
LITHUANIAN LEGATION 
2622 - l6th Str. N.W.
Washington, D.C.
U.S.A.

I

LITUANIE INDEPENDENTE • INDEPENDENT LITHUANIA WEEKLY

Nr. 26 1984. BIRŽELIO-JUNE 28 d. LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS 7722 GEORGE St., LA SALLE, P.Q. H8P 1C4. Tel.: 366-6220 50 c.

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
SALVADORO KRAŠTUTINIEJI 
PLANAVO ATENTATA C

Pranešama, kad EI Salva
doro kraštutinieji dešinieji 
prieš mėnesi laiko planavę 
nužudyti JAV ambasadorių 
Thomas Pikering’ą.

Nedidelė kraštutiniųjų de
šiniųjų grupė, kuriai vado
vauja Roberto d’Aubuisson , 
buvo paruošusi planą aten - 
ta tu i. R. Aubuisson’as pra
laimėjo rinkimuose prieš 
krikščionių demokratų par
tijos vadą J. N. Duartė ir 
jis buvęs pasiruošęs daly- 
vauti atentate, nes JAV-bės 
palaikiusios Duartės kandi - 
datūrą.

KAS RŪPINASI ŠVENTE, BET 
NE JAUNIMO KASDIENYBE

Quebec’© provincijoje, o 
ypač jos sostinėje šiemet 
tautine šventė-fete nationale - 
buvo ypatinga.

Siaučiant labai stipriems 
vėjams ir lietui- didysis būr
iai vų paradas, laužai tu - 
r ė jo būti atidėti iš birželio 
25 | 26-tją dieną.

Didesnė dauguma laivų 
pasirodė per anksti .bir
želio 23, atsižvelgdami į pa
vojų laivams dėl pakilusių 
audrų ir taip suardė griežtai 
suplanuotą dienotvarkę...

Du didieji, pagal dienot
varkę punktualūs bur- 
laivai-trijų stiebų amerikie- 
čių”Eagle” ir keturių stiebų 
”Kruzenstern” iš S ov. S ąjun- 
gos.

Nuo pirmadienio ryto, 25 
birželio apie 60 iš 85 laivų 
atvyko | Quebec’© senąjį 
uostą.Atsilankė apie 65.000 
žmonių, nors buvo tikėtasi 
100.000.

Tikrumoje Burlaivių A p - 
mokymo S ąjunga, tarptauti
nė ne pelno organizacija , 
prieš 4 metus davė laivams 
ir jų įguloms leidimus plauku
ti į Quebec’o miestą. Apie 
ją tačiau fete nationale or
ganizatoriai neužsiminė, ir ji 
buvo nepatenkinta.

Prie provincijos Parla
mento Rūmų buvo susirinkę 
apie 1O. OOO dalyvių šventės 
atidarymui. Min.p-kas R. 
Levesque buvo sutiktas su o- 
vacijomis ir ’’būbaviroaid’ 
išėjus jam ant podiumo. Jis 
pasakė patriotinę kalbą. Da
lis publikos, atrodo, labiau 
domėjosi garso ir spalvų 
spektakliu lazerio pagalba 
pertiektais Quebec’© istori
jos vaizdais ant Rūmų sienos

Montrealyje šventę pirmą 
kartą po 8 metų organizavo 
vėl St. Jean Baptiste orga - 
nizacija. S palvotbs raketos 
ir lazerio sukurtos trijų di
mensijų figūros buvo įspūdin- 
dingos. Jas stebėjo apie 150. 
OOO žmonių minia. Iškil - 
mingos pamaldos vyko seno
joje Š v. Jono Krikštytojo baž
nyčioje.

Tačiau- neapsiėjo ir be 
kitokio spektaklio.

Apie 2.000 jaunuolių su
sirinkę Maisonneuve Parke , 
parodė savo išsiauklėjimą 
švenčiant fete nationale/pa- 
rą peranksti/: degino Parko 
suolus ir šiukšlių dėžes, mė
čiojo ir daužė alaus butelius 
ir akmenis į policiją, kuri 
bandė išskirstyti rujas. Rei
kėjo šauktis specialių dali - 
nių juos išsklaidyti. SUga - 
dinta 12 policijos mašinų, 4 
žmonės sužeisti mėtomų bu- 
telių-vienas jų policininkas. 
Sherbrooke gatvę reikėjo už
daryti kelioms valandoms , 
kad būtų galima išvalyti stik
lus ir skardines.

Šiemet suėjo 150 m. nuo 
St. Jean Baptiste Sąjungos 
įsteigimo. Per tą visą lai
ką buvo daug kuo'rūpinamasi, 
ypač prestižu. Bet iki dabar 
dar joks politikas rinkimų 
kampanijose ar ir savo pos
te nėra net užsiminęs, kad 
bus kreipiamas dėmesys į 
jaunimo išauklėjimą. Tikrai 
pasibaisėtina.

•
MIRĖ STEPAS ZOBARSKAS

Birželio 3 d. Woodhaven, 
N. Y., savo namuose nuo šir
dies atakos mirė rašytojas , 
žurnalistas,knygų leidėjas , 
Stepas Zobarskas, 73 m.

Velionis -buvo gimęs Pa- 
malaišio km., S vėdasų vis., 
Rokiškio apskrityje.

Mokėsi Rokiškio giro na - 
zijoje, lavinosi užsienyje: 
1936- 39 studijavo kalbas ir 
literatūrą bei socialinius 
mokslus Paryžiuje, 1946 ro. 
kalbas Heidelbergo U-te, 
1949-50 ro.angįų kalbą New 
York’o U-te. Redagavo eilę 
žurnalų ir antologijų lietuvių 
ir anglų kalbomis. JAV, kar
tu su J.Aisčiu redagavo li
teratūros roetraštį”Gabiją”. 
Įsteigė Manyland leidyklą , 
ir leido lietuvių kūrinių ver
timus anglų kalba, iš viso a- 
pie 30 knygų.

Būdamas Jaunimo Raudo
nojo Kryžiaus direktoriumi 
nepriklausomoje Lietuvoje , 
leido jaunimo laikraštėlį ir 
pats mėgo jam rašyti. Pažy
mėtini; novelės mokykliniam 
jaunimui;Gerasis Aitvaras , 
Ganyklų Vaikai /premijuota/, 
Anapus Miško, Paukščio Li
kimas, Brolių Ieškotoja, Pa- 
bė gėl is/pr e ro i juota/; novelė s- 
Moters Stiprybė, Per Šaltį 
ir Vėją, Arti Žemės , ir kt .

Jis yra praturtinęs mūsų 
literatūrą vertimais-Unamu
no- Teta Tula.Hamsuno- Po 
Rudens Dangum, Maupassant 
-Moters Š irdis, Maugham - 
Dažytas Vualis. Taip pat D. 
Wernerio Raudonojo Kry - 
žiaus Istoriją. Jo novelė ang
liškai The Music of the Scy
thes išspausdinta amerikie
čių jaunimo apysakų antolo
gijose.

SVEIKINAME VH-sios Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventės Rengėjus, Dalyvius ir Svečius !

SVARBU LIETUVIAMS 
DAILININKAMS

Šių metų bendroji DAILĖS 
PARODA bus atidaryta 
spalio mėn. ,19 d. ČIUR
LIONIO GALERIJOJE,Ine .

David Kilgour, m.p.

4038 Archer Ave. .CHICAGO 
ILL. ,60632.

VISI lietuviai dailininkai 
kviečiami parodoje dalyvau
ti ir parodyti ,kas nauja su
kurta. Bus skiriamos ketu - 
rios premijos 1500 dolerių

bendroje sumoje.
Norintieji parodoje daly

vauti dailininkai atsiliepia 
laiškais iki RUGSĖJO 15 d. 
Atsiliepusiems bus išsiųs - 
tas parodos dalyvio blankas, 
kuriame yra visa reikalinga

informacija. Jury komisija 
bus paskelbta vėliau.

Rašyti aukščiau nurodytu 
Čiurlionio Galerijos adresu.

Čiurlionio Galerijos Ine.
Vadovybė

& lankęsis BIRŽELIO TRĖMIMŲ minėjime Montrealyje, 
paskelbė žemiau dedamą pareiškimą Ottawoje, Parla- 
mente, kurio vertimą į lietuvių kalbą dedame origina- 
lo dešinėje.

COMMONS DEBATES June 14, 1984

STATEMENTS Pl RSUANT TO S.O. 21
[English] £ k*

EXTT .AL AFFAIRS
BALTIC STATES—ANN I Ygjjsl RY OF CITIZENS' DEPORTATION -

Mr. David Kilgour (Fdw nton-Strathcona): Mr. Speaker., 
on this forty-third anniversary of a terrible event I would like 
to draw to the attention of^he House a moving event which 
took place last night in douuliown Montreal. Several hundred 
people gathered together toI-emember something. They were 
members of the Baltic Fedc ation of Montreal and they were 
taking time to remember th^'terrible events of June 14. 1941. 
in Lithuania. Latvia, and Estonia.

What took place was a br.tal round-up and deportation to 
Soviet hard labour camps i<f thousands upon thousands of 
citizens of the three Baltics tales. They were rounded up 
between 1 a.m. and 5 a.m. nl!li night, given only a short time 
to gather a few personal possessions, put in trucks, and taken 
to railway stations. There they were herded into boxcars, each 
one of which was hopelessly overcrowded. Slits in the sides 
were all that let in some air and some light. A hole in the floor 
served as a toilet. Throughout a journey lasting several days 
and nights, they were given no food or water. The doors were 
barred and were opened only at the destination, by which time, 
starvation, illness, and death had all taken their toll.

No wonder so many Canadians of origin in the Baltic States 
took time last night to lay their wreaths and to say "je me 
souviens”. 1 should also add that representatives of the follow
ing Montreal organizations were in attendance: the Canadian 
Polish Congress, the Canadian Hungarian Committee of Mon
treal. the Canadian Ukrainian Committee, the Czechoslovaki
an National Association, the Afghan Association, and the 
anti-Bolshevik Association.

ESTAFETĖ I OLIMPIADA 
LOS ANGELES

ESTAFETĖ PER KANADĄ IR JAV Į PASAULINE} 
OLIMPIADĄ LOS ANGELES MIESTE

Laisvės Olimpiada, kurioje dalyvaus lie - 
tuviai, latviai, estai ir ukrainiečiai prasidės LIEPOS 2 d. 
Bėgikai tą dieną pradeda savo odisėją, nešdami laisvės 
žiburį estafetėje per Kanadą ir JAV- Torontą, Hamiltoną, 
Londoną,Windsorą, Detroitą, Čikagą, Iowa City, Dės 
Moines, Oro ahą, Denver’į. FlagstafPą į Los Angeles.

Kiekviename mieste mašinų karavanas, kuris keliaus 
kartu su jais, sustos ir dalins informaciją apie šį žygį. 
’’Brolijos Ugnis”, nešama su viltimi, kad ateityje šios vals 
tybės, kurios dalyvavo Olimpiadose anksčiau kaip laisvi 
kraštai, vėl atgaus pilnas teises dalyvauti ir atstovauti 
savo valstybes.

Estafetės Komitetas ieško daugiau bėgikų ir rėmėjų . 
Toronto Laisvos Olimpiados Ruošimo Komitete dalyvau
ja dr.Rimas ir Gabija Petrauskai ir Dainora Juozapavi
čiūtė- Los Angeles PUS Valdyba, kartu su kitomis or - 
ganizacijomis.

Bėgimai vyks nuo liepos 2 d. iki RUGPJŪČIO 5 d .
LAISVĖS OLIMPIADOS ir BĖGIMO BŪSTINĖ YRA 

UKRAINIEČIŲ PATALPOSE; 83 Christie Street , TORON
TO, Ont. , M6G 3B1. Aukas pršoma siųsti Būs
tinės adresu. Taip pat kreiptis į ją, norint prisidėti bė
gi m u ar reikmenimis/ pirmosios pagalbos ir 
mašinų taisymo, palapinėmis ar ’’vans", kuriuose būtų ga
lima apnakvyninti bėgikus/. Asmuo, siųsdamas $ 20, - gali 
padengi vienos mylios bėgimo išlaidas. PASISKUBINKI
ME *.

Kaip žinoma, pasaulinė Olimpiada vyksta lias keturi 
metai iš anksto pasirinktame mieste. Pirmieji Olimpiniai 
Žaidimai pradėta vykdyti 776 metais pr.Kr. .Graikijoje, 
kur dalyvavo tik graikai atletai, netoli Olyropo kalno, va - 
karinėje Graikijos pakrantės dalyje.

Vasarinėje Olimpiadoje Romoje, 1960 m.dalyvavo 
jau arti 6.000 sportininkų , 84-rių tautybių, apie 15-koje 
skirtingų sporto šakų. Pradžioje, Graikijoje buvo run - 
giaroasi bėgimuose ,vėliau imtynėse,disko metime .

Pone Pirmininke, 43-iųjų metinių proga, minint pasibai
sėtiną Įvykį, noriu atkreipti parlamento dėmesį į jaudi - 
nantį minėjimą vakrdienos vakare Montrealyje. Keli šim
tai žmonių susirinko , kad kartu prisimintų. Jie priklau
sė Baltų Federacijai Montrealyje ir buvo susirinkę pami
nėti ir prisiminti baisiuosius 1941 metų birželio 14 -tosios 
įvykius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Tais metais ir tą mėnesį buvo brutaliai suimta ir de
portuota į sovietų priverčiamojo darbo stovyklas tūkstan
čių tūkstančiai visų trijų Baltijos kraštų piliečių. Jie bu
vo suimti tarp 1 ir 5 vai. ryto, jiems buvo teleista per 
labai trumpą laiką pasiimti keliolika asmeniškų dalykų,ta
da jie buvo suvaryti į sunkvežimius ir nuvežti Į geležin
kelio stotis. Tenai juos suvarė Į gyvulinius vagonus, ku - 
rių kiekvienas jau buvo beviltiškai perkrautas.ir sugrūdo 
taip, kad vos užteko vietos stovėti. Mažyčiai plyšiai tebu- 
vo’ palikti orui ir šviesai Įeiti. Skylė vagono grindyse 
buvo išvietė. Per visą kelionę, kuri truko kelioliką dienų 
ir naktų, jiems nebuvo duota nei vandens, nei maisto. Du
rys buvo laikomos uždarytos visą laiką ir tiktai kelionės 
pabaigoje jas atidarė. Tada badas, ligos ir mirtis buvo
daugelio dalia.

Nenuostabu tad, kad toks didelis skaičius kanadiečių, 
kilusių iš Baltijos kraštų, atėjo padėti vainikus ir pasa
kyti ’’Mes atsimename*.”.

Turiu pažymėti taip pat, kad šiame minėjime dalyva
vo ir atstovai šių Montreal!© organizacijų:The Canadian 
Polish Congress, the Canadian Hungarian Committee, the 
Canadian Ukrainian Committee, the Czechoslovakian Na
tional Association, the Afghan Association and the anti
Bolshevik Association. ”

VEIKIA PASAULIO LIETUVIŲ SĄJUNGA
PUS -gos Valdyba, sužinojusi, kad lietuvių, latvių, es

tų ir ukrainiečių tautos nebuvo kviestos dalyvauti Olimpi
ados atidarymo ceremonijose, nors tų tautų Los Angeles 
rajono šokių grupėms buvo pasiųstos registracijos anke
tos, ėmėsi iniciatyvos reikšti protestą ceremonijų organi
zatoriams prieš šitokią diskriminaciją. PLJS pirminin
kas G.Grušas parašė oficialų protesto laišką,reikalaujant 
pasimatymo su organizatoriais išsiaiškinti, kodėl šitokia 
diskriminacija. Š io laiško kopijos buvo išsiųstos Įvai - 
rieros Olimpiados, valstybės, pabaltiečių atstovams ir 
Los Angeles spaudai. Ši akcija buvo paminėta Los Ange
les Times, didžiausiame Los Angeles dienraštyje. Teigia
mai atsiliepė PLB Valdyba .

PRANEŠA ALT A ;

ALGIRDAS J. ŠILAS PABALTIEČIŲ KOMITETE

Studentas Algirdas J. Šilas vasaros darbams priiro - 
tas į Jungtinį Pabaltiečių Komitetą Washington’e, kaip A- 
roerikos Lietuvių Tarybos skirtas internas. A.Šilas Illi
nois Universitete studijuoja politinius mokslus, sociologi
ją, yra gavęs administracijos magistrą, domisi visuome
niniu veikimu, bendradarbiauja lietuvių spaudoje.

PRIEŠ MASKVOS TRUKDYMUS PAŠTO SUSISIEKIME
Kongresmanas Benjamin Gilman /dem. ,N.Y./ drau

ge su 17 kitų savo kolegų Atstovų Rūmuose pasiūlė jung
tinę su JAV senatu rezoliuciją, primenančią JAV prezi
dentui reikalą įsipareigoti JAV delegaciją Pasaulio Paštų 
Sąjungos konvencijoje, birželio ir liepos mėnesiuose vyk
stančioje Hamburge, iškelti Sovietų Sąjungos daromus 
trukdymus ir suvaržymus pašto susisiekime. Tęje paštų 
konvencijoje dalyvauja 167 valstybės.
TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTES KOMITETAS

Cr *

Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos p-ko dr. A. 
Butkaus pakviestas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirminin
kas dr.Kazys Šidlauskas sutiko įeiti į SEPTINTOSIOS 
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIU 
ŠVENTĖS Garbės Komitetą ir savo rašte šokių šventei 
oalinkėjo geriausios sėkmės.

1
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Neptikh^
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyąutč au Canada!
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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SĖKMINGA BALTISTIKOS 
KONFERENCIJA

J.V. Danys

1984 ir.birželio 14-16 d.d. Montrealio Universitete 
vyko DEVINTOJI BALTISTIKOS KONFERENCIJA. Ją ren
gė Association for the Advancement of Baltic Studies - 
trumpai -AABS, globojant Montrealio Universitetui. Vie
na iš Konferencijos temų buvo:” Tiltai tarp baltų ir pran
cūziškai kalbančio pasaulio", todėl daug paskaitų buvo 
apie prancūzų literatūrinius, visuomeninius ir istorinius 
santykius su Baltijos kraštais. Dalis paskaitų buvo skai
toma prancūziškai, keletas vokiškai, bet dauguma angliš
kai.

Daug Paskaitų IrPaskaltininkų
Ši Devintoji Konferencija buvo gausiausia iš visų bu

vusių paskaitų ir paskaitininkų skaičiumi. Priimta 184 
paskaitos ir dvejos diskusijos su 211 paskaitininkų bei ko
mentatorių. Anksčiau gausiausioje Konferencijoje Mine
sotos Universitete 1982 m. buvo skaityta 140 paskaitų, o 
Toronte - 120. Mokslininkų ir dalyvių buvo iš 13 kraš
tų: S uomijos, Š vedijos, Latvijos, Lie tu vos, Rytų Vokietijos, 
Vakarų Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos,Anglijos,Austra
lijos, Kanados ir dauguma iš J.A. Valstybių.

Oficiali Baltistikos Konferencija truko tris dienas , 
birželio 14,15,16 ,- bet birželio 13 d.buvo dar du semina
rai. Vienas apie latvių folkloristą Krisjanis Barons , 
kuris skaitomas latvių atgimimo literatūros tėvu, o kitas 
apie Suomiją ir Baltijos kraštus caristinėje imperijoje.

Visoms AABS Konferencijos dienoms užsiregistra
vo 250 dalyvių, atskiroms dienoms ar sesijoms apie 150, 
ir dar apie 1OO buvo neregistruotų dalyvlų-svečlų, kurie 
klausė kai kurių paskaitų.

Atidarymas
Atidarant Konferenciją buvo tylos minute prisiminta 

lietuvių, latvių Ir estų žuvusieji, ištremtieji ar Įkalinti 
mokslininkai, nes birželio 14 yra 1941 m. masinių trėmi
mų diena.

Atidaryme trumpą žodĮ tarė AABS pirmininkas prof. 
W.R. S chmalstieg; sveikino Montrealio Universi
teto vice-rektorlus R.J.A.Levesque , Mme Juliette 
B a r s e 1 o -Ministere dės Communautes Culturelles et 
l’Immigration ministerio atstovė, Š vedijos, V. Vokietijos 
ir Australijos mokslinių akademijų atstovai.

Įvedamąją paskaitą Į Konferenciją prancūzų kalba 
skaitė prof. Bronius Kasias :”Kai Kurios Prancūzų 
Mintys Apie Baltų Tautas".

Toliau tris dienas vyko paskaitos; buvo 11 sekcijų ir 
beveik 70 sesijų. Kai kurios paskaitos,ypač lingvistikoje, 
buvo labai specialios, bet didelė dauguma lietė plačias 
sritis, ypač istorijos sekcijoje, kurioje buvo daugiausia 
paskaitų.

Vakare Universiteto rektorius padarė priėmimą vi
siems dalyviams Universiteto pagrindiniame pastate pri
ėmimų salėje,kur dalyvavo virš 250 asmenų.

Plakatų Paroda
Meno srities plakatų parodą suorganizavo estė Edą 

S e p p iš Toronto. Iš savo ir iš latvio N. Bulmanio 
privatinių rinkinių ji išstatė 80 plakatų, padarytų Esti
joje ir Latvijoje per paskutinius 5 metus jaunesnės kar
tos dailininkų. Beveik išimtinai plakatai paruošti dainų , 
šokių, dramos festivaliams, parodoms,dramos ar operos 
vaidinimams ir pan.

Parodą atidarė Inta Hunts iš Montrealio, kuri 
Konferencijai paruošė plakatus ir iliustracijas birželio 
12 d. , dalyvavo virš 40 asmenų, nemažas skaičius iš Me
no Mokyklos ir Universiteto. Jų tarpe ir Universiteto mu
ziejų mokslo skyriaus direktorius T.C h w o j k a. Pa
rodą aplankė virš 200 asmenų. Buvo paruoštas ir trum
pas katalogas su Įvadiniu žodžiu.

D r. Algirdo Greimo Paskaita
Algirdas GREIMAS /Paryžiaus Universiteto profeso

rius/ yra pripažintas pasaulinio masto autoritetas specia
lioje semiotikos srityje. Jo teorijomis vadovaujasi ir ki
ti /pav. Carletono Universitetas Ottawoje,Kanadoje/.Šlo
ję konferencijoje jam buvo Įteikta AABS garbės nario pa
žymėjimas, Jis birželio 15 d. skaitė specialią paskaitą 
"Semiotiųue et culture", kurioje išsamiai nagrinėjo skir
tingas kultūrų apraiškas Įvairiose tautose. Dr.Greimas y- 
2 psl.

IX -JI BALTISTIKOS KONFERENCIJA MONTREALYJE 1984.VI. 14-16 MONTREALIO UNIVERSITETE. Iš kaires dr. Vytautas Vardys 
(Oklahoma) paskaitininkas7r sesijos vadovas; dr. Tivo Miljan (Waterloo, Ont. ), akademines programos pirmininkas dr. M.lda Danyte,

(Montreal), konferencijos suruošimo administratorė ir Janis Gaigulis (New Jersey), AABS valdybos vykdomas, s d.rektorius.

IX-JI BALTISTIKOS 

KONFERENCIJA MONTREALYJE

I Š kairės : 

prof. Vaira Vikis—Freibergs, AABS 
pirmininkė ateinančiai kadencijai, 
Mme Juliette Barsello, Ministėre 
dės Communautes et de ^Immigration 
ministerio atstovė ir prof. R.J.A. 
Levesque, Montrealio Universiteto 
vice—rektorius, abu pasveikino 

konferenci j q.

Abi nuotraukos J.V.D a n i o

ra puikus, sklandus kalbėtojas Ir savo temą išdėstė labai 
Įdomiai. , L

F x
Poezijos Skaitymu p ,

JĮ suorganizavo prof. Viktorija S krupskelytė 
/Oberlin Collėge/ ir jame dalyvavo Henrikas N a g y s, 
Tomas Venclova, Astrida Ivaška, Ivar I va s k 
/abu estai/ ir latvis Gunars balins. Kūryba buvo skai
toma gimtosiomis kalbomis ir vertimuose anglų ir pran
cūzų kalbose. H. Nagio kūrinius "Later na Obscura" ir 
"Terra Incognita" Į prancūzų kalba išvertė Mathis S zy - 
kowski ir Viktorija S krupskelytė, skaitė Birutė Nagienė. 
T. Venclovos poemą "Ruduo Kopenhagoje" Į prancūzų kal
bą išvertė Viktoria S krupskišlytė ir Mathis Szykowski ir 
skaitė Montrealio aktorė Danielle Lepage.

KONFERENCIJOS BANKĘTAS buvo birželio 16,Queen 
Elizabeth Hotel, kuriame dalyvavo 165 asmenys /tiek buvo 
rezervuota vietų, nors šokiams prisidėjo dar geras būrys 
papildomai/. Banketan atsilankė Michel L a v a 11 e e , 
Quebec Ministere des Com m u nau te e s Cultural and l’Immi- 
gration,Relations avec Groupes Rytų Europos skyriaus 
viršininkas.

Organizaciniai Reikalai
Pereitos kadencijos /1982-84/ AABS pirmininkas 

buvo dr. W.-R. Schmalstieg /Pennsylvania State Universi
ty/, ateinančiai kadencijai išrinkta dr. Vaira Vikis- Frei

PLB ŠVIETIMO IR TAUTINIO AUKLĖJIMO KOMISIJA

SKELBIA
JAUNIMUI SKIRTO ROMA NO/A PYS AKOS 

KONKURSĄ
Konkurso premija- $1.000
Premijos mecenatė - Rožė G. Jasinskienė

Romano- apysakos Konkurso temos bruožai;
1/ kūrinio tema, kurią pasirenka autorių s-autorė, turi bū
ti suprantama, atitinkanti šių dienų jaunimui, mielai jo 
skaitoma, skirta jaunimui tarp 13 ir 18 metų amžiaus 
/ aukštesniosios mokyklos/.
2/ Premijos mecenatė pageidauja, kad kūrinyje būtų 
iškelta jaunimo kilnumo; grožio pamokoma mintis.

Konkursui kūrinio Įteikimo taisyklės;
a/ Kūrinys turi būti rašytas mašinėle, pasirašytas slapy- 
varde..
b/ Slapyvardė užrašoma ant kartu su kūriniu siunčiamo, 
užklijuoto voko. Voke Įdedamas lapas su šiomis žiniomis: 
kūrinio pavadinimas, tikrasis vardas ir pavardė, pilnas 
adresas ir telefonas.
c/ Konkursiniai kūriniai yra atsiunčiami PLB Švietimo 
ir Tautinio Auklėjimo Komisijai iki 1985 m. VASARIO m.
16 d./pašto antspauda/, šiuo adresu:

PLB Jaunimo
Romano/Apysakos Konkursas
PLB Būstinė

• 5620 S .Claremont Avė.,
CHICAGO,ILL.,60636, USA

Premijuotas kūrinys tampa PLB Švietimo ir Tauti - 
nio Auklėjimo Komisijos nuosavybė. Vertinimo Komisija 
bus paskelbta vėliau.

PLJS-GOS ŽINIARAŠTIS

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA išleido jau 
3-ią savo ŽINIARAŠTĮ š. m.birželio mėnesį. Redakto
riai- Regina Stančikaitė ir Linas Polikaitis. Talkininkai

bergs/ Universlte de Montreal/ . Ateinančioje valdyboje 
vienas iš vice- pirmininkų bus dr.Rimvydas Š 1 1 b a j o- 
r i s /Ohio State University/. Egzekutyvinis direktorius 
jau daug metų yra Janis Gaigulis /Mawhaw, New 
Jersey/.

Devintosios Konferencijos akademinei programai 
sudaryti buvo pakviestas dr. Toivo Miljan/ Water
loo, Ont./ ir Konferencijai vykdyti Montrealyje -dr.Mil- 
da D a n y t ė /Montreal/. Vietinis komitetas iš lietuvių, 
latvių ir estų atstovų veikė 18 mėnesių, parūpino patalpas, 
atspausdino ir išsiuntinėjo pranešimus /l.OOO Kanadoje, 
2. OOO Amerikoje ir Europoje/, programas, organizavo 
nakvynes, priėmimus, teikė informaciją ir rūpinosi finan
sinėmis paramomis. Tai buvo pirmoji tokio didelio mas
to baltų mokslinė konferencija Mont
realyje. Darant prancūziškoje provincijoje ir pran
cūziškame universitete, teko atsižvelgti Į dvikalbiškumo 
reikalavimus. Montrealio Universitetas davė nemokamai 
visas Konferencijai reikalingas patalpas ir leido naudotis 
studentų bendrabučiu. Susirišus su Quebec’o Kultūrinių 
grupių ir Imigracijos Ministerija, buvo gauta nemaža fi
nansinė parama. Konferenciją parėmė ir Kanados Lietu
vių Bendruomenė/Lietuvių Fondas. Tikimasi gauti finan
sinės paramos ir iš federalinės valdžios. AABS verčia
si tik iš narių mokesčių ir aukų, todėl visi parengimai rei
kalauja daug savanoriško darbo ir lėšų telkimo. Kol kas 
susidomėjimas AABS auga ir konferencijos pritraukia 
daug dalyvių iš Įvairių kraštų.

-Tadas Dabšys, Dainius Petronis, Leonas Vaitaitis. Žinia
raštis skiriamas ryšiams palaikyti. Todėl PLJS Valdybos 
p-kas Gintaras Grušas čia taip pasisako:

"Jau vasara artėja, o su vasara ir vis didesnieji suva
žiavimai bei stovyklos. . .Raginame jus dalyvauti visur , 
kur tik galėsite. Tikimės, kad suvažiavę nepamiršite viso 
ką pereitą vasarą pasiryžote atsiekti, o pasinaudosite 
progomis pasikeisti informacijomis ir sudaryti konkre - 
čius darbo planus ateinantiems darbo metams.

Atstovams primenu, kad reikia ne tik surašyti suva
žiavimo nutarimus, bet juos surašius ir Įvykdyti. Tad,yra 
kiekvieno atstovo pareiga dirbti tų nutarimų Įgyvendini
mui. Pirma mūsų kliūtis- finansų stoka. Norite prisipažin
ti ar ne, veikla,kuri ką nors atsiekia,yra brangi.Kitaip 
sakant, viskam reikia pinigų. Aiškiai matosi, kad antras 
reikalaujamas žingsnis/t. y. po nutarimų sukūrimų/ yra 
sukelti lėšas nutarimams Įgyvendinti. Pinigai neatsiranda 
magiškai, bet juos reikia aktyviai ir agresyviai sukelti . 
Jau laikas pradėti labai rimtai dirbti šioje srityje. Pagal
vokite- Jums reikia sukelti gana pinigų ne tik "išlaikyti" 
veiklą,bet ir todėl, kad aktyviai galėtume išpildyti nuta - 
rimus ir suruošti sekantĮ Kongresą Australijoje.Dabar y- 
ra laikas pradėti juos rinkti’.

Taip pat norėčiau priminti kraštų valdyboms bei at
stovams, kad yra labai svarbu mus informuoti apie jūsų 
veiklą. Per mus galite painformuoti visūs kitus kraštus 
apie jūsų darbus ir tuo vesto prasmingą dialogą. Daugiau 
pasinaudodami šiuo žiniaraščiu, jūs patys gausite daugiau 
idėjų veiklai ir kitiems padėsite.

Kad mūsų veikla gyvuotų,reikia dar vieno dalyko - 
korė spo nde ntų.
...Kviečiame visus parašyti mums žinutę PLJS Valdy
bos adresu, išrei škiant norą prisidėti prie to kolektyvo. 
Taip pat prašome visus dalyvius- atstovus, kurie dirba 
su lietuviška spauda, mums duoti žinią, kas ir kur jūs 
esate.

Visa Valdyba laukia jūsų teigiamo atsiliepimo ir ti
kimės kuo daugiau jūsųssutikti per šios vasaros suva- 
žiavimus-stovyklas-šventes."

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SUOMIJA IR
BALTIJOS VALSTYBIŲ SOVIETIZACIJA

R. Bulovas
Pilnai galima sutikti su A.Damušio mintimis dėl par

tijų ir sąjūdžių vienybės vietoje vieni kitų menkinimo ir 
niekinimo, prasilenkiant net su tiesa. Bet jo samprotavi
mai, "kad,dirbdami kartu nuo rezistencijos pradžios ir 
panaudodami visų mūsų turimus ryšius su užsieniu, grei
čiausiai geriau būtume galėję prieiti prie atsakingų, le
miančių laisvojo pasaulio gyvenimą asmenų ir juos įti
kinti, kad esame pasiryžę neįsileisti Sovietų Sąjungos ka
riuomenės J Baltijos valstybių teritoriją”.

’’Toks mūsų drąsus ir ryžtingas pasipriešinimas bū
tų nuskambėjęs visame pasaulyje ir atkreipęs jo dėmesį. 
Tuo būdu būtume sulaukę užtarimo ir pagalbos". /"TŽ" 
nr.16, 1984.IV.19/.

Tokie A.Damušio svarstymai yra tik geri norai.Kaip 
rodo H-ojo Pasaulinio Karo istorija, Baltijos valstybės , 
išskyrus S u o m i j ą, kuri du kartu kariavo su Sovietų 
Sąjunga ir nelaikoma Baltijos valstybe, tiek diktatorių ,x 
tiek demokratijų buvo pasmerktos dingti iš 
Europos politinio žemėlapio.

Karo metu JAV ir Britanija laikė Sovietų Sąjungą ge
ru sąjungininku, teikė jai milžinišką pagalbą pinigais ir 
gerybėmis. Visų dėmesys buvo nukreiptas J Vokietijos ir 
Japonijos nugalėjimą. Vakariečiai paprastai sutiko su ru
sų reikalavimais iki pat karo pabaigos.

Kada sovietų delegacijos atvykdavo I JAV,amerikie
čiai nešiodavo rusus ant rankų. Kanadiečiai, kurie tai ma
tė kino apžvalgose,dar ir dabar šaiposi iš amerikiečių 
naivumo.

Man prisimena seniai skaitytas Lietuvos diplomatinės 
tarnybos nario pokalbis su britų pasiuntinybės nariu, tik 
ką atsikūrusioje Lietuvoje. Brito mintys buvo maždaug 
tokios: Lietuva yra permaža.kad išlaikytų nepriklauso - 
mybę ilgesnį laiką tarp dviejų agresyvių kaimynų. Britas 
patarė susidėti su kitomis valstybėmis ar prisidėti prie 
kitos valstybės. "Jūsų rytiniai ir vakariniai kaimynai da
bar yra silpni, bet vieną dieną jie sustiprės ir tada jū
sų valstybės nepriklausomybė atsidurs pavojuje". Kad tai 
buvo teisingas pramatymas, parodė ateitis.

Rusai, kaip visuomet ir su visais, migdė Baltijos vals
tybes nepuolimo sutartimis ir gražbylyste. Pirmutinis 
sustiprėjusios Sovietų Sąjungos tikslas buvo prisijungti 
Baltijos valstybes.

Politinių Įvykių ištraukos iš Robert G oralski’o kny
gos "World War II" Almanac" rodančios, kaip rusai ir 
vokiečiai sutartinai užgniaužė Baltijos valstybių nepri - 
klausomybes.

1934 m. balandžio 4 d. Sovietų Sąjunga pratęsė ne
puolimo sutartis su Estija .Latvija ir Lietuva iki 1945 m.

1934 m.rugsėjo 12 d. Baltijos valstybės-Estija,Lat
vija ir Lietuva pasirašė bendradarbiavimo ir koordina
vimo sutarti,remiantis Tautų Lygos idealais.

1935 m, sausio 28 d. Rusijos prezidentas V. M. Molo- 
tov'as savo kalboje pasakė, kad Sovietų Sąjunga negrasi
na niekam; "Nė vienam kraštui, nors ir mažiausiam, 
prie USSR sienų nėra jokio pagrindo baimintis. To nega
lima pasakyti apie kitas didesnes valstybes". Paskutiny
sis sakinys buvo nukreiptas į Vokietiją ir Japoniją.

1936 m.lapkričio 2 d? Nepaprastai grasinanti įspėji
mą Baltijos valstybėms pareiškė politbiuro narys Andriej 
Ždanov’as. Jis joms pasakė, kad "jos žiūrėtų tiktai savo 
reikalų", kitaip, "jos jaustųsi labai ne jaukiai, jeigu mes 
pašauktume Raudonąją Armiją ginti mūsų šalį".

Rusai nenorėjo, kad Baltijos valstybės sudarytų bet- 
kokias sąjungas, ir į jas žiūrėjo kaip I savo teritoriją.

1939 m. gegužės 23 d. Hitleris pareiškė kariuome
nės vadams,kad Lenkija bus užpulta ir sutriuškinta. 
"Mums", - jis sakė "yra būtinas reikalas Išplėsti gyvena
mąją erdvę Rytuose,kad užsitikrintume maistu ir išspręs
tume Baltijos valstybių problemą". Lenkija turinti būti 
izoliuota, ir karas su Britanija ir Prancūzija išvengtas . ♦ 
Rusija būsianti kaip nors "nesuinteresuota" Lenkijos su
triuškinimu. i

Tolimesnė įvykių raida daugelį kartų kartota, tai pažy
mėsiu tik trumpai.

1939 m.rugsėjo 23 d. Molotov’as ir Ribbentrop’as 
pasirašė Nepuolimo Paktą ir slaptą protokolą , 
pagal kurį pasidalijo Rytų Europą. Rusija gavo SUOMIJĄ, 
ESTIJĄ,LATVIJĄ,RYTŲ LENKIJĄ ir BESARABIJĄ; Vo
kietija - VAKARU LENKIJĄ ir LIETUVĄ.

• Rugsėjo 29 d. Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasirašė 
sienų ir draugystės sutarti. Lenkija buvo padalyta maž - 
daug Būgo upe: į Vakarus- Vokietijai,! Rytus- Sovietų Są
jungai.

Vokietija gavo beveik 73.000 kv. mylių, Rusija 
78.000 kv. mylias ploto. Kadangi Vokietija užėmė dau - 
giau lenkų žemės, negu buvo sutarta slaptame protokole, 
ji perleido Lietuvą iki Nemuno Sovietų S ąjungai. S iena tu
rėjo eiti Nemuno upe maždaug nuo Gardino.

S palto 5 d. Latvija ir Rusija pasirašė 1O metų tar
pusavio pagalbos paktą. S o vie ta m s buvo duotos karo lai - 
vyno ir karo aviacijos bazės prie Baltijos jūros.

Spalio 1O d. Lietuva ir Sovietų Sąjunga pasirašė 15 
metų tarpusavio pagalbos paktą. Sovietai gavo karo bazes 
ir teisę tvirtinti Lietuvos- Vokietijos sieną. Lietuvai 
perleido VILNIŲ ir apylinkes, kurį po I-ojo Pasaulinio Ka
ro buvo gavusi Lenkija. Taip rusų dominavimas Baltijos 
valstybėse buvo užtikrintas.

SUOMIAI - ko Sovietų Sąjunga nesitikėjo -nesutiko 
įsileisti rusų kariuomenės ar pasikeisti teritorija. Rusai 
siūlė maždaug 2.000 kv. mylių šiaurėje už 1OOO kv. my
lių Karelijos sąsmaukoje.

Lapkričio 30 d. Rusija užpuolė Suomiją. Rusai pa
siuntė maždaug 600.000 karių,keturias armijas prieš 
150.000 suomių karių.

Iš pradžių suomiai pasiekė keletą laimėjimų, sutriuš
kindami Raudonąją Armiją ties Suomusalmi ir Karelijos 
sąsmaukoje. Iš Italijos suomiai gavę daugiausia paramos 
ginklais. Tada sovietai pasiuntė tiek kariuomenės,kad vie- 
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nu metu 12 mylių fronte rusai turėjo 140.000 karių, t. y. 
7 vyrus vienam jardui. Mannerheimo linija buvo palauž
ta, ir suomiai turėjo trauktis.

1940 m. kovo mėn. suomiai sutiko derėtis.
1940 m. kovo 12 d. Žiemos karas buvo baigtas. Rusiji 

gavo apie 16.000 kv. mylių, įskaitant Viipuri miestą ir 
Hangb bazę. 200.000 suomių iš užimtų sričių pasitraukė 
I Suomiją.

Sovietų Sąjunga neteko virš 68.000 žuvusiais, 1. 600 
tankų ir 700 lėktuvų; Suomija- 24. 923 žuvusių.

Sovietai buvo sudarę Demokratinės Suomijos respub
likos vyriausybę Terijoki mieste, kuriai vadovavo po
litbiuro narys suomis Kuusinen ir paskelbė, kad suomiai 
daugelyje vietų sukilę prieš Helsinkio vyriausybę ir daug 
suomių karių perėjo J sovietų pusę. Kai karas buvo baig
tas, minėta vyriausybė dingo. Tik rusai autonominę Kare
lijos respubliką perorganizavo J pilną sovietinę respubliką, 
kuri gyvavo iki Cbruščiov’as atėjo į valdžią. Jis vėl ją pa
vertė autonomiška respublika, nes tik apie 40% jos gyven
tojų sudarė karelai.

1940 m. birželio 12 d. Vokiečiai įžengė į Paryžių, o 
rusų kariuomenė peržengė Lietuvos sieną. Sovietų Sąjun
ga teisinosi, kad ji negalinti toleruoti antisovietinės veik
los Lietuvoje. Po dviejų dienų sudaryta prosovietinė vy
riausybė.

Birželio 15-16 d. Rusija įteikė ultimatumą LATVIJAI 
ir ESTIJAI. Kad pastarosios garbingai ir lojaliai įvykdy
tų tarpusavio pagalbos sutartis, jos turinčios priimti Mask
vos valdžią. Prosovietiška vyriausybė Latvijoje sudaryta 
birželio mėn. 20 d. , Estijoje- birželio mėn. 22 d.

Birželio 17 d. Maskva pranešė, kad Estija ir Latvija; 
kaip ir Lietuva, pereis tiesioginėn sovietų valdžion. Rusų 
kariuomenė turės judėjimo laisvę ir draugiškos vyriau
sybės bus sudarytos. Dingstis /pretekstas/ buvo, kad 
Baltijos valstybės ruošė bendrą gynybą prieš Rusiją ir 
Maskvai tai buvę toliau nepriimtina. Rusų kariuomenė 
tuojau užėmė abi valstybes.

Birželio 28 d. Rumunija kapituliavo Maskvos ultima
tumui ir perleido Besarabiją ir Bukoviną sovietų valdžion 
/19. 300 kv. mylių, 3,5 mil. gyventojų/.

Liepos 21 d. Estija, Latvija ir Lietuva formaliai"pra
šė", kad būtų įjungtos I Sovietų Sąjungą, Tokias rezo - 
liucijas priėmė visų trijų valstybių prokomunistiniai sei
mai.

Rugpjūčio 25 d. Estija, Latvija ir Lietuva pasirašė 
formalų dokumentą, pagal kur! jos tapo Sovietų Sąjungos 
dalimis. / ?

ŠI diena buvo Baltijos valstybių laidotuvių diena.

Jifoi
Gruodžio 18 d, Hitleris nutarė pradėti paruošia - 

m uosius "Barbarosos" planus žygiui I Rytus.
Su Lietuva buvo dar nebaigtas reikalas: pagal sutar

ti tarp VOKIETIJOS ir SOVIETU SĄJUNGOS - siena tu
rėjo eiti Nemuno upe.

1941 m. sausio 1O d. Vokietija it Sovietų Sąjunga 
sudarė naują prekybos sutartį, daug didesnės apimties, 
negu ankstyvesnė. Tuo pačiu metu buvo sutarta nauja 
siena su Rusija. Vokietija pardavė žemės ruožą 
nuo Rytprūsių sienos iki Nemuno už $ 7,5OO.QOO auk
su S ovietų S ąjungai.

SUOMIJA VĖL KARIAUJA PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ
1941 m.birželio 22 d. Vokietija užpuolė Sovietų Sąjun

gą.
Birželio 25 d. Suomija paskelbė karą Rusijai.
Rugsėjo 4 d. suomių kariuomenė pasiekė prieš Žie

mos Karą sieną.
Lapkričio 29 d. Suomija įjungė prarastas žemes I 

savo teritoriją.
Gruodžio 6 d. Suomiai užėmė Medvežegorską ant 

Murmansko geležinkelio linijos. Tai tolimiausiai į Rytus 
jų pasiekta vieta.

Gruodžio 6 d. Britanija paskelbė karą Suomijai,Ven
grijai ir Rumunijai.

Gruodžio 12 d. Suomiai sunaikino dvi rusų divizijas 
S ovietų Karelijoje.

Nuo šio laiko suomiai liko defe nzyvoje, lyg pasitrauk
dami iš karo. Suomių fronte nebuvo jokių žymesnių kovų 
iki 1944 m. birželio mėn.

1942 m.liepos mėn. 21 d. JAV nutraukė diplomatinius
santykius su Suomija. /bus daugiau/

APIE SUOMIJA
Suomija yra šiaurės Europos respublika tarp Sovie

tų Sąjungos /1265 km ilgio siena/,Norvegijos /727 km il
gio siena/ ir Švedijos /536 km /. 1962 ro.buvo apie 4 ir 
1/2 milijonų gyventojų. Dauguma gyvena kaimuose ir ma
žuose miestuose /apie 64%/,. Didžiausi miestai yra:Hel- 
sini, Tampere,Turku,Lahti ir Oulu. Priskaičiuojama 
apie 70.000 įvairaus dydžio ežerų. /’’L.E."/

KANADOS VYRIAUSYBĖ SKATINA ĮVERTINTI 
MULTIKULTŪRIZMA c

Žemiau dedamame skelbime pabrėžiama, kad įvairių 
kultūrų savitarpio pažinimas praturtina visus.

Tarpkultūrinės komunikacijos programa padeda finansi - 
niai organizacijoms,kurios prisideda prie įvairių etninių 
grupių suartėjimo.

Kultūrinės integracijos programa remia savanoriškas 
organizacijas, kurios padeda naujai atvykusioms integruotis 
Kanados visuomenėn.

Dalinkimės, kad kartu galėtume augti’. Multikulturaiiz- 
mas - tai realybė’.

Daugiau informacijų galima gauti rašant Secretary 
of State, Ottawa /Ont./KIA OM5, CANADA

■ Multiculturalisme
■ Canada

Hon. David M. Col lene tte 
Ministre d'Ėtat

Multiculturalisme - 
un univers a partager
Le partage, c'est une question d'ėchanges.

Et c'est en ėchangeant avec les autres que i'on s’enrichit.
Le Programme de communications interculturelles aide 

financiėrement les organisations de cooperation interculturelle 
vouėes au rapprochement entre les communautės ethniques. 
Le Programme d'intėgration culturelie appuie les organlsmes 

bėnėvoles qui ont pour but d'aider les nouveaux arrivants 
ė s'intėgrer ė la sociėtė canadienne. 

Partageons pour mieux grandir ensemble.
Le multiculturalisme...c'est une rėalitėl

Pour plus de renseignements, adressez-vous au bureau 
du Secretariat d'Etat de votre rėgion, ou ėcrfvezA la 

Direction des communications 
JflaH ”1 Secretariat d'Ėtat
Mra Ottawa (Ontario) KIA 0M5

Multiculturalism
Canada
Hon. David M. Collenette 
Minister of State Canada
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
BUS PAGERBTAS PETRAS RIMŠA
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUJE

Pagerbiant Muziejaus 18-tą jubiliejų, Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejus kviečia jus apsilankyti Petro Rirr> - 
Sos medalių, skulptūros, grafikos darbų ir atminų pa - 
rodą, kuri prasidės 1984 m. birželio 22 d. ir tęsis iki 
1984 m. rugsėjo 20 d.

Parodos atidarymas ir pasisvečiavimas Įvyks 1984 m. 
birželio 22 d. 6:00 vai. v. iki 8;3O vai. v. Daiva Karu- 
žaitė-Gogola skaitys paskaitą ir rodys skaidres apie Pet
rą Rimšą, jo gyvenimą ir kūrybą. Paskaita prasidės 7 
vai. vakaro.

Petras Rimša /1881 - 1961/ žymus lietuvių skulpto - 
rius, grafikas, medalistas, gimė Vilkaviškio apskrity , 
Paežerių vals., Naudžių kaime. Meną mokėsi pas prof. 
P. Velionskj, Varšuvoje, Paryžiaus ir Krokuvos dailės 
akademijose ir Peterburgo Meno Skatinimo Mokykloje .

1906 m. P. Rimša aktyviai įsijungė | lietuvių kultū
rini gyvenimą: rašė straipsnius meno klausimais, padėjo 
organizuoti Vilniuje pirmąsias lietuvių dailės parodas , 
steigė Lietuvių Dailės Draugiją, rinko ir propagavo liau
dies meną.

Petras Rimša dalyvavo dailės parodose Peterburge, 
Maskvoje, Varšuvoje ir Rygoje. 1936-37 m. su dideliu 
kritišku pasisekimu surengė daug individualių parodų |- 
vairiuose Amerikos miestuose; jų tarpe Boston, Chica
go, Cleveland, Detroit, Pittsburgh ir New York.

P. Rimšos kūrybinis palikimas gana įvairus: žanri
nės kompozicijos, biustai, reljefiniai portretai, medaliai. 
Š iuose darbuose išryškėja skulptoriaus kūrybos realiz - 
mas ir gilus liaudiškumas. /Lietuvos Mokykla , Artojas, 
Žemaitės bareljefai ir kiti/. Atskirą grupę sudaro stili
zuotos dekoratyvinės kompozicijos. Be skulptūrų, P. 
Rimša yra sukūręs grafikos ir taikomoios dailės darbų.

/Informacijos surinktos ir Įvairių P. Rimšos parodų 
programų ir iš Lietuvių Enciklopedijos/.

Ši paroda dalinai apmokama Illinois Arts Council . 
Daugiau informacijų gausite skambindami Jonei Karužai- 
tei, Tel., 847-2441.

ATSIŲSTA PAMINĖTI :
’’LIETUVIŲ DIENOS” Žurnalo balandžio mėnesio nume
ryje randama: Antanas Firavičius-jo kalba Montrealyje , 
Kanadoje Pranys Alšėnas- pokalbis su judriausiu Tautos 
Fondo darbuotoju. Iš Vytės Nemunėlio ’’Mažųjų Dienos". 
Juozas Tininis- "Nuomininkė”. Dr. Jonas Balys- Pasau
lio Medžio Jieškojimas. J.GI. - Nauja ornamentinė puoš
mena Š v.Kazimiero šventovėje. Prel. Vytautas Balčiu - 
nas - Kun.A.Rubšys gavo premiją už religini veikalą . 
Juozas Šlajus- Čikagos lietuviai minėjo Šv.Kazimierą. 
Jurgis Gliaudą - Epochinė antologija.

Anglų kalbos skyriuje randama:
R. Novak - Lietuvos istorija Petro Rimšos akimis . 

Sulaužytų sutarčių rekordas.Europos Parlamento rezo - 
llucija. Nijolės Sadūnaitės prisiminimai pasiekė Vakarus. 
Popiežius palygino palaimintuosius kankinius su Sovietų 
aukomis. Australietis turistas Išmestas iš Latvijos.
”LD” GEGUŽĖS mėn. numeryje randama:
Lietuviai Amerikos politinėje veikloje-? Kun.dr. J. Pruns- 
kis - Mūsų proveržis republikonų veikloje. Rūta Klevą 
Vidžiūnienė - Laimė lydi Alę Rūtą. Jurgis Gliaudą- Bru
no Markaičio ’’Pilnatis”. Dainuoja žalieji berželiai- po
grindžio eilėraščiai. Alė Rūta- Dovana mažiems. Vytau
tas F.Bielajus- 75 metų. Alė Rūta- Martišius išeina arti 
Iš Tautos Fondo Valdybos pirm. Juozo Giedraičio prane
šimo. Algirdas Gustaitis - Pagaliau, Darius ir Girėnas 
S mIthsonian Institute. Liūdna metinė sukaktis.

Anglų kalbos skyriuje randama:
Dr.Donald J.Teropler- Lietuvių būdo ypatybės.Re - 

akcijos 1 dr.Templerio išvadas apie lietuvių būdą. Vy - 
tautas F;Bielajus- Igno Mačio išpažintis. Lars-Erik Nel
son- Sovietų naujažmogis turi atsiversti. Popiežiaus kal
ba lietuviams. Lietuvių komiteto raštas Popiežiui Š v.Ka
zimiero jubiliejaus proga.

Žurnalai gausiai llustruoti nuotraukomis.
"Lietuvių Dienų" prenumerata- $ 20,-metams,Kana

doje - $25. Prenumeratas siųsti "L.D." Redakcijai,4364 
Sunset Blv., Los Angeles,Ca. 90029. Žurnalą leidžia An
tanas S k i r i u s.

FLAX BLOSSOMS Vincas Ramonas
(Continued from ”NL” Nr. 25,page 4.)

He turned unexpectedly and saw that smile. But it 
was a clear teasing. She was feeling great as a woman 
and she was teasing him.

He sharply cracked the whip at the horses and ener
getically pulled at the reins.The horses reared. Such was 
her smile.

Loading the wagon he speared the clover with his 
pitchfork and lifted up almost an entire stack. He just a- 
bout blanketed her in clover. As if he wanted to cover 
that strange smile of hers. But her smile continued to 
irk him from under the meadow-flowers and the dry clo
ver petals, wich crumbled and fell under her blouse.

Having loaded the wagon he silently climbed up and 
slowly turned towards home. The horses snorted, nodding 
their heads, and the wagon swayed easily from side to 
side. Suddenly it vent a bit into a hole and lurched to the 
left.

"Pull on the Bay. You can see it’s a hole".
He cracked the whip over the horses. The horses 

jumped forward. That was his answier.
The wagon rolled unto a stone and tilted again.
"Pull on the Blackie ’. How are you driving?"
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Again he lifted his hand back as if to crack the whip, 
but at once lowered and tightly gripped the handle.

After a while:
"Watch out for the ditch’. What’s with you today ?

Are you trying on purpose to tip over the wagon, or is it 
that you just can’t drive?"

The young man suddenly stopped the horses, jumped 
up and, grabbing her,threw her from the wagon to the 
ground.

The sun then began to shine even more hotly,the young 
man began to sweat. And the crickets were chirping so 
terribly loudly all around.

She sat on the ground. She straightened her skirt a- 
round her legs,and then slowly got up. He still could not 
see her face.

He jumped from the wagon and ran to her.
"Did I hurt you badly?" In his voice was regret and 

shame and something else.
She was silent. She leaned up against his shoulder 

and looked somewhere far away. She was pensive and sad
"No..." she said softly,forgivingly.
"Tell me, did I hurt you badly?"
"You’re so...’’ She looked him in the eyes and be

gan to smile. Then she again gazed at him for a long time 
with amazed eyes.

"Are you so very mad at me?"
"Where did you get that scar on your face?"
"Tell me, Anele,did. .. ?"
"You probably fight a lot?"
"Yes, that’s from a knife...’’
A pause.
"You’re very cruel. ..’’ she said quietly,bemusedly, 

and caressed his shoulder,the rough shirt.

Sunday morning he washed so assiduously that the 
raough homemade soap almost ate out his eyes. He so 
painstakingly brushed his boots that the boot top reflected 
his face. "This time,even the clothes will have to be 
brushed", he was thinking. Then he washed his feet in the 
pond. With soap.

He crossed the yard mouthing a cigarette,his hat at 
an angle, and sat on the verahda.

"Well, what are you going to bring me from the 
town?", asked Anelė from the flower garden."You always 
bring something for others, but never anything for me.And 
I try so hard to load wagons well for you".

The young man frowned at her. He kept chewing on 
his cigarette and remained silent. Here again came her 
smile. Ah, that half- open eye’. Well, just wait...

"So you don’t plan to bring me anything?" She came 
up to him and adorned his jacket lapel with a red flower , 
then coldly turned and walked into the drawing room.

He followed her with his eyes but did not even glance 
at the flower. He now remembered his wallet. He spat 
out the cigarette, slowly stood up and went inside.

The maid was busying herself around the stove; the 
farmer was washing up, splashing water. He had hung his 
jacket near the door.

The maid glanced at the young man and grinned. He 
frowned and looked at her,looked at the flower in his lapel 
and quickly hid it in his pocket. Then he went along the 
wall, glanced at the farmer, looked at his jacked, stopped 
for a moment near where the jacket was hanging and 
quickly moved away.

Breakfast for some reason he couldn’t eat at all. He 
took a few bites, put the spoon down and left.

He walked through the yard with unusual haste and 
somehow strangely hanging his head. Keeping his hand in 
his pocket. With the red rose.

Having retourned home, he glanced at the drawing 
room window: nothing to be seen. Just flowers on the table 
He went out into the orchard - empty. He was upset. Irri
tated. Sudenly on a bench under an appletree he noticed 
a scarf. A vague happiness, but also an irritation, so that 
his heart had started to beat so violently. He stopped. He 
did not know, now, where to go further.

"Home already?" He became entirely confused upon 
hearing that voice and turned around. She was hidingfrom 
the sun in a lilac bush.

"So I came home. ..’’
"You’ll be hungry. We'll go, I ’ll get you something". 
"No".
"Are you in a hurry to go somewhere?"
"Well, there is this dance. They invited...’’
A pause.
"She doesn’t even mention this morning’s conversa

tion", he thought to himself.
"What’s new in town ?’’
"Nothing. A lot of people. The shops are full".
"What did you buy, if the shops are full of people?"
"Nothing. Well..." A pause. "Please forgive me 

that I hurt you so..He pulled a red necklace from his 
pocket.

"For wich girl?"
"For you. You asked for a present, so I brought this 

back for you".
He held the necklace out to'her.
She looked at him inqiiringly;held out her hand,but 

did not even glance at the necklace. She held it with her 
lowered hand and was silent. Only after a long while did 
she remember and thank him. Again both were silent.

"Go and eat", she finally uttered sadly and went ahead 
of him. For some reason, she vas deply moved.,

’’ Anele,are you angry?"
"No, Jonas".
He caught up her hand and firmly pressed it. He lo

oked at her deep eyes. Sad now,full of sympathy as well 

as of misty joy.
"What is it? Anele,tell me.. .’*
At this time Anele’s young neighbor,Andrius,her in

tended, entered the yard and stopped in amazement.
"Leave me in peace*." she suddenly retorted bitterly 

and went to the guest.
Andrius still remained silent and,frowning, glanced 

at Jonas and at the necklace in her hand, Anelė *vas mo
mentarily at a loss, then smiled somewath disdainfully 
and suddenly burst out laughing.

"Imagine: this young man won’t leave me alone", she 
justified herself. "He thinks he can court me,as if I were 
a hired maid. That’s just too much. Take a look at what 
he brought me today". Still laughing loudly,she showed 
him the red necklace.

Andrius was still standing wrathful and silent.
Jonas disappeared. He was beaten, ground into the 

dirt.
Suddenly he quickly strode from the granary across 

the yard. Passing them he halted and was completely pale 
With a voice full of hate he screamed in Andrius’ face:

"That’s right,that’s a present for last night, spent to
gether in the granary".

He walked quickly off through the gate onto the road .
"Let’s go, let’s go...’’ she clutched Andrius’ hand. 

"Let’s go into the drawing room, Pll e x plain...’’
She was trembling.
Leaving her guest in the draw ing room, she ran into 

another room to "freshen up". She threw the necklace on 
the table and turned all red from anger. With this pin 
from her hair she would stab out his eyes. She would bite 
his hand to the blood.

She tore apart the necklace and let the beads fall to 
the floor.

But after having said good-bye to Andrius, she picked 
them up and strung them together, smiling sadly and al - 
most in tears.

During the lunch into the servants room entered the 
farmer. He stood at the table and looked for a long time 
at the young farm hand.

"Well, Jonas, how much do I still owe you?"
Jonas slowly put down his spoon, looked somewhere 

to the side and stood up.
"You know how much", he answered,taking jis cap

from the hook.
"So, take this.It’s minus the amount you took yourself1
Without saying a word Jonas put the money in his po

cket and went to pack his tilings.
Ashe was crossing the yard, his hat pulled over his 

eyes,Anelė stopped him near the gate.
"Jonas...’’
He stopped, glanced briefly at her and,looking at the, 

ground,asked,
"Well, what?"
"You won’t leave. . .’’
Her father was standing on the veranda and stared at 

them balefully. He bit his lips but did not dare to say any
thing because the hired people were in the house and the 
windows were open. But Anele suddenly ran to her father, 
grasped his arm and spoke quickly, breathlessly.

"He can’t leave,father’.’’
"He can’t leave?" her father said in amzement. He 

could barely control his anger.
"No, I won’t marry Andrius. I can’t...’’
Her father looked at her and his eyelashes trembled.
"I can’t... Because.. .because Jonas was with me in 

the granary..."
As if burned with hit iron, her father grabbed her by 

the arm and dragged her from the veranda into the drawing 
room,locking the door.

Jonas ran up to the door. Inside he heard heavy blows 
and soft moans. He beat upon the door to no awail. His 
knuckles were bruised and bloody,and he was soaked 
with sweat.

After a while the door opened. Her father came out 
and stopped in the doorway. Clenching his teeth he glared 
at the young man. He wanted to say something,his lips 
trembled, but he regained control of himself.

"Ah,the devil with you, but you can stay", he finally 
uttered, breathless. He strode quickly past Jonas, stopped, 
gave him a heavy blow across the face,and went into the 
yard.

Jonas stood motionless for a long moment and then 
cautiously stepped into the drawing room. Anelė was stan
ding at the mirror and fixing her disheveled hair. Her left 
hand was blue and on the floor lay a cane of reed.

"What’s happen!ng,Anele?"
"I don’t know myself".
A pause.
"I told him I would not marry Andrius. But you know 

that", she said coming towards him.
"You won’t marry him?"
"How can I marry him? I don’t want him.And you your 

self said that you’ve been in the granary. ..’’ She looked 
him right in the eyes. Her white teeth were clenched,her 
lips open. Her eyes kept getting smaller and were strang
ely shining.

"But that was a lie, Anele’.’’
"Oh,yes, I also ticked father. Don’t you understand?" 

Suddenly she put her arms around him and kissed him for 
a long time.

"Well, this was that kiss you wanted so badly" she 
said barely able to speak. And her lips were dry and hot.

Thus, after about two weeks, they were married.
/Translated by Audrius Tadas Klimas/
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IS PADANGES MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

LIETUVOS BOKSININKAI 
MINĖJO STEPA^ DARIU

Lakūnas Stepas Darius 
buvo bokso sporto mėgėjas 
Ir pradininkas Lietuvoje.

Lietuvos boksininkai jo at
minimui skyrė rungtynes su 
Latvijos boksininkais Kau - 
no ringe. Prizą laimėjo Lie
tuvos rinktinė 8:4 taškais.

SĖSI LIETUVOS KREPŠININKAI 
SOVIETU SĄJUNGOS 
RINKTINĖJE

Treniruotis opllmplnėje 
krepšinio klasėje S ov. S ą - 
jungos rinktinė buvo pasiųsta 
į Bulgariją.Rinktinėje spor - 
tuoja net 6 krepšininkai iš 
Lietuvos, kauniečiai: V. 
Chomičius,S . Jovaiša, A. S a- 
bonis, R. Kurtinaitis ir vii - 
niečiai S. Marčiulionis su 
A. Vainausku.

RESTAURUOTAS STUDENTU 
BENDRABUTIS

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS Iff VAIKAIČIAIS 
IENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU, K ALBŲ-LIETUVI&Al'j

GERIAUSIŲ VERPĖJŲ VARŽYBOS VILNIUJE

KHeNI 
VE/DAODžIAI

PAAIŠKĖJO
/Iš "Čia priėjo Kindziulis ’’/

Teisėjas kaltinamajam rūsčiai sako:
- Jau trečią kartą, pilieti, esi sulaikytas vagiant. Ką 

visa tai reiškia?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Tai reiškia, kad jam trūksta patyrimo’, 

o o o o o o o
Kolūkio pirmininkas bara agronomą:
- Pats darbymetis, rankų trūksta. . .O kodėl gi jūsų 

žmona neina į darbą?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Jūsiškei bus nuobodu vienai.

Vilniaus Universiteto pas - 
tatų dalis, skirta studentų 
bendrabučiui yra viena iš 
žymiausių renesanso archl - 
tektūrinių kūrinių. Jo staty - 
ba buvo pradėta 16 a. Dabar 
žymieji restauratoriai, va
dovaujant architektei E. Ur- 
bonienei, atliko didelį res
tauravimo darbą.

Rašoma, kad šiame pasta
te bus įvairių organizaci
jų kabinetai.

RŪPINASI VILNIAUS 
GAMTOVAIZDŽIU IR

APLINKA
Ministerių Taryba, norint 

apsaugoti Vilniaus miesto 
rytinės dalies gamtos ir kul
tūros paminklus, nutarė Vil
niaus mieste įsteigti valsty
binį Pavilnio gamtos parką . 
Jis bus 1750 ha ploto.

• Vilniuje, Valstybinėje 
Filharmonijoje buvo suruoš
tas kompozitoriaus Vytauto 
Klovos kūrybos vakaras.

POEZIJOS PAVASARIO 
LAUREATAS

Prie Kristijono Donelai
čio paminklo, Vilniaus Uni
versiteto kieme, gegužės 24 
d. buvo pradėtas tradicinis 
’’Poezijos Pavasaris”. Lau
reatas-Albinas Bernotas, už 
eilėraščių rinkinį ’’Nusi
gręžusi Žvaigždė”.

Rašytojai pasklido po fab-

RESTAURUOTAS VILNIAUS UNIVERSITETO BENDRABUTIS

rikus ir įvairias į mones, kalbos. Tai jie uždėjo sa-
skaityti savo kūrinių. Visa vo antspaudą buvusiame Ka-
tai būtų labai gražu ir žmo
nėms naudinga bei atgaivų , 
jeigu nebūtų šabloniškai ir 
įkyriai vėl įvaryti ir komu
nistų partijos atstovai, ir ne-

ro Muziejaus sodelyje, kur 
neva tai poezijos iškilmių 
tęsiniu prisidengus, vyko dar 
vis S ovietų karo pergalės 
minėjimai/lyg jie vieni bū-

išvengiami svečiai iš Rusi - 
jos, Gudijos, Ukrainos,Gru
zijos, Baškirijos, Moldavijos 
ir kt. Būtinuosius svetelius 
juk vis reikia gerai priimti, 
rusiškai kalbinti ir vaišinti. 
Juk be jų neatsimintume,kas 
yra tikroji poezija be poli - 
tikos ir Lietuvoje- be rusų

tų tą karą laimėję. O ir mes 
juk tūkstanteriopai atmokė
jome "reparacijas”, ir dar 
vis tebemokame............
• KLAIPĖDOS prekybos uos
tas kasmet priima apie 
2. 500 motorlaivių ir tank
laivių, dirbančių 30- čiai 
valstybių.

JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIAI

Nepriklausomoje Lietuvoje jaunųjų ūkininkų rateliai 
buvo pradėti organizuoti jau 1929 m., oi937 m. pabaigo
je apie 30.000 kaimo jaunuolių jau priklausė tai organi
zacijai. Nedaug pasaulyje tėra kraštų, kur toks didelis 
kaimo jaunuomenės procentas būtų taip suorganizuotas.

LIAUDIES KONTROLIERIAUS 
PASTABOS

Lietuvos Liaudies Kont
rolės Komiteto pirmininko 
pavaduotojas Levas Moloto- 
kas rašydamasį ’’Tiesą" at
rodė visai patenkintas:”Tur- 
būt visi pastebime, kad ge
rėja gyventojų aprūpinimas 
daržovėmis. Tai patvirtins 
mūsų šeimininkės, pabuvoju
sios parduotuvėse, tai patys 
pastebime viešojo maitini - 
mo įmonėse.” Bet čia pat 
ir susirūpina:

Ir vis dėlto kelia nerimą 
tai, kad ant mūsų pietų sta
lo dar trūksta įvairių daržo
vių patiekalų. Juo labiau 
keista, kad taip yra tuo me
tu, kai bazių sandėliuose pa
kanka daržovių, bulvių ir kai 
kurių vaisių”.

Kokia išvada, drauge Mo- 
lotpkai?
MIRĖ ŽINOMA AKTORĖ 
POTENCIJA PINKAUSKAITĖ

Balandžio 9 d. mirė ak
torė Potencija Pinkauskaitė, 
87 m.amžiaus.

Ji penkis dešimtmečius 
pasirodė kaip viena energin
giausių ir talentingų aktorių .

Gimė Joniškyje, darbinin
kų šeimoje. Profesionale ta
po baigusi A. S utkaus vaidy - 
bos mokyklą, kurią jis buvo 
įkūręs Kaune 1919 m. Ji pasi
žymėjo charakteriniais vaid
menimis Kauno,ŠiauliųKlai- 
pėdos dramos teatruose, ku
rių ji sukūrė virš 1OO.

O.L A Š A S

SPAZMOS GALI BŪTI ŽENKLAS KITU 

LIGŲ
Dr. William Castelli širdies ligų studijų Framingham 

tyrimo ilgesnį laiką, priėjo iš-

KOJŲ RAUMENŲ
PRASIDEDANČIŲ

, Mass. , po 5. OOO asmenų
Jaunųjų ūkininkų organizacijai priklausantieji jaunuoliai 
praktiškai ir teoretiškai ruošiami ūkininkavimo darbui. 
Neužmirštamas taip pat tėvynės meilės, darbingumo , 
vyresniųjų gerbimo ir pan. kilnių žmogaus savybių auk
lėjimas. Jaunieji ūkininkai turi savo žemės gabalėlius, 
kur jie praktiškai vykdo vadinamuosius gamybinius dar - 
bus, turi savo knygynus, kartais kooperatyvėlius, skai - 
tykias. Jie ruošia pasikalbėjimus, skaito referatus, daro 
ekskursijas ir 1.1.

/Dr.J.Krikščiūnas, Lietuva
/Dr. J.Krikščiūnas, Lietuva 1918-1939/

f AA CENTRINĖS ;
I _____ ________

Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hamilton
JEIGU

273-7544
523-9977 

489 - 3693
522-8392

GERI IR GALI

JEIGU NORI

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

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

vados,kad kojų,ypač blauzdos raumenų spazmos, pasireiš
kiančios greitai einant ar lipant laiptais bei aukštumomis, 
turi būti praneštos gydytojui. Tokie reiškiniai yra tipingi 
ženklai arterijų kietėjimo kojose. Dažnai pasireiškia ir 
arterijų sukietėjimai visame kūne. Arterijų liga gali,lai
kui bėgant privesti prie širdies ligų.

Gydytojai gali surasti kojų arterijų sukietėjimą matuo
dami kraujo spaudimą įvairiose kojos vietose ir naudoda - 
mi ultragarso tyrimus.

Kojų spazmos yra gydomos mankšta,kad sustiprėtų 
cirkuliacija arba operacija.

Pacientai,kurių arterijos pradeda kietėti,turi mesti 
rūkę, sumažinti cholesterolį maiste ir sumažinti svorį. Jie 
taip pat gauna vaistų sumažinti kraujo spaudimui.

Kojų spazmos,kurios atsiranda sėdint ar gulint, yra 
kitokios rūšies, kaip ir atsirandančios naktį ar anksti rytą- 
dėl jų rūpintis nereikia.

A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS)ATEIK I LIETUVIU 
GRUPĖS' SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.
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AR PASKAITAI , SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKĄ ? JOSE RASI IR GROŽIO IR JUMORO IR IŠMINTIES!

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

JONUI R.: 337-8637

1984. VI. 28

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

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

o o o o o o o
-Aš neturiu laimės moterų tarpe, - skundėsi vienas 

senbernis.
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Nenusimink, brolau, tai tavo laimė, 

o o o o o o o
- Na, kaip jūsų sūnelis? - susitikusi seniai matytą 

savo mokslo draugę,paklausė moteriškė. - Ar jau padeda 
tėvui?

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Padeda. Vakar kartu algą pragėrė.

SLAPTAS DOKUMENTAS
Sakoma, kad surastas slaptas laiškas,kurį bijo viešai 

paskelbti:
"VISU ŠALIŲ PROLETARAI, A T LEIS KITE MAN’.” 

pasirašė Karl Mary
• Kas pasaulyje turi didžiausią kepurę?

- Kas turi didžiausią galvą.
• Kas žmogų pakaria ir paleidžia?

- Liežuvis.

Ž A L I-A N Y K Š TIS 
ATEITIES DARŽOVĖS

Agrikultūros mokslininkai galvoja apie fantastiškas 
galimybes išauginti jau už penkių metų, įdomias daržoves, 
kurios ,lyg dailininko vaizduotėje, bus kartu ir vaisiai.

Vienas tų mokslininkų, David Padwa žada išauginti 
kukurūzus tokius saldžius,kad jie beveik nesiskirs nuo 
saldainių. Svogūnai bus tokie,kad juos bus galima valgy
ti lyg obuolius.

Kitas mokslininkas- praktiš-esnis- dr. William Par
dee, Ph.D. , iš Cornell Universiteto eksperimentinio ūkio 
praneša, kad bandoma išauginti pamidorus,kurie galėtų 
išlikti kambario temperatūroje nesugesdami 40 dienų. Tai 
reiškia, kad "galėsime nuskinti raudonus ir prinokusius 
pamidorus, juos siųsti, kur reikia,ir pirkėjai juos gaus daJ 
labai gerame stovyje, ir skanius. ”,-sako jis.

Kalifijorai- žiediniai kopūstai- natūraliai augs balti 
ir bus skanesni bei pigesni, nes nereikės jų žiedų raišioti 
kaip dabar kad daroma, kad būtų balti.

Bandoma išauginti bulves su glitniais plaukeliais,ku
rie pagautų vabalus ir taip sumažintų reikalą purkšti bul
ves chemikalais.

Agurkus bandys paversti į krūminius augalus, nes už
imtų mažiau vietos ant žemės ir tokius, kurie nesukeltų 
vidurių išpūtimo.

Žirnius, morkas ir pupeles padarys maistingesniais.
Tokias naujas rūšis galima bus išauginti genetinių 

inžinierių dėka. Agrigenetics Corporacijos įmonėse, JAV- 
se. Ž .

MALONIŲ ATOSTOGŲ I
Visi laukiame atostogų. Neretai , jeigu joms tinkamai 

iš anksto nepasiruošiame,esame jomis nusivylę.Kaip iš
vengti nemalonumų?
o Atostogų metu vyras ir žmona praleidžia daugiau laiko 
kartu mažesnėse patalpose, negu kad yra įpratę, ir vien tai
padidina įtampą.

Keliavimas, nuolat keičiant aplinką ir neįprastas mie
gojimo bei valgymo laikas gali veikti erzinančiai.

Įtampa iškyla, kuomet vienas partnerių daugiau paten
kintas savo atostogomis, negu kitas. Problemoms išvengti 
patariama suplanuoti atostogas, kurios kiekvienam ką nors 
suteiktų. Jeigu vyras nori žuvauti, bet žmonai nepatinka 
būti lauke- reikia jieškoti kompromisų. Pasirinkti vasar
vietę, kur galima žuvauti ir kur būtų krautuvių, kitokių už
siėmimų, malonių žmonai. Šeimos su vaikais turėtų pasi
rinkti vietas, kur jiems irgi būtų specialių programų.

Kitas būdas sumažinti įtampą būnant ilgesnį laiką ma
žose patalpose- tai pasiskirti kiekvienam laiką, kada gali 
daryti ką nori. Pav. , žmona eina į kirpyklą, o vyras gali 
pasirinkti kiną,ar pan. Atostogaujantieji turi turėti kiek
vienas sau laisvo laiko.

lŲai atostogaujantieji pavargsta nuo perdidelių atosto
ginių užsiėmimų,greičiau pasidaro nekantrūs ir irzlūs. 
Tad geriau neperkrauti įvairiausiais užsiėmimais savo 2- 
jų savaičių atostogų.

Galima sumažinti Įtampą, kuri atsiranda dėl neįprastų 
vietų ir tvarkos, bandant išlaikyti panašią rutiną, kaip na
muose. Pav. , miegoti toje pačioje lovos pusėje, valgyti tuo 
pačiu laiku ir reguliariu laiku eiti miegoti.

Keliaujant- nebandykite per vieną dieną važiuoti toli
mas distancijas. Sustokite dažnai poilsio-tai sumažina ke
lionės įtampas.

Supraskite,kad atostogos gali sukelti naujų Įtampų,tad 
venkite diskutuoti "jautriu s" kiauši mus atostogų metu. Su
sitarkite iš anksto, kad nekelsite šeimos biudžeto problemų 
ar kokių kitų, kurių diskutavimas gali iššaukti nesutarimus.

Gero poilsio ir įdomių atostogų’. E. V.
5 psl.
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Septintos tautinių šokių 
šventės ženkliukas-emblema

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines nuo............. 12%
Mortgičius nuo . lift - 14'4%

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

CLEVELAND

24

E
,9’4% 
10 % 
10'4% 
IOft%
10/2%
.9h%

8 % 
7’4%
6 %

10-8 
10-8 
9-1 
9—12:30

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

Pirmutiniame ir didžiausiame M ft jį m ji jį 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9 \ už 90 dienų term. ind. 

1U % už 6 mėn. term. ind.
11 % už 1 metų term. ind.
11 % % už 2 metų term. ind. 
lift % už 3 metų term. ind. 
9ft% už pensijų planų 

9% už namų planų, 
8% už specialiųtaup. s—ta^ 
7%% už taupymo s—tas 
6 % už čekiu s—tas (dep.)

IMA: 
už asm. paskolas nuo 12% 
už nekilnojamo turto paskol 

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų................ 12%%
2 metų ..i.uhui 13ft%
3 metu 14'4%
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčių
1,2 at 3 metų..: 
(variable rate)

AKTYVAI V|R^39 MILIJONlį DOLERIU
Asmenines paskolas duodame iki S50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau S 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, keliones Čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniai s, antradieniais ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v,r. iki 8 v.v.; ieftodieniais - nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p,. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1145 M6P 1A6

AKTYVAI -VIRŠ

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeitadieniais 
Sekmadieniais

MILIJONU DOLERIU
MOKA UŽ: 

90 dienų term, indelius 
180-185 d. term. ind. .. 
Farm. ind. 1 metų........
Term. ind. 2 metų.........
Term. ind. 3 metų.........
Pensijų s—tų,.................
Spec. taup. s—teį...........

S Taupomoj a s-tų...........
E Depozitų—čekių s—tų ...

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% j k ai nota turto vertis). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir keliones Čekius 
(traveler's cheques). Neimama mokesčio už J įrašytus čekius 
bei apmokamas [vairias sųskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
o TORONTO LIETUVIŲ NA
MU POILSIO STOVYKLA 
vyks Wasagoje,Tėvų Pran
ciškonų stovykloje RUGPJŪ
ČIO 4-12 d. d.

’’VILNIUS MANOR” IEŠKO 
butų prlžiūrėtojo/”janitor”/. 
Jis turėtų gyventi vietoje . 
Kreiptis darbo valandomis 
tel: 762-1777 Toronte.

IŠKILMINGA, ATIDARYTA 
“BAKIS GALLERY"

Birželio mėn. 7 d. Įvyko 
naujosios meno galerijos — 
’’Bakis Gallery” atidarymas.

Tose pačiose patalpose 
1576 Bloor St. ,W.,yra ir 
knygynas ’’Amber House” , 
kuriame galima gauti daug 
lietuviškų knygų ir suveny
rų, ir kelionių agentūra 
’’Audra”.

Dail.J.Bakis yra žinomas 
skulptorius -keramistas, mo
kęsis garsioje Freiburg 1. Br. gimtosiomis kalbomis skai - 
lietuvių meno mokykloje.A - 
tidarymo proga buvo išsta
tyti žymių lietuvių daillnin - 
kų darbai, kartu su J. Bakio 
skulptūromis.

TORONTO BALTIEČIAI 
MINĖJO TRĖMIMUS

Birželio 14 d., minint ma
sinius, sovietų vykdytus 
trėmimus,Toronto anglikonų 
Š v. Pauliaus šventovėje vyko 
ekumeninės pamaldos. Bal- 
tiečių Federacijos paves - 
tas, jas suorganizavo estų 
kun. T. Nommik. Pamaldo
se dalyvavo dar keletas 
liuteronų ir katalikų kunigų, 
latvių liuteronų arkiv.A.Lū
sis, Baltijos valstybių kon
sulai, Bendruomenių atstovai, 
organizacijų vėliavos ir apie 
1. OOO baltiečių.

Giedojo latvių ir estų cho
rai, pamokslą pasakė latvių 
ev. kun. J.Calltis, Š v.Rašto 
skaitymus atliko kun. J. 
S taškus ir ev. kun. J. Dilys.

Tautų maldą skaitė kun.A. 
Celms,Viešpaties maldą-kun. 
U. Peterson.

Sibiro kankinius pager
biant, už kiekvieną tautybę 
buvo uždegta žvakė, maldas 

tė kunigai-K. Raid, A. Arais , 
Pr. Gaida.

Pabaigoje arkiv.A.Lūsis 
suteikė palaiminimą.Sugie
doti visų trijų tautų himnai .

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ IU
ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. ( Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. ,vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

SŪKURYJE

o TĖVO DIENOS proga, bir
želio 17 d. Lietuvių Namų 
atstovės apdovanojo J Popietę 
atvykusius tėvus gvazdikais.

Moterų Būrelio V-bos p- 
kė A. Jucienė pasveikino su
sirinkusius su Tėvo Diena.

JAUNUTĖ ONUTĖ SMALENSKAITĖ PASVEIKINO LIETUVIŲ 
NAMUOSE PIETAUJANČIUS TĖVELIUS. Nuotr. St. Varankos

MENO VIENETAI IR RAŠYTOJAI 
BEI MENININKAI GALI GAUTI 
PARAMĄ

Ontario Meno Taryba- 
ONTARIO ARTS COUNCIL 
paskelbė sąrašą menininkų 
ir menininių vienetų, kurie 
gavo paramą.Šį pavasari par 
skirta 204 vienetams, 24- 
iems chorams ir 519 asme
nims. Lietuviškos pavardės 
ar organizacjos šiame są
raše nematyti. Kažin kodėl? 
Ar nebuvo laiku kreiptasi, ar 
nežinota, kur kreiptis? Pri-

o LIETUVIŲ NAMU Vyrų 
Būrelis ir ATŽALYNAS 
rengia gegužinę Clair- 
ville Conservation Area vie
tovėje LIEPOS 15 d.

Prašoma vykstančių auto
mobiliais atvažiuoti anksčiau dedame adresą: ONTARIO 
nes Parko vadovybė nebeį- ARTS COUNCIL, Suite 500 
leidžia mašinų, jei Parkas 151 Bloor St. W 
perpildytas ir rezervuotoms Ont. M5S lT6,tel:/416/961 - 
aikštėms nedaro išimčių.

Toronto

1660.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu

10 DIENŲ LIETUVOJE
LIEPOS 24 
RUGSĖJO 4

RUGPJŪČIO 9 

SPALIO 2
GRUODŽIO 19

RUGSĖJO 10 
SPALIO 2

VIENA SAVAITĖ
VILNIUJE

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis 
Kelionės lydimos patyrusių vadovų.

Musų įstaigoje jūs gausite geriausių patarnavimų:
• sutvarkant dokumentus iškvietimui
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

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

greitąir labai naudingu,giminėms 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 registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

TORONTO "GINTARAS" 
IŠLEIDŽIAMAS / BRITANIJ

Į Tarptautini F oil 
Festivali Britanijoje vyksta 
Toronto ’’Gintaro” Ansamb
lis. Lietuvių Namuose jiems

rengia išleistuves Tėvų Ko- 
Ą įritėtas LIEPOS 1O d., 7:30 

v. v. Pelnas skiriamas pa
remti šią kelionę. Įėjimas - 
laisva auka. Bus vaišės.

»1M k f MMėii y
1 ’l

> 1

Tautinių Šokių susipažinimo vakaro rengimo komisija visus 
kviečia nuotaikingai praleisti šeštadienio vakarų Cleveland 
Public Auditorium’e 8 vai. v. Bilietai į Susipažinimo Vakarų 
$ 4.00 . Užsisakyti telefonu pas N. Balčiūnienę (2 16) 486-0283 
arba J. Salerno (216) 247—6764 iki birželio 22 d. Susipaži
nimo Vakaro Rengi mo Komi si j a, i š kairės į dešinų: Jūratė
Salerno, dr. Viktoras Stankus, Nijolė Bal čiūnienė — pirmininkė, 
Paulius Ziedonis, Jon Salerno, Ramūna-s Balčiūnas, Daina 
Bal ašaitytė.

CLEVELAND'O LIETUVIAI PASIRUOŠĘ SUTIKTI ŠOKĖJUS 

IR SVEČIUS

Š i lietuvių kolonija randasi labai patogioje geogra
finėje vietovėje. Į ją gerai atvykti ir iš Amerikos, ir iš 
Kanados. Šokėjai repetavo ir su malonumu laukė šios di
džiosios išvykos ir mūsų tautinių šokių šventė, kuri jau 
yra VII-TOJI. Su kiekviena jų programos ir šokėjai to
bulėjo. Daugelis pradeda vasaros atostogas kaip tik lie
pos 1 d. - tad geriausia ją pradėti šventiškai, atsilan - 
kant Į Šokių Šventę, pasidžiaugiant ir programa, ir ren
gėjų |dėtu triūsu ir mūsų mielu, branginamu jaunimu .

Vietoje informacijų galima gauti pas Vytautą Jokū - 
baitĮ tol: 216- 481-7161 ir Cleveland’o Lietuvių Namuose 
877 E.185,tel: 216-531-8318, Šventės Globos Komisijoje.

• Cleveland’as garsus savo Kanklių studija, kuriai ilgus 
metus vadovaujaOna Mikulskienė. Jqs studijos mokinių 
koncertas šiemet buvo birželio 24 d.

I)DECllKTD insurance & y n t O fl E 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. , šeštadieniais 9 v.r. - 12 v.p.p.

TNSįįįįJfČ, * 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 IA5

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

T«L 533*3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU
KINGSTONO MIESTO BIB
LIOTEKOJE 1984.III. 19 - 
IV. 13 vyko dail. A ntano 
TAMOŠAIČIO tapybos ir 

ekslibrisu parodos. Tapybo 
parodoje matėsi naujausi 
dailininko darbai, ju tarpe 
ir šv. Kazimiero paveikslas. 

Ekslibrisai yra bene pirmoji 

ne tik dail. TamosaiJio, 
bet ir visoje Kanadoje. 
Žiūrint į šia parodq, matėsi 

daugelio žinomu lietuviu 

pavardžių iŠ Montrealio, 

Toronto ir Ottawos.

KOOPERATYVAS

TALKA

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

KREDITO

U %

10 %
914 %

9%

IMAME UZ:
asmenines paskolas .... 12.'■‘2% 
nekilnojamo turto Im.......10'4%
nekilnojamo turto 3 m. .. 12 % 
variable................................. 10%%

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

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
depoeltu* (P.C.A.).......
santaupas......... ..........
kasdienine* palūkanas 
už santaupas...............
*erm.depoz. 1 m..........
term, depot. 3 m ........
reg. pensijų fondo.......
90 dienų depozitus ....
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P-P enk tądien- 
nuo 10 v.r. iki 7 v. v. iežtadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

liamitton
• KANADOS LIETUVIŲ DIE
NOS šiemet vyks SPALIO 
mėn.5-6 d.d. HAMILTONE. 
Programoje- dainos, šokiai , 
sportas ir kt.

^birotremtinysTdrąsuT^- 
votojas dėl religijos ir tau
tos laisvės, buvo vienas Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Ko
miteto steigėjų. To Komite
to nariai nebuvo kokie revo
liucionieriai; jie reikalavo, 
kad Sovietų Rusija vykdytų 
konstitucijos raštiškus įsi
pareigojimus, kokius skel
bia sovietų okupuotuose 
kraštuose ir užsienyje. Kun. 
A. S varinskas konstitucijos 
nepažeizdama s,rei
kalavo laisvės religijai ir 
nužmogintiesiems- Žmogaus 
Teisių. Už tai jis buvo nu - 
teistas vergų darbams.

S LA 72-ros Kuopos na
riai tą 
neturi 
naudos, 
valandų
duris, prašydami ne sau, bet 
Lietuvos okupanto be jokios 
kaltės nuteistiems lietuvių 
vardams Įamžinti Kanados 
Lietuvių Fonde.

Rašau Simo Kudirkos as
meniškai išreikštomis min
timis pei* II-rą Pasaulio

montreal

s

Nuotr. J.V Danio

darbą dirbantys, sau 
jokios asmeninės 
bet sugaišta šimtus 
varstydami žmonių

SKAUTU STOVYKLOJE "BALTIJOJE” PRIE LAC SILVERE EŽERO

■■

Jeigu 
geras 

okupantas 
vykti iš šių

PAGERBS KALINĮ KUN. 
A. SVARINSKA

S LA 72-ros Kuopos užsi
mojimas pagerbti sovietinių 
komunistų be jokios kaltės 
nuteistą kun.A.SVARINSKĄ 
ilgiems metams kalėti Si
bire, vyksta sėkmingai.

Kai kas jau yra suklaidin
ti Lietuvos okupanto propa
gandos, kad Lietuvoje yra 
religijos laisvė ir darbo 
žmonėms- rojus, tad S LA 
72-ros Kuopos užsimojimas 
esąs bevertis įamžinti kun . 
Alfonsą SVARINSKĄ Kana
dos Lietuvių Fonde.

Trumpai atsakau: jeigu 
okupuotoje Lietuvoje reli - 
gijos laisvė būtų, tai kam 
reikėtų leisti Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką? Lietuvių Suvažiavimą To- 
Kodėl okupantas, susekęs ra
šančius į LKB baudžia juos 
sunkių darbų kalėjimu,trem
timi ir net nužudo, 
būtų darbo žmogui 
pragyvenimas, 
leistų laisvai
kapitalistinių kraštų gimines, 
pažiūrėti į tą rojų be enka- 
vedistų-dabar vadinamų ka
gėbistų seklių. Kapitalisti
nių kraštų giminėms, dar
bininkams neleidžia sovietų 
ar sovietų okupuotuose kraš
tuose laisvai keliauti todėl , 
kadangi ten darbininkai jau 
67 metus vargsta ir neturi 
jokios laisvės toje "tobu
liausioje " konstitucijoje pa
geidauti geresnio gyvenimo, 
bet turi dirbti kaip baudžiau
ninkai už savo skurdų gy
venimą.

Dabar - už ką yra antrą 
kartą nubaustas vergų dar
bams kun. A. SVARINSKAS ? 
1978 m, lapkričio 13 d. Lietu
voje pradėjo veikti Tikinčių
jų Teisėms Ginti Katalikų 
Komitetas. Kun.A. Svarins
kas, Viduklės Parapijos kle
bonas, Kauno Arkivyskupijos 
Kunigų Tarybos narys,buvęs

1984 VI. 28

SKAUTŲ STOVYKLA
Numatyta 2-jų savaičių 

Skautų Stovykla nuo LIEPOS 
28 d. iki RUGPJŪČIO 11, Bal
tijoje, prie Lac Silvere.

Stovyklos šūkis: "Ir aš čial’
Ypatinga programa susi

dės iš Baltijos stovyklos su
kaktuvinio laužo, minint jos 
dvidešimtmetį; Š v. Kazimie
ro mirties sukakties minėji
mo; Partizanų Vakaro, S to - 
vykios Sporto Olimpiados ir 
kt.

Užsiregistruoti į Stovyklą 
ar papildomų žinių gauti 
kreiptis į Rimą PIECAITĮ- 
365-3570; Paulių MURAUS
KĄ-259-8725;Joną VALIULĮ 
- 259-3389; Daivą PIEČAI- 
TYTĘ - 767-4690.

Priklausant nuo stovyk - 
lautojų skaičiaus, stovykla 
gali būti 1 savaitės.

Į stovyklą priimami ir ne
būtinai į skautus Įsirašę vai
kai. Visi gali pasinaudoti to
kiomis prasmingomis savai
tėmis gamtos prieglobstyje, 
stovyklavę BALTIJOJE, nie
kada nepamirš pergyventų 
įspūdžių.
• Muz. A. S TANKEVIČIUS ir 
Birutė NAGIENĖ šią savaitę 
galutinai baigia plokštelės 
PASAKOS garsinius ir mu
zikinius įrašus.

Ateinančią savaitę iš Los 
A ngeles atvyksta 6 jauni lie
tuviai dainininkai ir muzikai, 
kurių plokštelės įrašymui 
ir orkestracijai talkininkaus 
muz.Alexandre Stankevičius;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATAS 
$ 25, ar DAUGIAU ATSIUNTĖ; 
P,Šukys, G.Altnauskas, K. 
Rašytinis, V. Žemaitaitis , 
M.Šliogerienė, J.Šarūnas, 
dr. Marija Ramūnas/$ 40, -/, 
Mrs. A.Keršys.

Užsimokėdamas prenu
meratą, Ch.Ambrazas pridė-

organizuoja svečių patogu
mui vykti Į S LA gegužinę 
autobusą. Kelionė bus saugi 
ir nebrangi. Dėl rezervacijų 
skambinkite B.PAKALNIŠ - 
KIUI tel: 527-1028.

Kun .Alfonsas Svarinskas 
LTSR prokurorui yra pa
reiškęs /kol dar nebuvo nu
teistas 1979 m./"Ir visų mū- jo ir $15,- auką, 
su vienas tikslas:visa atnau
jinti Kristuje’Atnaujinti tau
tos dvasinį veidą, taip skau - 
džiai sužalotą bedievybės 
per keletą pokario dešimt
mečių. . ." Atsiliepkime į jo 
ryžtą kovoti už religinę ir 
tautinę laisvę. Prievartos 
nėra,bet prašome, kas gali, 
paremti šį S LA 72-ros Kuo
pos darbą, kurį mes dirbame 
per daugelį metų, skatinami 
tautinės sąžinės. Jei kas at
sirastų šį darbą dirbti- Į- 
amžinti politinius kalinius 
Kanados Lietuvių Fonde-bū- 
tume dėkingi tai organizaci
jai, kuri mus pavaduotų, nes 
pradedame jausti nuovargį. 
Bet kol kas-tęsime šį darbą 
su parama nuoširdžių pa
triotų lietuvių, kurie supran
ta pavergtos Lietuvos lietu
vių kančias ir nuoširdžiai šį 
darbą paremia.

Hamiltono S LA 72 - ros

Buvęs politinis kalinys, 
šio laikraščio skaitytojas A. 
Kenstavičius iš Hope B.C. , 
atsiuntė neprašomas $30 
aukų kun.A. S varinsko var
do įamžinimui KLFonde. 
Laiške rašo:’’Juozai, vertinu 
jūsų Kuopos dirbamą darbą 
ir kun. A. Svarinsko var
do įamžinimui KLFonde pri
sidedu su 30 dolerių auka", 
ir 1.1. Yra jau ir daugiau 
asmeniškai įteikę aukų ir vi
si aukotojai bus paskelbti 
šiame savaitraštyje.

S LA 72-ros Kuopos gegu
žinėje pirmą kartą progra - 
mos išpildyme dalyvaus Ka
zys Bogušis iš St. Cath
arines, kuris gros cimbo
lais. Prieš kelis metus jis 
per Folk Arts Festival prog-

ronte: "Jei jūs, laisvo 
šaulio lietuviai nebūtumėte 
apie mane rašę, demonstra
vę- enkavesdistai tardytojai 
mane būtų užmušę". Ir kaip 
pavyzdį pacitavo:"S u manim 
sėdėjo kalėjime vienas lie- 
tuvis/sakė ir jo pavardę, bet 
tuojau tada neužsirašiau ir 
pamiršau/. Jo pavardė buvo 
nežinoma laisvo pasaulio 
lietuviams ir apie jį niekas 
nerašė, neruošė demonstra
cijų. Todėl enkavedistai per 
tardymus žiauriai sumušda- 
vo ir vieną naktį iš tardymų 
jis nebegrįžo. S imas Kudir
ka spėja, kad tardytojai jį 
mirtinai sumušė. Žinau,kad 
Simas Kudirka skaitys šį ap-rarp4 S t. Catharines mieste , 
rašymą.Aš jam buvau pasa
kęs, jog Hamiltono S LA 72- 
ra Kuopa jo vardą įamžino 
Kanados Lietuvių Fonde ir 
daug rašė apie suėmimą ir 
nuteisimą. S .Kudirka apka
bino mane išreikšdamas pa
dėką už tai.

Todėl S LA 72- ra Kuopa 
ir šiais metais, jau 12- tąjį 
okupuotos Lietuvos nuteistą 
politinį kalinį įamžins Ka
nados Lietuvių Fonde.

pa-

Visiems nuoširdus AČIŪ ’

ATOS TOGOS

VMLVKIA
SPECIALYBĖS :

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-9Ue AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-71 46

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

lietuvių pasirodyme išpildė 
dalį programos šiuo instru
mentu ir vietos dienraštis 
The St.Catharines Standard 
atspausdino jo nuotrauką su 
aprašymu. Be to, gegužinė
je svečius linksmins garsi - 
nė plokštelių muzika, vado
vaujant Vytautui Stočkui iš 
Toronto. Veiks švelnių gėri
mų ir karštų valgių bufetas 
labai žemomis kainomis. B. 
Pakalniškis iš Hamiltono

Š is "NL" numeris 
kitas po jo bus paskutinieji 
iki ATOSTOGŲ. Po to "NL’,' 
kaip ir Payette $ Sims 
spaustuvė, kur laikraštis 
yra spausdinamas, išeina 4 
savaičių atostogoms.

Labai pr ašome, kur ie dar 
ne atsilyginote už šiuos me
tus, nedelsiant prisiųsti pre
numeratą. Laiškai ir kores
pondencija bus priimama ir 
atostogų metu.

Iš anksto dėkojame’ ”NL"

ir

Kuopos gegužinė įvyks š. m. 
LIEPOS 22 d. A.P a d o 1 s- 
k i o Sodyboje 158 Willow 
Street, Paris,Ontario.

J. Š arapnickas 
Hamiltono S LA 72-ros 

Kuopos Pirmininkas

• Į RUGSĖJO mėn.1-2 d.d. 
vykstančias Š v. Kazimiero 
Kongreso ir operos "Du* 
Magnus" premjerą bus gali
ma vykti autobusu iš Mont- 
realio, Š v.Kazimiero Para- ' 
pijos, jei atsiras 46 keliau
tojai.Kaina- $36 asmeniui . 
Užsisakyti vietą tel:521-9930.

• PAŠKEVIČIUS Jonas,"N 
L" talkininkas, buvo išvy
kęs kelioms dienoms į New 
York’ą aplankyti savo gimi
nių.

• KALINAUSKAS Vilius,Šv. 
Kazimiero Parapijos Choro 
narys serga ir gydosi savo 
brolio Jono globojamas na
muose.

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI. $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI

Į Tel. 845 -2512 embassy fur
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montreal
PARENGIMAI
• LIEPOS 29 d. . sekmadienį, 
L.K. Mindaugo Saulių Kuo
pos GEGUŽINĖ F. S kruibio 
vasarvietėje.

• RUGPJŪČIO 12 d. ,sekn>a- 
dienį vyks Zvejų-Medžiotojų 
Klubo ’’NIDA” GEGUŽINĖ 
F. S kruibio vasarvietėje.

d Į Montreal! atsikelia Irena 
Danytė- Garfinkle su savo 
vyru Andrew, kuris atliks 
stažą Montreal General Li
goninėje. Jis yra padaręs 2 
doktoratus- medicinos ir bio
chemijos.

Irena Danytė- Garfinkle 
baigė neurologijos studijas 
Seattle Universitete.

©VILNIAUS' ŠAULIŲ RINK
TINĖS KANADOJE METRAŠ
TIS , kuriam medžiagą su
rinko ir paruošė Juozas 
Š iaučiuli s, šiomis die
nomis atiduotas į Litho 
Art spaustuvę Toronte.Kny
ga bus didelio formato, kie
tais viršeliais. Joje yra apie 
300 šaulių veiklos nuotrau
kų. Viršelį ir pirmųjų pus
lapių iliustracijos dail. R. 
Bukausko.

Knyga turėtų pasirodyti 
rinkoje rugpjūčio mėnesio 
viduryje.

• Š v.KAZIMIERO PARAPI - 
JOS CHORAS išeina vasaros 
atostogų. Jo dirigentas M , 
Miles išvyko į Europą, kur 
praleis porą mėnesių. Jis 
ir choristai buvo pagerbti 
vaišėmis.

JONINIU ŠVENTĖ
Joninių šventę tradiciniai 

jau eilę metų rengia Mont - 
realio šauliai A V Parapijos 
salėje. Ir šiemet, Montrea- 

1 lio Lietuvos Karaliaus Min
daugo Šaulių Kuopa,vado
vaujama Augustino Mylės, 
surengė Jonines.

Svečiai ir varduvininkai 
rinkosi prie gražiai išpuoš
tų gėlėmis stalų. Jonams ir 
Jonėms , Petrams ir Povi
lams buvo prisegta po rau
doną gvazdiką. Varduvinin - 
kams buvo paruoštas atski
ras bendras stalas.

Š ventę atidarė Augusti
nas M y 1 ė,pasveikindamas 
A V kleboną Tėv. Joną Kubi
lių ir visus kitus varduvi
ninkus. Pakvietė visus su
giedoti jų garbei ’’Ilgiausių 
Metų”.

Šiais metais sveikinusių 
kleb. J.Kubilių ir visus ki - 
tus varduvininkus organiza
cijų atstovai prie mikrofo
no nebuvo pakviesti, o tau - 
pant laiką, Aug. Mylė per
skaitė jų sąrašą. Sveikino: 
KLB MontrealioApylinkės 
Valdyba, Klubas RŪTA, A V 
Parapijos Komitetas, L.K. 
Moterų Draugija, Aušros 
Vartų Parapijos Choras
Mergaičių Choras PAVASA
RIS ,Zvejų-Medžiotojų Klu - 
bas NIDA,Vasario 16 Gimna
zijai Remti Būrelis,Vilniaus 
Šaulių Rinktinė Kanadoje , 
Karių Veteranų RA MOVĖ,Š v. 
Onos Draugija, savaitraštis 
"Nepriklausoma Lietuva ", 

Jūrų Š aulių
Kuopa NERINGA, Kanados 
Lietuvių Fondas Montrealyje, 
Savanorių-Kūrėjų Sąjunga .

Aug. Mylė priminė, kad ne
priklausomoje Lietuvoje 
šauliai, švęsdami Jonines ,

REIKALINGA SIUVĖJA-S
su patyrimu, ■dirbti paprasta “Singer mašina. Specia
lybė-sportiniai drabužiai ir suknelės. Kreiptis i Tony;

Tel. 729-5209

OR. J.MALI8KA
DANTŲ GYDYTOJAS *

144 0 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal. P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 488- 8528

Dental Surgeon Ch.rurgien-Dontiste 
3406 RUE CENTRAI E. SUltE 209 

VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta k otdlin n v o 9a. in iki 10 p. m. 
S.ttadianiaia: .t u a 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniai'. : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m. 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle , P.O. ■ 
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 Dome 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

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 F jeldfare , Beaconsfield, H9W 4W9

Res. TEL.: 697-2261
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Aldonos Vasiliauskaitės ir Brian Lacroix sutuoktuvės įvyko 
A.V. šventovėje. Jaunoji Aldona buvo veikli skautė ir yra 
baigusi lituanistine mokykla. Po vestuvių abu išsikėlė gyventi 
i Torontu

namus apkaišydavo berže
liais, degindavo laužus,ku - 
rių pelenai būdavo išbarsto- 
mi po laukus, geresniam der
liui užtikrinti:
’’Būdavo deginamas laužas, 
užkurtas ant augštesnių vie
tovių, kad toliau matytųsi, 
arba uždegtos smalinės sta
tinės iškeltos ant ilgų kar
čių, kad toliau apšviestų. 
Laužo ugnis apšviesdavo 
laukus, apylinkes, bręsti 
pradedančius javus. Laužo 
ugnis, pagal įsitikinimą.ap- ties

Gaila, kad įpusėjus vaidini
mui, nebuvo gailina gerai 
girdėti pabaigos. Vaidinimą 
akordeonu palydėjo J.Ri- 
m e i k i s.

Vaišių stalą palaimino 
Tėv. J. Aranauskas.

Vaišės buvo labai skaniai 
ir įvairiai paruoštos šeimi
ninkų St. ir J.R i m e i k i ų, 
Varduvininkų garbei šeimi
ninkas St.Rimeikis atnešė 
ant jų stalo didžiulę, jo pa- 

sugautą ir paruoštą ly-

LITAS montrealio lietuviu
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, P.Q. TEL: 766-5827

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS: MIN. S 1,009.000

1 METŲ ................   11’4%
TERMINUOTI INDELIAI

1 METŲ  ........... 10.5 %
180-364 D........ .................. 10. %
120 -179 D. .J..----- (.... 9.5%
30- 119 D. ............. i...... 9 %

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
UŽ $20,000 IRDAUGIAU 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS: 
SPECIALIOS .....7.25%
SU DRAUDIMU .......... .7 %

CEKIljį SĄSKAITOS.............  %

DUODA 
PASKOLAS:

NEKILNOJAMO 
TURTO, 
ASMENINES IR 
PREKYBINES. 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI
KASOS VALANDOS

1475 De Sere 390/ A Rosemont
Pirm. Antr. Tree. ......9:00 — 3:00
Ketvirtadieniais .......... 12:00— 8:00 6.00— 8.00
P enktadi eni ai s ............10:00—______ ~ —.

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d. 
1475 De Sive ir Šv. Kazimiero par. salėje : 10:30 — 12:30

Kailiu Siuvėjas
767—6183 dabar pakeistas į : 288—9646

e Didelis pasirinkimas gatavu paltų, 
e Vasaros laiku saugojimas (storage) 
e Taisau ir remodeliuoju
o Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 288-9646

MEMBER

FOT O M. L.5 
SYSTEM

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.

saugoja derlių nuo visokių 
kenkėjų, užbūrimo ir kitų 
pavojų. Į laužą metamos ir 
deginamos žolės, kad dir - 
vonuose išnyktų piktžolės. 
Laužo pelenai ir anglys iš- 
barstomi po dirvas, n uodė- 
guliai išnešiojami į javų 
laukus. Visa tai ūkininkai 
darydavo, kad apsaugojus 
derlių. Per užgęsusias lau
žavietes pervarydavo gyvu - 
liūs, kad būtų sveiki.
. . . Mes čia salėje laužo su
kurti negalime,gal ir gali - 
me, bet nenorime. Tegu 
beržų, medelių šakelės nu
kels mus mintimis, prisi
minimais į tėviškės laukus, 
užmerkime akis, -pamaty
sime, prisiminsime degantį 
Joninių laužą ir su juo su
rištus burtus"

Meninę dalį pradėjo Rūta 
Rimeikytė, kuri pa
grojo elektriniais vargonė
liais, broliui Jonui pritariant 
gitara 4 dainas. Jos nu
skambėjo labai gerai ir vi
siems labai patiko.

Sekė L.Dobilo parašyto 
vaizdelio " Paparčio Žiedo 
Paslaptis” įscenizavimas. 
Vaidino V. S ušinskas, 
A .Kačinskas, A. Žiū
kas ir A.Urbanavičienė.

dėką. Jos užteko paragauti ir 
ne vardu vininkam s.

Salė buvo papuošta pagal 
sienas jaunais berželiais, o 
ant stalų- gėlės, jų tarpe ir 
rūtos. Scenoje, berželių pa
galba buvo sukurtas miš
ko vaizdas.

Varduvininkų buvo 24, o 
jų ir Joninių gerbėjų-didelis 
būrys.Atsilankiusiems nuo
širdžiai padėkojo Kuopos p- 
kas Augustinas Mylė.

Režisūra, scenos ir salės 
dekoracijos, grimas-paruoš- 
ta bendromis Kuopos jėgo - 
mis.

Šeimininkams talkininka
vo O. Mylienė, M, Grinkienė; 
salėje stalų tarnyboje vik - 
riai darbavosi M. Š iaučiu- 
lienė, P. S napkauskienė, M. 
Kasperavičienė, J. Blauz- 
džiūnienė, R.Žiukienė.

Loterijai vadovavo Alb. 
Urbonas, talkininkavo Rūta 
Rimeikytė su Jola ir Nadia 
Čepaniuk; bare pagrindinai 
darbavosi P. Ražanas,ki
tą tarnybą vykdė A. Čepulis, 
M. Grinkus.Ig. Petrauskas.

Visi atvykusieji buvo la - 
bai patenkinti šaulių sureng
tomis, tradicinėmis Joninė
mis. k.
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TONY LAURINAITIS 
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525-8971

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

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN 0SK0WICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas : 721—9496

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 Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS 1

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYM • GYVYBl

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 120Kimi/ 3 76 -3 78 1

Albertas N ORK ELI 0 N A S , B.A. C.S£., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_q^_v e Į k_i o r. u o 1 945 (n. ,

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER Tel. 489-5391
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