežiūrint to, geriančiais laikomi 
Burgundijos vynai ir 1395 m. karaliaus Pilypo Drąsiojo po
tvarkis bando apsaugot juos nuo padirbimų.

Viduramžio mityboj pastebimas dažnas vartojimas ungu
rių. Taip pat silkių. Vėžiukų ir gėlo vandens žuvų buvo ap
lamai apstu. Lengva buvo pagauti žuvis, nes buvo mažai 
žuvautojų. Kraštas buvo retai apgyventas. Šiuo atžilgiu 
mus stebina faktas, kad viduramžyje nebuvo tarp liaudies 
ir vadovaujančių klasių mitybos tokio skirtumo, koks jis 
atsiras 17-to amžiaus pabaigoj ir 18-tam amžiuj.Pažymė
ki m tarp kitko, kad kai kalbama apie 17 amž. žemdirbius, 
yra sakoma, jog jie maitinęsi "šaknelėm" (racines). Tuo 
žodžiu tačiau nusakomi šakniavaisiai — morkos, burokai, 
griežčiai, ropės. Dar 19-to amž. pradžioje virimo knygo
se žodis "šaknelės"naudojamas aptarčiai viso, kas auga po 
žeme.

Švenčių meto liaudies patiekalu viduramžyje buvo "gali- 
mafreja’*— pusiau sriuba, pusiau — troškinys (ragout), ku - 
rin Įeidavo kapota mėsa, vištiena, lašiniukai, vynas,prie
skoniai ir "verjus"bei "cameline". "Verjus"yra rūgšties 
padažas, kuri pagamindavo iš anksto įvairiais būdais iš 
citrinų sunkos, serbentų arba neprinokusių vynuogių. O 
"cameline" tai dar vienas "pagrindas'’, padarytas maišant 
prieskonius — vaniliją, činčibirą, gvazdikėlius, pipirus su 
actu ar tuo pačiu "verjus".

Mes neturim, deja, viduramžių kulinarijai pažinti (ar 
bent stambiai to gyvenimo daliai pažint)jokio gastronomi
jos traktato ir kitokio rašto Šaltinių, ir mums tenka vado
vautis vien švenčių aprašymais,© tai nepatikimas dalykas. 
Bet pradedant 14-tuoju amžium dalykai pasikeičia, nes pa
sirodo pirmosios po Apicijaus virimo knygos. 1306 m. pa
sirodo "Traktatas, kuriame rašoma ir mokoma, kaip pa
ruošti ir pagerinti priesKoniais visokias mėsas pagal tai, 
kaip yra įprasta visuos kraštuos".

Prisiminkime, kad cukrus buvo laikomas priesKoniu. 
Atrastos Tripolio teritorijoj Kryžiaus Karų metu cūkra- 
švendrės ar"meduoliniai nendrai"buvo vieninteliu cukraus 
šaltiniu, prieinamu Vakarų Europai, Nuo 13-to š. cukrus 
pakeičia medų kaip saldinimo priemonė. Kretoj, Sicilijoj, 
Maderoj, Andalūzijoj bus sėkmingai bandoma aklimatizuo
ti cukrines nendres.

IŠ visų to laikotarpio veikalų, Taillevant’o Le Vlandier, 
pasirodęs 1490 m. yra dokumentas suteikiantis viduramži
nės kulinarijos sintezę. Kur glūdi Taillevant’o įnašas ir 
originalumas. Būdamas tradicijų žmogus, jis priskiria; 
nepaprastą svarbą padažams. Be minėtosios "cemeline" 
jis pats išradęs kelias "dodines". Bet Taillevant’o origi - 
nalūmas neapsiriboja vien naujų receptų įvedimu. Jis par 
tobulina, pagerina, atgaivina senai vartotus receptus. To
kius kaip liaudyje populiarias"garbures", savotižkus tirš
tus viralus, kur Įeina daržovės ir duona. (Išlikusias,tarp 
kitko, baskų srityje).

Bet kas ypatingai krenta l akis, tai kokiam laipsnyje to
ji kulinarija gimininga antikinei kulinarijai. Sąrašas prie
skonių, kurie vartojami 14-15-tam amž. atitinka veik žodis 
žodin tam sąrašui, kuri randam prieš dešimti šimtmečių, 
rašytuos Apicijaus tekstuose. Pažangos maža. Tiesa, pa
mažėl! atsiranda vietinės išimtys. Italijoj, sakysim, pasi
rodo makaronai ir vermišeliai, bet juos dar naudoja vien 
kaip priedą prie troškintos mėsos valgių.
Žodelis Apie Kiniečių Kulinariją

Pažymėk'.m, visų prma, kad viduramžių pabaigoj Kinijos 
kulinarija yra jau kokių 3,500 metų senumo.. Antra, kad 
valgio gaminimą kiniečiai laikė menu. Kinija yra vieninte
lis kraštas pasaulyje, kuriame mokslininkai, filosofai, 
moralės gynėjai, politikai ir poetai yra parašę savo asme
ninius traktatus apie valgi ir sukūrę nuosavus receptus.

Kiniečiai pramato produktų saviveiklos reikšmę. Jie 
Įvedė ton harmonijon naują elementą, būtent konstatavo 
medžiagų atsparumo dėsn|:jų patiekaluos gretinamos dar
žovės, kurios tirpsta gomuryje su tomis, kurios traška 
tarp dantų. Yra aitrūs padažai, o šalimais švelnūs. Jie 
siekia niekad nepažeisti "kamerinės muzikos" gomuryje . 
Taip pat nepateikti patiekalo, stokuojančio kvapo ir sko
nio.

Vėliau 19-tam amžiuj, Cournonsky pasakys, kad ; apie 
kulinarijos vertę galima pradėti kalbėti tik tada, kai pro
duktai valgyje yra išsaugoję savo skoni". Kiniečių gastro
nomijos menas kaip tik ir taikos Į vis didėjant! sudėtingu
mą patiekalo sumanyme ir vis auganti paprastumą jo re
cepto Įvykdyme.

Neužmirština, kad kiniečių kulinarijos pobūdi sąlygojo 
viena išorinė aplinkybė, vienas nedateklius—kuro stoka. 
Tai privertė kiniečius virėjus išdirbti metodus, kųriųdė- 
ka būtų galima pagaminti valgi per 10-15 minučių antprie- 
kaistuvio. Žodžiu, jiem teko gerokai apmąstyti kas bus 
maišoma 'drauge, atsižvelgiant gamybos trukmę. Gyveni
mas jų nepataisė. Ačiū Dievui .’

/bus daugiau/
3 psi.

3

3



Buvo trys vyrai — vienas storas,vienas plonas ir vie
nas labai senas. Jie sėdėjo kartu prie ilgo rašomojo sta
lo, apkrauto bloknotais ir pieštukais, dalindamiesi tarp 
savęs užrašais, jį tardydami. Tas labai senas daugiau - 
šia kalbėjo, balsu, pilnu mirties nujautimo.

— Jūsų vardas.
Bjaurus kuprys pilku apsiaustu piktai į juos žiūrėjo , 

sėdėdamas savo nepatogioj medinėj kėdėj.
— Nėr’ vardo, — jis suurzgė.
Išskėstais, gumbuotais pirštais jis apdengė kelius . 

Jo stambūs žandikauliai buvo baisiai išsišovę, net ir jam 
ilsintis. Dabar raumenims susitraukus po ausimis ir stG 
ram kaklui išsikišus į prieki, buvo matyti apatiniai dan
tys.

— Jūs turite turėti vardą.
— Aš nieko neturiu turėti. Duok man cigaretę.
- Duosime tau cigaretę, jei mums pasakysi savo var

dą, - švelniai sušnibždėjo storasis.
— Rumpelstiltskin, - sušnypštė kuprys. Jis ištiesė 

ranką. — Cigaretę.
Plonasis pastūmėjo sidabrinę dėžutę per stalą. Kup

rys ją sugriebė, nukando filtrą nuo cigaretės galo,staigiu 
galvos judesiu išspjovė ant grindų ir Įsikišo dėžutę l ap
siaustą. Jis griežtai pažiūrėjo į plonąjį.

— Degtuką.
Plonasis palaižė lūpas, pasikniso kišenėj ir ištraukė 

sidabrini žiebtuvėli, priderintą prie dėžutės. Senasis ran
ka palietė plonąjį.

- Aš čia vadovauju, — pasakė jis kupriui. - Aš esu 
Prezidentas.

- Tu juo jau per ilgai buvai. Degtuką.
Prezidentas beviltiškai paleido plonojo ranką. Žieb

tuvėlis nuslydo stalu. Kuprys jo ugnele pridegė nudras - 
kytą cigaretės galą. Tada pastūmė atgal, išsišiepęs be 
jokio džiaugsmo. Plonasis pažvelgė } žiebtuvėli, bet jo 
nepaėmė. . , )■

— Aš ne toks senas, kaip tu, - atsakė Prezidentas. — 
Nė vienas nėra toks senas, kaip tu.

— Tu tai sakai. -
— Dokumentai rodo. Tu buvai surastas 1882 metais , 

Minsko gubernijoj ir atvežtas pas carą. Tu jam nedaugiau 
pasakei, negu mums, ir todėl buvai uždarytas kameroje 
be šviesos ir apšildymo, kol prakalbėsi. Buvai išleistas 
iš kameros 1918 metais, tardytas ir panašiu būdu toliau 

prižiūrimas dėl tos pačios priežasties. 1941 metais tave 
atidavė mokslininkų grupei ištirti. 1956 metais buvai nu-

Juozas Šilėnus

VEIDU Į ŠIAU R Ę
II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis

24/ 82 /tęsinys/
Nors pelkių plotas yra gera 

gamtos užtvara ir ji kol kas skaitoma kaip niekeno že
mė. Bet vokiečiai ją atydžiai saugoja iš gerai Įruoštų ap
kasų tinklo. Iš anapus pelkių su atplaukiančiu, vėjeliu at
plaukia ir rusiški keiksmažodžiai ir mums pažįstami,tėvą 
Staliną ir komunistų partiją šlovinančių dainuškų ir bala
laikų garsai.

Varnagė ir Gefreiteris .ragina mus paskubėti, kad iki 
aušros būtų baigtas apkasų kasimas. Skubam net sušilę . 
Sužvanga kastuvų plienas, pumps i metamos žemės, pra - 
kaitų rasoja kaktos. Skubam ne dėl raginimo, o dėl gali - 
mos rytmečio ginklų audros, kuri dažniausiai prasideda 
su auštančios dienos šviesa. Tuo metu geriausia yra 
būti sausose pajūrio slėptuvėse. Su auštančio rytmečio 
šviesa, žaliame miško samanų kilime,
išryškėja nauji, geltono smėlio apkasai, j kuriuos iš bun
kerių, po nakties poilsio ateina kovose, užsigrūdinę karei
viai ir su ginklais išsidėsto dar kraujo nemačiusiuose ap
kasuose, laukti netoli esančio priešo.

Mes, savo uždavinį atlikę,grįžtame atgal l pajūri.Te 
kančios saulės švytėjime miškas alsuoja atbundančiu pa
vasariu. Virš aukštų pušų viršūnių dideliais ratais suka 
klegančių varnų pulkai, ant padžiūvusių šakų čirškauna 
žvirbliai, sausam stuobry kalena genys, pageltusius pu - 
šies liemeniu liuoksi voveraitė. Iš gilių pakalnės griovių 

. plaukia dar užsilikusio sniego vėsuma, griovio dugnu lyg 
žaltys, vinguriuoja sraunus upeliukas. Skeveldrų nukapoti 
beržų viršūnėm žaidžia auskiniai saulės spinduliai. Nuo 
pajūrio atklydusios žuvėdros klykaudamos plevena putų 
išpraustais sparnais, pamiškės taku nušokuoja iš guolio 
išbaidytas ilgaausis kiškis.

Išeiname iš miško. Iš vienkiemių sodybų kaminų ne
kyla įprasti rytmetiniai dūmai, nesigirdi liuobinio lau - 
kiančių gyvulių bliovimo, vištų kudakavimo, šunų lojimo 
ir arklių prunkštimo. Pastatai tušti, atvirom durim, nuo 
sprogimų išbyrėjusiais langų stiklais, vėjų ir sviedinių 
apardytais stogais, skylėtom sienom dvelkia paslaptin - 
gaiš, vaiduoklių lankomais kapais. Virš laukų plynumos , 
visoje savo didybėje iškilusi '"Piramidė” saugo jai patikė 
tą žemės plotą. Jos viršūnėje aukštai iškilę priešlėktuvi
niai pabūklų vamzdžiai akylai seka platų erdvės gaubtą . 
Jos pašonėje, lyg laukiniai jaučiai ,f žemę įsirausę stūk
so dideli plieno milžinai tankiai budriai saugodami J He«- 
ensprungą vedant} kelią. Šalia praeinamo tako, dirvos 
pakraštyje dar vis tebesĮsiūbuoja pakartieji. Nuo laiko, 
vėjo ir lietaus jų kūnai ištyso, pajuodo ir apsinuogino 
Prieš juos J žemę įbesta lenta su mirties sprendimo įra
šu, kiekvienam praeinančiam patvirtina žiaurią dienų tik
rovę.

4 psl.

PUSLAPIS®
siųstas l Vorkutos darbų stovyklą. 1963 metais vėl buvai 
tyrinėjimų objektas, šį kart Berlyne. Surinktieji doku
mentai rodo, kad tu iš savo tyrinėtojų išmokai daugiau , 
negu jie iš tavęs. Jie nieko neišmoko.

- Kuprys vėl išsišiepė.

2
— A lygu pi r ? Jude ergo cum sedebit, ųuidąuid 

latet apparebit, nil inultum remanebit.
— Nebūk toks savimi patenkintas, - švelniai pašniž - 

dėjo storasis. Prezidentas tęsė.
— 1967 metais tave nuvežė l Ženevą. 1970 metais ta

ve priglaudė benediktinai Berne, ir su jais pasilikai be
veik per visą Septynių dešimtmečių karą. Dabar tu esi t 
čia. Jau aštuoni mėnesiai, ir su tavim elgiamasi gerai.

Kuprys užgesino cigaretę, ją Jtrindamas 1 stalo nu
blizgintą raudonmed}.

— Mums tavęs reikia, - sakė plonasis. - Tu turi 
mums padėti.

— Aš neturiu nieko daryti. - Jis išsitraukė dėžutę iš 
savo apsiausto, paėmė šviežią cigaretę, nukandęs išspjo
vė galiuką ir laikė dėžutę rankoj. - Degtuką.

Plonasis pastūmė žiebtuvėli per stalą. Kuprys užsi
degė cigaretę ir grąžino žiebtuvėlį. Jis sutrynė cigaretę 
ir paėmė kitą. - Degtuką.

Plonasis vėl pastūmė žiebtuvėli per stalą, ir kuprys 
kudakavo iš džiaugsmo.

Už Prezidento nugaros langą dengė sunkios užuolai - 
dos. Jis staiga mostelėjo, ir plonasis jas skubiai atitrau
kė.

— Žiūrėk, — Prezidentas sakė. Spragsinčios ugnys ir 
dūmų sūkurių juostos metė per langą šešėlius J kambarį. - 
Taip yra visur. Mes negalime užgesinti, bet jei sužinotu
me, kaip tu pajėgei per jas iš Europos išeiti. . .

Kuprys suktai išsišiepė ir nurijo degant} cigaretės 
galiuką. Jis žvelgė nuo vieno vyro į kitą su dideliu pas i - 
tenkinimu.

— Aš tave suplėšysiu grandinėm ir kabliais, — su
švokštė storasis.

— Kadaise aš buvau tiesus ir aukštas, — atsakė Kup
rys.

— Del Dievo meilės’. — suriko Prezidentas. — Mūsų 
teliko mažiau negu šimtas.

— Ko tu nori ? — klausė plonasis. — Pinigų? Mote
rų?

Kuprys paėmė cigarečių dėžutę ir sulamdė ją ranko
se. Jis numetė ją ant stalo priešais plonąjį. Tada atsilošė 
ir nusišypsojo.

—- Aš jums pasakysiu, kaip galite išsigelbėti.

Mūsų barakų rajonas vėl užsipildė naujai atvykusiais 
kareiviais. Daugelis jų sužeisti; sunkiau sužeistieji gabe
nami j požeminę slėptuvę. Sunkvežimiai su maisto gėry - 
bėmis, iš kurių pavyko "kombinacija” išvykę, jų vieton ap 
sieto j o lauko sanitarinės mašinos. Iš atvykusių karių su
žinom šiek tiek ir apie frontų eigą: Vakarų fronte po ii - 
gesnio pasipriešinimo krito Frankfurtas. Anglai ir ame
rikiečiai vėl pradėjo naują didelę ofenzyvą. Rusai įstri
go prie kietų Dancigo ir Gdynės apsigynimo punktu, bet 
atrodo, ruošiasi naujiems smūgiams.

Pusryčiams gavę {prasto kavos, duonos ir po šaukš
tą žalios maltos arklienos mėsos, suvirstam ant grindų 
neišmiegotam nakties poilsiui. Kaip ir tikėjomės, vos spė
jus išsitiesti, artėjančių rusų lėktuvų pavojaus signalas ir 
vėl mus visus suveja l požeminę slėptuvę. Joje pilna su
žeistųjų, jais užpildyti visi šoniniai kambariai ir korido 
riai. J e suguldyti ant grindų pamestų čiužinių ar šiaudų. 
Jie visi tik priep kelias valandas atgabenti iš verdančio 
Dancigo-Gdynės katilo. Iš jų veidų dvelkia skausmas ir 
mirties šešėliai.

Jų šauksmai Jr aimanos ir vaitojimai liejasi kartu su 
pabūklų šūviais,aidu kartojasi siaurais slėptuvės korido
riais ir lūžta jų pačių aimanose.

Leidžiamės giliau J klaidų koridorių labirintą, jieško- 
dami lasivesnės vietos. Ją susirandam šalia civiliams 
skirtų patalpų. Gefreiterio {sakymu, civiliai susispaudžia 
ir užleidžia mums vietą. Jie, kaip ir mes, ilsisi po nak - 
ties darbų. Jų tarpe ieškome anksčiau sutiktų tautiečių , 
bet jų nematyti. Koridoriuje jaučiasi šaltoko orė srovė . 
Įsisuku l antklodę,pasikišu po galva kuprinę ir stengiuosi 
užmigti. Pro storą žemės dangą vtstiek pasiekia lėktuvų 
ūžesys ir pabūklų kalimas.

Šlubis nutaria pasinaudoti proga, išsitraukia vi- 
sažinančias kortas ir nulinguoja prie civilių jieškoti dū
mo. Nueina ir negrįžta. Šalimais atgulęs Edvardas skun
džiasi padidėjusius galvos skausmu. Paskutinėm dienom 
jo veidas ištyso ir akys paskendo akinių rėmuose. Pasida
rė labai jautrus ir viskam abejingas, vengia žmonių ar
tumo, visada užsimąstęs ir nekalbus. Jaučiu j{ slegianti 
sunkumą: tai kankinantis šeimos, artimųjų ir tėvynės il
gesys ir kasdien vis labiau blogėjanti apsupimo padėtis. 
Bandau j} raminti ir {tikinti, kad mūsų dienos čia tikrai 
neilgos ir kad mes būsime išgabenti laivais,kurie yra 
sutelkti {lankos vandenyse. Kalbu, nors ir pats abejoju 
savo žodžiais. Bet tai juk ir tėra likusi vienintėlė prie - 
monė, vienintėlė skęstančiam l nevilti raminti.

Šį kartą ir aš nuo pietų davinio ats is aka ų-, o pasiten
kinu turimais konservais. Civilius išveda { darbus, ir met 
pasiliekame vieni. Grįžta patenkintas, išdidžiai traukda
mas dūmą, Šlubis.

Miegu ilgai ir ramiai. Vakare vėl visi vyrai išeina į 
nakties darbus kasti apkasų, o mus šešius palieka rytdie
nai užbaigti nebaigtus bunkerius Gemundėje.

Kovo dvidešimtaštuntoji.
Ankstyvo rytmečio dangus apsitraukęs stora debesų 

marška. Baltics vandenys pasišiaušusiom bangom pla - 
kasi J žuvusiųjų kapais nuklotą krantą. Klykaujančių žu - 
vėdrų pulkai žaidžia bėgančių bangų putom, tolumoje juo-

— Ko tu nori ? — sušnibždėjo plonasis,giliai alsuo
damas .

— Nieko’. Nieko’. — kuprys kudakavo. — Pasakysiu iš 
gailesčio, iš geros širdies.

— Pasakyk mums, — sušuko storasis. — Pasakyk pa
galiau’.

— Palauk,— pertraukė Prezidentas, suklupdamas sa
vo paties skubėjime. — Palauk, šis dalykas, šis procesas, 
šis gydymas — ar jis pavers mus panašiais į tave?

Kuprys nusišypsojo, išsišiepė ir nusijuokė.
— Vidiniai ir išoriniai. Taip.
Prezidentas paslėpė veidą rankose. Tada jis plona - 

jam atkakliai mostelėjo.
— Užtrauk užuolaidas ’. Greitai*. — Jo balsas buvo už

kimęs iš susijaudinimo.
Bet storasis Prezidentą nutempė nuo kėdės ir laikė ji 

veidu prieš atvirą langą.
— Žiūrėk tenai, — jis žiauriai kalbėjo. — Žiūrėk .
Prezidentas valandėlę kybojo storojo rankose ir tada 

sumurmėjo.
— Gerai. Pasakyk mums, kupry.
Ir kuprys nuo kėdės užšoko ant stalo. Jis džiaugsmin

gai trypė kojomis ir staugė pergalę visa gerkle. Jis šoki
nėjo ir išdykavo; jo batai triuškino alyva nublizgintą sta - 
lo paviršių ir sklaidė popiergalius. Pieštukai lėkė į visus 
kambario kampus, ir trys vyrai turėjo laukti, kol jis už
baigs. t /Vertė Guoda Antanaitytė/
• Ši apysakaitė buvo atspausdinta '-'The Magazine of Fan
tasy $ Science”, pavadinimu "The Price".

Vitalija Bogutaitė 
Is:

ARTĖJA VALANDA

Nenoriu būti akmeniu
Noriu tik būti žvaigžde 
danguje

likimo rankoj.
Nenoriu būti paukščiu

ir niekados neužgesti.

narve. Nenoriu paliesti tavo
Noriu tik būti boruže akių ir suprasti
smilgos viršūnėj kad nebėr —
ir suptis Nenoriu paliesti tavo
ir suptis 
ir suptis.

plaukų ir pajust, kad jie 
vėjuje plazda.
Noriu tik būti vėtrunge

Nenoriu būti medžiu senam, senam uoste
skulptoriaus rankoje. ir su vėju
Nenoriu būti spalva tik suktis
vaivorykštės juostoj. ir suktis.

d jojančių gelmių veidrodyje siūbuoja sunkūs karo laivai .
Pakrantėje tyli ilgi pabūklų vamzdžiai, žemę dengia 

laikinas ramybės skydas. Privinkę debesys grūmoja lie
tum.

Šj kartą Gemundės kaimeli pasiekiam be jokių pavojų. 
Per praėjusią dieną kaimelis vėl sumažėjo vienos sody - 
bos trobesiais: jų vietoje krūva tebesmilkstančių degėsių. 
Prie anksčiau sudegusios sodybos pamatų švyti šviežiai 
supiltų žemių kauburėlis ir šalia jo .nedidelis obliuotų len
tų kryžius. Senasis Kašubas neatlaikė, užgęso lyg žvakė , 
kartu su paskutinėm sudegusių namų žarijom.Išlaikė jissa- 
vo mums aną dieną pasakytą žodi "mums nevalia iš čia pa
judėti, ir neturime kur eiti, bus taip, kaip Dievas duos. 
Jaunieji gali, o aš tai jau niekur iš savo žemės, niekur”.

Visiems kaimelio gyventojams įsakyta iki vakaro iš 
kaimelio išsikraustyti I He engrundą. Žmonės skuba vyk
dyti gautąjį parėdymą. Skubiai kinko arklius l ratus,deda
si reikalingiausius daiktus, maistą, rūbus. Visi skuba su 
neslepiama baime ir sunkiu nuo savo gimtųjų namų, ir s a - 
vo žemės atsiskyrimo skausmu širdyse. Prie sunkiai per
krautų vežimų riša nuo tvarto nenorinčias atsiskirti kar
ves, { vežimus kiša ant greitųjų nudurtus, slaptai nupenė - 
tus paršus.

Mažai girdėti žodžių, raginančių vienas kitą-juos yra 
sunku ištarti, ir jie be reikalo jais nesišvaisto. Grėsmin
gas fronto maurojimas ragina juos ir taip vykdyti, kas }- 
sakyta.

Moterys ašarotais veidais sodina vaikus ant vežimų, 
ragina nuo namų neatsiskiriančius senius.Šie ima vade
les ir išjuda protėvių pramintu keliu į juodą, skaudžią 
nežinią, į už marias gilesnę tremtį. Kraustosi ir kaime
lio seniūnas. Net du dvikinkiai vežimai pakrauti visokių 
gėrybių. Atrodo, imtų ir susikrautų viską, nepalikdamas 
nieko, o nežino, kad viską teks palikti trumpam pakelės 
r lovyje.. .

Nejaukią rytmečio tylą sudrasko pirmieji atklydę ru
sų artilerijos sviediniai. Jie priekabingai sproginėja į - 
tvirtinto kalno artumoje, neduodami ramybės besiilsin
čiai zenitinių pabūklų įgulai, kuri kokias tyli ir neatsilie
pia, laukdama rimtesnių veiksmų. Kyla vėjas. Su padidė
jusiu jūros ošimu pleišėja žemę dengusi debesų marška, 
pro properšas pasirodo mėlynas dangaus veidas. Kaime
lio palaukėje linguoja belapiai, baltakamieniai beržai,tan
kiom šakom susipynusios, supasi zaliašakės eglės.

Sproginėjančių sviedinių paraginti, išrieda ir seniu - 
no vežimai. Kaimelis pereina kalne esančios zenitinės 
artilerijos įgulos žinion. Sodybose paliktieji gyvuliai, šū
vių išgązdinti, pasklinda po dienadaržius, kiemus, daržus 
ir sodus. Atvykę kareiviai skubiai vykdo jų surinkimą ir 
suvaro visus į vieną vietą. Kiemuose kudakina išgązdintos 
vištos, tarpvarčiuose įnirtingai loja paliktieji, ištikimieji 
namų sargai - šunys. Nuo stogų pakyla išbaidyti balan - 
džiai. Jie dideliais vingiais mėtosi tarp prazvimvian- 
čių sviedinių, juos palikusių tolstančių vežimų ir naujų u- 
niformuotų šeimininkų.

Išsikraustymui ruošiasi ir ginklininkas. Mes Atsiųs
ti jo žiniai, turime baigti bunkerius. /bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVI JOJE) 

SENIEJI MODELIAI KLAIPĖDOS 
JURU MUZIEJUJE

Kauno dirbtino pluošto 
gamyklos/ pavadintos lietu
viams primestu ir istoriškai 
nereikalingu vardu "Spalio 
5O-metis"/ elektrikas A . 
Misiūnas nuo jaunų dienų 
domėjosi senais laivais ir 
jūrininkyste. Jis studija
vo specialią literatūrą ir su
sirašinėjo su laivų mode
liuotojais Lenkijoje, Čekos
lovakijoje ir kitur- Pašven - 
tė daug laiko kruopčiai ir 
kantriai atstatydamas senų
jų jūrlaivių modelius. Vieną 
Turo Hejerdalo ekspedicijos 
serijos laivą 
Klaipėdos Jūrų 
sūnus Saulius 
domisi laivų
talkininkauja tėvui dirbtuvė
je.

A .Misiūnas yra pasižymė
jęs ledo ritulio sportininkas, 
savo laiku laimėjęs čempio
natą.
LIETUVIU GAMYBOS 
BALDAI- AMBASADAI VIETNAME

Kauno baldų gamybos ko - 
operatyvas paruošė baldų se
riją, pavadintą "Elena", kuri 
bus išsiųsta Į Vietnamą, kur 
papuoš,kaip rašoma, Sovie
tų Sąjungos atstovybės pas - 
tato Hanojuje patalpas.

LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA £ 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS .'TINKA KIEKVIENA 
PROGA - KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA !

padovanojo 
Muziejui. Jo 
taip pat labai 
modeliais ir - Klaipėdos uosto vaizdas. I ([atplaukia ir tarptautini ai laivai.

KReM 
VEIDRODŽIAI

ĮSPŪDINGA VASAROS
PRADŽIA

Rumšiškės garsėja savo 
eksponatų autentiškumu ir 
už Lietuvos ribų. Šis Liau
dies Buities Muziejus puo - 
selėja ir vasaros sezono a - 
tidarymo gegužinę. Joje pa - 
•sirodo meno mėgėjų an
sambliai. Šiemet atvykusius 
linksmino geriausieji tauti - 
nių šokių ansambliai ir mu - 
zikantai iš Profsąjungos 
Kultūros Rūmų, "Armoni - 
kos" svetainės, "Energeti
kos" Kultūros Namų Kaimo 
Kapelos muzikantai ir kiti 
liaudies muzikos bei folklo - 
ro ansambliai. Taip pat da
lyvavo ir liaudies teatrų 
mėgėjų grupės.

įteikta žemaitės 
Premija

Šiais metais Žemaitės Li
teratūros Premiją už ge- 
riausiąą kūrinį kaimo tema
tiką paskyrė Anieliui Mar
kevičiui už sakmę "Vienara
gio išdaigos".

Premiją Įkūrė ir skiria 
Ušnėnuose, Kelmės srities 
Žemaitės vardu pavadintas 
bendraūkis. Ušnėnuose gy
veno ir pradėjo rašyti lie
tuvių literatūros klasikė Ju
lija Žymantienė-Žemaitė.

Mūsų mažo būrelio tautišku siekiu 
veiklai vi suomet prikl ausy s 
didesnis svoris0

ir 
ke-

KERAMIKOS SEMINARAS 
KAUNE

Kauno "Dailės" Įmonė 
pritaikomosios - buitinės
ramikos gamykla "Jiesia" 
pasiruošė keramikų semina
rui. Jame dalyvauja ir sve-

Rumsi škių vasaros sezono atidaryme gro j a Tek sti I ė* Pramonės 
Mokslinio Tyrimo Instituto dūdoriai

čiai iš Estijos, Latvijos, Le - 
ningrado, Maskvos ir Minsko 
Seminaras skelbiamas, kaip 
tuvos valstybinis",tačiau nie
kuomet neapsieinama be sve
čių iš Maskvos, Minsko ir 
pan.Darosi aišku, kodėl:ko - 
kia kalba reikia juos praves
ti?© ir būnant vaišingiems - 
kaip kitaip juos kalbinsi, jei 
ne "motiniška" rusų kalba? 
Kiek dėl tokio'‘visuotino su
sidomėjimo' mūsų semina - 
rais, simpoziumais bei fes - 
tivaliais reikia džiaugtis- 
įdomus klausimas. Ar yra 
koks nors valstybinis žymes
nis įvykis, kuris apsieina be 
gerbiamų, malonių ar bijomų 
"svečių?''
Atrodo,kad tik kaikada.Pav. , 
liaudies amatininkai savo 
tradicinėje amatų dienoje 
išvengia svečių kolegų ant
plūdžio Vilniaus Vingio Par
ke. Čia vasarą Įvyksta tradi
cinis kalvių, pynėjų, puodžių, 
verpėjų dienos. Ta proga kon- 
koncertuoja ir mėgėjų kapelos. 
PABALTIJO SPORTININKAI 
LENINGRADE

Leningrade vyko šiomiesr- 
to ir Pabaltijo valstybių ran
kinio rungtynės. Lietuvos 
sportininkės laimėjo I-ą vie
tą. Vyrai leningradiečiai - 
I-ąją vietą, o lietuviai-II-ją .

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIŲ. IR SENIAUS’Ų. KALBŲ- LIETUVISK Al!

AA CENTRINĖS ;
Montreal 273—7544
Ottawa 523-9977
Toronto 489 — 3693
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

438-1122 IRLondon
Windsor 252—3842
Calgary 287 — 2712 
Winnipeg 233 - 3508 
Sudbury 674-6217

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

8 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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PASAULINĖS KOMPLIKACIJOS 
J.V.

Jeigu JAV turi išlikti lais
va ir demokratine valstybe , 
tai komunistinių bazių išpli
timas Vidurinėje Amerikoje 
turi būti neabejotinai sustab
dytas. Iš Nikaraguos eina 
ginklai ir "savanoriai" į EI 
Salvadorą bei Guatemalą, o 
tuos ginklus jiems pristato Į 
Nikaraguą Kuba bei Sov.Są - 
junga. Jeigu tos dvi valsty
bėlės patektų komunistinė n 
sferon, tai kiek ilgai atsilai
kytų ir Meksika,kurios pre
zidentas nesislėpdamas rodo 
savo simpatijas Kubos Cast
ro, taigi ir jo Įvestai komu
nistinei sistemai.

Ne ką geresnė situacija ir 
Viduriniuose Rytuose. Tas 
Irano su Iraku karas labai 
džiugina Izraelį, kuris tam 
tikrą laiką parūpindavo gink
lų Iranui, nors pats Khome
ini yra labai nepalankus Iz
raeliui ir yra iškraustęs vi
są Izraelio atsrovybę. Bet 
principas, kad "buržujus mu
ša buržujų"-kai kam teigia - 
mas reiškinys. Tegul savir 
tarpusavyje žudosi musul
monai, nes nuo to Izraeliui 
tik bus lengviau.

Apie kokią taiką galima 
kalbėti Viduriniuose Rytuose, 
jei dauguma arabų valstybių 
tebėra karo stovyje su Izra
eliu.Nelengva padėtis ir JAV. 
Palaikydama visokeriopai Iz
raelį ir jo užmačias,JAV 
neigiamai nuteikia arabus. 
Netgi Izraelio sauvaliavimai 
- atominių įrengimų Irake 
subombardavimas, ar pakar
totinas Beiruto miesto bom
bardavimas, ar net oficialus 
prijungimas Syrijai priklau
sančių Golano aukštumų-bu- 
vo JAV tik laikinai pasmerk
ta. A r iškils vėl ginkluotas 
konfliktas arabų ir Izraelio ?

Daugelio fondų ir veiklų svoriu ant savo pečių išneša mažasis žmogus
Neaiški ateitis Irano nė 

Afganistano. Iranas, nors ir 
būdamas sunkioje ekonomi
nėje padėtyje, išsilaiko dė
ka parduodamos naftos ir net 
mėgina plėsti savo musui - 
monišką revoliuciją.

Vargšai afganistaniečiai - 
be atodairos naikinami/net 
panaudojant nuodingas dujas/ 
Tačiau jie vis dar atsilaiko 
prieš moderniška technolo - 
gija apsiginklavusius Sovie
tus.

Beatodairiai vartodami 
savo milžinišką ginklų arse
nalą, Sov. Sąjunga visai ne- 
bepaiso savo senesnių pro
pagandinių metodų, išryški
nant jų pseudokomunizmo 
vertingumą ir dedantis dar- 
bininkų-proletarų užtarėjais. 
Kurgi rasti ryškėsnĮ pavyz
dį darbininkų persekiojimo 
ir jų organizacijų sunaikini
mo, kaip virš metų įvestu 
karo stoviu Lenkijoje? Ne
reikėjo nė invazijos į Len - 
kiją. JAV paviršutiniškos 
sankcijos/ypatingai už grūdų 
sulaikymą protestavo far - 
meriai. Santūriai laikėsi dėl 
jų ir Vakarų Europos vals - 
tybės.Kaikurios net padidi - 
no pagalbą Sov. Sąjungai kre
ditais ir technikine pagalba , 
parduodant dujoms vamz
džius tiesiamam dujotiekiui 
iš tolimojo Sibiro/, daug ne
paveikė nei Lenkijos vyriau
sybės, nei Sovietų .

Negeresnė padėtis ir Azi
joje. Raudonosios Kinijos 
milžinas nori gauti naujoviš
kų ginklų iš JAV, dedasi 
draugingu ir siunčia tūks
tančius savo piliečių Į JAV 
universitetus. Kom. Kinija 
savinas! Taivaną ir net iš
drįsta protestuoti, jeigu JAV 
parduoda Taivanui ginklus. 
Tai didžiulis jų akiplėšišku
mas. Marksitinė Kinija , 
papūtus kitokiems vėjams, 
turės pilną galimybę atnau
jinti draugiškus ryšius su 
Sov. Sąjunga. Ne taip jau se
niai Kom. Kinija kartu su 
Sov. Sąjunga masiniai siuntė 
ginklus ir Įvairius technikos 
specialistus Šiaurės Vietna
mu!. Ar taip jau seniai Ki - 
nija atkakliai kariavo sugen. 
MacArthur’o vadovaujama 
kariuomene Korėjos kare? 
Taktikos pakeitimas dar ne
reiškia ideologinio pakeiti-

eiti 1 bet 
su dik-

JAV vy- 
pa s merkė

savietinę diktatūrą ir ne
suskaitomus nusikaltimus 
pagrindinėms Žmogaus Tei
sėms. Kokios priemonės ga
lėtų sustabdyti komuniztinės 
vergijos plitimą , parodys 
ateitis.

mo, ką labai gerai supranta 
Taivano tautinė kinų valsty
bė, kuri atsisako 
kokius sandėrius 
tatoriška Kinija.

Tiek gerai, kad 
riausybė viešai

GYVENIMIŠKA PRIEŽASTIS

Ginkluotas arabų teroristas, skrendantį į Maskvą lėk
tuvą priverčia pasukti į Kairą-Egyptą. Staiga, artėjant 
prie jo, nutaikęs tinkamą momentą, vienas keleivis-gru- 
zinas- šoka ir nuginkluoja teroristą.

Lėktuvo kapitonas pasuka atgal į Maskvą ir tuojau a- 
pie įvykį praneša Aerofloto vadovybei.

Maskvos aerodromas greitai pasiruošia sutikti did - 
vyrį gruziną: gėlės, orkestras, televizija,korespondentai 
partijos pareigūnai ir visi kiti reikalingi pareigūnai jau 
savo vietose.

Lėktuvas nusileidžia, orkestras užplėšta maršą, mi
nia šaukia uraa’.

Atsidaro durys ir, žinoma, pirmiausiai išlipa gruzinas 
Vos tik spėja laiptais nusileisti, tuoj iš visų pusių pabi
ro klausimai:

- Kas tau suteikė tiek drąsos rizikuoti gyvybe? Ar 
meilė komunistų partijai ir jos vadams? Ar sovietinis 
patriotizmas?

- Tik viena greita mintis išgelbėjo lėktuvą, - atsako 
gruzinas.

- Kokia? Kokia? ? ?-nekantrauja korespondentai, ir 
televizijos darbuotojai šviečia jam į akis.

- Pagalvojau, ką aš veiksiu Kaire su tais keliais
šimtais apelsinų, kuriuos vežiau parduoti į Maskvą, - pa • 
aiškina didvyris. /Iš "E.L.”/
PRAPLATĖJO PASAULIS

- Atsimeni, kaip sakydavai, kad aš esu tau visas pa
saulis, - priekaištauja žmona savo v/rui.

- Bet nuo' to laiko aš pramokau daugiau geografijos, - 
atsakė vyras.

DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS SOSTINĖ
1323 m.z VILNIUS jau buvo Didžiosios Lietuvos Kuni

gaikštijos sostinė. Apie tai liudija oficialus tų metų do - 
kumentas /sutartis su Livonijos kraštais ir valdovais/ , 
rašytas Didžiojo Kunigaikščio GEDIMINO, kuriame Vii - 
nius pavadintas "Civitas nostra regia Vilna”. Minėtoje 
sutartyje net nužymėtas prekybos kelias Į Vilnių. Jame 
kryžiavosie šie keliai:

1. Vilnius
2. Vilnius
3. Vilnius
4. Vilnius
5. Vilnius
6. Vilnius
7. Vilnius
8. Vilnius
9. Vilnius

-Kaunas - Karaliaučius - Dancigas;
- Gardinas - Varšuva;
- Brasta - Krokuva;
- Brasta - Lvovas;
- Naugardukas - Klevas; Kijevas;
- Minskas - Maskva;
-Polockas - Vitebskas - Naugardas;
- Daugpilis - Pskovas;
- Ryga.

/ A.Tarulis,194O m. /

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

PIRMIEJI LIETUVOS PLOTUOSE
Kas pirmiausiai atklydo Į negyvenamus, miškais a- 

paugusius Lietuvos plotus - sunku pasakyti. Yra ži - 
noma, kad Svidrų kultūros medžiotojai palaipsniui Įsi - 
tvirtino šioje teritorijoje, ir mes galime pasekti visą jų 
kultūros raidą nuo ankstyviausių - aleriodo laikotarpio - 
stovyklų iki mezolito pradžios; šios kultūros pėdsakų dar 
rasime ir neolite. Pabaltijo madleno atstovai bus tolimų 
kraštų svečiai.

Svarbiausieji svidrinės kultūros dirbinių tipai: ilgi 
lauro ar karklo lapo pavidalo strėlių antgaliai, siauri ilgi 
gremžtukai, dažniausiai pleištiniai rėžtukai. Skeltės 
skaldomos ilgos, nuo dvigalių skaldyt 1 nių. Kitokių dirbi
nių tipų - peilių, ovalinių bei pergniaužtinių kirvelių , 
gramdukų ir pan. - retai pasitaiko. R. Rimantienė
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skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
M D K A • IMA:

oi/ V - nn J. . ... Z už asm. paskolas nuo 12%
01/ or z °,en- term- ’n^ėl. Z gj nekilnojamo turto paskol.
84 /o už 6 ;nėn. term, indėlius Z (mortgages) :
8’4 % už 1 metu term, indėlius Z su nekeičiamu nuošimčiu
9 % už 2 metu term, indėlius Z 1 metu    10/4%
94% už 3 metų term, indėlius Z 2 metu ..;.;.114%
10 % už pensijų planų Z , ......į”1.......124%
9 % už namų plana^ Z _ _ ( fixed rate)___________
7 4% už specialia taup. s-tą Z so keičiamu nuošimčiu
74 % už taupymo s—tas Z 1,2 ar 3 metų..' 104%
6 % už čekių s—tas (dep.) (variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONŲ DOLERIŲ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolosdLine of credit) ir antrieji mortgiciai.

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRŠ 20 MILIJONŲ

MOKA UŽ:
90 dienu term, indėlius ... 84% 
180-185 d. term, i nd........84 %

Term. ind. 1 metų ....,....... 8/4 %
Term. ind. 2 metų............ 9 %
Term. ind. 3 metų .......
Pensiiu s—ta.......................... %

74% 
74%

ų s—tą ... 6 %

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10—3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10 — 8 
Penktadieniais 10—8 
Šeštadieniais 9 — 1 
Sekmadieniais 9:30—1

DUODA PASKOLAS: = Depozitų-čel
Asmenines nuo............ 12%
Mortgičius nuo. 104%—124%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SĘKMADI ENIAIS 9:30 r.- 1 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 
(travelers cheques). Neimame mokesčio užjšraSytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
/tęsi nys/

PARAMOS Kooperatyvo 
veiklą,tikrindamas kasą.in- 
vestacijas, garantijas, pa
skolų išdavimą, jų gražini - 
mą, atskaitomybės knygas 
prižiūri Priežiūros Komi
tetas-Re viz i jos Komi&ja.

Jis taip pat rūpinasi, kad 
būtų laikomasi statuto tai
syklių ir turi teisę, reikalui 
esant, suspenduoti nuo parei
gų bet kurį tarnautoją > 
valdybos ar komiteto narį , 
jeigu kuris nors iš jų būtų 
neteisėtai pakenkęs koopera
tyvui.

Priežiūros Komitetas yra 
renkamas visuotino narių 
susirinkimo iš 3 asmenų, 3 
metų laikotarpiui. Kiekvie
nas rotacine tvarka kasmet 
išeina, ir jo vieton išrenka - 
mas kitas asmuo, arba jis 
perrenkamas.

Valdžios įstatymams rei
kalaujant, nuo 1964 m. yra 
samdomi registruoti revi
zoriai/chartered accoun
tants/, kurie kasmet tikrina 
PARAMOS Kooperatyvo kny
gas ir balansą. Kartais dar 
patikrina ir valdžios revi
zoriai.

6 psL

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

ATEIK I LIETUVIŲ A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENI* 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mirnico Avė. kampas) TORONTE. 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tek: 487 - 5591

Spec. taup. s—taw

Per paskutinius penkerius 
metus PARAMA yra padidėju
si beveik dvigubai ir pagal 
kapitalą stovi 32-oje vietoje 
iš 970 kredito kooperatyvų 
Ontario provincijoje.

PARAMA turi 8 nuolati
nius tarnautojus ir 3 pagel - 
binius.

PARAMOS narys taupyda
mas gali pasirinkti 6 skir - 
tingas indėlių sąskaitas.

PARAMOJE laikomi pini
gai yra apdrausti Stabiliza - 
ei jos Fonde, kuris nelaimės 
/bankroto/ atveju nariams 
išmoka.

A. STRAVINSKAS, dabar
tinis PARAMOS vedėjas, su
kaktuviniame leidinyje pažy
mi, kad per paskutinius 3 
metus procentams už pas - 
kolas ir morgičius v kituose 
bankuose pakilus net iki 22- 
23%, PARAMA gerai išsilai
kė savo nariams duodama že
mesniais procentais ir pas
kolas ir morgičius , negu ka
nadiečių bankai. Lietuvia ad
vokatai taip pat ėmė mažės - 
nį užmokestį už patarnavi - 
mus PARAMAI, kaip kiti.

"Žengiant į ketvirtą Pa
ramos veiklos dešimtmetf 
nepamirškime,kad PARAMA

PARAMAI 30 METU

pos gegu žinė vyko pas A. PaSofija Slavickiene. Pagal

S. Underytė, 
vyr. komp. operatorė, paskolų 
RRSP ir HOSP tvarkvtoia

L. K al in au skas 
morgičių,RRSP ir HOSP tvarkytojas

visiems padėką. Į šį merg
vakarį buvo atvykęs ir Tere
sės būsimas vyras Antanas 
Mickus. Jis taip pat išreiš
kė svečiams padėką už dova
nas.

Svečiai vaišių metu turėjo 
progos pasikalbėti su būsi
mais jaunaisiais, žengian
čiais į Šeimyninį gyvenimą. 
Abu jaunieji paliko gerą i spū
dį iŠ pasikalbėjimų ir elge
siu- Abudu draugi šia, ir sve
čiai geroje nuotaikoje vaiši
nosi iki vėlaus vaKaro.

Iš St. Catharines be J.irM. 
Paukščių ruošiasi ir daugiau 
važiuoti į Montrealį, į Tere
sės ir Antano vestuves.

J. Šarapniekas

• Sunegalavus širdžiai,buvo 
operuota Marija ŠETKU- 
VIENĖ. Dabar ji toliau 
sveiksta savo vasarnamyje .

PAMINĖTI BIRŽELINIAI 
TRĖMIMAI VIETINĖJE 
SPAUDOJE

"The St. Catharines Stan
dard" dienraštis birželio 15 
d. išspausdino laišką, pava- 
dintą"Genocide in Lithuania'!

Nuo Lietuvių Bendruome - 
nės įsteigimo iki dabar šis 
dienraštis yra atspausdinęs 
apie 40 tokių ir panašių ra
šinių ar laiškų.

raštinės ir paskolų vedeja

yra mūsų pačių bankas ir 
dėlto taupyk ir skolinkis tik

jos pareiškimą, Australijos 
lietuviai yra labiau įsiparei
goję dalyvauti lietuviškoje

dolskį, 60 mylių nuo St. Cath
arines miesto. Į ją ir pp. Ker
šiai su vaikais atvyko. Šiais

PARAMOJE", -rašo jis.
Rūpestingai suredagavo šį 

leidinį-Augustinas Kuolas . 
Skoningas viršelis-V. P r a - 
na ič io.

Leidinio pradžioje- įdo - 
mių steigimo dokumentų ko
pijos, Ontario min. p-ko W. 
G.Davis, Lietuvos Genera - 
linio Konsulo dr. j. Žmui- 
dzino ir Kredito Unijų Cent- 
ralės vyr. vykdytojo E. R. 
Grad sveikinimai. Taip pat 
pasveikino ir 3 kiti lietuvių 
bankeliai: Toronto Prisikė - 
limo Parapijos, Hamilton^* 
Talka ir Montrealio Litas.

st.catharines
LKV NIAGAROS PUSIASALIO 
SKYRIUS “RAMOVĖ” 
SURUOŠĖ IŠKYLĄ-GEGUŽINE

LKVS Niagaros Pusiasa — 
lio skyrius "Ramovė "suruo
šė iškylą — gegužinę birže — 
lio 26 d. V. Bi e i i ū n o Sody
boje Welland, Ont.

Oras buvo gražus, bet da
lyvių buvo nedaug: vieni iš
vyko privačiai švęsti pas draw 
gus Jonus-Petrus, kiti dirba 
šiuo metu po 7 dienas GM au
tomobilių fabrike, kiti dėl 
sveikatos nebemėgsta iškilau- 
ti.

Į "Ramovės" gegužinę at

vykę Jonai buvo pagerbti, ir 
jiems prisegta po gėlę. Kad 
ir nedaug svečių buvo, bet 
nuotaika buvo visų gera. Šau
dymo sporto mėgėjai laukė 
eilės, kol pateko Į ekipą. Šis 
sportas vyko beveik vi sulai
ką nuo atvykimo iki skirstan
tis į namus.

Svečiai pabuvę keletą va
landų gryname ore, dėjo ant 
stalų atsivežtą maistą alkiui 
numarinti, užsigerdami savo 
atsivežtomis įvairiomis rūgš
telėmis.

P- Skeivalienė ir P. 
Balsas platino loterijos bi - 
lietus. Kažkurie turėjo dide
lę laimę ir parsinešė po ke
lis laimikius. A. Panumis 
ir K. Stundžios laimikius 
paaukojo per šias eilutes ra
šantį, Hamiltono SLA 72-ros 
kuopos gegužinei,kuri įvyks 
LIEPOS 24 d. A. Padolskio 
sodyboje Paris, Ont. 158 Wil
low Street.

Gegužinės metu telco kiek 
plačiau pasikalbėti su nese
niai atvykusia iš Australijos 

veikloje. Kaipo pavyzdį pa
citavo Tautinių Namų staty
bą. Lietuviai, neturėdami iš 
kur sudaryti atsargos kapita
lo, kad užtektų lėšų pasam — 
dyti statybos rangovą,ryžo
si kas galima statyti talkos 
būdu Prie statybos dirbo ne 
tik vyrai,bet ir moterys. Ne
žiūrint 30 mylių nuotolio, ir 
S. S. SI a vi cka i važiavo iŠ 
Geelang miesto į Melbourne, 
dirbti prie Tautinių Namų sta
tybos. Sofija Slavickiene 
daugelį metų mokytojavo Šeš
tadieninėje Lietuvių Mokyklo
je. Mokytojų darbas ten nėra 
apmokamas, nežiūrint kad pa
reikalauja daug darbo ir as - 
mon'^ku išlaidų. S.ir S.Slavic
kai, atvykę į St. Catharines 
miestą, neapleidžia jokio pa
rengimo ir savo dalyvavimu 
prisideda prie lietuviškos 
veiklos puoselėjimo.

"Ramovės" skyriaus pirm. 
P. B ai s a s išreiškė nuošir
džią padėką V. Bieliūnui už 
suteiktą vietą"Ramovės"ge - 
gužinei. Taip pat pareiškė 
užuojautą linkėdamas greito 
pasveikimo O. Bieliūnienei , 
kuriai įvyko nelaimė prieš 
gegužinę — susilaužė koją ir 
gegužinės metu negalėjo da
lyvauti su svečiais.

J. Šarapniekas

J. ir M. PAUKŠČIAI SURUOŠĖ 
MERGVAKARI MONTREALIETEI

TERESEI KERŠYTEI

Kai kas pagalvos kodėl J. 
ir M. Paukščiai suruošė Te
resei Keršytei, kuri gyvena 
Montrealyje, mergvakari. 
Trumpai supažindinsiu šio 
laikraščio skaitytojus kodėl 
taip įvyko.

Prieš kelis metus J. Paukš
tys vedė Marytę VyšniausKai- 
tę iš Suvalkų Trikampio.Taip 
pat ir Adelė Keršienė, Tere
sės motina . yra iš Suvalkų 
Trikampio ir dar giminės su 
Maryte Paukštiene. Tokiu bū
du ir užsimezgė artimi ryšiai 
tarp J. ir M. Paukščiųir J.ir 
A. Keršių. Įvairiomis progo
mis vieni pas kitus apsilan
kydavo- Kada Keršių šeima 
su vaikais atvykdavo į St.Cat
harines ir būdavo koks lietu
vių parengimas ar gegužinė , 
jie visuomet dalyvaudavo tuo
se parengimuose. Tolau bū
du p p. Keršiai susipažino su 
visa eile lietuvių ir įsigijo 
daug draugų. Kaitą jie atva
žiavo pas p.p. Paukščius ka- 
daHamiltono SLA 72-ros kuo- 

metais, negalėdamas dalyvau
ti Hamiltono SLA 72-ros kuo
pos gegužinėje liepos 24 d. , 
paaukojo 10 dol. Roberto GRI
GO vardo įamžinimui Kana
dos Lietuvių Fonde.

J. ir A. Keršiai savo tarpe 
ir su vaikais namuose kalba 
tik lietuviškai. Teresė pui
kiai kalba lietuviškai,taip pat 
taisyklingai rašo anglų ir 
prancūzų kalbomis, jas var
todama savo tarnyboje. Iš 
spaudos žinome, kad Teresė 
dalyvauja lietuviškoje veiklo
je ir programų pranešinėji 
me, kur yra reikalinga nau
doti anglų, prancūzų ir lietu
vių kalbas.

J. ir M. Paukščiai, vertin
dami jos gabumus moksle ir 
pasiruošimą sukurti lietuviš
ką šeimą, padarė jai staig - 
meną — suruošdami mergva
karį ir St. Catharines mieste. 
Š. m. liepos 3 d. sukvietė ne
mažą būrį lietuvių Į savo re
zidenciją pagerbti šią popu
liarią lietuvaitę. Ta proga 
Stasė Zubrickienė pasa
kė mergvakario papročius lie
čiančią kalbą. Teresė iŠ da
lyvių gavo ir dovanų. Dau
giausiai dovanos su sveikini
mais ir linkėjimais, žengiant 
į šeimos gyvenimą buvo vo
keliuose. Tik vieną reikšmin
gą dovaną pažymėsiu — lino 
rankšluostį su kabykla, pa
gamintą tautiniais motyvais- 
Albino P an ūmi o. Už dova
nas Teresė Keršytė išreiškė

LAIKRAŠTIS> KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS .'TINKA KIEKVIENA 
PROGA - KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA !

D D ECU P D INSURANCE &U H t D n L Ii real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , ieUtadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.

Narys of "Better Business" Būro

* Namų—Gyvybės
* Automcbilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

V. Bačėnas

INSURANC

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5

bndon,ont.
• Londono choras PA
ŠVAISTĖ, vad. muz. R. V i - 
1 i e n ė s, buvo išvykęs 
į Dainų Šventę Chicagoje.

• EIMANTAS Liudas, žur
nalistas buvo susirgęs ir o- 
peruotas. Sustiprėjęs,grį - 
žo į namus ir sparčiai tai
sosi.

Linkime kuo greičiau at
gauti sveikatą.

"TAURO" SPORTININKAI 
KVIEČIA Į TALKA^

Šis sporto klubas yra pa
siryžęs suburti lietuviškąjį 
jaunimą, kuris mėgsta spor
tą ir nori treniruotis. No - 
rint tinkamiau atstovauti sa
vo koloniją, reikalingos ir 
tam tikros lėšos. Todėl 
"Tauras" kviečia atsilanky
ti į jų žaidynes, kviečia pa
remti aukomis. Rėmėjai , 
prisidėję $50, -gali nemoka
mai lankytis visose "Tau - 
ro" rengiamose rungtynėse.

Aukas galima siųsti ir 
paštu: Mr. A. Petrašiūnas, 
54 Hydro St. , LONDON, Ont. 
N5Z 2H4. Informacijų apie 
Klubą galima gauti tel: 451- 
6493.

" Tauras" yra gerai susi
organizavęs, turi dvi grupes 
- vyresniųjų ir jaunių. Ypa
tingai rūpinasi sportininkais 
E.Daniliūnas.

Tenelieka nė vieno jau
nuolio, neįsijungusio Į mūsų 
kokią nors veiklą.

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

TeL 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose — 

HAM/LTONO LIETUVIU

KOOPERATYVAS

TALKA

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

KREDITO

IMAME UŽ: 
naktin, turto peak.____ 11 %
asmeninės paskolas......13h%

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

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
deposltus (P.C.A.)................  6 %
santaupas....... ............. 7.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas ................... t %>
term, depoz. 1 m........... 9.5 %
term, depoz. 3 m................ 10 %
reg. pensijų fondo.........  9.5 %
M dienu depozitus ......9.25%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo lt Iki 1 v. P-P-Penktadien- 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., ieitadienials nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

Hamilton
SLA 72-ROS KUOPOS 
TRADICINĖS GEGUŽINĖS 

RUOŠA VYKSTA SĖKMINGAI

SLA 72-ros Kuopos gegu
žinė įvyks LIEPOS 24 d. 
1 vai. p. p. A. Padolskio 
sodyboje, 158 Willow St. 
PARIS, Ont. Kas turi paė
męs loterijos bilietus platin
ti, malonėkite jų šakneles 
pristatyti J gegužinę 2 vai. 
p. p. SLA Kuopos valdybai. 
Jei bilietų platintojas nega
lėtų atvykti i gegužinę, ma
lonėkite iteikti bilietų šak- 

'neles bet kuriam valdybos 
ar SLA nariui. Pagal val
džios leidimą, loterija turi 
būti pravesta laiku, ir lai - 
mingieji bilietų numeriai tu
ri būti paskelbti spaudoje. 
30 dienų po loterijos prave
dimo SLA Kuopa privalo val
džiai duoti apyskaitą.

Apie Sovietų nuteistą po
litini kalinį R. GRIGĄ ir iš
gyventas jo kančias teismo. 
metu, tars žodį 72-ros Kuo
pos valdybos atstovas.

Gegužinėje veiks šiltų val
gių ir švelnių gėrimų bufe
tas, loterija - laimės šuli
nys. Jau yra gauta vertingų 
laimikių ir visiems aukoto
jams bus paskelbta vieša pa
dėka šiame savaitraštyje.

Gegužinėje svečius links
mins J . Adomaičio mu
zika iš Toronto.

Kelias į gegužinę, važiuo
jantiems iš rytų } vakarus: 
5-tuoju keliu, privažiavus 
2-rą kelią prie šviesų, sukti 
į dešinę; važiuojantiems iš 
vakarų J rytus: 2-ru keliu, 
privažiavus 5-tą kelią yra 
šviesos; ten sukti į kairę ir 
už 1,5 mylios pasirodys A. 
PADOLSKIO sodyba, kurioje 
plevesuos iškelta Lietuvos 
vėliava. Posūkio vietose bus 
rodyklės, rodančios krypti į 
SLA gegužinę.

Nežiūrint koks bus oras, 
gegužinė įvyks ir piniginė 
loterija bus pravesta pagal 
valdžios išduoto leidimo nu
rodymą.

KAROLINAI VACLAVAI UŽČINIENEI 

Lietuvoje mirus,

jos dukrai Valerijai BILIŪNIENEI nuoširdžia^ 

užuojauta* reiškia —

Jono ir Miko SULMISTRU šeimostr

Iš Hamiltono vyksta obu- 
sas J gegužinę. Dėl vietos 
skambinkite B. PAKALNIS-mįaį mažesnis vyrų choras — 
KILI, Tel. , 527-1028. < - --

Kviečiame visus geros va-choras/kurio 
lios lietuvius, lietuves atsi
lankyti J SLA gegužinę ir 
dalyvauti politinio kalinio 
R. GRIGO pagerbimo cere
monijoje.

SLA 72-ros K. Valdyba

montreal
O---  - - —---- --- - 1--- -

• vusių po . 75 c. ir po .50 c. , 
prašydami jų pavardžių ne - 
skelbti. Nors maža auka-bet 
gera širdis ir "Pavasaris " 
mielai .prisimins visus sa - 
vo rėmėjus, kurių aukų lapai 
bylos "Pavasario" istoriją .

Išvykos į Dainų Šventę 
palydovai Silvija ir Vincas 
PIEČAIČIAI rūpestingai ir 
nuoširdžiai globojo "Pavasa
rio" mergaites tiek kelionė - 
je, tiek repeticijose.Už tą 
globą "Pavasario" Adminis - 
tracija ir mergaitės yra la - 
bai dėkingos. J. B.
“PAVASARIS” BUS * 
PAMINĖTAS METRAŠTYJE

Šiomis dienomis Mr. Mark 
Cyr aplankė "Pavasario" ad
ministratorę J. Baltuonienę. 
Jis atstovauja Federalinės 
vyriausybės remiamai-"Con- 
ceil Canadien Des Arts Po
pulate" - Kanados etninių 
grupių meno mėgėjų tarybos. 
Jis rinko žinias apie "Pava - 
sario" .Mergaičių Choro į- 
slsteigimą ir jų veiklą. Pa
prašė nuotraukų, kurios bus 
išspausdintos Quebec’e lei - 
džiamame muzikinio gyveni
mo metraštyje.
• RUDINSKAI, Algis ir Joa
na iš Sta Clara, California , 
lankosi Montrealyje pas gi
mines su vaikais Petru ir 
Kristina. Jie atskrido į Van
couver! lėktuvu, o iš ten va
žiavo 5 dienas traukiniu į 
Montreal!. Prieš sugrįžtant
J namus, savaitgalį praleido 
prie Silver Lake-
• LIEPOS 23 d. , PLJ Kong
reso uždarymo bankete 
Palais dės Cnngres salėje., 
/ Lagauchetičre ir Cote gt . 
kampas, į vakarus nuo St. 
Laurent gtv. /, programoje 
dalyvaus ir pasižymėjęs . 
vienetas HARMONIJA.

Nors ir išvargusios, bet pa - 
tenkintos, geroje nuotaikoje , 
gerų įspūdžių pilnos, buvo 
savo tėvelių ir šiaip susirin
kusiųjų plojimais pasitiktos .

Apie įspūdžius iš Dainų 
Šventės "Pavasario" kores
pondentė Daiva Piečaitytė 
žadėjo parašyti vėliau.

Šios įspūdingos Dainų
Prof. V. Mantautas is JAV sveikina Mme M. Roch už jos nuopelnus Šventės išvyka įvyko dė

x i j i- ’ • i. ka mūsų mielų montrealie -lietuviškajai muzikai, įteikdamas į ai saul iu paruosta zymem-akta. , . . . .
‘ ‘ Nuotr. J.V.Daniočlll’ kurie gausią i prisidėjo

savo aukomis prie šios ke
lionės išlaidų.

Yra dar aukotojų, kurių pa
vardės nesuspėtos paskelbti. 
Vienas nuoširdus montrea - 
lietis prisiuntė auką $200 sd 
laiškeliu:"Noriu ir aš prisi - 
dėti su savo grašiu autobuso 
išlaidoms. Visada mylėjau 
dainą. Prašau neskelbti į 
laikraštį mano pavardės- 
nemėgstu reklamos".

"Pavasaris" dėkingas 
šiam tauriam lietuviui, prisi
dėjusiam, kad mergaitės
dalyvautų su daina Šventėje 
ir parsivežtų nepamiršta - 
mų įspūdžių.

Aukojo po $5, - H. Z. Lapi
nai, p. p. Rašytiniai, E. Či
činskas, S. J. Naruševičiai, p. 
Liubinskas;po $3, -Z.Skučas, 
J. Kęsgailienė; po $2, - S . 
Skučienė, L. Čečkauskas, p . 
Hunley, J. Baršauskas, 
Jurgutienė, p. Pališaitis,
Mozūraitienė, p. Yaunish , 
Danna Suraka, R. A .Lapinai ; 
po $1, -Ona Lukauskas, p. p . 
Grigeliai, p. Celtorienė, p . 
Pažaistis.p.Asipavičius, p . 
Liutkevičius, p. Žilinskaitė , 
p. Glaveckienė, R. Baršaus - 
kas, p. Girdauskas, p. Jad
vyga ., p. Šmitienė, p. Šu 
kys.

Yra dar eilė aukotojų,da-

DEMESIO ♦ • •
SOL. GINOS Č AP K A U S K I E N Ė S PLOKŠTELES 
IŠ ANKSTO UŽSISAKIUSIEJI GALI ATSIIMTI AUŠROS VARTŲ 
SPAUDOS KIOSKE PAS Juozo Š i a u e i u I į

Vaclovas Verikaitis,
Antrasis, tik skaičium žy-

DAINUOJA VYRU CHORAI v
GAL BŪT nėra įspūdinges

ni o harmonizuoto dainavimo , 
kaip geras, garsus, unifor
muotas vyrų choras. Tai jau 
nuo seno nusistovėjusi nuo
monė, su kuria sutinka dau
guma chorinio dainavimo 
mėgėjų.

Mes Montrealy šiemet tu— 
• tėjome progos klausytis dvie
jų šiapus Atlanto esančiųvy- 
rų chorų,tai — Toronto"ARO" 
ir Montrealio A. V. PARAPI
JOS CHORO.

Pirmuoju atveju, — Toron
to vyrų choro pasirodymas 

. Montrealio Šv. Kazimiero pa
rapijos 75-jų jubiliejaus pro- 

. gramoje. Daugumaimoatre- 

. aliečių teko stebėti ir Klau
sytis juos atliekant gana tur
tingą pasaulinių ir religinių 
kūrinių repertuarą. Jau 50 - 

. ties gražiai uniformuotų, šau
niai išsirikiavusių vyrų masė 
sudarė didingą įspūdį. O kai 
jie užtraukė "Lietuviais Esa
me Mes Gimę" — efektas bu
vo tikrai jaudinantis. Dar ge
riau nuskambėjo"ARO" vyrai, 
kai prie jų prisijungė mūsų 
Montrealio lakštingala Gina 
Čapliauskienė su puikiuoju G. 
Verdi kūriniu "Šventoji Die
vo Motina" iš operos "Liki - 
mo Galia" ir B. Budriūno vi
sų pamilta "Mano Protėvių 
Žemė". Palydint tokiam m a- 

■ šyviam vyrų chorui, Ginai par 
vyko atsieKti Šio kūrinio per- 
fekciją. paskutinė Toronto 
vyrų daina —"ARAS" (jų tra
dicinė) savo magiškais spar
nais nukėlė daugelį mūsų į 
Lietuvoje praleistus jaunys- 
1 alkus, ankstyvo ryto rasotus 
tėvynės laukus. . .
"ARUI" vadovauja sol.muz.

tai mūsųMontrealio Vyrų 
___  > grauš mingo 

dainavimo klausėsi svečiai 
i r montreal iečiai, gegu žė s 
22 d. S. Amerikos šaulių rink
tinių sąskrydžio proga.

Tai jau gerokai prieš kon
certą vyrai suskato repetuo
ti beveik visas iki šiol dai
nuotas choro dainas. Dar su 
jaunuoju mūsų chorvedžiuA. 
Stankevičium nuo dainų buvo 
nakratomos laiko dulkės. Ta
čiau repertuaro parinkimas 
ir galutinis vyrų priruošimas 
atiteko mūsųmielajai lietu - 
viškosios dainos puoselėtojai 
veteranei Mme M. Roch. Vos 
per porą savaičių prieš kon
certo dieną ji suspėjo įdiegti 
kiekvienai dainai, kieKvienanr 
jos posmui reikiamą dvasią, 
techniką, visus prideramus 
niuansus. Po trumpų, bet in
tensyvių repeticijų vyrai iš
ėjo į sceną su 7 dainomis. 
Repertuaras susidėjo iš lie
tuvių ir tarptautinių kompo - 
zitorių dainų.

Koncertas buvo pradėtas 
su J. Dambrausko "Jau Žir
gelis Pabalnotas", seKant A. 
Miku!skio"Kalmškės Mūšiu’'. 
Ši moderniųjų Pilėnų didvy
rių epinė daina buvo persunk
ta gilaus heroizmo ir širdį 
veriančio sielvarto. Dainavo 
vyrai, o publika gailią ašarą 
braukė. . - Smagiai nuskambė
jus M. Petrausko "Gaudžia 
Trimitai", sugriaudžia ilgo
kas J. Karoso kūrinys — "Au- 

’ go Kieme Klevelis". Tai meis
triškai išplėtotalietuviųliau- 
dies daina. Seka pilna nostal
gijos J. Naujalio "Lietuva 
Brangi". Mme M. Roch pa - 
sistengė, kad kiekvienas Mai
ronio žodis, kiekvienas šios 
giesmės niuansas būtų tinka
mai perduotas klausytojui vi
soje savo platybėje. Suskam
ba B. Jonušo "Suaidės "Vėl 
Laisvės Dienos". Tai pu.Kių 
niuansų, aštrių aKordų kupi
na daina. Užbaigiant, teno — 
rams buvo gera proga pasi
rodyti su aukštaja "C",kurią 
tik Alfonsas Gudas lengvai "iš
vežti" tegali. Pagaliau sekė 
.didysis egzaminas - Gounod

"Kareivių Daina" iš operos 
"Faustas". Tai tikrai ilga ir 
komplikuota daina, kuriai pa
siruošimo visuomet negana. 
Tačiau meistriškai vedant 
Mme M. Roch, pavyko tinka
mai atlikti.

Nuskambi* jus paskutiniems 
- akordams, salė sugriaudė il

gais plojimais ir ovacijomis. 
Klausytojai plojo ir šaukė , 
tol, kol vyrai bisui sudaina
vo didingą ir galingą "ARO" 
dainą. Išties, ši daina pir
mi ausiai buvo sudainuota čia 

• Montrealy prieš porą dešim
čių metų. Vėliau ją adopta- 
vo torontiškiai, kur ji tapo jų 
tradicinė. Kaip matyt, ši dai
na visuomet pasiliks miela, 
šventa lietuvio sielai, kur jis 
begyventų.

Taip baigėsi mūsųMoatre- 
alio vyrų pavasarinis kon - 
certas. Svečiai iš kitų Kana
dos ir JAV vietovių parsiga
beno tikriausiai neišdildomų 
įspūdžių, kad štai Montrealy 
scenon vis dar išsirikiuoja 
kad ir retėjančios vyrų gre
tos. Mūsų mieloji maestrė 
susilaukė tikrai širdį šildan
čios staigmenos. Kaip buvo 
minėta, svečias iŠ JAV prof. 
V. A. Mantautas, prabilo į ją 
puikia lotynų kalba, iškelda
mas jos -didžius nuopelnus 
lietuviškai dainai ir tuo pa
čiu kultūrai. Plojant visiems 
žiūrovams ir choristams, 
prof. V. A. Mantautas įteikė 
Mme M. Roch šaulių vardu 
puikų žymenį — citatą. Mie
loji maestrė matomai buvo 
tuomi giliai sujaudinta.

Tikime, jog visa tai paska- ~ 
tins visus mūsų vyrus didės- 
niems žygiams lietuviško - ✓ 
sios dainos meno baruose. (

P •
P •

$ 1.50 kelnes 
pristatantHour

Service

SKAMBINKIT: 365<7146|
NETTOYEURS CLEANERS

365*7146
IUUUZTUU

365*1143Ipzm B
1983. VII. 14

ir atsiimant

766-2667

LINKSMAS IR LAIMINGAS 
"PAVASARIS” SUGRĮŽO 
iš dainų šventės'

Mergaičių Choras "Pava
saris", gražiai išsirikiavęs , 
linksma šypsena, modamas 
rankomis, žygiavo su plakatu 
"PAVASARIS " - MONTRE
ALES didžiulėje Chicagos A- 
renoje, tūkstantinei miniai 
plojant. Šis malonus pergy
venimas liks joms gražus 
prisiminimas.

Liepos mėn.4 d.prieš piet

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'L: etiudams speciali nuolaida J
(Atidaryta Šeštadieniai s)

~~ 766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

GUY 
RICHARD
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle

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

Tol. 845 -2912 embassy fur

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ’ar tai symui skambinkite: 364“1470

7 psl.

FUNERAL HOME

J.F.WHson & Sons Inc.
123 Maple Blvd 5784 Verdun Av 
Chateauguy , Verdun ,Que. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-995Č

eeuzh
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‘morrtreal
’’NIDOS” KLUBO

GEGUŽINĖ
J RUGPIŪČIO 7 d. SEKMADIENĮ

F. SKRUIBIO VIETOVĖJE

• PLAUKIOJIMAS LAIVU 
e MUZIKA
• LOTERIJA

MALONIAI VISI KVIEČIAMI

■»

"NIDOS" KLUBO VALDYBA

LITAS

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

10:00 - 12:30

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

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

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 768-5827 

DUODA PASKOLAS:

n AnKISBURY

orrĄvjf\

SYSTEM

DANPAR REALTIES CORP.

MEMBER
K k

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

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

7** *1*1 .

310 VICTORIA AVE SUITE 409
MOVI REAL , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje 
Investaci jos JAV ir Kanados provincijose

144 9 rue St. Alexandre (Montreal, Quebec 
Suite 500 A. H3Ą 2G6 T£L 288-9646

MW— ■■UM —IIMB IT— HIM ———■——MM—ma

ietovė pasiekiama va-
iuoįai:tiOttauą.'Prava-

R1 paud iisuktri Pointe Fortune . ---------
o prt’i oliavus 17 kelią, cuttuo/au issuk-, • -20-40 

' i ilc.iin^ link Pointe Fortune.
viio Ottatvos valiuojant j Montrealį

F. SKRUIBIO

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RUOŠIAME TRADICINĘ METINĘ GEGUŽINĘ F, SKRUIBIO 
VASARVIETĖJE SIDĘRIU-TUJU PAVĖSYJE, VIETA JAUKI,
PRIE OTTAVIOS UPES.

"NL” LAIKRAŠČIO RĖMĖJO PRENUMERATĄ., ne ma
žiau $20. 00 apsimokėjo: $50. -I. V. Valkauskai-Valka;$30.- 
P. Jokubauskas; $28. - J. S. Bubulis; $25. -A. Kazlauskas,A. 
Mikalajūnas, Nelle Kukenis; $20. - A. Rusinas, J. Norris, 
St. Zaldokas, K. Stundžia, V. Pakalniškis, J. Martinaitis, 
S. Šileika, L. Dūda, V. Matukaitis, Alb. Brilvicas, Vanda 
Kličienė, L. Markūnas, St. Jankauskienė, P. Kerevičius , 
V. Žilinskas, H. Adomonis, dr. A. H. Adomonis. .

AUKOJO: Kanados Lietuvių Fondas $400. Toronto Lie
tuvių Kredito Kooperatyvas”Parama"$250. -;A.T.Hylands- 
Aukštaitė $40. A. Firavičius $30. -; Vyt. Gruodis $20. - , 
Ant. Vaupshas $20.-; K. S. Mylašius $15.-; V. Pulkauninkas 
$8.-; ir po $5. - W. Gentemann, M. Bajoras, V. Zavads - 
kienė. Visiems nuoširdus Ačiū. NL.

VISIEMS - NUOŠIRDUS A Č I Ū’. i "NL"

PARENGIMU, KALENDORIUS
LIEPOS 31 d., - TRADICINĖ 
" NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS" GEGUŽINĖ. Vyks 
tradicinėje vietoje- SKRUI
BIO SODYBOJE.

RUGPJŪČIO 7 d,- "NIDOS " 
KLUBO GEGUŽINĖ, SKRUI
BIO SODYBOJE.

• VIZGIRDAI, Juzė ir Jo
nas ir jų dukra Joana lan
kėsi Montrealyje.pas se - 
seris.G.irP. Montvilas, 
bei kitus pažįstamus.Viz
girdų šeima gyvenusi Mont- 
realyje, jau keli metai įsi
kūrė Floridoje.

DR. J.MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

144 0 st. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, O. 
Tel: 8 6 6- 82 3 5 
Namu.: 4 88-85 2 8

DR. A.O JAUGELIENE
DANTŲ GYDYT OJ 4 

1410 (.Uy St, 
Suite 11-12 -Montreal P.Q. 
Tel: 032-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

sryta k a i d I • n nuo 9 a. in Iki 10p.m.
iki 9:30 p. m.

m. tki 9:30 p . m.> e k m o d i • n i '• nuo 10 a.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS

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

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

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

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
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

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

NOTARE

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

8 psl.

KVIEČIAME VISUS MONTREALIO IR APYLINKIŲ > O TAIP 
PAT IR OTTAVfOS IR APYLINKIŲ LIETUVIUS ‘IŠLAIKYTI 
T\ ILGU METU TRADICIJA IR GEGUŽINĖJE GAUSIAI
DALYVAUTI
Tikimės, kad rėmėjai
karta , padovanos loterijai laimikių

, kaip ir kiekvienais metais, ir ši

GEGUŽINĖ ĮVYKS LIEPOS 31 d , SEKMADIENI

Uisi į 
gegužinę !

MOKA UZ:
Certifikotai min. $ 1,000.00

1 metų............... 8.75 %
Terminuoti indėliai

1 metų...............  8.5 %
ISO-364 d.....  7.75%
30- 179 d.......7.25%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Specialios......... 7,25 %
Su draudimu  7 %

Čekių sąskaitos.......... .u. 5 %
K O N F iDENCl AL Ū Š ?R G R eTt AŠ" P AT ARN AV IMAS 

ČEKI A_l_ _I_R _VI Sl_ _K_I T l_ - - L Z
KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

vasarvietėje, POINT FORTUNE, P.Q.

i įsukti Rast Fortune ir paupiu pietų
kryptimi valiuoti iki F. SKRUIBIO-

• Pas Vyt. ir A. PTAŠINS- 
KUS, lie Perrot, svečiuojasi 
jos tėvai, o jam uošviai.K.ir St. 
STANKEVIČIAI iš Welland’o. 
Jie buvo atvykę ir į šauių 
gegužinę Pr. Skruibio vasar - 
vietėje.
• BABRAUSKASJonas.il - 
gesnį laiką negalavęs šir
dimi, buvo operuotas Mont- 
realio General ligoninėje .
• GUSTAINIENĖ Agutė, po 
giedojimo AV Parapijos 
Chore Montrealio Katedroje 
per išvežtųjų į Sibirą minė
jime, išėjusi ant laiptų ne - 
laimingai parkrito ir susi - 
laužė ranką.

D.D.S

Dental Surgeon Chlrurgien-Dentiste 
8606 RUE CENTRAIE, SUITE 209 
VILLE lASAllE. QUEBEC H8P1NS

Tel: 364-4658

. P.Skruibis

noriTĄEfiL^

1465 De Seve
Pirm. Antr, Tree, 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

Dalis Montrealio AV Parapijos Vyru Choro 1983 m. gegužės 22 d. 

koncerto metu Prie pianino Mme M. Roch. Nuotr.' J.V. Danio

BILIETUS Į V I SU S KONG
RESO UŽDARYMO PAREN - 
GIMUS GALIMA GAUTI 
pas DAIVĄ PIEČAITYTĘ ir 
A V Parapijoje po mišių. Vi
si PLJaunimo Kongreso už
darymo parengimai yra skel
biami "Nepriklausomoje 
Lietuvoje"/žiūr. Ipsl./.

• GINTA RO A NSA MBLIS rū
pestingai repetuoja koncertui, 
kuris įvyks Jaunimo Kong - 
reso uždarymo proga Expo 
Teatre,Citė du Havre - Man 
& His World plote.

Programoje dalyvaus Vio
leta Rakauskaitė- estradinė 
dainininkė ir montrealiečiams 
dar nematytas pantomimų 
aktorius, mimas Paulius Ra - 
jeckas,.kurio pasirodymai la
bai šiltai įvertinti Chicagoje 
Pasaulio Lietuvių Dienų vy - 
kusiame Jaunųjų Talentų va - 
kare.

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

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

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PAT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS *

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

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 - 3 120 Nimu 3 76 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

Age n t_0_r_o__v e kj_ą__nju_o __!.945_C1»_ ,

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

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

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIUI 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE I ĮSITIKINKITEl 
PASINAUDOKITE I

ALI ŪMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS 
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu Leo GURF.CKAS

GM

muu montreal west automobile

II WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

8
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BABRAUSKASJonas.il
1MMEOBI.ES
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