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SAVAITINIAI IVYKIAI
SUOMIJOS KOMUNISTAI 
ATSISAKĖ MASKVOS 
KANDIDATO

Praeitą savaitgalį vyku
siame Kongrese Suomijos 
Komunistų Partija neišrinko 
pirmininku Maskvos prote
guojamo kandidato J.Kajano- 
ja, 41 m. amžiaus. Jis buvo 
kritikuojamas dėl savo kie
tos linijos, artimos Maskvai.

Balsavime Suomijos ko
munistų partijos Centralinio 
Komiteto kandidatų sąraše 
jis buvo pakeistas Arvo Aal
to, 51 m. , kurį neseniai puo
lė Maskva už "neortodoksiš- 
kuroą".

e> DANUOS VYRIAUSYBĖ 
pareikalavo, kad dviejų sa
vaičių bėgyje 2 S ovietų dip
lomatai išvyktų iš Danijos . 
Jiedu rinko industirnes pa
slaptis.

o ŠVEICARIJA išleido rusų 
karius, kurie buvo patekę į 
Afganų partizanų rankas ir 
buvo perduoti Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui globoti 
Iš 11-kos jų,rašoma,grįžo į 
tėvynę tik 1 rusas. V

KLAIDINGA STATISTIKA
PER DAUG SUTRUMPINTAS 
TRIJŲ TAUTU PAVADINIMAS

Hon.D. M.C oi le nette

BUKAPROTIŠKI VADAI
MEKSIKOJE ,.į'

Per 6 prezidentavimo me- į/S 
tus buvęs Meksikos prezi- įį« 
dentasJ.L. Portillo įsigijo «. 
turto už 1.3 bil dolerių, o "'‘F 
dabartinis prez. Miguel de , 
la Madrid per 1/3 metų per- 
vedė į S veicarijos bankus 13 
roil, dolerių./'./Ką toks be
ribis savanaudiškumas iš
šaukia - gerai žinome.Ir 
tik Meksikoje. ..
e JAV inžinierius James| 
Durward Harper bandė par-!^ 
duoti Lenkijos žvalgybos a- 1S 
gentaros slaptas žinias apie į 
JAV raketas. Pačiuptas ir • 
federalinio teismo nubaustas S 
kalėti iki gyvos galvos.

Vyresnieji "Grandinėlės" šokėjai dalyvaus Tautiniu Sakių Šventėje Clevelande, š.m. liepos 1 d.

Neišrinko ir dar keletos 
kandidatų, kurie buvo aptar
ti, kaip "kietos linijos" at
stovai.

Suomijos komunistų par - 
tijonyra įsirašę 33.000 na
rių.

VERTA GIRTIS
S ovietų narkotikų eksper

tai praneša, kad Sov. Sąjun
goje yra tik 2. 500 užre - 
gistruotų narkomanų. Sis 
pranešimas yra pirmas tos 
rūšies. Tikrai,griežta kont
rolė ir griežta bausmė už 
narkotikų platinimą rodo a- 
kivaizdžius rezultatus.

IRANAS RUOŠIASI 
MASINIAM IRAKO 
PUOLIMUI

500. OOO iraniečių karių 
yra sutelkta ties Irako pa
sieniu. Irako vyriausybė tei
sina alyvos tanklaivių už - 
puolimus Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos ambasa
doriams, tvirtindami, kad 
bombarduodami atvykstan
čius ir išvykstančius tank
laivius Persų Įlankoje, jie 
atsimokėję už Irano karo 
veiksmus, kurie stabdė lais
vą plaukiojimą Irako uostuo
se ir teritoriniuose vandeny
se.

Nuo kovo 27 d. jau 21 lai
vas buvo užpultas Persų Į- 
lankoje ir Irako, ir Irano ka
ro lėktuvų.

Kohoroeini Įgaliotinis pa
reiškė, kad Iranas neplanuo
ja užimti nei Irako terito - 
rijų, nei teritorijų kitų vals
tybių prie Persijos Įlankos . 
Iranas atsisakys karo repa
racijų reikalavimo,jeigu bus 
pašalintas iš valdžios Irako 
prez. Saddam Hussein' as.

Iranas įspėjo, kad bet koks 
JAV Įsikišimas Į jau 44- 
rius mėnesius trunkantį ka
rą Įlankoje,sukels prieš sa- 
ve"4Omilijonų musulmonų".

Federal Minister of S ta te for 
Multiculturalism išleido 
knygą " The Place of Multi
culturalism in Canada's 
Long-Term Economic Deve
lopment", 1984. March.

Minėtoji knyga dalinama

AUKSO MEDALIS
KOLUMBIJOS LIETUVAITEI

Kolumbijoje gyvenanti lie
tuvė Nijolė SAVICKAS už 
savo skulptūros darbus ap
dovanota aukso medaliu ir

DR. MARIJA GIMBUTIENE 
TARPTAUTINĖJE MOKSLO 
KONFERENCIJOJE

Prof. dr. Marija Gimbu
tienė, Europos archeologijos 
specialistė ir Kultūros Mu
ziejaus kuratorė University

veltui. .(sta mbia pinigine premŲ-*. -y of California, Los Angeles ,
Neminint kitų knygos trū

kumų, ypač krenta į akis,kad 
lietuvio emigranto/ ir 
latvio, ir esto / vardas yra 
išnykęs. Atsieit- lyg šios 
tautybės Kanadoje negyventų,
jų vardai išmesti Knygoje 
apendix 4, table 1 statistikos 
skyriuje yra tik bendras pa
vadinimas Baltic, bend
ras ir skaičius visoms 3 tau- 
tybėms-50.3OO/data 1981 m. 
statistika/. Rašoma, kad 
Baltiečių yra Ontario provin
cijoje- 35.600, Quebec'o- 
4665. Pirmiausia, duomenys 
netikslūs. Vien lietuvių Ka
nadoje yra arti 29. OOO, o 
kur dar latviai ir estai . 
Knygoje skelbiama statistika 
nesutinka su Dominion Sta
tistic Biuro duomenimis.

Kitas netikslumas, kad ir
mažesnės imigrantų tautinės 
grupės vardinamos atskirai: 
rurounai/22.485/, šveicarai 
/1O.O55/, armėnai/21.155/, 
o lietuviai, latviai ir estai mi
nimi tik kaip Baltai.Kai karo 
gal ir naudinga, kad lietuviai, 
latviai, estai "išnykę" iš Ka
nados. Jų vardai stumiami 
užmarštin. Europoje jie visi 
jau daromi "rusais". .. Lie
tuvių, latvių, estų bendruome
nės turėtų minėtam ministe
rial nusiųsti protesto notas 
ir pareikalauti, kad atei
tyje, statistikos veikaluose 
būtų Įrašoma kiekviena tau
tybė atskirai. Ministerijoje 
turėtų būti tarnautojų, kurie 
yra studijavę statistikos 
mokslus. Statistika turi būti 
objektyvi, kaip ir kiti moks
lai, pagal universitetinius 
principus.

Šia proga tenka priminti,

kuri buvo įteikta kovo 30 d . 
Ji yra gimusi Lietuvoje 1925 
m., Kolumbijos pilietė. Ji 
vertinama už originalumą.

dalyvavo tarptautinėje moks
lininkų konferencijoje tema 
"Mitas - vakar ir šiandien ". 
Konferencija vyko Graikijoje,

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS CHICAGOJE MINĖS
75 METŲ SUKAKTI

Lietuvių Tautinių Kapinių Chicagoje sklypų savininkų 
susirinkime 1984 m. kovo 11 d. nutarta 1986 metais pami
nėti kapinių 75 metų Įsteigimo suskaktį.Bus išleistas ta 
proga specialus istorinis leidinys.

Kapinėse palaidoti Įžymūs valstybininkai, visuomenės 
veikėjai, kultūrininkai, apie 11.000 tautiečių, Amerikos 
lietuvių.

Prieš pora metų kapinėse pastatytas įspūdingas pa - 
roinklas kapinių steigėjams. Be to, kapinėse yra kiti di
dingi paminklai: Lietuvos Respublikos Prezidentui dr.Ka
ziui GRINIUI, dr. Vincui KUDIRKAI,Lietuvos Nepriklau
somybės Akto signatarui inž. Steponui KAIRIUI, Kiprui 
BIELINIUI, dr. Jonui ŠLIŪPUI, dėdei ŠERNUI, J.BAČIŪ- 
NUI , prof. Vaclovui ir Viktorui BIRŽIŠKAMS, prof.Ado
mui VARNUI ir kt.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPŲ VADOVYBĖ
Lietuvių Tautinės Kapinės Įsteigtos 1911 metais, 

pagal niinojaus nuostatus tvarkosi savarankiškai, nuo ki
tų institucijų nepriklausomai: vyksta metiniai sklypų sa
vininkų susirinkimai, kur svarstomi principiniai reikalai, 
renkama 1O direktorių bei kapinių tvarkymo vadovybė, ku
ri metiniuose susirinkimuose duoda atskaitomybę.

Dabartinę Lietuvių Tautinių Kapinių direkciją su
daro : pirmininkas- kun.dr.Eugenijus Gerulis/išrinktas 
jau trečiam terminui/, pirmas vicep. Julius Kuzas,2- ras 
vicep. Petras Dapser, sekr. Matas Batutis, ižd.Alfredas 
Dargis; kiti nariai- G. J. Lazauskas, Algirdas Mickevi - 
čius, Br. Matelis,Ant. Povilonis ir Vyto Uznys.

LTK adresas: 8201 So. Kean Ave, Justice,Illinois, 
60458.

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 
Mirusiųjų pagerbimo iškilmės Lietuvių Tautinėse 

Kapinėse Chicagoje įvyks 1984 m. gegužės 27 d. , sekma
dienį,11 vai.ryto. Amerikos Legionierių Don Varnas Pos
tas No 986 ir moterų pagelbinis'vienetas pagerbs už lais
vę žuvusius karius. Kapinių direkcijos pirmininkas kuni
gas dr. Eugenijus Gerulis sukalbės invokaciją. Giesmių 
programą atliks operos solistas Algirdas Brazis ir 
Petro Z a I u b o s dūdų orkestras.

Kretos saloje,š. m.balandžio įprencijoje Montrealyje, kur 
28- gegužės 4 d. d. birželio 16 d. ,11 vai skaitys

Ji dalyvaus AABS Kon- paskaitą.

KLB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS Kultūros Ko

misija pirmą kartą susirinko š.m. kovo mėnesyje, vado
vaujant Komisijos p-kei Rasai Lukoševičiūtei- Kurienei . 
Įvyko vienas narių pasikeitimas: vietoje Ritos Vilienės,į 
Komisiją įeina V. Daugini s. Taip pat paminėtina , 
kad narė Danguolė Juozapavičiūtė apsiėmė tvar
kyti planuojamą Lietuvių Archyvą.

Kitų projektų tarpe, Komisija žada suruošti Kongre
są, išleisti iliustruotą knygą vaikams ir atsikviesti dai - 
nininkę Violetą Rakauskaitę Į Torontą FREE OLYMPIAD 
Festivalį, dalyvauti su savo programa. /Ontario Place 
Summer Gardens, pirmadienį,liepos 2 d. , 5:30 v./.

Mažųjų apylinkių reikalu, Rasa Kurienė pranešė, kad 
išsiuntinėtos anketos atsakymai rodo apylinkių norą pasi
naudoti akivaizdine medžiaga,pvz. .vaizdajuostėmis,pa - 
rodėlėrois ir įvairioms progoms sudarytu paskaitininkų 
tinklu. Taip pat, kaikurios lauktų Krašto Valdybos pirmi
ninko arba kurio nors nario aplankymo. Žadama apylin - 
keros išsiuntinėti keturis žiniaraščius į metus,kuriuo,at
rodo, jos domėtųsi. Be to, visur reikalaujama medžiaga 
anglų kalboje Įvairiomis progomis informuoti svetimtau
čius.

Visuomeninių Reikalų Komisija, kurią sudaro p-kė 
Joana Kuraitė- Lasienė, vice-pirroininkas ir atstovas 
Ottawoje Juozas Danys, Eugenijus Čuplinskas.Algis Juzu- 
konis ir Rita Rudaitytė,ruošiasi Įvykdyti Įvairius projek
tus. Artimoje ateityje bus išleidžiami pranešimai spau - 
dai, lankstinukai bei brošiūros BIRŽELIO TRĖMIMŲ MI - 
NĖJIMO PROGA. Komisija platins įvairius leidinius,pvz. 
"Violations of Human Rights /1983/", LKB Kroniką, ir kt. 
Taip pat bus ruošiamasi Helsinkio Susitarimų Konferen
cijai Ottawoje.

Sporto srityje R. S onda’S porto Apygardos vadovas , 
teikia Valdybai žinias apie Įvairius renginius. S ekroin- 
gai praėjusios 34-tos ŠALFO žaidynės Toronte balandžio 
mėn.gale. Svarbus įvykis bus 1984 m.Laisvės Olympia
ds ir Bėgimas Toronte. Įvairios rungtynės prasidės BIR
ŽELIO 23 /šaudymo/ ir tęsis iki LIEPOS 7 d. Laisvės Bė
gimas iš Toronto Į Los Angeles prasidės pirmadienį,LIE
POS 2 d. Sportininkams ir sporto vadovams dabar rūpi 
sutelkti reikiamas lėšas šiems renginiams.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA taip pat ža
da padėti rinkti aukas Laisvės Olyropiadai ir Bėgimui.Ki
tur , jie apsiėmė dalyvauti politinių studijų savaitgalyje 
New York'e /gegužės mėn./; Baltų Jaunimo Kongrese 
/rugpjūčio 16-19 d. d. , prie Toronto, Latvių stovyklavietė
je "Saulainė"/; IX- toje AABS Konferencijoje Montrealy
je /birželio mėnesyje/. Be to, KLJS-ga renka parašus 
peticijai,kuri bus Įteikiama Popiežiui Jonui Pauliui Il.pra

e TARPTAUTINĖ "FREE 
TRADE UNION" Konfedera
cija pasmerkė Sovietų elge
sį su fiziku Andrėj S a c h- 
arov'u ir kreipėsi Į Mask
vą, prašydami išleisti jo 
žmoną vykti Į Vakarus gy
dytis.

kad ir mes patys, vienybės 
vardan bendrose organizaci
jose vadindaroiesi "Baltic 
Federation" ar pan. , nepri- 
dedame/kad ir skliauste - 
liuose/ atskirų tautų vardų. 
Verta ir apie tai pagalvoti.

J. Karka

Pagrindinę kalbą pasakys Chicagos įžymus veikė
jas John Paukštis. Iškilmėse pakviesta dalyvauti 
Lietuvos Generalinė Konsule Juzė Daužvardie nė. 
Taip pat dalyvaus organizacijos su vėliavomis.

Visuomenės patogumui, iš Chicagos Į Lietuvių 
Tautinių Kapinių iškilmes eis specialus autobusas, kaip ir 
kiekvienais metais. LTK Inf .

šant.kad jis atkreiptų dėmesį Į kunigų Svarinsko ir Taro- 
kevičiaus padėtį. Kanados jaunimo surašymas jau pradė
tas, o dvikalbis žiniaraštis ruošiamas išsiuntinėjimui 
birželio mėnesyje.

Svarstydama Tarybos rezoliucijas specialiame posė
dyje balandžio mėnesyje, Valdyba nutarė šaukti sekančiu 
Tarybos sesiją Toronte,S PALIO 20-21 d.d.

KLB Krašto Valdybos Sekretorė



Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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IŠ LKB KRONIKOS Nr 61
f ANGL/SKOS LA/DOSį

Julius SASNAUSKAS tremtyje , Parabel, Tomsk's Jis serga 
k aul u u ždegimu ir stuburo iškrypimu.

At the present time, the KGB is holding up en masse, 
letters addressed to prisoners and to exiles.

Letters from the camps are also received infrequent
ly; Only a few letters have been,received from Father S va 
rinskas.

Julius Sasnauskas and others in exile are not recei - 
ving letters. Their letters to Lithuania are also not rea - 
ching the addressees.

KGB once mentioned to a young woman under interro
gation that letters to the camps supposedly interfere with 
the rehabilitation of the prisoners.

Following is an exerpt from letter of Viktoras PET
KUS , wich has reached us:

"It is true that man has harnessed nature,conque - 
red the planet and opened a window to space, but has this 
made him happier? Man himself has evoked forces 
which he cannot control. Hence,have those proponents of 
progress not made a great detour? Have they not degra-; 
ded true spiritual values? They have not realized where 
the basic wisdom of mankind is concentrated,they have 
not plumbet the depts, but merely given themselves over 
to technology.

The result: in technology, great strides have been 
made, but what about mankind? After all, one man differs 
from another, first of all, in his scale of values,arobitions 
and ideals , and not in how he manipulates this or that 
technology.

Could the rationalist believe that the stormy Twen
tieth Century would break upon us, bringing with it not 
only flights of the scientific mind, with fantastic progress 
in technology transposing from the mundane to the eter
nal dimension the tragedy of the human condition, the pa
radox of life and death would become more and more ma 
nifest?

Looking from the viewpoint of eternity at our earthly 
concerns, joys and sorrows, we encounter layer upon lay
er of all sorts of nonsense, and it turns out that all of the 
things wich we thought were so terribly important, for 
which the living at all times are so concerned and struggle 
so much, pale in the face of eternity, and all that is left 
is the constant succession of generations recalling the 
monotony of the sea, an eternal cycle.

Does this give us the right to downgrade human life? 
Not at all. For the value of a human being is immeasurab
le. Nor can we in any way be ambivalent about our home
land or the fate of mankind. Hence the question arises: 
What awaits us? How must we live in this alternative si
tuation? Where should we look for essential values?

More and more often I think to myself: Of wich are 
there more in the world- fools or flunkies? And how deep 
ly are the roots of absurdity embebed in people? What 
is a human being's potential to becoming oneself? Where 

2 psi.

has bold and logical human behavior gone? Surely man is 
able to overcome his limits'. Man, more and more often 
becomes a flunky, forgetting such things as duty, devotion 
to others and struggle against oppression and injustice.

He tries not to notice the drama of life,to turn away 
from problems. He is more attracted by the banality of 
everyday life, by vague depersonalized uncreative acti
vity. What is it - lack of willpower; ignorance; inability 
to distinguish truth from lies, not knowing how to distin
guish one's self from othęrs?"

BALTISTIKOS STUDIJŲ KONFERENCIJA MONTREALYJE
cobs association for the advancement of baltic studies, inc. 

('association pour I'avancement des ėtudes baltes

IX BALTISTIKOS /sutrumpintai-AABS -Associa - 
tion for the Advancement of Baltic Studies/ KONFEREN
CIJOJE dalyvaus virš 200 mokslininkų iš {vairių pasaulio 
kraštų ir skaitys apie 180 paskaitų. Pati AABS Konferen
cija vyks BIRŽELIO 14,15 ir 16 dienomis MONTREALIO 
UNIVERSITETO PAVILLON /32OO /32OO,rue Jean - 
Brillant/. Bet tą dieną prieš tai - BIRŽELIO 13 - bus spe
cialus seminaras apie SUOMIJĄ ir BALTIJOS KRAŠTUS 
RUSŲ IMPERIJOS LAIKAIS.

Paskaitos bus iš 11 sričių /ISTORIJOS ,LITERATU - 
ROS, MENO, FOLKLORO, MUZIKOS , GAMTOS APLIN
KOS ir 1.1. / ir jos suskirstytos Į 70 sesijų, kurioms 
skirta po 2 valandas, ir paprastai bus po 3 paskaitas.Dėl 
didelio skaičiaus paskaitų keletas sesijų vyks tuo pačiu 
laiku, todėl klausytojams teks pasirinkti vieną,kuri jiems 
bus {domiausia.

KONFERENCIJA YRA ATVIRA VIS I E M S . Prane - 
Šimuose ir skelbimuose yra smulkesnės žinios. MONTRE
ALIO LIETUVIAMS , LATVIAMS ir ESTAMS registracija 
visai Konferencijai yra $ 1O, - o v i e n ai dienai -$ 4 
S TUDENTA MS ir S ENJORA MS - V E L T U I.

Pastabos dėl Žemiau Išvardintų 
Paskaitų

Šiame sąraše yra parinktos 44 paskaitos,kurių 27 
skaitys 1 i-e t u v i a i ir 17 nelietuviai, bet temomis, ku
rios liečia lietuviškus dalykus.

Konferencijos oficialios kalbos yra anglų, prancūzų 
ir vokiečių. Paskaitų temų pavadinimai yra laisvai išvers- 
ti/dėl kaikurių specialių terminų gali būti mažų netikslu
mų/ { lietuvių kalbą ir pažymėta, kokia kalba paskaita bus 
skaitoma. Pavardės ir vardai parašyti taip,kaip jie pažy
mėti gautoje programoje. Pažymėta ir kada sesijos pra - 
sidės /9:OO,11:00,14:00 ar 16:00/. Konferencijos pra - 
džioje dalyviai gaus pilną tvarkaraštį su smalkia informa
cija. J. V. D.

P A S K A I T U DIENO T„V AR K Ė 

: U--- i' '
Ketvirtadienis .BIRŽELIO 14., 11:00 vai, sesijos 
APLINKA IR ŽALIAVOS, Sesija I 
"Aplinkos sąlygos priešistoriniuose gintaro miškuose" 
/angį./, skaito Birutė SALDUKAS 
ISTORIJA, Sesija IA 
"Baltų kraštų istorijos šaltiniai Prancūzijos archyvuose" 
/pranc./, - Hugues Jean de DIANOUX 
ISTORIJA, Sesija I B 
"Stabmeldystės panaudojimas: Lietuviško pagonizroo rolė 
Rytų Europos ir Popiežių politikoje vėlyvame 14-jame 
šimtmetyje "/angį. - Rasa MAŽEIKA 
MENAS , Sesija I
"Š tuometinė grafika ir jos spausdinimo metodai Lietuvoje" 
/angį. / - George RACKUS 
LINGVIS TIKA, S esija I
"Ar slavų kalba yra baltų vakarinės srities kalba?" /angį./ 
-Valdis ZEPP
SOCIALINIAI MOKSLAI, Sesija EB . 
"Sovietų spaudos reakcija dėl baltų veiklos Stockhoroo sau
gumo Konferencijos metu" /angį./- Dzintra BUNGS

Ketvirtadienis, BIRŽELIO 14, 14:00 vai, sesijos :
LITERATŪRA, Sesija HA
"Mirties temos varijąntai ir kalbos perkreipiroas Kosto 
Ostrausko dramos veikaluose"/angį./- Ilona MAZILIAUS- 
KIENE
LITERATŪRA, Sesija II B
"Jurgis Baltrušaitis - fantazijos meno istorikas" /angį./, 
- Stasys GOŠTAUTAS

SOCIALINIAI MOKSLAI, - Sesija H
" J. A .Valstybių branduolinės atakos taikiniai ir Baltijos 
kraštai" /angį, / - Gary GUERTNER 
ISTORIJA .Sesija Ui B
"Rusijos užsienio prekyba per Baltiją kontinentalinės blo
kados metu " /angį. / - Saulius GIRNIUS.

Penktadienis, BIRŽELIO 15, 9:00 vai, sesijos:
MENAS IV
"Albina Makūnaitė ir folkloro tradicijų įtaka lietuviškam 
menui" /angį./-Elena KORNETTCHUK
APLINKA IR ŽALIAVOS, Sesija H
"Baltijos regijono žmonių rasinė ir genetinė apžvalga
/angį./- John B.GELIYS
FOLKLORAS , Sesija H
"Jaunos mergaitės ir žalčio vedybos'1 /angį./- Ada Martin- 
kus GREIMAS
LINGVISTIKA H
"Idiomatiniai posakiai vartojant žodį "darbas" lietuvių , 
prancūzų ir anglų kalbose" /angį./ - Nedda STRAZHAS 
LITERATŪRA, Sesija IV
'Individualinis beviltiškumas palyginus su grupiniu solida
rumu- egzistencializmo varijąntai lietuviškoje prozoje" 
/angį. / - Violeta KELERTAS

• SADUNAS JONAS, Nijolės Sadūnaitės brolis, pagal 
sufabrikuotus KGB kaltinimus, nuteistas 18 mėnesių ka
lėjimo.
"MIKOLA RUDENKO, discovering that I was a Lithuanian, 
passed’the entire evening telling roe about the Lithuanians 
of the carop in Mordavia:Vladas LAPIENIS , Petras PAU - 
LAITIS .Algirdas ŽYPRĖ, Vytautas SKUODIS and Anasta
zas JANULIS , Mikola is worthy of the highest compli
ments, but he spoke of the Lithuanians without disguising 
jis admiration."/ from the letters of Antanas TERLECKAS.

SOCIALINIAI MOKSLAI , Sesija IV
"Religinių incidentų statistika sovietų Lietuvos mokyklo
se" /angį./-David KINSELLA ir Rein TAAGEPERA 
MUZIKA, Sesija III
"Apie lietuvių muzikos skirstymą istoriniais periodais" 
/angį. / - Leonardas SIMUTIS

Penktadienis, BIRŽELIO 15, 11:00 sesijos:
ISTORIJA, Sesija V B
"Oskaras Milašius - Baltų unijos pionierius /pranc. / -
Bronius J.KASLAS
ISTORIJA, Sesija V C
"Istorijos naudojimas ir piktnaudojimas: tautinis identite
tas ir sovietų dogmos Baltijos kraštų istoriografijoje" 
/angį/, - Romualdas MISIŪNAS
LITERATŪRA, Sesija y
"Prancūzų simbolistų įtaka Lietuvoje"/pranc./, - Vikto
ria SKRUSPKELYTE
DISKUSIJOS I
"Kultūrinė, politinė, psichologinė ir socialinė dinamika 
tarp tėvynės ir egzilės "/angį./- spetyni pa nelįstai, tarp 
jų - Rimvydas F. ŠILBAJORIS ir V. Stanley VARDYS

Penktadienis, BIRŽELIO 15, 16:00 vai, sesijos
FOLKLORAS, Sesija UI
"Egzistencinis nepritapimas - Kultūrinis ribotumas, kaip 
išreiškiama nustotos tėvynės vaizduose lietuvių pabėgė
lių poezijoje" /angį./- Richard VIDUTIS
IS TORIJA, S esija VIA
"Dr.Jonas Šliūpas ir lietuviškos spaudos pradžia J.A.
Valstybėse" /angį./ - Maria G. S LA VENA S
LITERATŪRA , Sesija VI
"Algirdas Julius Greimas - naujos perspektyvos seroioti- 
koje"/angį./-Hans-George RUPRECHT
SOCIALINIAI MOKSLAI, Sesija VI
"1964-1984 metų Baltijos ekonomijos apžvalga"/angl./ -
Augustine IDZELIS

Šeštadienis, BIRŽELIO 16, 9:00 vai, sesijos
MENAS , Sesija VH
"Tautinis menas Sovietų S ąjungoje"/angl./-Liucija BAŠ -
KAUSKAR Sesija VH A
"Bermontininkai 1919 metais" /vokiškai/- Wilherol LENZ
-IS TORIJA, Sesija VU C
"Anglų ir prancūzų politika Baltų regione 1920 m'.'/a ngl. / - 
koy DOUGLAS
LINGVISTIKA, Sesija IV
"Kai kurie lietuvių kalbos morfologijos klausimai"/angį. /
-Jules LEVIN
MUZIKA, Sesija V
"Kai kurie dabartiniai lietuviškos muzikos mokymo bruo
žai"/angį. /- Emilija SAKADOLSKIS

Šeštadienis,BIRŽELIO 16, 11:00 vai, sesijos 
ARCHEOLOGIJA
"Baltijos gintaras senovės Artimųjų Rytų tradicijose"/angl/ 
Joan TODD
APLINKA IR ŽALIAVOS
"Žuvaviroo teisių paskirstymas užsieniečiams pagal "AK-
TĄ"/angI. /- J.E. MICUTA
FOLKLORAS , Sesija IV
"Seniausia dievaitė baltų roitologijoje"/angl/-Marija GIM- 
BUTAS 
"Lietuvišku sutartiniu dainų dainavimo menas" /angl. / 
Gitą O. MARKEVICIŪTĖ-KUPČINSKIENĖ
"Dabartinis liaudies muzikos atgimimas Rygoje ir Vilnių 
je"/angl./~ Christina JAREMKO ir INGUNA G.
ISTORIJA, Sesija VEH B
"Prancūzų dalyvavimas lenkų-lietuvių ginče 1918-1928,"
/angį. /, - George URBANIAK
LITERATŪRA,Sesija VHI /O. V. Milašius/
"O. V. Milašius ir simbolistai/, -/pranc. /-Mortimer GUI-
NEY ;
"O, V, Milašius: jo paties balsas" -/pranc./-Richard VER
NIER;
"Lietuva O. V. Milašiaus kūryboje",/pranc. /-Pierre GAR
NIER .

Š eštadienis, BIRŽELIO 16, 14:00 vai, sesijos
ISTORIJA, Sesija IX B
"Baltai Kanadoje ir jų asimiliacijos problema",/angį./ -
Juris DREIFELDS
"Prancūziškai ar angliškai? Asimiliacijos pasirinkimas
išvietintiems baltiečiaros Quebec'e" ,/angl. /-Milda DANYS.
LITERATŪRA, Sesija IX
"S igito Gedos ciklas "Francois Villon"/angį. /- Rimvydas 
ŠILBAJORIS

Š eštadienis, BIRŽELIO 16, 16:00 vai, sesijos
POETAI SKAITO SAVO KŪRYBĄ
Astrid Ivasak.Ivar Ivasak,Henrikas Nagys, Alėksis Ran-
nit.Gunars Salins ir Tomas Venclova
LINGVIS TIKA, S esija V
"Daukšos 1595 ».katekizmo kirčiaviroas"/angl./-Steven
YOUNG
SOCIALINIAI MOKSLAI, Sesija X
"Diena, kai BBC kalbėjo lietuviškai: lenkų- lietuvių nuo
monių pasikeitiroas"/angl. /- V. Stanley VARDYS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



APIE JENISIEJŲ, STALINO PAMINKLUS IR PRAEITĮ, KURI AMŽINAI GYVA
Parengė P.D.

Supažindindama "Nepriklausomos Lietuvos" skaity
tojus su Elenos J. uciūtės naująja knyga, redakcija tik
rai vykusiai parinko ištraukas iš "IGARKOS NAUJAMIES
ČIO". Juciūtės žodis paprastas, šiltas. Rašo ji, tarsi šne
kučiuodama- ramiai, nedramatizuodama. Itin vaiskūs pus 
lapiai, kuriuose aprašoma jos kelionė Jenisiejumi, ištrū
kus laisvėn. Susitikimai prieplaukose su žmonėmis,par - 
duodančiais keleiviams duoną, agurkus, virtus kiaušinius. 
Gyvai pavaizduotas Jenisiejaus peizažas, jo gamta, kuri 
niekuo nekalta , kad žmonės tokie pamišėliai.

Neišvengiamai tas gabaliukas primena puslapius iš 
Grigori S virskio, dabar Toronto Universiteto pro - 
fesoriaus, apybraižos, pavadintos "Kazačinsko S lenks - 
čiai", kuriose taipogi aprašoma kelionė didinguoju Jenisie
jum, per slėpiningą Sibiro žemę, kur dar iki 1950 metų 
slapstėsi nuo valdžios "karžakai"- tvirti vyrai sentikiai. 
Niekas nežinojo, kur jų gyvenvietės, kol jas pastebėjo iš 
lėktuvų. Skirtumas tik tas,kad Svirskis keliauja kaip žur
nalistas, kaip žmogus, kuriam neteko vargti Sibiro stovyk
lose. Keliauja taip pat žymiai vėliau, negu Juciūtė, kai jau 
daug dalykų pasikeitę, daug kas užmiršta. Bet ar tikrai 
užsimiršę? Ar leistina tuos dalykus užmiršti?

Laive,kuriuo jis plaukia, Įvyksta Įvairių nuotykių.Ni
na atbėga pranešti laivo kapitonui, kad kažkas žudėsi, bet 
jam kur kas Įdomiau rodyti žurnalistui istorines vietas.

"Nina atlėkė paklaikusi,atsagstyta kariška palaidine, 
aiškiai jai perdidele:

-Tas keleivis ant denio, tas "paliktas vyras" persi - 
pjovė venas'. Su stiklu'. Mums reikia veržlės, tvarsčių, spi 
rito'.. . .

Vladimiras Pitirimovič'ius nudavė tarsi jos negirdė
tų. Jis perleido man savo artilerinius žiūronus, surauk - 
damas savo plokščią nosĮ,kuri atrodė tarsi priplota kumš
čiu. Jo nosis visad susiraukšlėdavo, kai jis kuo džiaugda
vosi. Dabar jis visas švytėjo, tartum būtų beĮteikiąs kaž
kokią brangią dovaną:

-Štai garsioji Kureika'. /jis parodė ranka žemą upės 
krantą/. Štai paties losifo Visarionovič'iaus paminklas, 
Kureikos tremtinio paminklas'... .ar teisingiau tai,kas iš 
jo liko - pjedestalas'.

Jis išsitraukė iš kišenės grandinėlę raktų .padavė Ni
nai Į ją nepažvelgęs, ir ėmė pasakoti, kaip buvo nugramz
dinta Stalino statula išbalto granito,augšta kaip švytu
rys.

-'Ai, koks kilo ermyderis'. Reikėjo prakiurdinti lede 
skylę .Iš Centro atėjusios instrukcijos liepė ją pašalinti 
kuo skubiausiai. Ją nuvertė naktį eketėn.lyg paryčiui bū
tų buvę pervėlu. .. Vadinas, ją nugramzdino, bet krūtinė 
vis tebekyšojo iš vandens. Stalinas tebestovėjo "Štyvas" 
su savo auksine Sov. Sąjungos herojaus žvaigžde ir mar
šalo žvaigžduke. Vadinas, jĮ nugrūdo Į negilią vietą.Ir ne
įmanoma pajudinti. Turočinsko partijos sekretorius ko ne 
išėjo iš proto:Tai, vadinas, ką? Jūs norit mane nuskandint 
su juo drauge? Kartu?" . Jis keikėsi kaip vežikas. Tada 
pasiprašė pas laivininkus gylių žemėlapio. Iškirto kitą 
eketę tokio dydžio, kad atrodė, jog visi pasirengę pasiskan- 
dint drauge. Ar pasikrikštyt ".

BALTO-AISČIŲ C I V I L I Z A C I

J.J.B.
’’ J /tęsinys /
9. GARDARIKĖS GARBĖ

Kaip sako BREMENO ADOMAS , rašęs apie 1067 m 
"Gardarikės galia 7-12 amž. ir Įtaka prilygo Bizantijos 
imeprijai". Ir matėme,kodėl. Mūsų imperatoriai SAKAL- 
DAS /gediminaičių dinastijos protėvis, 855 m. Algio nužu
dytas'./ ir ALGIS atsilaiko prie Bizantijos mūrų su labai 
patenkinamais rezultatais. Graikų imperatorius, atvykęs 
955 m.be karių .prašyti taikos, revizituoja imperatorių 
ŠventasauluvĮ jo sostinėje Gardine.

Didžioji kunigaikštienė ALGĖ, imperatoriaus In - 
gaurio žmona, pakartotinai lankosi Bizantijoje ir priimi
nėja Kijeve graikų delegacijas,kurios bando ją pri - 
kalbėti krikščionybėn ir iš dalies pasiekia tikslą /vis per 
tą I e v ą. . . / - ji slapta 957 m.pasikrikštija.

Mūsų rasų Vyties laivynas neturi jam lygaus, 
ir pasirodo visose ano meto žinomose jūrose nuo Kaspi
jos iki Islandijos, nuo Baltijos iki Maroko ir Bizanti - 
jos.

Vykingiai /kaip matėme/, tai paprastai mūsų 
Rytprūsių Kuršmarių bei Eistmarių natūralių gamtos uos
tų imperinis laivynas, vykdantis kontinentinio mas
to strateginius ir politinius uždavinius. Pats žodis yra lie
tuviškas "vykti ir Vytis"...

VYKINGIS , atidengęs Grenlandiją bei Šiaurės Ame
riką 999 m. , šiandien norvegiškai kraipomas į 1 e if e - 
r i k s o n ą, buvo ne kas kita kaip "Laivys,Ei-Rikio/Eis- 
čių rikio/ sūnus". Norvegai žodį "Leif" taria visiškai tei
singai "Laiv", kuris tik mūsų kalboje ŠĮ tą prasmingo pa
sako, o skandinaviškai- nieko'.

1O. KALBA PATS B A S I L E U S /95O m. po Kr. /
Apie 950 m. po Kr. , Jo Šviesybė Basilejus KONSTAN 

TINAS PORFIROGENETA S , jausdamas nedelstiną reikalą 
atskleisti pasauliui savo erudiciją ir politinę išmintĮ, pa
rašė ilgą veikalą "Apie imperijos valdymo meną"/ gal pa
simokė iš mūsų Didžiosios Kunigaikštienės A Igė s?/.

Kadangi jis daug kalba apie mūsų "Gintaro Kelią" tai 
patieksime keletą sensacijų iš jo raštų:

" Skobniai /skaptuotos iš vieno milžiniško rąsto vai 
t y s, kuriose tilpdavo iki 40 žmonių/,atvykstantieji iš 
išorinės Rasos, einą iš Nemagardo, kuriame gyveno S PHE- 
DOSTLABUS '/Š ventasauluvis/, rasų kunigo INGA URIC 
sūnus, o taip pat iš Miliniška /S-Maleniškės/ tvirtovės, 
Teliuco /Toleičia.Draugučionys- Drohičyn/, Černigogo 
ir Bučegardo".

1984 V. 31

Pro mus praslinko iškyšulėlis, kuriame sušvytavo 
milžiniškais veidrodžiais kažkoks pastatas:nei namas, nei 
antvožas./Autoriaus pastaba: tai buvo lengvas statinėlis - 
iš stiklo, kokius paprastai Įrengia parodose. Tokį "gaubtą" 
buvo pastatę Sibire toje vietoje,kur prieš revoliuciją bu
vo ištrėmę Staliną. Statinėlis:nebuvo pritaikytas Sibiro 
vėtroms. Aš mačiau panašų Gori miestelyje-Stalino gi - 
mimo vietoje- .Jis gaubia paminklinĮ Džugašvilio namelį, 
kuris iki šiol atdaras/.

Pjedestalo griuvėsiai dingo iš akių. Jie tolo iš lėto 
mūsų užnugaryje. Ten kur stiepėsi kadaise absoliutus Je
nisiejaus valdovas, riogsojo vien aptrupinto granito gaba
lai.

Jokios gyvos dvasios. Visa lyg išmirę.
Nina vėl pasirodė. Sukruvintom rankom. Ji gražino 

raktus ir pasakė, kad susižeidėlis galbūt kaip nors išsi - 
krapštys.

- Kam tu atrišai jam rankas, -sušuko ji. -Tokiam ti
pui kaip jis pakanka išlaisvinti rankas, kad jis pačiam pri
dirbtų. . .

Nieko neatsakęs kapitonas padavė jai žiūronus. Jis iš
tiesė ranką per bortą:

-Kureika'. Paminklas Sąu-Pačiam'....
- Štai jo paminklai'.- atsakė atšiauriai Nina,galvos 

mostelėjimu parodydama apleistus kaimus, kur kyšojo, tar
si palinkę kryžiai,apaugę piktžolėm, namų grobai./ Jie 
driekiasi tūkstančiais kilometrų išilgai Jenisiejaus, ap
leisti, varpijami liūčių/. - Pats turėtum jam apie tai pa
pasakoti'. Viską'. Su smulkmenomis'. Jis užsirašytų'.. . . .

Vladimiras Pitirimovič'ius dėbtelėjo piktu žvilgsniu, 
bet nieko neatsakė. Ji pažvelgė Į mane ir leido suprasti 
judesiu, kad išeitumėme iš kapitono būdelės. Prie laivo 
krašto.

Nina plačiu rankos mostu apskriejo krantą, kur kilo 
vis augštėją pietų pusėje išsikreivelioję šiaurės beržai .

- Čia vien tremties vietos'. Lietuvių, Volgos vokiečių, 
estų gyvenvietės. . .Visas internacionalas'. Štai,kur pri - 
kalė jį prie kryžiaus. Solenyj, Pinčiugos, Potaskin kran
tinėse. . . Paskui Motygino.Kriyliak, - tai specialios prie
žiūros zonos. O ten, už devynių kilometrų- Siblon, 
baisesnis už Auschwitz'ą. Ten surakindavo kalinius gran
dinėmis ir užmušdavo, laistydami lediniu vandeniu. Ten 
"krytka" /betono vienukė be langų/ - specialus režimas , 
mėginusiems pabėgti. Prikaitinta šuto garais. Metai, pus
antrų, ir žmogus miršta džiova'. Tai miriop pasmerk
tieji'. Ir visa tai palei visą ruožą, kaip kad sako Vladimi
ras Pitirimovič’ius. Nuo Dudinkos iki Igarkos visi kaimai 
tušti,apkalti lentom.. ./Ji ėmė’skaičiuoti ant pirštų/. - 
Chantaika, Plachino, Agapitovo, Nosovaja.. .Vien tik Pota- 
povo išlikęs. Ten dabar kolchozas, žvėrelių ūkis. O pra
plaukus Igarką, nebėra kaip visų išvardinti. . . Tai Suchovo 
Karasino, Čaitinskaja, Poloj, Jdrmaliovo, Deveikino,Kono- 
šel, Jakuty . . Čaitinskojoj siautėjo kolchozo pirmininkas 
Dovydov'as. JĮ ten ištrėmė, kad nezirstų ir nevirtų košės. 
Ten buvo Volgos vokiečiai. Dovydov'as n iekad nesisky
rė su savo revolveriu. Jis maukė degtinę,kaip žvėris. 
Pardavinėdavo žuvis praplaukiantiems laivams. Visą žūk
lės laimikį. Ir susikimšdavo pinigus kišenėn.. .Jam viską

JOS LIKUČIAI

Visi jie /skobniai-laivai/ nusileidžia Dniepro upe ir 
renkasi prie Kijevo tvirtovės, kuri taipgi vadinama Sam
ba t a s /Sambutis.Sambūrys/.

Jų /rasų, rusenu/ duoklininkai s 1 a v a i, praminti 
krivitėnais ir lenzaninais /lenkais/, ir kiti slavai, 
kerta savo skobnius kalnuose žiemos metu ir, juos pa - 
ruošę.kai ištirpsta ledas, Įveda juos Į artimiausius eže
rus /kirto Vyslos aukštupyje, Š ventakirčio kalnuose arba 
Gory Š vietokrzyskie/.

Kadangi tie ežerai Įsilieja Dnieprą n, tai slavai 
ateina Kijevan, ištraukia laivus krantan apžėgliavimui ir 
juos parduoda rašams /rusėnams, p-rusėnams/, tie 
pirkdami tik nuogas kalades, išnarsto /savo/ senus laivus 
išimdami iš jų irklus, bures, vairus ir kitą aprangą ir ap
taiso naujus.

Birželio mėnesĮ, pasileidę žemyn Dniepru, jie nukan- 
kaVytičevan /Vyties Eišiuva/, - tai r a s a m s pa
valdi pilis. Dvi tris dienas palaukę,kol ateis visi skob - 
niai, jie /rasai/ pajuda kelionėn ir nusileidžia Dniepru.

Visų pirma jie prieina pirmąjį krioklį, vadina - 
mą ES SUPI, kas rasų ir slavų kalbose reiškia "ne spi" . 
Ta pereiga tokia siaura, kad nebus platesnė už hipodromą 
Jos viduryje iškyla uolos, panašios Į salas, Į kurias atsi
mušdamas ir krisdamas žemyn vanduo sukelia didelį ūže
sį ir baimę. Todėl rasai nerizikuoja praplaukti tarp 
tų uolų, bet prisiyrę krantan ir išlaipinę žmones, o daik
tus palikę skobniuose, brenda nuogi,kojomis čiupinėdami 
dugną, kad neužkliūtų už kokio nors akmens. Tuo pat me
tu jie stumia kartimis laivo nosį, kiti vidurĮ,treti galą . 
Taip atsargiai jie praeina pirmą krioklį pakrantės vin - 
giu /ar ne nuo to ir "jotvingiai"- praeiti pakrantės vin - 
giu’./.

"Perėję tą, jie vėl užlaipina likusius krante ir pasie
kia antrą, rasų vadinamą ULBORSĮ, o s 1 a v ų"Os - 
trovniprak h". Ir tas krioklys panašus Į pirmąjį , 
sunitus ir keblus praeiti.

Panašiu būdu jie pereina ir trečią krioklį, vadinamą 
GELANDRI, kas slaviškai reiškia "krioklio triukš
mą".

Paskui jie prieina didžiausią ketvirtą, rasų vadi
namą AEFORS, oslaviškai "Neasit", nes jo uo
lose krauna lizdus pelikanai. Šitoje pereigoje.visos val
tys priplaukia krantą nosimis,paskirtieji kariai išlipa sar
gybai ir nepaliaujamai budi, saugodami nuo pečenie- 
g ų užpuolimo.

atleisdavo. JĮ išleido laisvėn, neatlikusĮ bausmės, atsily
gindami jam už žvėriškumą. Jis pats pasigaudavo bėglius 
ir parsinešdavo vieną ranką, kaip Įrodymą.. .Taip, taip, 
jis nukirsdavo jiems ranką ir ją pristatydavo, kaip kadai
se kad totoriai mongolai būdavo prisirišę prie balnų prie
šo galvas. . . Visi gyveno jo teroro baimėj. Iki tos die - 
nos,kai sušaukęs visus gyventojus jis pareiškė,kad nuo 
dabar kaimelis vadinsis "Dovydovka", jo-pirmininko iki 
gyvos galvos- garbei... Tai jĮ pražudė. Įsivaizduokit sau 
tokį reikalavimą šalimais Paminklo.

/Grigori Svirsky. TRAGEDIE POLAIRE ■ NOUVELLES . 
Traduit du russe par Theodore Herblays. Montreal. Ed. 
Quinze, 1978/.

- Štai jie, tie.Stalino paminklai'. - sušunka Nina,ir 
jos pasipiktinimas mums suprantamas. Ji ragina kapito
ną, kad jis viską papasakotų žurnalistui /Svirskiui/, kad 
žmonės sužinotų tiesą apie tremtinių kaimus. Bet kapito
no laikysena neaiški. Ar todėl, kad jis prisibijo? Ar todėl 
kad jo paties sąžinė kažkodėl nerami. Nevisi, pripažinkiro 
drĮsta sau muštis Į krūtinę kaip Evgenija Ginzburf:

"/Mea Culpa'./ - tie du žodžiai lengvai pasigirsta ne
migo metu, kai pažvelgi atgal Į gyvenimą su pasišlykštė
jimu, kai drebi ir keikies. Kai negalima užmigti, žinoji - 
mas, kad nesi prisidėjęs prie žudynių ir išdavysčių- men
ka paguoda. Visumoje žudiku nėra vien tasai, kuris kir
to kirčius, bet ir tas, kuris kentė blogį nesvarbu kaip: ar 
kartodamas, neapsigalvojęs pavojingas politines teorijas, 
ar kilnodamas dešinę /balsuodamas/, ar rašinėdamas, 
nebūdamas tvirčiau Įsitikinęs,pusiau pagrĮstus dalykus.

"Mea Culpa - užklumpa mane vis dažniau ir dažniau, ir 
net aštuoniolikos metų, iškentėtų žemės pragare, nepakan
ka tai kaltei ušpirkti". /Evgenija Ginzberg. "Krutoj

Maršrut.II. 1978/.
O gal kapitono nenoras kalbėti kyla iš žinojimo, kad 

kaltas ne vien Stalinas , kad būta visokiausių Dovydovų.ir 
dar kiek'. Bent tokią prielaidą pateikia Zinovjev'as, pa
sišovęs, kaip visada, būti priešgina,kuris aiškina Stalino 
laikotarpio skaudulius šitaip: / bus daugiau /

■ ■ ■ 1 ■ w w w

To the Block Seo and thence to Byzantium, the Vikings came by 
way of the Dnjieper, Trading stations were established along the 
route, where Norse merchants might live for considerable portions 
of their I ives. Tombstone with runic inscription found near Odessa.

Likusieji, iškrovę mantą ir sukaustytus vergus perve
da juos žeme šešias mylias , kol apeina pereigį, Paskui 
jie velka savo skobnius valku, kiti perneša ant pečių ir 
taip persikėlę kiton pereigio pusėn, juos vėl nuleidžia van- 
enin,pakrauna, įlipa ir plaukia tolyn.

Atvykus penktan pereigin, rasų vadinamu BARU - 
FOROS , o s 1 a v ų "Vulniprakh", nes jis sudaro didelę 
užtvanką, jie prastumia skobnius pakrantės vingiais, kaip 
pirmame ir antrame,ir prieina šeštą rasų vadinamą 
LEANTI, o slavų "Veruci",kas reiškia vandens kun- 
kuliavimą,ir pereina juos panašiai.

Toliau plaukia Į septintą rasų vadinamą S TRUKUN 
o s 1 a v ų "Neprezi", ir prieina prie Krariskio 
pereigio, kame kūrenai persikelia, grįždami iš Rasos, p si 
pečeniegai- keliaudami į Kurėnus/Krymą/.

Perėję tą vietą, jie pasiekia salą, vadinamą Šv.Gri 
gorijumi vardu/Chortica/ ir joje atlieka padėkos atnašavi - 
mus, nes ten auga didelis ąžuolas. Jie aukoja gyvus 
paukščius. Aplink susmaigsto strėles, o kiti sudeda gaba
lėlius duonos, mėsos, kas ką turi, kaip to reikalauja papro
tys. Dėl paukščių jie meta burtus: ar juos paplauti aukai, 
suvalgyti ar paleisti gyvus.

Nuo tos salos rasai daugiau nebesisaugo pečenie- 
gų,kol pasiekia kitą salą SELINĄ."

Toliau taip pat smulkmeniškai nurodoma kelionė iki 
Dniepro žiočių - viso keturios dienos. Paskui jūros pa - 
kraščiu iki Dniestro, daugiau iki S u 1 i n a /Salynas/ sa
los Dunojaus žiotyse,kurioje būta kito mūsų nuolatinio 
atramos taško- tvirtovės.

Kelionė tęsiama vis Juodųjų jūrų / anksčiauRasų jū
rų'./ pakrante ligi V a rn o s /ne Varnos,bet Varymo
paskutinės didžiausios tvirto ės'./ ir pagaliau iki Mesem- 
brijos ir Bizantijos "Jų vargingos ir pavojingos kelio
nės galo..."

Štai jums a š t u o n i DNIEPRO pereigių vardai, 
aštuoni didingi mūsų praeities paminklai, 
kurių garsas nuskambėjo ligi Bizantijos, bet nepasiekė 
tų drąsuolių keliautojų šiandieninių palikuonių. .. !!'.

Kitoje vietoje šis graikų imperatorius dar priduria: 
"Lapkričio mėnesiui atėjus, jų kunigaikščiai išeina 

su visais rasais š Kijevo "p o I i a u d Į", tas žodis 
reiškia - visų savo leno miestų aplankyti, kaip kad sla
vų v y t ė n ų/Vitebsko kunigaikštijos vyčių, d r a u - 
guviečių /jotvingių, o PTOLOMĖJAUS laikais- p a- 
g y r i t ų kunigaikštija/, kurių-vyčių /Kriviči - 
Smaleniškės arba Smolensko kunigaikštija/ ir likusių sa
vo žemių, mokančių duoklę r a s a m s.

Taip rasai ir jų kunigaikščiai, p r a m i t ę visą 
žiemą, balandžio mėnesĮ ,kai ištirpsta ledas, grįžta K i- 
j e v a n ir ,gavę duoklės naujų skobnių, vėl leidžiasi Bi- 
zantijon..."

3 psl.
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LAUMĖ SAU GALVELE ŠUKUOJA . H. Žmuidziniene

Vėl Jos Keturios, o Aš
Vienas... v.k. 

3.
Po pietų visi gauname kvietimą vakarienei, kuri bus 

patiekta kazimieriečių ūkyje, kaž kur prie Tivoli mieste
lio. Išvykstam anksti, nes pakely norėjom apžiūrėti kata
kombų vieną dalį /S .Calisto/, vėliau italų mauzoliejų, kur 
palaidota 330 italų. Juos vokiečiai hitlerininkai sušaudė 
jau besibaigiant karui.

Kaip mums buvo žinoma, katakombos- tai urvai, iš - 
rausti žemėje, kur pirmieji kikščionys slėpdavosi, mels - 
davosi ir laidojo savo mirusius jų persekiojimo metu. 
Vadovas mums aiškino, kad katakombos daugiausia tarna
vo tik kaip krikščionių kapinės. Pagonys romėnai mirų - 
sius degindavo. Tuo metu krikščionių religija draudė la
vonų deginimą. Tam tikslui ir buvo slaptai kasami urvai, 
kurių šonuose /sienose/ tam tikrose nišose ir buvo laido
jami mirusieji.

Taigi, teko praeiti dalį katakombų, kur matėsi šonuo
se tuščių karstaviečių, net 3-jų aukštų. Sako, kad visi la
vonai ar griaučiai buvo išimti iš katakombų ir palaidoti 
kapinėse- mieste, kai pasibaigė krikščionių persekioji - 
mas. Tų katakombų yra 5 sekcijos: Domitillia, Priscillia, 
S .Agnese.S .Callisto ir S .Sebastiano. Ilgiausios yra S . 
Sebastiano katakombos, kurių ilgi priskaito iki 15 km. Ten
ka stebėtis tų pirmųjų krikščionių ištverme ir kantrybe. 
Išrausytu , man, anų metų priemonėm tokius urvus vulka
ninės kilmės žemėje'.

Taip vadinamą italų mauzoliejų radome netoli apžiū
rėtų katakombų. Einant jau Į galą II Pasauliniam Karui , 
vienas vokiečių dalinys /3O kareivių/, labai pavargęs nuo 
skubaus pasitraukimo, sustojo poilsiui vienos kalvos ur
ve. Apsistoję, netrukus kietai sumigo. Apsaugos nebuvo 
išstatę, nes jautėsi saugūs. Atsirado vienas italas, kuris, 
šiukšlių dėžėje paslėptą bombą įstūmė Į tą urvą. Bomba 
buvo užtaisyta su laiko degikliu. Sprogus bombai, visi tie 
vokiečiai buvo užmušti. Romos komendantas vokietis, 
skelbimų pagalba įsakė per 48 valandas kaltininkui prisis
tatyti j komendantūrą. Kitu atveju, buvo grąsinama už 
vieną vokietį sugaudyti 1O italų. Tuojau po paskelbimo ,■ 
buvo renkami Į vieną vietą numatyti sušaudymui 300 ita
lų. Italų visuomenė pasipiktino tuo vokiečių elgesiu ir pra
dėjo viešai demonstruoti. Komendanto įsakymu,dar buvo " 
"susemta" 30 karštesnių demonstruotojų ir prijungti prie 
anksčiau areštuotų. Kaltininkas į komendantūrą neprisis
tato, ir tie 330 italų buvo sušaudyti toje pat vietoje, kur 
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žuvo nuo bombos vokiečiai. Šaudoma buvo surišus po 4 
virvėmis, kulkosvaidžių ugnimi. Dabar toje vietoje stovi 
didžiulė skulptūra, kuri gana ryškiai parodo pergyvenimą 
tų žmonių, surištų į vieną ketvertuką. Šalimais randasi ir 
kapinės tiems italams pagerbti. S ako, kad tas italas, kuris 
įstūmė į urvą tą bombą , tebęgyvena ir yra žinomas italų 
tautai. Jam tačiau italai nereiškia pagarbos, nes jo įsi - 
valduojamas žygdarbis buvo beprasmis. Kam žudyti tuos 
vargšus vokiečių kareivius tuo metu, kada jau matėsi ka
ro pabaiga? Kam žudyti, žinant, kad vokiečiai žiauriai at
keršys?

Kazimieriečių ūkį pasiekėme jau prietemoje. Cja bu
vome karališkai pavaišinti. Puikius maisto patiekalus te
ko pavilgyti ne tik vyneliu, bet ir kitais "kilniais" gėrimė
liais. Atsirado ir kalbėtojų, kurie sveikino kun.K.Kakne
vičių, priėmusį kunigystės sakramentą. Įdomiai ir su ju
moru kalbėjo K.Kaknevičiaus vyriausias sūnus./Jis už
auginęs net 3 puikius sūnus/.

Kitą rytą buvo sunkoka atsikelti 6 vai. tiems, kurie bu
vo užsirašę važiuoti į Florenciją. 7 vai. ryto autobusas 
jau pajuda Florencijos kryptimi. Ne visi iš mūsų ekskursi
jos vyksta. Autobusas pirmiausia sustojo kaž kur mieste, 
prie turistinės įstaigos,kur laukė mūsų dar grupė kelei - 
vių. Čia įlipo Į autobusą nedidelė /ale graži/ italiukė Lu
cia- mūsų ekskursijos vadovė. Jos skardaus "čiulbėjimo" 
teko klausytis visą kelionės laiką. Iš jos sužinom,kad Ita
lija savo greitkeliais užima 2-rą vietą Europoje. Pirma 
vieta tenka Vakarų Vokietijai. Italija nutiesusi greitke - 
lių 6.000 klm. ilgio. Tokių greitkelių dalis veda mus Į 
Florenciją.

Dairomės Į šalis ir stebim apylinkes. Pirmiausia, ke
lias mus vedė per laukus derlingo dirvožemio. Lucia sa
kė, kad čia auga visokie javai/tiK rugių vardo neminėjo /. 
Vėliau įlindom į kalnus. Jų slėniuose matosi vynuogių sta
garai /dar be lapų/. Lucia sako,kad iš šios apylinkės vy
nuogių išspaudžiamas visiems žinomas vynas Chianti. 
Vietomis pačiose kalnų viršūnėse matosi ištisi kaimai.Tie 
kalnai bemaž iš visų pusių apsupti stačiomis uolomis . 
Lucia sako, kad tie kaimai įsikūrė barbarų siautėjimo 
metu. Stačios uolos sudaro didelę kliūtį. Gal po kokių 3' 
vai. kelionės, užkopę ant aukštumos, pamatome slėnyje , 
abiejose Arno upės pusėse gražų miestą Florenciją.Krin
ta Į akį šviesi namų spalva ir raudoni jų stogai. Iš visų pa
statų išsiskiria gražuolė, didžiulė katedra - S . Maria del 
Fiore. Ji pastatyta grynai iš marmuro 3 spalvų: baltos , 
žalsvos ir raudonos. Katedros statyba trukusi bemaž 150 
metų /1298-1436/, tačiau jos fasadas užbaigtas tikl875m. 
Šalia katedros stovi krikštykla, kurioje, sako,buvo pakriks 
tyti rašytojas Dantė ir garsusis skulptorius Mykolas An-

APIE DAILININKĘ H. J. ŽMUIDZINIENE
H. J. Naruševičiūtė- Žmuidziniene gimė 1906 m. .sau

sio 1 d. .Liepojuje.
Baigusi Valstybinę Meno Mokyklą Kaune, specializa

vosi prof.A. Varno tapybos ir A.Galdiko grafikos studijo
se. Vėliau studijas gilino Londone/1932-37/ bei lankė Bri
tų Muziejaus specialų dailininkams paskaitų ciklą.

Dailininkė sakosi, kad nuo ankstyvos vaikystės labai 
mėgo piešti. Pati pirmoji paroda, kurioje buvo patiekti 
59 darbai vyko 1930. UI. 23 d. ,Kaune, Ateitininkų Rūmuo
se. Beruošiant ją, prisidėjo ir kiti jos kolegos, jų tarpe 
Rimtas Kalpokas, Antanas kairys, Jonas Martinaitis, 
skulpt. Bronius Pundzius,Antanas Samulevičius, Liudas 
Truikys ir Stepas Žukas.

Kartu su skulptore Každelevyčiūte 1932 m. suruošė pa
veikslų parodą Kaune, kurią tada atidarė prezidentienė So
fija S metonienė J organizatorė ir iniciatorė pirmosios jau
nųjų menininkų p rodos buvo Lietuvos Mterų Tarybos 
p-kė Ina Mašiotienė. Prof. Vienožinskis dailininkės
talentą gerai Įvertino tų metų "Lietuvos Aide" ir "Naujo
joje Romuvoje". Ji dalyvavo daugumoje parodų iki 1932m. 
ir tarpe 1937-1944 m.

Tose parodose reiškėsi daugiau kaip akvarelistė, vė
liau- kaip grafikė. Sukūrė visą eilę viršelių žurnalams, 
plakatams, iliustracijas, šaržus, seriją lietuviuku kry
žių projektų, kuriuos jai pavedė dail.A. Varnas, Vytauto 
Didžiojo 500 metų jubiliejaus proga sukurti.

Yra nutapiusi, be kitų žymesnių žmonių, portretus- 
sol. J.Augaitytės, kun. S . Čiūsnos, O.Kajeckienės, kan.K. 
Prapuolenio, S t. Santvaro, R. S idzikauskienės ir J.Tyslia- 
vos. Nemaža jos paveikslų tapo privačiomis nuosavybėmis 

Vokietijoje, emigracijoje dėstė paišybą Lietuvių Gim 
nazijoje Greve ne.

Anglijoje, 1947-50 m. baigė Harrow’e The Textile 
Studio. Dalyvavo Edinbourgh'e 15-kos tautybių Liaudies 
Meno ir Dailės parodose ir pakviesta prižiūrėjo šių paro
dų meninį aspektą. Jos, kaip Jungtinių Tautų Organizaci
jos Yorko skyriaus narės iniciatyva suruošta šio pobūdžio 
Baltų paroda Yorke ir eilėje kitų Anglijos miestų. Vietos 
spaudoje buvo visa eilė gražių atsiliepimų apie šias paro
das, kartu su atvaizdais.

Nuo 1951 m. - 1962 m. gyveno Montrealyję.
1967 m. kovo 18d.buvo atidaryta pirmoji jos kūrinių 

paroda TORONTE, Prisikėlimo Parodų Salėje. Ją tuomet 
atidarė JAV generalinis konsulas A. B. Moreland.Antroji 
paroda vyko ten pat 1975 m. , kurią atidarė rašytojas Juo
zas Kralikauskas, o trečiąją 1978 m.-dr.Ona Gustainienė.

Dail. H. Žmuidziniene buvo suruošusi savo darbų pa
rodą Hamiltone,Ont. ir dalyvavo bendroje baltų dailinin
kų parodoje Ottawoje, Valstybinio Archyvo salėje

Asmeniškose ir bendrose parodose Kanadoje, vyrau
ja savotiški mitologinės tematikos kūriniai. Vieno kriti
ko žodžiais:" vaizduoja būtybes, kurios šiandien nebeeg
zistuoja išprususio lietuvio fantazijoje,bet kurios savo 
laiku buvo užėmusios jo gyvenime labai reikšmingą vie
tą,- lėmė žmogaus likimą, turtino ir puošė jo būtį, kenkė 
jam arba padėjo".

Dail. H. Zmuidzinienės darbai turi savotišką žavesį , 
sukelia archaiškus prisiminimus iš pasąmonės. Reikėtų 
juos surinkti ir išleisti jos darbų portfolio. n.

gėlas.
Mūsų autobusų šoferis Antanas sustabdė,tuojau per - 

važiavus Arno upę. Teko kurį laiką pėstute "paslankioti" 
po Florencijos senamiestį,kur sutelkta gausybė meno kū
rinių. Mums prisistato vietinė vadovė, kuri mums nela - 
bai patiko: piktoka ir kalba "žiauriu" akcentu.

Pirmiausia mus nuvedė Į vieną meno muziejų/jo var
do neteko išgirsti/, geriau sakant, Į vieną salę, kur stovi 
didžiulė balto marmuro skulptūra, vaizduojanti Dovydą, pa
sirengusį mesti akmenį Į Galijoto kaktą. Statula aukšta- 
apie 5 metrų aukščio. Vadovė sako, kad šis Dovydas yra 
pats pirmasis /originalas/, kurį sukūrė Mykolas A ngelas. 
Siauromis senamiesčio gatvelėmis buvome nuvesti prie 
garsiosios katedros. Jos viena dalis tuo metu buvo api - 
plaunama ir remontuojama. Todėl pilno jos grožio neteko 
matyti. Daug gražesnė atrodė, kada aš ją pirmą kartą ma
čiau 1978 metais. Apžiūrėjom netoli esančios krikštyk - 
los /taip pat marmuro/ vienas duris,ant kurių išgravi - 
ruoti įvairūs variniai paveikslai. Jie vaizduoja Įvairias 
scenas iš Š v.Rašto Senojo Testamento. Garsusis meni
ninkas Ghilberti prie tų paveikslų dirbo 28 metus.

Florencija meno srityje buvo pirmaujanti iki 16-tojo 
šimtmečio, vėliau pirmenybę perleidžia Romai. Net My
kolas A ngelas, Romos paviliotas, puošia Š v. Petro bazi
liką ir Vatikaną. Tačiau jis grįžta į Florenciją 1516 me - 
tais ir čia užbaigia savo žemišką kelionę. Ne vien jis pa
liko neišdildomus pėdsakus Florencijoje. Čia kūrė daug 
menininkų ir Florencija meno srityje buvo pirmaujanti.

Praeiname garsiąją aikštę "Piazza della Signore", 
kurioje stovi visa eilė skulptūrų. Labiausiai meną globo
jo viena didikų dinastija- Mediči. Aplankom vienos gar - 
sios meno galerijos vieną aukštą. Joje yra sutalpinta apie 
4.000 garsiųjų menininkų paveikslų. Vadovės/piktosios 
florentietės/ aiškinimai visiems atrodė , buvo perdaug iš
tęsti. Skaniai valgėm pietus viename senamiesčio res - 
torane. Po to buvome nuvesti prie S v.Kryžiaus bažnyčios, 
busimojo susirinkimo punkto, iš kur jau vyksim atgal Į 
Romą. Šioje vietoje visi išsiskirstė ir stengėsi paskubo
mis patenkinti savo norus: pavaikštinėti po suvenyrų krau
tuves ar pamatyti ką nors nematyto. Aš ir dar 2 asmenys 
"prisiplakėm" prie vieno torontiškio,kuris kadaise buvo 
gyvenęs Italijoje apie 14 metų. Jis mokėjo itališkai,tad 
buvo geras mūsų "apšvietėjas".

NEPRIKLAUSOMA Llč i UVA



IS PADANGĖS MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS - 
BITĖS LITERATŪRINE PRE
MIJA^, Įsteigtą Panevėžio 
rajono Smilgių kolūkio, lai
mėjo rašytojas Aleksas Balt
rūnas už novelių knygą "Ant 
katpėdėlių kalno".

MINSKE - LIETUVIU 
DAILININKU GRAVIŪRŲ 
PARODA

Dailės Muziejuje Minske 
surengtoje lietuvių dailinin
kų parodoje išstatyta apie 
1OO darbų. Su graviūrų cik
lais "Nerijos miestai","Pa
jūris","Vilniaus peisažai” , 
"Kauno se namie sti s"daly va - 
vo A. S irutytė,E. Lisauskie
nė, V. Valius,A. Pakeliūnas ; 
su knygų isliustracijomis-V. 
Kiserauskas ir su portretais 
L. J. Paškauskaitė.

JOJIMO ČEMPIONAI
Sov. Sąjungos žiemos jo

jimo čempionate dalyva
vo Lietuvos raiteliai. Pirmą 
vietą laimėjo Laimondas 
S kėrys, antrąją-buvęs čem
pionas Zigmas Šarka.

L. Skėrys mokosi Lietu
vos Veterinarijos Akademi
joje, trečiame kurse,yra 21 
metų amžiaus. Š iose rungty
nėse jis jojo ant Žagarės 
žirgyne išauginto arklio.

Žagarės

ATKURTOS AUTENTIŠKOS 
KANKLĖS

Klaipėdoje, po 300 metų 
pertraukos, pamatys ir iš - 
girs vėl senoviškas lietuvių 
kankles. Jos savo išvaizda 
primena arfą.

Autentiškas kankles at
kūrė Muzikos Katedros ab
solventė Milda Spučytė,pa - 
rašius diplominį darbą a- 
pie senovės lietuvių muziki
nius instrumentus ir iš ąžuo
lo jas išdrožė A ntanas But
kus, liaudies instrumentų la
boratorijos vedėjas.

APIE ĄŽUOLUS
Knygelėje "ŠLAMĖKIT , 

ĄŽUOAI", autorius Eugeni
jus Danilevičius aprašo Lie
tuvos ąžuolus, pradedant 
Stelmužės ąžuolu, Poškos 
Baubliu.

Jau 15 a. humanistas M. 
Husovianas, pats gyvenęs 
tuo metu Vilniuje, pastebėjo 
savo raštuose, kad lietuviai 
nepaprastai vertina savo gi
rias, ypač ąžuolynus. Tuo 
metu visų girių penktadalį 
sudarė ąžuolai.

Dabar yra apsaugojama 
apie 500 senųjų paminklinių 
medžių-dauguma jų ąžuolai.

Autorius sako, kad di
džiausias Lietuvos ąžuolynas 
yra Vilnijoj. JĮ prižiūri 
Dūkštų mokyklos jaunieji 
gamtinikai;Biržų krašte- a- 
pie Kosmonautų alėją; Že
maitijoje.

Rašydamas šią knygą, au
torius naudojosi senais lei
diniais ir rankraščiais Vii - vadavimą lietuvių tauta jau 
niaus Universiteto moksli - 
nėję bibliotekoje. 

PIRMASIS MILIJONAS
Prieš ketverius metus ViL- 

niuje, Lazdynų rajone'buvo 
atidaryti nauji Parodų Rūmai 
Juose nuolat veikia, kaip 
rašoma, " liaudies ūkio pa
siekimų paroda,kuri supa - 
žindina su liaudies ūkiu , 
pramonės įmonių produkcija, 
kultūros laimėjimais, propa
guoja technikos pažangą".

Čia rengiamos Įvairios pa
rodos, užsienio firmos de
monstruoja įrengimus, vyks
ta Įvairūs simpoziumai.

Balandžio paskutinę dieną 
atsilankė Į šiuos rūmus mili
joninis lankytojas, kuro apa - 
ratūros gamyklos darbinin
kas Antonas Zigmandas, su 
savo sūnumi Pavliku .Rū - 
mų darbuotojai jĮ pasveikino 
svetį apjuosdami juosta su 
užrašu "Sveiki atvykę".

Kasdien vidutiniai Rūmus 
aplanko daugiau kaip 2.000 
lankytojų.

MINĖJO VILNIAUS ISVADAVIMA 
IŠ HITLERINĖS OKUPACIJOS

Minėjo šokių ir dainų py - 
nėmis Vilniaus saviveikli
ninkai 4Om. nuo Vilniaus iš
vadavimo iš hitlerinės val
džios. Dalyvavo, kaip rašo - 
ma.virš 1OOO Įvairaus am
žiaus grupių, demonstruoda
mi tautinius, klasikinius bei 
pramoginius šokius; chorai , 
kaimo kapelos; buvo padai - 
nuota ruošiamai dainų šven
tei kitais metais dainos. Ga
le programos, skambėjo "Te 
visad šviečia saulė".

Tuo pačiu buvo atiduota 
"šlovė" "išvaduotojams", Tik 
neprisiminta, kad už tokį iš-

tūkstanteriopai "reparacijų" 
atmokėjo. . .O ir "išvadavo" 
Vilnių ir visą kita, Įskaitant 
ir savo Rusijos plotų terito
rijas-lemiamai remiantA- 
merikai, Britanijai,Kanadai 
ir kitoms Vakarų valsty - 
bėms. Pirmiausiai- sovietai 
gynė save ir savo Rusiją, o 
ne "mylėdami" okupuotus 
kraštus, bet melas ir toliau 
skleidžiamas, situacija ir 
toliau be saiko ir be pabai
gos naudojama manipuliaci
jai. Negi jie tiki, kad tai ne- 
aki vaizdu?

Šoksim ir dainuosim dar 
smarkiau, kai lietuviai patys 
savo gyvenimo pažangą tvar
kys.

• Dvidešimčiai dienų kon
certuoti Į Kubą išsiųstas mo
terų choras EGLĖ. Aplankys 
Įvairius miestus, Į progra - 
mą Įtrauktos ir kelios kubie
čių dainos,lietuvių dainos ir 
tarybinių kompozitorių kū - 
riniai.

438-1122 
252-3842 
287-2712

London
Windsor
Calgary
Winnipeg 233 — 3508
Sudbury 674-6217

m AA CENTRINĖS ;
|( Montreal 273-7544
į Ottawa 523 -9977
5 Toronto 489 -3693
J Hamilton 522-8392
! JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

; JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
grupės' SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

, ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2S48 ( namu ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 277-7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637

1984. v. 31
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Restauruotas namas Klaipėdoje, kuriame randasi muzikos mokykla 

i r bendrabuti s

KNYGOS
GAIDELIS PONO

NAUJOS
• KAIP
DVARĄ GRIOVĖ /Vilnius, 
1984 m. ,23 psl. ,100.000 
egz./. Lietuvių, liaudies pa
sakos antroji laida.

• NAMAI NAMUČIAI /Vil
nius, 1984 m. ,142 psl. , 40. 
OOO egz./. Eilėraščiai ir 
poemos mažiesiems. Ant
roji laida.

Už šią knygą autorė Vio
letą Palčinskaitė gavo 1983 
m. Lietuvos TSR valstybinu 
premiją.

ITALAI RAŠO APIE 
Čiurlionį

Italų mėnesinis meno žur
nalas išspausdino didelĮ ra
šinį apie M. K. Čiurlionį. Pa
vadino jį "Lietuviška Eksta
zė". Straipsnį parašė du ži
nomi italų meno istorikai.

Atspausdinta prie jo 15 
iliustracijų.

o Tarp šešių nusipelnusiųjų 
už geriausius "tarptauti
nės žurnalistikos kūrinius ", 
S ov. Sąjungos V. Vorovskio 
premiją gavo ir lietuvis, 
"Tie sos"r edaktor iu s A Iber- 
tas Laurinčiukas. Koks jo 
"tarptautinis žurnalistinis 
objektyvumas" - aiškinti ne
reikia. Kaip tik dėl to ob
jektyvumo trūkumo ir apdo
vanotas. Šlovė. ..

o VAIŽGANTO APYSAKOS , 
APSAKYMAI, VAIZDAI 
/Kaunas, 1984 m., 368 psl., 
50. OOO egz. /.

VILNIAUS GAISRAS
13 99 metais gaisras Vilniuje sunaikino didelę miesto 

dalį, žemutinę pilį, katedrą ir kitus kalno papėdės,Didžio 
jo Kunigaikščio dvaro pastatus.

Taigi, apie seniausią medinę Vilniaus architektūrą 
mes nieko tikro pasakyti negalime.

Kiek daugiau žinių apie Vilniaus statybą suteikė sa
vo užrašuose Prancūzijos diplomatas ir keliautojas Gil
bert de Lanua, lankęsis Vilniuje 1414 meti; žiemą. Jis sa
ko, kad pilis stovėjusi aukštame , smėlingame kalne,bu - 
vusi medinė, sutvirtinta akmenimis, žemėmis ir plytomis 
Už mūrinės pilies sienos stovėjo daug medinių miestiečių 
namų ir kelios mūrinės bažnyčios. Miestas buvo.atviras, 
be ginamųjų sienų, ilgas, kreivomis gatvėmis nutįsęs nuo 
aukštumos Į pakalnę.

/Iš "Vilnius "/

RAMBYNO KALNAS
Rambyno kalno šlaitas, Nemuno srovės paplautas , 

griūva. Ypatingai didelės katastrofos Įvyko 1835 ir 1878 
metais. Tada su didžiausiu triukšmu nuskilo keli šimtai 
metrų šlaito su stačiais medžiais. Smulkesnių smukimų 
pasitaikė dažnai. 1878 m. birželio 21 d. nuslinkus! žemė 
išspaudė upės dugną liki 2.3 m aukščiau vandens, kartu 
su pririštais sieliais. Kaip prisimename,tas pat atsitiko 
Prienuose 1924 metais'.

Žmonės tvirtina, kad senovėje Rambynas buvo didelis 
ir aukštesnis , o Nemunas buvo nutolęs nuo jo bent kelis 
kilometrus. Šlaitą kiek sutvirtino, bet kasmet matyti vis 
naujų griūčių. /D.Kolupaila/

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
IENA GRAŽIAUSIŲ. IR SENIAUSIU, KALBŲ-LIETUVIUKAI)

SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL SIUNTINIU Į LIETUVĄ 

ABC PARCEL SERVICE praneša, kad 
S ov. Sąjunga sustabdys siuntinių per 
siuntimus iš viso pasaulio už DVIEJŲ 
MENES TŲ. ABC kviečia nelaukti pas- 
kuriniųjų dienų ir užsakyti siuntinius 
DABAR.Kai kurias prekes ta proga 
šioje Įstaigoje bus galima gauti papi
ginta kaina.Kreiptis Į ABC PARCEL 
SERVICE 3891 St. Laurent Blv. , tel; 
844 -9098.

KReA/1 
ve/oRoož/m

" JEIGU GĖRIMAI GERI, 
TAI BE SAIKO JUOS GERI, 
IR IŠGĖRĘS PAMATAI, 
KAD SIŪBUOJA PAMATAI.
BET KOKS VELNIAS PAMATUOS, 
KAS TEN SĖDI PAMATUOS ?

/B. Brazdžionis/

NEMOKA TVARKYTIS
Policininkas sustabdė automobilĮ,kurio vairuotojas 

buvo gerokai išgėręs ir automobilis zigzagavo. Jis pra
dėjo jĮ klausi nėti. ir paprašė vairavimo leidimo.

-Kodėl jūs ne susiorganizuojant ,kaip reikiant? Vieną 
savaitę jūs atimat man leidimą, kitą savaitę- prašot,kad 
jĮ parodyčiau'.. - supyko vairuotojas.

• Kai jauna buvau , rože žydėjau, kai 
pasenau, akis Įgijau, pro tas akis pati iš
lindau. /aguona /

SESUO Onutė S kiparyt ė-K ulikauskienė, 
IEŠKO SAVO BROLIO Juozo , s. Alekso, g. 1923 m. 
Akmenėje.

Prašoma atsiliepti,arba apie jį žinantieji, pranešti 
jo adresą "NL" 7722 George St. , LASALLE, P. Q . H8P 1C4

DĖMESIO !
PRATĘSIAME VAIKŲ PLOKŠTELĖS PIEŠINIU KONKURSĄ.

Skelbtas vaiky pasakų plokštelės piešiniu konkursas , 
pagal pageidavimo , pratysiamas iki birželio mėnesio 
pabaigos. Piešinius siųsti :

VILNIUS RECORDS 2127 rue Guy, Montreal , P.O.
H3H 2L9

JAU LAIKAS REGISTRUOTI VAIKUS!!
Prisikėlimo parapijos stovyklavietėje, 

Wasagoje, Ontario
1. LIEPOS 1 d. —14 d.

Vaikam 6 — 16 m. amžiaus 
kuriems sunku susikalbėti ar 
nemoka lietuviškai.

2. LIEPOS 15 d. —28 d.
Vaikam 6 — 16 m. amžiaus 
kurie laisvai kalba 
lietuviškai.

KAINOS
1 sav. 2 sav.

1 vaikui $85. $145.
2 vaikam $145. $260.
3 + $200. $355.

REGISTRACIIA:
Toronte:
Lina Kuliavienė —
Rūta Jaglowitz — 
Montrealyje:
Alma Drešerienė —

(416) 766-2996
(416) 769-3275

Atsiųsim lietuvių ir 
anglų kalbomis, 
registracijos ir 
informacijos lapus 

arba rašykite: 
JAUNIMO 

STOVYKLOS 
1011 College St. 
Toronto, Ontario 
M6K 3B3 
Canada(514) 363-9983

Keturiom Savaitėm Atvyksta:

Seselė Onutė Mikailaitė 
("Eglutės žurnalo redaktorė)

Edis Putrimas (klierikas) ir

Džiaugiamės pranešti, 
kad turėsime ypatingai gerus vadovus!

5 psl.

Rasa Šoliūnaitė
(pasižymėjus muzikė iš Čikagos)

Pirmos Stovyklos Komendantas:2. '
Andrius Kaknevičius
Antros Stovyklos Komendantas:
Rimas Kuliavas

i



"VILNIAUS” PAVILIJONAS

Taupyk ir skolinkis "Vilniaus" Pavilijonas To

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9 Vi % už 90 dienų term. ind. 
9/4 % už 6 mėn. term. ind.

10 % už 1 metų term. ind.
10 'i % už 2 metų term. ind.
10 !t % už 3 metų term. ind. 
9/2% už pensijų planų 

9% už namų planų, 
8% už specialių taup. s—ta 
7)4% už taupymo s—tas 
6 % už čekių s—tas (dep.)

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. Nemokamos čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadien.- 
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 rugpįūČio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIR? 23 MILIJONU

KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3 

Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10 — 8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9 — 1 
Sekmadieniais 9—12:30 = 

DUODA PASKOLAS: |

Asmenines nuo .. 
MortgiČius nuo .

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SĘKMAD1ENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolasJki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidos (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's chevies). Neimome mokesčio užJSraŠytus čekius 
bei apmokamas įvairias sa„skaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
"VILNIUS MANOR” LIETUVIU 

PENSININKŲ NAMU ATIDARYMAS

rengiamas BIRŽELIO 5 d., 
antradieni, 5 vai.p.p. Ati - 
darymo ceremonijoje daly
vaus ir Viešųjų Darbų mi- 
nisteris Romeo A. Leblanc . 
Kokteiliai ir iškilminga va
karienė vyks Lietuvių Na
muose 6:30 v. v. Pageidau
jama, kad moterys atvyktų 
su tautiniais drabužiais.

Atidarymą rengia Toronte 
Lietuvių Pensininkų Klubo 
Valdyba.
SKAUTŲ STOVYKLA

ROMUVOJE skautų stovyk
la bus LIEPOS 28-RUGPJŪ - 
ČIO 11 d. d.

Registruotis iki BIRŽELIO 
15d.Daugiau informacijų tei
kia G. Tarvydienė tel. 439- 
7059.
NAUJA "LN" MOTERŲ 

BŪRELIO VALDYBA
LN Moterų Būrelio p-kė 

A. Jucienė, vicepirmi
ninkės - B. Abromai - 
tie nėirS.Ciplijaus- 
k i e nė, sekr. 1.Pocienė , 
ižd. I. Žemaitienė.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1691 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE 487-5591

6 psl.

PARAMA
IMA:

5 už asm. paskolas nuo 12% 
Z už nekilnojamo turto paskol 
/ (mortgages) :
S su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų......... ....... 12%
2 metų 12 '/i %
3 metuį 13%
( f i xed rate)

Z su keičiamu nuošimčių
E 1, 2 ai 3 metų..; H % 

(variable rate)

MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius 
180—185 d. term. ind. .. 
Term. ind. 1 metų........
Term. ind. 2 metų.........
Terūk ind. 3 metų ...... 
Pensijų s—tų,.................
Spec. taup. s—to,..... ...
Taupomųjų s-tų......
Depozifų-čekių s—tų..

......... 12 %
11-13%

.9’/2% 

. 9)4% 
10 % 
10^2% 
10/2%

. 10 %
8 % 

7’4%
6 %

ronto Karavane veiks BIR - 
ŽELIO 22-3Od. d. Prisikėli
mo Parapijos salėse. Šiais 
metais Toronte bus įrengti 
46 pavilijonai, kuriuose įvai
rios tautybės atsilankiusius 
svečius pavaišins savo tauti
niais maisto patiekalais, gė
rimais, supažindins su savo 
papročiais, šokiais bei dai
nomis. Jau parduodami įė
jimo pasai su kuriais galima 
aplankyti visus veikiančius 
pavilijonus. Paso kaina vie
nam asmeniui $ 8, - iki bir
želio 11 d. Vėliau kainuos po 
$1O, - Vienkartinis lėjimas- 
$ 5.

Lietuviams paskirta 200 
pasų, kuriuos galima įsigyti 
Lietuvių Namų raštinėje, 
"Paramos" ir Prisikėlimo 
Kredito kooperatyvuose. Pa
tartina minėtus pasus įsigy
ti nedelsiant, nes vėliau kai
nos bus aukštesnės, o vien
kartinis (ėjimas perbran- 
gus.

"Vilniaus" Pavilijonui pa
ruošti yra sudarytas KLB 
Toronto Apylinkės Valdybos 
komitetas, kuriam vadovauja 
Rūta Pacevičienė.Sio 
Pavilijono parengimas yra 
labai komplikuota s, ne s veiks 
9 dienas ir bus sudarytas iš 
keletos renginių, kuriems 
pravesti reikia daug talki
ninkų.

Valdybos narė R. Pacevi- 
čienė,padedama iždininko R. 
Budniko, sudarė plačios 
apimties komitetą ir su
skirstė darbus Į atitinkamų 
sričių komisijas. Pagal pir
mininkės paruoštą planą 
"Vilniaus" Pavilijonas bus 
įrengtas Prisikėlimo Para
pijos trijose salėse. Didžio
joje salėje vyks pagrindinė 
programa, kavinėje veiks 
valgykla bei gėrimiĮ baras ir 
Parodų salėje -Tautodailės 
Instituto Toronto S kyriaus 
paroda.

Didžiosios salės ir kavi
nės papuošimais rūpinasi V. 
S tirbytėsvadovaujama 
komisija, o Parodų salės- 
A. Vaitonienė su savo

JUCIŪTE TORONTE 
/TREMTINĖS PERG YVENIMAl/

G.A.
Daugelis yra skaitę Elenos 

JUCIŪTĖS knygą "Pergyve
nimai Sibire",o torontiečiai 
lietuviai Kanadoje išgirdo 
iš pačios autorės, Sibiro 
kankinės, apie tremties ke
lius ir pergyvenimas.

Š.m. gegužės mėn. ji ap
silankė Toronte, pakviesta 
LIETUVIU NA MU Kultūrinės 
Komisijos, kurios pirm. Vyt. 
Kulnys, pats atidarė ši, 
dalyviais gausų, parengimą . 
Jis pabrėžė, kad EI. Juciutė, 
ir keletas kitų lietuvių, nors 
ir ilgą laiką iškalėję S ibiro 
kalėjimuose, nepalūžo dva
sioje ir išdrjso savo golgo- 
tos kelius įamžinti knygose .

Č. Senkevičius, 
pristatydamas klausytojams 
kalbėtoją, apibrėžė jos as
menybę ir palygino ją bei ki
tus kankinius su mumis,Si
bire nekentėjusiais tautie
čiais. Tokiais atvejais,kaž
kaip nejaukiai pasijuntama, 
kadangi išeiviai per mažai 
kentėję, tartum nepilnai ati
davė duoklę savo tėvynei. EI.

EI. Juciūtės asmenybė ga
na šakota: ji - buvusi moky
toja, vėliau -laisvės kovotoja, 
dirbusi pogrindžio veikloje , 
Sibiro kalinė ir keletos kny
gų autorė /"Pergyvenimai 
Sibire","Pėdos Mirties Zo
noje", "Igarkos Naujamies
tis", ir kt./. Prieš 18 metų 
užbaigus kalinės dienas,dy
giais keliais jai pavyko pa
siekti laisvąjį pasaull-JAV. 
Knygose ji vaizdžiai,realiai 
atskleidė Sibiro kalinių gy

ONTARIO PROVINCIJOS 
1984 m. BIUDŽETO PRISTATYMAS

Ontario provincijos Fi - 
nansų ministeris Hon. Larry 
Grossman padarė spaudos 
darbuotojams Sutton vieš
butyje gegužės 18 d.prane
šimą apie provincijos biud - 
žetą 1984-85 m. Jis subalan
suotas su 28,1 bil. dolerių 
pajamų ir 30, 8 bil. dplerių 
išlaidų. Deficitas- 2,7 bil . 
dolerių.

Pajamos ir išlaidos kas
met didėja-kyla.

Paskutinis biudžetas mo - 
kesčių nepadidino, mat rin
kiminiai metai.

Į biudžeto pristatymą Hon. 
L.Grossman'as tarpe kitų 
Toronto spaudos darbuoto
jų pakvietė ir lietuvius. Da
lyvavo "TŽ" atstovas Vyt . 
Matulaitis^?.. Rudaitytė ir O. 
Jurėnaitė;"NL" atstovavo J. 
Karka.

Dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais pusryčiais. Ka.

• LIETUVIU NAMU virtuvei 
reikalinga pagelbininkė sek
madieniais. Kreiptis j L N 

raštinę tiesioginiai, telefonu 
arba raštu. 

talkininkėmis. Šioje Parodų 
salėje veiks rankdarbių, 
juostų, audinių, gintaro pa
puošalų, medžio drožinių iš
pardavimo skyrius, kur( 
tvarkys A. Dar gyte-B y sz- 
k i e r icz. Jeigu kas no - 
retų šios rūšies išdirbinių 
pasiūlyti pardavimui, ma
lonėkite kreiptis l šio sky - 
riaus tvarkytoją Lietuvių 
Namų raštinėje darbo valan
domis asmeniškai arba tel : 
532-3311.

Meninę programą atliks 
"Gintaro" šokėjai BIRŽELIO 
22-28 d. d. ,likusias dvi die
nas solistai ir kiti šokėjai . 
Pavilijono svečiams maistą 
paruoš B.Greičiūnie- 
n ė su savo talkininkėmis. 
Kavinėje gėrimų barą tvar - 
kys R. Budnikas. L. 
Mačionienė ir I. Že
ma i t i e nė organizuos 
pyragų bufetą, kuriuos parū
pins įvairios moterų ir jau
nimo organizacijos.

Pagrindiniai Pavilijono 
tvarkytojai yra administra
cijos komisija: pirm. A ■ Pa- 
cevičienė ir jos padėjėjai-R. 
Budnikas ir A ■ Abromaitytė. 
Pavilijono šeimininkai-1984 
m. "Vilniaus" Karalaitė D. 
Kalendraitė ir burmistras E. 
Lukošius, kurie rūpinsis 
svečių sutikimu bei priėmi
mu, vadovaus programai. Š o- 
kiams gros geras orkestras.

Visos komisijos jau inten
syviai dirba, ruošia dekora
cijas .rūpinasi reikalingais 
leidimais, planuoja progra
mą ir ieško daugiau talki
ninkų Pavilijono aptarnavi
mui. Rengėjams yra labai 
svarbu, kad lietuviai gausiai 
lankytų, atvyktų su kitatau
čiais draugais ir iš anksto 
įsigytų pasus. Skaitlingas 
visuomenės dalyvavimas yrą 
labai svarbus ne tik finansi
niai padengti dideles išlai
das, bet ir moralinis atlygi
nimas rengėjams už jų dide
li neatlyginamą, savanorišką 
darbą lietuvių vardui išgar
sinti. J. V arčius 

venimo tikrovės vaizdus.
Pati kalbėtoja atvirai pa

reiškė savo nuomonę, kad 
gyvi išlikę S ibiro kankiniai 
rašo apie savo pergyveni
mus ne dėl to, kad tikėtųsi 
gauti literatūrinę premiją , 
bet daugiausiai - džiaugda
miesi, kad likę gyvi, ir kad 
nori įamžinti Lietuvos isto
rijoje, kuri bus rašoma atei
tyje, iškentėtas kančias Si
bire.

Toji medžiaga, patiekta iš 
dar gyvų ir pajėgių rašyti 
autorių, liks mūsų vaikams 
lyg gyvas paminklas. Todėl, 
pabrėžė kalbėtoja, tremtinių 
ir kalinių raštuose nereikia 
jieškoti literatūrinių ar poe
zijos " perlų ", nes dauguma 
šios rūšies rašytojų nebuvo 
pasiruošę literatūriniam dar
bui, lygiai kaip ir kaliniais 
tapo netikėtai. Kartais jie 
patys nesupranta, kodėl buvo 
lemta jiems išlikti gyviems, 
kada aplinkui mirė milijonai. 
Todėl jie jaučia reikalą ra - 
šyti, neretai įterpdami ir žu
vusiųjų kančių nuotrupas.

Todėl tauta turėtų jų pastan
gas Įvertinti. Kas šioje ka
linių literatūroje jieško ko
kios gražbylystės, o ne tikrų 
faktų- gali nusivilti.

Kalbėtoja paaiškino, kodėl 
nevisi kalėjimai aprašymuo
se pasižymi ypatingu žiau - 
rurou. Dažniausiai tremti nių 
kalėjimuose prižiūrėtojų el
gesys priklauso nuo jų žiau - 
rūmo. Kur sargai yra žiau - 
rių sadistinių palinkimų, ten 
kaliniai labai kenčia ir žu - 
domi be pasigailėjimo, nors 
maskvinėje kalėjimų minis-

KARO NUSIKALTĖLIŲ P AJ I EŠK Aadv. Povi lo ŽUMBAKIO 
pranešimas Toronto Prisikėlimo Parapijos salėje, 1984.V. 13 
Prie mikrofono Giedrė PODERYTĖ pristoo prelegentą.

Nuotr. Stepo Varankos

jos, neturėdami jokių prie - 
monių. Su menka apranga, 
nesant susisiekimo nė mais
to, S ibiro šalčių neįmanoma 
atlaikyti. Nebent tie mėgin
davo bėgti, kurie neiškentę 
katorgos, norėjo būti vietoje 
nušauti- užbaigti savo kan
čias.

Sąlygos tuose lageriuose 
ar kalėjimuose dažnai blo
gesnės negu gyvulių: šalti s , 
badas,parazitai, jokios me
dicininės ar sanitarinės 
priežiūros, labai menka ap
ranga, sunkus darbas ir 
žiaurus prižiūrėtojų elgesys 
bematant pakerta jėgas. Gyvi 
išliko tik tie , kurie buvo 
stiprūs iš prigimties ir pa - 
teko l truputi žmoniškesnės 
priežiūros lagerius.Kalbė - 
toja paaiškino, kad ji turėju
si laimės būti kalinama vie
name iš tų geresnių lagerių, 
kur prižiūrėtojai nepasižy
mėjo sadizmu, kalinių ne
mušdavo. / bus daugiau /

terijoje to nėra įrašyta. Si
biro kalinys- visiškai betei - 
sis ir skųstis nėra kur, nes 
visai nėra tokios Įstaigos . 
Jeigu kartais skundai apie 
kalinių kankinimą ir pasie
kia administraciją, -sargybi
niai nebūna baudžiami, o 
greičiau pagirti sąžiningai 
saugoję "liaudies priešus" . 
Dėl to tie kalėjimai ir vadi
nami mirties lageriais.Kas 
ten patenka- kiekvienas pa
ženklintas giltinės ženklu.

Kalbėtoja papasakojo apie 
vieną charakteringą kalinių 
pažeminimo metodą:išvaro J 
didelius plotus darbui. Kiek
vienas kalinys turėjo savo 
darbo zoną paženklinti kuo
liukais ir buvo paaiškinta, 
kad perkėlus koją ūžtų 
ženklų, kad ir netyčia-bus be 
perspėjimo nušautas. Retai 
kaliniai mėgindavę pabėgti iš 
tolimų Sibiro kalėjimų, nes 
žinojo, kad vistiek žus pa
kelėje, nepasiekę civilizaci
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RUGPJŪČIO

VIENOS SAVAITĖS

Simon Travel 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 
LIETUVOJE

RUGSĖJO 4

SU GIMINĖMIS 
SPALIO 2

9 GRUODŽIO 19 

RUGSĖJO 10 
SPALIO 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzą ir suomiu oro linijomis 
Kelionės lydimos patyrusiu vadovu.

Musą įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
• sutvarkant dokumentus iškvietimui
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę, paramą, 

greitąir labai naudingągiminėms Lietuvoje palikimą, sutvarkymą-
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR
MONTREALYJE ATSTOVAS LIUDAS STANKEVIČIUS 

Tel. (514) 669-8834
Kelionių įstaigos icgistiacijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

DRESHER INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v,r,r7 v. v. , šeštadieniai s 9 v.r.— 12 v.p. p.

Narys of "Better Business" Būro

TgŠįįgįgČČ * Namų— Gyvybės
* Automcbilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P I AS

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoje
— Įsikūręs nuosovuose namuose — 

HAMILTONO LIETUVIU

KOOPERATYVAS

TALKA

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

KREDITO

6 %

s'į %
to %

9%

IMAME UZ: 
asmenines paskolas .... 12,"'2% 
nekilnojamo turto lm..... 10!4% 
nekilnojamo turto 3 m. .. 12 % 
variable ...... ... .....................10J^%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 

Nemok anas pilnas čekių aptarnavimas

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
deposltus (P.C. A.).......
santaupas....................
kasdienines palūkanas 
už santaupas .... ...........
♦arm. depoz. 1 m...........
term, depoz. 3 m...........
reg. pensijų fondo.......
90 dienų depozitus ....
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
r.uo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo !• iki 1 v.P-P- penktadien• 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

hami
MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO TAUTOS FONDUI

Pagerbdami mirus} JERONIMĄ VA L A I T Į bei 
reikšdami užuojautą liūdesio valandoje velionio žmonai dr 
Onai VALAITIENEI bei visiems giminėms ir prieteliams, 
aukojo: L. N. Pliurai - $ 30; J. Z. Rickai — $ 25; po $ 20, - 
J.Liaugminas ir sesuo Jadzė,Katrina Meškauskienė; I. M. 
Repečkos- $15; po $ ĮO,-E. V. Sakavičiai.E. J. Bubniai, A. 
Pareštys, J. Bersenas, R. B. Pakalniškiai,E. J. Bajorai
čiai, M. D. Jonikai; A . Vinerskis- $ 5.

Visiems aukotojams širdingai ačiū.
Tautos Fondo Atstovybė

Hamiltone

tillsonburg
LIETUVOS ATGIMIMO

SĄJŪDŽIO SENIŪNU TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas Įvyko ge
gužės 12 d. bičiulių Gedimino 
ir Elenos Rugienių pa
talpose, Tilsonburg, Ont. Ja
me dalyvavo Sąjūdžio se
niūnai, S ąjūdžio Vyr. Valdy
bos, Vietininkijų ir skyrių 
pirmininkai bei jų atstovai.

Suvažiavimą atidarė Se
niūnų Tarybos ir Vietininki- 
jos p-kas, garbės narys Ste
pas Jakubickas, pasveikinda
mas visus ir minute susi
kaupimo pagerbdamas mi
rusius bei anksčiau žuvusius 
idėjos bičiulius.

Mano nuomone,’ posėdžio 
eiga tinka tik protokolui.Kad 
to išvengtume, Įdedu p-ko 
St. Jakubicko suvažiavime 
kiek sutrumpintą kalbą, kū-' 
rioje atsispindi darbotvar
kės eiga ir suvažiavimo 
tikslas:

Jis pareiškė visų atvyku - 
šiųjų vardu didžią padėką 
Sąjūdžio laikraščio "Lais
voji Lietuva" Įgaliotam Lei
dėjui garbės nariui Valeri
jonui Š i m k u i ir ypač ne
pailstančiai visuose darbuo
se per 18 metų bičiulei Onai 
Š imkuvienei. Aš 
siūlau ją pakelti Į garbės na
rius. /Ona Šimkuvienė buvo
PATIKSLINIMAS:

ŠAULIU BŪRYS S t. CA THARINES mieste buvo 
Įsteigtas P.Polgrimo pastangomis sukvietus šiuo 
reikalu susirinkimą, kuriame dalyvavo ir S . Jokūbaitis, 
tuometinis Kanados Saulių Rinktinės pirmininkas. Pir - 
moji šaulių valdyba išrinkta susirinkimo metu 1971 m. ge
gužės mėn. 9 d.

Ivienbalsiai pakelta Į garbės 
narius/

Taip pat paaiškino, kad 
prof.A. Valdemaro lOO me
tų gimimo minėjimas 1983 m 
neĮvyko, nes p-kas buvo su
sirgęs, bet tai numatoma pa
daryti ŠĮ rudenĮ Toronte, 
pristatant ir jo raštų knygą- 
antrąjĮ tomą.

Ragino naujajai Vyr. Val
dybai sušaukti skyrių ir vi
sų narių suvažiavimą; stip - 
rinti Sąjūdį naujais nariais, 
atsargiai juos parenkant,kad 
Sąjūdyje dirbtų, o ne intril
gomis ir provokacijomis 
griautų organizaciją iš vi
daus.

Informavo, kad dabartiniai 
Sąjūdžio Įstatai yra kiek nu
senę ir reikalingi keletos 
pakeitimų bei pataisų, kurie 
tiktų mūsų išeivių sąlygoms.

montreal MOTINOS DIENOS 
MINĖJIME

Nuotraukos R. Otto

Daiva Baršauskaitė

Kristina Baršauskaitė

Šeštadienines Mokyklos mokiniai su akordeonistu Raimundu Verbyla

Pirmininkas pasiūlė suva
žiavimui pasisakyti dėl prin
cipinių pataisų ir kad paves
tų Seniūnų Tarybos, Vyr. 
Valdybos ir Garbės Teismo 
pirmininkams Įstatus ir Įs
tatų projektą peržiūrėti, pa - 
daryti reikiamus papildymus 
bei pataisas ir tik tada 
skelbti Sąjūdžiui galiojan - 
čiais.

Savo kalboje ragino, kad 
visi nariai prisidėtų žiniomis 
prie numatytos leisti kny - 
gos, kurioje būtų pagerbti ir 
paminėti visi Sąjungos mi-

rusieji, žuvusieji bei oku
panto nukankintieji idėjos bi
čiuliai ir sudaryti knygos 
forma nekrologą jų pagerbi
mai. Jis pats jau yra surin
kęs apie 58 bičiulių žinias.

Pasidžiaugęs prof. A.Vol
demaro raštų rinkinio II t. 
pristatymu Chicagoje, š. m. 
balandžio mėn. 8 d. ,reiškė 
didelę padėką visų suvažia
vusių vardu Morkui Šim
kui už medžiagos surinki
mą ir suredagavimą,taip pat 
Valerijonui Š i m k u i, dr . 
Algirdui Budreckiui 
ir visiems prisidėjusiems 
darbu ir finansiniai prie to 
veikalo išleidimo. " Jis liu - 
dys dabarties ir ateities kar
toms apie Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės kūrimosi 
sunkumus ir mūsų čia išei
vijoje pastangas tą istorinę 
medžiagą- dokumentaciją pa
likti kaip istoriją būsimoms 
lietuvių tautos kartoms.

Linkiu geroje nuotaikoje 
sėkmingai ir darbingai tęsti 
darbotvarkėje patiektus 
punktus-Lietuvių tautos ir 
Sąjūdžio gerovei", -baigė sa
vo kalbą.pirm. S t. Jakubickas.

Laike suvažiavimo ne tik 
visi darbotvarkėje patiekti 
punktai buvo diskutuoti, svei
kinimai perskaityti,bet ir pa
saulinio masto lietuvių orga
nizacijų veikla pranešimuose 
smulkiai pateikta.

Taip pat buvo priimtos 
rezoliucijos bei išrinktos 
naujos Sąjūdžio Valdybos bei 
Komisijos ir Seniūnų Tary
bos Prezidiumas.

Posėdis užsitęsė apie 7 
valandas su priešpiečių per
trauka. P.Ruge nie nėir 
LAS skyriaus narės ne tik 
karštais priešpiečiais ir ka
vute visus pastiprino, bet ir 
po posėdžio parengė daly
viams dar puikias ir ištai
gingas vaišes, kuriose daly
vavo ir kai kurie vietiniai 
LAS nariai.

Suvažiavimas buvo įam - 
žintas Dirkio ir Ta - 
mošaičio nuotraukose.

A ngelė Česnulienė

PAVASARIO VIEŠNAGE 
SAINT CATHARINES

Gegužės 12 d. PAVASARIS 
kartu su sol. ir dainavimo 
mokytoja sol. Gina Čapkaus - 
kiene,dirigente ir akompo - 
niatore Mme M.Roch.admi - 
nistratore Jadvyga Baltuo - 
niene išvyko Į S t. Catharine s. 
Lietuvių Apylinkės Bendruo
menės Valdyba mus pakvietė 
Motinos Dienos proga atlikti 
meninę programą.

Kelionė buvo ilga,bet PA
VASARIO merginos buvo ge
roje nuotaikoje, nors ir oras 
buvo lietingas ir negražus. 
Visą kelią arba dainavome , 
arba klausėmės juostelių 
/kaip tikros "muzikės"nega- 
lėjome būti be muzikos'./.Pa
keliui pasistiprinome 2 kar - 
tus McDonald užkandinėse . 
Čia mums leido po pusva - 
landĮ užkandžiauti.

Po paklydimų, atvykome Į 
S t. Catharines truput; pavė
lavusios. Laimei, p. Baltuo
nienė ir Teresė Keršytė pa
dėjo šoferiui surasti salę . 
Čia repetavome 2 valandas . 
Gerai, kad po tokios ilgos 
kelionės mūsų dirigentė 
Mme Roch dar buvo pilna 
nergijos.

e-

Po repeticijos p. Že
ma i t i e n ė/viena iš Apy
linkės minėjimo organizato
rių/mus visas paskirstė pas 
ką nakvosime.Aš,Vilija Lu- 
koševičiūtė ir mūsų šoferis 
/'./ Louis Decarie nakvojo
me pas p. Žemaitienę. Ji la
bai buvo maloni 
vežė vidurnaktį
Niagara Falls. Labai buvo 
įspūdinga'.Iš tikrųjų, ir visos 
kitos pavasarietės labai gy
rė šiltą ir nuoširdų priėmi
mą pas žmones.

Koncertas vyko Kitą dieną, 
po mišių, kurių metu mes 
giedojome ir mišias ir ge
gužinę litaniją.

ir mus nu- 
pamatyti

Pirmoje Koncerto dalyje 
padainavome 8 dainas. TeKo 
ir bisui padainuoti. Pasirin
kome Rossini "Kačių Duetą", 
kurio interpretacija labai 
patiko publikai.

Po to, sol. Gina C a p- 
kauskienė žavėjo pub- 
liKą operų arijomis.

Persirengusios mėlyno
mis suknelėmis, pasipuošu
sios juostomis ir gintari
niais karoliais, pradėjo - 
me antrąją programos dalĮ. 
Dabar padainavome 4 dainas 
ir kartu su sol. Gina Cap- 
kauskiene padainavom"Ver
pėjos Dainą"ir "KarvelėlĮ" . 
Publika net atsistojus plojo 
po "Karvelėlio" ir išprašė 
priedo. Dainavome "Kaip 
grįžtančius namo paukš
čius". Ir dabar vėl visi su
stoję plojo. Dauguma šluos
tėsi ašaras.

ną. buvo Įteiktos didelės gražios 
gėlių puokštės, o PAVASA - 
RIO merginos apdovanotos po 
puikia rože.

S t. Catharines A -kės Val
dybos p-kas A.Š etikas 
padėkojo mums ne tik už 
koncertą, bet ir mūsų tėve - 
liams bei rėmėjams, išleidu- 
siems mus Į tolimesnę kelio
nę.

J. Baltuonienė, pa
kviesta p-ko A. Š etiko, pade - 
kojo už nepaprastą visų nuo - 
širdumą 
globą.

ir priėmimą bei

Kartu su visais 
koncertą Lietuvos

1984. V. 31

Persirengusios ružavomis 
palaidinėmis ir juodais il
gais sijonais, išėjome Į sce-

Tarp Dainų Motinos Dienos 
proga buvo padeklamuoti ir 
du eilėraščiai: " Motinai " 
- Daiva Piečaitytė ir 
"Balsas iš Lietuvos" -Tere
sė K e r š y t ė.

Mes labai džiaugėmės,kad 
mus taip gražiai Įvertino . 
Buvome apdovanotos ir gėlė
mis.

Solistei, akomponiatorei 
ir dirigentei, administratorei

baigėme
Himnu.

Minėjimą baigus, buvome 
pakviestos St. Catharines 
Lietuvių Bendruomenės ypa
tingai skaniems pietums.Net 
ir kelionei Į Mcntrealį mums 
pridėjo Įvairiausių užkandžių.

Visos padėkojome ir atsi - 
sveikinome " Sudiev St. 
Catharines, ačiū už nuoširdų 
priėmimą, ir gal vėl bus 
proga pasimatyti'."

Kartu autobuse važiavo ir 
Kelios motinos, jų draugės ir 
2 broliukai. Taigi, nemažas 
būrys montrealiečių aplankė 
S t.Catharines.

Daiva Piečaitytė, 
"Pa vasario" korespondentė

Smbas-Aij cRtg d.
1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI.JIOOO.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI.

Tek 845-2912 embassy fur

VALYKIA
SPECIALYBES

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMA'S (STORAGE,
• ZOMŠAS

495-9Ue AVENUE, LaSalle
365-1 143

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, ku ris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui ~ar tai symui skambinkite: 364-1470

pietums.Net


montreal
• LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO Šaulių Kuopos 
sesių - šaulių susirin
kimas šaukiamas š. m. 
BIRŽELIO mėn.lO d. ,12 vai. 
Kuopos būstinėje.

Kuopos Pirmininkas

• L. K. MINDAUGO ŠAULIU 
KUOPA rengia JONINES bir
želio 24 d. .sekmadienį, A V 
Parapijos Salėje.

MIRUSIEJI
o ZAVADSKAS Martynas 
mirė savo namuose. Pa
laidotas per AV bažnyčią.

Liko žmona Teresė, duktė 
Janet ir sūnus Edvardas su 
šeimomis, sesuo Ona Uevi- 
čienė Floridoje.

Užuojauta artimiesiems.

VAIKU PLOKŠTELĖ

Vaikų plokštelę PASAKOS 
ruošia Birutė Vaitkūnaitė- 
Nagienė ir muz. Alexandre 
Stankevičius.

Pasakos išrinktos ir pa
ruoštos plokštelei. Netrukus 
jau birželio mėn. bus įrašy
tos studijoje. Plokštelę lei - 
džia VILNIUS RECORDS , ge
rai užsirekomendavusi kom
panija, labai sėkmingai iš - 
leidusi ir lietuviškų plokš - 
teitų- KALĖDOS , GINA .

PASAKŲ plokštelę repe
tuoja /alfabeto tvarka/, ša
lia Birutės Nagienės: Mary
tė Adamonytė, Vilija Bulo
tienė, Lina Celtoriūtė, Ginta
ras Nagys, Vincas Piečaitis,

BIRŽELIO TRĖMIMU
MINĖJIMAS

GLOBOJANT MONTREALIO UNIVERSITETUI,

ĮVYKS

BIRŽELIO 13 d. TREČIADIENI

DOMINION SKVERE

• 7 vai. vok. VAINIKO PADĖJIMAS
• KALBĖS — Davi d KILGOUR-Federalinės Valdžios Parlamento narys
• 7:30 v v MARY QUEEN of the WORLD KATEDROJE ekumeninės mišios 

Giedos MONTREALIO VYRŲ OKTETAS, 
diriguos muz. A STANKEVIČIUS, vargonais gros Mme M. ROCH

RENGIA : KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA
PRAŠOME VISAS ORGANIZACIJAS BEI VISUOMENĘ GAUSIAI DALYVAUTI

ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF BALTIC STUDIES (AABS)

1984 m BIRŽELIO 14-16 ,

MONTREALIO UNIVERSITETE RUOŠIA TARPTAUTINĘ

IX BALTISTIKOS STUDIJŲ KONFERENCIJĄ
Bus skaitoma 180 paskaitų iš Įvairiu ■ 

ir jos vyks UNIVERSITE de MONTREAL,

3200 rue JEAN -

Raimundas Verbyla ir Adrija
McVicker.

Muz. A. Stankevičius sukū
rė muziką ir pritaikys spe - 
cialius efektus.

Vaikų piešinių KONKUR - 
SAS plokštelės vokui pra - 
tęsiamas, kaip buvo skelbta, 

b .

/PLATESNES INFORMACIJAS

DR. J.MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 488- 8528

šio NL numerio puslapyje/.
» GINTARO ANSAMBLIO 
šokėjų grupė repetuoja ir 
ruošiasi dalyvauti Tautinių 
Šokių Šventėje Cleveland'e , 
š. m.LIEPOS 1 d. Užsakytas 
specialus autobusas kelionei

D.O.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dcntiste 
3606 RUE CENTRAI E. SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

A t i d or y f o k aidi m n v o 9 o. m iki 10 p. m. 
Seitoditnioli: nuo 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadienio;**: nuo 10 o. m. iki 9; 30 p. ni.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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—4924

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.I .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
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q.
H3B 2G2 Tel.; (514) 871-1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9 
Res. TEL.: 697-2261

8 psl.

sričių , liečiančiu Baltijos kraštus 
, Pavillion 3200,

BRI LL ANT

Programoje bus ir poezijos skaitymas 
Henrikas NAGYS ir Tomas VENCLOVA.

BALIUS - BANKETAS su Šokiais bus BIRŽELIO 16 d. , 7:30 vai. vakaro, 
Queen Elizabeth Hotel. Kaina — $30.— asmeniui. Dėl rezervacijų skam
binti : Milda DANYTĖ, tel: 481—3971.

Konferencija yra atvira visiems. Normali regi straci j a $ 75. — , bet Montrealio 
lietuviams, latviams ir estams tik $ 10—, ir vienai dienai — $4.—, o studentams 
ir senjorams — veltui.

Organizacinius konferencijos darbus vietoje atlieka Montrealio

lietuviu , latviu ir estu BENDRUOMENIŲ atstovai

BIRŽELIO 16 d; lietuvius atstovauja

apie BALTIEČIU S T ŪDIJU. PROGRA MĄ RASITE 2-ame

. RĖMĖJO PRENUMERATĄ $25,- šiais metais sumo - 
kėjo /tęsinys/ : $50,-už 2 metus rėmėjo prenumeratą 
sumokėjo J.Astravas;

po $ 25,-
J. Baltuonienė, A . Jurgutis, O. Čečkauskienė.A. Petraš

ka, B. S aulėnas, V.Kalendrienė, M. Jasaitytė,A. Mikalajū
nas, M.Kizis, O. Vileniškienė, M. Vizgirdienė, J. Astraus
kas, E. Lengnikas,O. S tasiulis, O. Š arūnienė, P, Venciūnas, 
A.Dasys, St. Vaicekauskas, J. Laimikis, P.Galdikas, A . 
Ališauskas, P. Gaigalas, V. Staškūnas, J.Kizerskienė, M. 
Grinkus, J. Paunksnis.

KAILIŲ SIUVĖJAS

T"e'’ 767-6183 dabar pakeistas Į : 288—9646

ŽIEMAI BAIGIANTIS
JŪSŲ KAILIAI SAUGOMI

SPECIALIOSE ŠALDOMOSE 

PATALPOSE DABAR YPATINGAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS. .

PASINAUDOKITE PROGA!
1449 rue St. ALEXANDRE, suite 500 A 
Montreal, P Q. H3A 2G6

Telefonas 288-9646

I PORTRAITS
—. _ — I PASSEPORT. COMMERCIAL 

P H I | MARIAGE* weddings 
STU Dior 2640 rue SHERBROOKE. E.

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS .

Savininkas ■ JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5

Telefonas: 721—9496

3907 A RosenĮon*

| LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA_______

1475 DE SEVE STREET,'MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefone*: 766-5827
MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Certifikotai min. S 1,000.00
įmetu........... i..!0. % Nekilnojamo turto.

Terminuoti indėliai Asmenines ir
1 metų............... 9.5 % Prekybines.
180 - 364 d...... 9 %
30- 179 d.......  8.5 %

TzUr,?nln^iUS ?dėliUS Paskolos mirties
už $ 20,000 ir daugiau Qtveju apdraustos

Taupomos sąskaitos: iki J 10,000
dpeciai ios -Zj /c

Su draudimu........ 7 %
Čekiu sąskaitos.............5%

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
KASOS VALANDOS

1475 De_Seve_
, 9:00-3:00

12:00 - 8:00
10:00 - 6:00

4:00-8:00
2:00—6:00

P irm., Antr. Trec. 
K etvi rtadi en i ai s 
Penktadieniais iv.w — v.wj •..««—«.««

Sekmadieniais nuo SPALIO”15 d7 iki GEGUŽĖS 15 d. 
1475 D e Seve ir Sv. Kazimiero par, salėje : 10:30 — 12:30

C F MB LIETUVIŠKA RAMO 
PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vol. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albonel Cr. Duvernoy, P.Q. Tel.: 669-8834

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273—9181 ; Residence: 737—0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767—4690

JONAS IR COTE
REALTIES

5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyįe

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMO N IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI . ATSAKOMYBt • GYVYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120 Kimų 376 - 378 1

Albertas NORKELIŪNAS, BA C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvvbės draudimas

A g e n t ū_r_o__v e j. kj_ą__n_u_o C'_,

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH MONTREAL WEST

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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