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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
KAMPELMAN’AS PASKIRTAS 
JAV DELEGACIJOS PIRM-KU

Prez. R. Reagan'as pasky
rė (lietuviams taip pat gerai 
žinomą) Washington© advo
katą Max Kampelman -kon - 
servatyvųjį demokratą -va
dovauti JAV delegacijai nau
jiems pasikalbėjimams apie 
ginklavimosi apribojimą su 
Sovietų Sąjunga. Jis taip pat 
bus pagrindinis derybininkas 
del kosminių ginklų erdvėje.

Delegacija susidės iš trijų 
specializuotų grupių: viduti
nio nuotolio branduolinių ra
ketų, strateginių ginklų ir 
kosminių ginklų erdvėje.

John Tower-respublikonas 
iš Texas valstijos- vadovaus 
JAV deryboms del strategi
nių ginklų.

nepriklausomą darbininkų 
uniją Lenkijoje".

Teisėjas, tyrinėjęs savo 
laiku 1981 m. atentato prieš 
Popiežių atvejį, patvirtino, 
kad Agca laiškas tikrai au
tentiškas, rašytas turkiškai.

Laišką paskelbė Romos 
laikraštis La Republica . ir 
pranešė, kad Agca vėliau at
šaukė savo tvirtinimus laiš
ke sakydamas, jog tai jo 
vaizduotės gaminys. ..

Atrodo, kad ne vaizduotės, 
o baimės. Jeigu jis kokiu 
nors būdu gauna kiek žinių 
iš pasaulio spaudos,tai ir 
didelės vaizduotės tokiems 
tvirtinimams nereikia.

RADJV GANDHI PASIRYŽĘS 
KOVOTI PRIEŠ SKURDĄ, IR 
ŠNIPUS

Šiomis dienomis Indijos 
parlamente vyko debatai dėl

KA PATVIRTINO AGCA IR 
...VĖLIAU ATŠAUKĖ

Iš Romos pranešama, kad" kovos su skurdu įstatymo 
Popiežiaus užpuolėjas M.A- 
li Agca yra parašęs 1983 m. 
JAV tarnautojui Romoje 
laišką, kuris buvo oficialiai 
paskelbtas š. m. sausio 18 d. 
Jame jis tvirtina, kad Sov. 
Sąjungos prez.Yuri Andro - 
pov buvo nutaręs, jog reikia 
nužudyti popiežių Joną Pau
lių II ir Lenkijos nepriklau - 
Somos darbininkų unijos va
dą Lech Walesą. Buvo pla
nuojama taip pat nužudyti 
ir Ayatolą Khomeini ir JAV 
įkaitus, laikomus Irane 1980 
m. Tai buvusi dalis plano , 
kad įveltų JAV invazijai Ira
ne. " JAV tokiu atveju būtų 
praradusi didelę dalį pres
tižo pasaulyje (turbūt, galvo
jo apie Islamo pasaulį. Red.) 
Kai Amerika būtų atsitrau
kusi iš Irano, būtų palikusi 
Sovietams jį kaip dovaną, a- 
nalogiškai-lyg naują Viet
namą", -rašė Agca laiške.

Toliau jis patvirtina,k^d 
Sov. Sąjunga "organizavo ir 
finansavo teroristinius 
veiksmus Viduriniuose Ry
tuose ir Europoje", ir tai 
dar tebedaro. Laiške jis ra
šo, kad paslaptingas sovietų 
pabėgėlis Anglijoje-Vladi
mir Kuzinicki galėtų patvir
tinti, jog 1979 m. Y. And - 
ropov, as nUar ė Popiežiaus 
ir Walasos nugalabinimo 
būtinumą, kad "sunaikintų
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pravedi mo.
Nutraukęs netikėtai deba - 

tus, R. Gandhi parlamento 
nariams padarė svarbų pra - 
nešimą: suimti 7 tarnautojai, 
dirbę aukštose "ypatingo 
svarbumo pareigose "ir ap
kaltinti šnipinėjimu.

"Press Trust of India" ci
tavo policijos pareiškimą, 
kad yra suardytas šnipinėji
mo tinklas, kuriuo buvo per
duodamos gyvybiškai svar
bios informacijos apie Indi
jos gynybą.

UŽSIDARĖ “SUNDAY 
EXPRESS’’

Sausio 20d.. užsidarė vie
nintelis sekmadieninis sa
vaitraštis Montrealyje anglų 
kalboje. Savaitraštis egzis
tavo 9 metus, kas savaitę vi
dutiniškai buvo perkamas 45 
tūkstančių skaitytojų. Są
lygoms keičiantis, tokio 
skaičiaus skaitytojų nepaka
ko, kaip leidėjai su apgailes
tavimu rašo atsisveikinimo 
žodyje,
ir išlaikyti laikraščio kvali- 
tetą.

Etninės spaudos darbuoto
jai turėtų vieną kitą pasiūly
mėlį kaip-tikrai norint- ga - 
Įima išsilaikyti.. . Bet žino
ma, mūsų patarimų neklaus, 
o jei klaustų-jų nesilaikytų . 
Tegyvuoja idealizmas’.

ŽIEMA UOSTE 
pripažįsta dvikalbių 
REKLAMŲ TEISĖTUMĄ

Montrealio ” La Presse" 
paskelbė po sausio 10-14 d. 
d. įvykdyto apklausinėjimo, 
kad 63% kvebekiečių pasisau
kė, jog verslo ir industri
jos reklamos turi galėti 
vartoti abi kalbas-prancūzų 
ir anglų; 19% pasisakė,kad 
turėtų galėti laisvai pasi- . aviacijos pirmūnas, pulki - 
rinkti bet kokią kalbą ir tik 
16% mano, kad reklamos tu
rėtų būti tik prancūzų kalba.

MIRĖ LIETUVOS SKAUTUOS 
PIRMŪNAS V. ŠENBERGAS

Clevelande, sausio 2 d. mi
rė Lietuvos Skautijos pirmū
nas - įkūrėjas, vyriausias 
skautininkas Valdemaras 
Šenbergas, 87 m. amžiaus.

Jis buvo Lietuvos Nepri
klausomybės kovų savano
ris- kūrėjas, Lietuvos karo

ninkas, apdovanotas Vyčio 
Kryžium su kardais ir ki - 
tais žymenimis. Palaidotas 
Visų Sielų kapinėse.

• Sausio 19 d. vyko PQ kon
vencija Quebec, o mieste, 
kur min. p-ko R. Levesque 
pragmatinis nutarimas su
laikyti ateinančiuose rinki - 
muose atsiskyrimo nuo Ka
nados klausimą, gavo visdėl- 
to daugumos pritarimąKon-

išsiversti lygiomis vencijoje vyravo didelis į- 
tempimas.

Šiuo metu Quebec,o pro
vincijos parlamente PQ par
tija turi 64 vietas, liberalai 
49, nepriklausomieji 6 ir 3 
vietos laisvos.

Dar likusią atostogų sa
vaitę R. Levesque praleis 
Karibų salose.

MIRĖ ALEKSIS RANNITAS
Sausio 5 d. , New Havene, 

Conn. , nuo širdies smūgio 
mirė meno kritikas, poetas 
Aleksis Rannitas.

Gimęs Estijoje ir baigęs 
ten mokslus-meno istoriją 
ir klasikines kalbas, nuo 
1940 m. persikėlė gyventi į 
Kauną. Jis yra nemaža pa
rašęs apie įvairius lietuvių 
dailininkus.

KL FONDO SVARBUS PRANEŠIMAS

KANADOS LIETUVIU FONDAS PRIMENA VISIEMS SUINTERESUO

TIEMS GAUTI PAŠALPAS , KAD JOS BUS PRIIMAMOS TIK IKI 
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LIETUVIŲ JAUNIMAS 
S|UNTĖ TELEGRAMAS
Vien iš Chicagos lietuvių 

jaunimas išsiuntė daugiau 
kaiplOOOtelegramų ir laiš
kų valstybės sekretoriui G. 
Schultz dėl Pabaltijo valsty
bių nepripažinimo pažeidi - 
mo, grasant iš OSI-KGB pu
sės pabaltiečių deportacijai 
į Sovietų Sąjungą.

NAUJA LIETUVIU 
ŽURNALISTU SĄJUNGOS 
VADOVYBE

1985-88 m. kadencijai, pa
gal Rinkimų Komisijos davi
nius į Centro Valdybą, rezi
duojančią Los Angeles, Calif 
išrinkti: Vidžiūnienė Rūta- 
Kleva, Kojelis Juozas, Bakū- 
nas Vladas, Medžiukas Ig - 
nas, Šakienė Rūta; Pamatai
tis Petras ir Gilys Vladas - 
nariai.

Į Garbės Teismą išrinkti: 
Janušaitis Jurgis, Daugėla 
Jonas , Mironas Andrius ir 
kandidatas- Slišys Stasys.

Į Revizijos Komisiją,re - 
ziduojančią Chicagoje, iš
rinkta: Andrašiūnas Ignas,

( PRANEŠA PLB :

• PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ išleido pogrin - 
džio spaudos leidinius:PERSPEKTYVOS, Nr. 22 ir ALMA 
MATER, Nr. 3.

PRANEŠA ELTA:
TARPTAUTINĖ AMNESTIJA GINA DAMBRAUSKĄ.

AMNESTY INTERNATIONAL /Tarptautinės Amnesti
jos/ organizacija apsiėmė ginti Liudą DA MBRA U S- 
KĄ ir rūpintis jo paleidimu. L.Dambrauskas buvo praei
tų metų spalio mėn. 3 d. nuleistas kalėti 3 ir 1/2 į i metų 
griežto režimo lageriuose ir dviem metam vidinės trem - 
ties bausme.

Spalio 26 d. išleistame pranešime.AMNESTY IN - 
TERNA UTONA L reiškia susirūpinimą Dambrausko svei
kata. Rašoma, kad jis buvo ’’vienas iš tūkstančių” lietu
vių, suimtij 1945 metais, nes jie buvo įtariami opozicija. 
Minimas S TA LINO-HITLERIO paktas ir apie 195O-uosius 
metus pasibaigęs partizaninis karas.

TARPTA UTINĖ A MNES TIJA rekomenduoja siųsti te
legramas ir laiškus, juose raginant, kad kaltinimai prieš 
Dambrauską būtų panaikinti, nes jis yra persekiojamas 
už taikingą pasinaudojimą savo teise laisvai išsireikšti . 
Taip pat patariama reikšti rūpestį jo pašlijusia sveikata 
ir reikalauti užtikrinimų, kad jis gauna visą reikalingu 
medicininę pagalbą. Laiškus adresuoti prokurorui Arse
nijui Novikovui, Respublikinė Prokuratūra, VILNIUS; 
LSSR UKGB pirmininkui J. Petkevičių i, VILNIUS; 
SSSR Generaliniam Prokurorui Aleksandrui Rekūn- 
kovui, Maskva. /Šio pastarojo adresas turėtų būti pa
tiektas tikslesnis ir su rusiškais rašmenimis, nes kitu at
veju bus geras pretekstas laiško neperduoti.Red./.

USSR NEWS BRIEF /Muenchenas, 1984.10.31/ pra
nešė, kad Dambrauską teisiant, salėje buvo 
jo žmona ir keturi vaikai. Dambrauskas pats save gynė ir, 
gynimosi kalbos metu, apalpo.

Senatorius PERCY laišku kreipėsi į Sovietų am - 
basadorių Washington’e,A natolijų D o b r y n i n’ą, iš
reikšdamas savo asmenišką susirūpinimą spalio 3 d. nu- 

: teisto Liudo Dambrausko padėtimi. Savo laiške ’’Lietuvių 
Informacijos Centro” vadovui kun.K. Pugevlčiui 
reiškė viltį, kad sovietų valdžios organai ’’išteisins Dam
brauską ir gražins jam jo memuarus”.

Vasaitis Jonas, Vilutis Juo
zas ir kandidatė-Juškevičie- 
nė Suzana.
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TAUTOS KELIAS Nr. 3
IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS

AR TEISUS “ŠVYTURYS” NEIGDAMAS 1941 METŲ 

BIRŽELIO SUKILIMU?
Kai tik kilo Vokietijos-Tarybų Sąjungos karas, 1941 m. 

birželio 22 d. , Kaune prasidėjo sukilimas prieš okupacinę 
tarybinę valdžią. Sukilimą suorganizavo ir jam vadovavo 
Lietuvių Aktyvistų frontas (LAF). Užėmę centrinio pašto, 
telefono-telegrafo rūmus, radijo stotį ir kitas įstaigas, su
kilėliai 1941 m. birželio 23 d. 9 vai. ryto per Kauno radi
jo stotį paskelbė nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymą ir Laikinosios vyriausybės sudarymą. Prie su
kilėlių prisijungė lietuvių kariuomenės daliniai ir kai ku->; 
rios milicijos nuovados.

Dar tebevykstant kovoms Kauno gatvėse, birželio 24 d. 
rytą į pirmąjį posėdį susirinko Laikinoji Lietuvos vyriau - 
sybė ir ėmėsi tvarkyti kraštą. Atkūrė ministerijas, viso
je respublikoje suorganizavo vietos valdžios organus, pa
skyrė apskrities viršininkus, policijos vadus, karo komen
dantus. Skubėjo visa tai atlikti, kad Lietuvą užėmusi vokie
čių kariuomenė būtų pastatyta prieš įvykusį faktą - atstatyta 
’tepriklausoma valstybė, sudaryta vyriausybė, suorganizuo
ta krašto administracijos organai.

Laikinosios vyriausybės ministrų pirmininku sukilę - 
liai paskelbė K. Škirpą, buvusį nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinį Berlyne, Vokiečių valdžia jam vykti į Lietuvą 
neleido; Ministro pirmininko pareigos buvo pavesto švie
timo ministrui Juozui Amrazevičiui, kuris laikinąja! vy
riausybei vadovavo , kol vokiečiai jos nesulikvidavo. Apie 
sukilimą ir Laikinosios vyriausybės veiklą plačiai yra 
rašę savo veikaluose : K. Škirpa "Sukilimas Lietuvos Su
verenumui atstatyti", Washingtonas, 1973 m. ; N. E, Sū
duvis "Vienų vieni", New Yorke 1965 m. ; Gen. St. Rašti
kis "Kovos dėl Lietuvos" ir kituose leidiniuose.

1941 m. birželio sukilimo ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo paskelbimo faktai yra labai nemalo - 
nūs tarybinei valdžiai ir jos gynėjams. Jie tiesiog nesu - 
sigaudo, kaip tuos faktus galima būtų ištrinti iš istorijos. 
Kai kurie griebiasi netiesaus, bet tarybinei propagandai 
būdingo būdo - drąsaus melo; nemalonų faktą apšaukti vi
sai nebuvusiu, dokumentines ir spaudos žinias apie tai pa
skelbti istorijos klastojimu ir antitarybinės propagandos 
prasimanymais. Šitokio veikimo būdo griebėsi ir "Švytu
rys", išspausdintas 1981 m. Nr. 16 jau mirusio buvusio 1940 
-1941 m. Lietuvos saugumo komisaro pavaduotojo Balio Ba
ranausko straipsnį "Abvero pinklėse", kuriame paneigia
mas 1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO FAKTAS.

B. Baranauskas minėtame straipsnyje rašo: "Buržu - 
aziniai nacionalistai yra paskleidę literatūros, įrodinėjan
čios, kad 1941 m. birželio mėnesį, hitlerinei Vokietijai už
puolus Tarybų Sąjungą, Lietuvoje prieš tarybinę santvarką 
tariamai įvykęs sukilimas,kurį suorganizavo nacionalis - 
tai,. . . kad sukilėliams pasisekę be vokiečių paramos nu
šalinti tarybinius valdžios organus ir įsteigti savuosius”. 
Tai esąs, anot B. Baranausko, "istorinių faktų klastojimas' 
(p. 14), "antitarybinės propagandos prasimanymas", (p. 15). 
Tokie tvirtinimai esą reikalingi, "kad užmaskuotų naciona 
listų antiliaudinę veiklą ir jų, kaip hitlerinės penktosios 
kolonos veiksmus". Kaip matome, sukilimo faktas paneig
tas, tarybinei propagandai charakteringu būdu.

Tačiau sukilimas įvyko ir jo išbraukti iŠ istorijos jau 
nebeįmanoma. Apie jį per radiją 1943 m. birželio 23 d. 
kalbėjo TS Komisarų Tarybos pirmininkas V, Molotovas ir 
A. Hitleris. Pirmasis sukilėlius piktais žodžiais pasmer
kė, o antrasis pabrėžė sukilėlių narsumą ir didvyriškumą 
Per Lietuvos radiją sukilėlių vardu Leonas Prapuolenis 
paskelbė apie nepriklausomos Lietuvos valstybės atstaty - 
mą. Apie tai rašė ir to meto spauda. Sukilimas pareikala
vo aukų. Gen. St. Raštikis savo knygoje "Kovos dėl Lietu
vos" mini du tūkstančius žuvusių sukilėlių. Laidojant su - 
kilimo aukas, einąs ministro pareigas J. Ambrazevičius pa
sakė kalbą, pareikšdamas: "Nebe pirmas kartas Šioje vie
toje prasiveria duobė, kad priimtų kūnus tų, kurių kraujas 
reikalingas tautos laisvei palaikyti. Tačiau niekad toji duo
bė nebuvo tokia didelė, kaip šiandien. Tai rodo, kiek Lie - 
tuvos žemė ištroškusi laisvės, tai rodo, kokia stipri 
tėvynės meilė išaugusi jos vaikų širdyse, kad jų ištisi bū
riai, šimtai, tūkstančiai, ryžtasi savo noru mirti, kad sve
timiems netarnautų. Pajaučiame šių gilių kapų akivaiz
doje visos tautos pasiryžimą gyventi per mirtį". ("Vienų 
vieni", p. 68). Visi čia suminėti faktai yra užfiksuoti to 
meto dokumentuose ir spaudoje ir ištrinti iŠ istorijos jau 
nebebus galima.

' nusikaltimu bendrininkai
4

Emanuel KVAČADZE
Vieną 1977 metų rugsėjo mėn. dieną, pirmoje Vilniaus 

Valstybinėje Ligoninėje kilo maišatis. Didžiausiam admi
nistracijos nustebimui,neurochirurginio skyriaus bemirš
tantis ligonis prašė pakviesti šventiką, kad galėtų atlikti 
išpažintį. Tuojau buvo atvežtas katedralinio soboro klebo- 
nas; bet apie išpažintį niekas nieko tiksliai nežinojo. Ligo
ninėje pasklido gandai apie tą pacientą, kuris iki šiol buvo 
didžiausia paslaptis. Buvo kalbama,kad ligonis,bolševi - 
karas okupavus Lietuvą 1940 m. , buvęs NKVD viršininku . 
Jo įsakymu dešimtys tūkstančių katalikų lietuvių buvę de
portuota ir masiniai sušaudyta.

Gailestingoji sesuo Markauskienė pro praviras duris 
girdėjo mirštančiojo prašymą, kad būtų jam atleista ir Ka- 
tyno miške įvykdyti nusikaltimai.

Ligoniui galvos smegenyse buvo auglys ir jį operavo 
profesorius Barkauskas. Paciento pavardė- NabraŠnikov, 
as. Prie lovos lentelėje nebuvo pažymėta nei jo pavardė , 
nei užsiėmimas. Buvo tiktai generolas-leitanantas pažy - 
mėta. Tą pavardę sutiksime dar vėliau.

1939 metų rugpjūčio mėn. pasaulis sužinojo, kad buvo 
pasirašytas paktas tarp Hitlerio ir Stalino. Paktą pasira
šius ir skubiai jį ratifikavus, griežtoje paslaptyje buvo 
laikoma papildomos prie jo sutartys ir skubiai sudaryta 
sutartis dėl sienų.

Okupavus ir pasidalinus Lenkiją. Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Joachim von Ribentrop ir Večeslav Mo
lotov- Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris, 1939 
metų rugsėjo mėn. 28 d. pasirašė slaptą papildomą proto
kolą. Tas protokolas niekada nebuvo paskelbtas ir 
yra saugomas vienas jo egzempliorius, po septyniais už - 
raktais. Maskvoje. Antrasis jo egzempliorius, buvo tikima, 
sudegė Berlyne ir laikomas dingusiu.

Vokietijos nacių nusikaltimų ieškotojas Simon Wie- 
sentahl, neseniai Bonnoje kruopščiai tyrinėjo Hitlerio lai
kų archyvus. Tarp užsienio reikalų ministerijos protoko
lų rado mikrofilmą ADAP VIIIF 2-0329. Ištyrus .paaiškė
jo, kad tai buvo tas slaptas papildomas protokolas prie su
tarties Vokietijos su Sovietų Sąjunga.

To protokolo turinys yra šitoks:
Slaptas Papildomas Protokolas
Žemiau pasirašiusieji įgalioti atstovai, sudarius So

vietų Sąjungos- Vokietijos draugystės ir sienų sutartį , 
skelbia sekantį:

Abidvi šalys neleis savo teritorijose bet kokią lenkų 
agitaciją^nukreiptą prieš kitą šalį. Savo teritorijose slo - 
pins bet kokį agitacijos pasireiškimą ir viena kitą infor - 
muos apie tam naudojamas priemones.

Maskva 1939 metų rugsėjo mėn. 28 d.
Už Vokietijos Imperijos Valdžią- 

jentrop
Įgaliotas Sovietų Sąjuhgos Valdžios

V. Nmlotov.
f. Taip susitarė Sta,linąsį;(u Hitleriu smogti ir taip jau 

nukraujavusiai lenkų tautai bent kiek mėginsiančiai prie
šintis okupacijai.

Simon Wiesenthal surinko ir dokumentus,kaip kruopš 
čiai abi šalys vykdė šio protokolo pasižadėjimus. Tarp ki 
tų dokumentų buvo rastas okupuotos Lenkijos general-gu - 
bernatoriaus Hans Frank dienynas, kuriame minima mums

J.

žinoma enkavedisto NabraŠnikov, o

RAUDONAJAM KRYŽIUI GRĄŽINTŲ LAIŠKŲ KOPIJOS

Ir pats Baranauskas minėtame straipsnyje netiesiogi
niu keliu patvirtina įvykusio sukilimo faktą. Jis patiekia 
ištrauką iš J. Ambrazevičiaus kalbos, kurią jis pasakė pas 
kutintame Laikinosios Vyriausybės posėdyje. Toje kalbo
je yra pasakyta: "Lietuvos aktyvistų frontas. .. bolševikų 
okupacijos metu Lietuvoje paruošė ir slapta suorganizavo 
lietuvių sukilimą. Sukilimas buvo intensyviai planuojamas 
tam momentui, kai karui kilus, vokiečių kariuomenė ims 
žygiuoti prieš bolševikus (p. 14). Toliau jis pats rašo: " 
pirmomis okupacijos dienomis hitleriniai karo komendan
tai, pasiėmę okumacinės valdžios funkcijas užimtoje Lie - 
tuvoje, toleravo J. A. brązevičiaus vadovaujamą naciona - 
listų vyriausybę, leido jai šešias savaites egzistuoti". Pa
tiektos citatos rodo, kad B. Baranauskas negali paneigti 
fakto, nei kad buvo ruoštas sukilimas, nei kad veikė sukilė
lių sudaryta Laikinoji Lietuvos vyriausybė.

Vokiečių kariuomenei dar neužėmus Kauno, Laikino - 
sios Lietuvos vyriausybės sudarymas ir jos valdžios funk
cijų vykdymas rodo, kad tarybiniai valdžios organai buvo 
nušalinti ir tai patvirtina įvykusį sukilimą. Sukilimas bu
vo surengtas prieš 40 metų. Yra nemažai gyvų sukilimo 
liudininkų, kurių vieni patys jame dalyvavo, kiti matė Kau
no .mieste vykusias kovas, dar daugiau, kas per radiją 
girdėjo sukilėlių pranešimą apie nepriklausomos valsty - 
bės atstatymą ir Laikinosios vyriausybės sudarymą. Taigi, 
istorijos faktus klastoja ir propagandinius prasimanymus 
skleidžia ne tie, kurie apie 1941 m. birželio sukilimą rašo 
ir kalba, o tie, kurie jį neigia.

B. Baranauskas savo straipsnyje daug ir su pasipikti
nimu kalba apie LAF ryšius su vokiečių Vyriausiąja karo 
vadovybe (OKV) ir jos skyriumi Abveru(saugumo tarnyba),

Hans Frank rašo: "Mes dažnai turime reikalų su ru - 
sais. Jie yra artimiausi mūsų kaimynai ir nuolatiniai kli
entai. Kada aš kartą užsiminiau mane aplankiusiam žy 
miam svečiui, kad mūsų vėliavose yra labai daug raudonos 
spalvos, generolas NabraŠnikov paplojęs sau per šlaunį, 
džiūgaudamas tarė: "Taip, tai yra reikšminga! Mūsų kraš
tų vėliavos labai geros ir tikrai jos yra labai raudonos".

Tpliau paaiškėjo,kad NKVD pareigūnai turėjo kažin 
kokias tai slaptas derybas su general-gubernatorium Ges
tapo poilsio namuose Zakopanėje. Vienas NKVD aukštų pa
reigūnų buvo Krokuvoje kur, iki Vokietijos-Sovietų Sąjun
gos 1941 metų karo, turėjo rezidenciją Lenkijos smaugikas 
Hans Frank.

Tame dienoraštyje rasta, ka,d 1940 metų gegužės mė
nesį Gestapo pareigūnai vizitavo savo "kolegas" NKVD 
Lvove ir Kieve. Nors vizito tikslas nėra tikrai žinomas, 
bet nesunku atspėti , kad Gestapo norėjo patirti. kaip So
vietų Sąjunga praktiškai vykdo savo Įsipareigojimus lenkų 
tautos reikale. Neabejotina, kad Gestapo ir NKVD savo 
veiksmus prieš lenkus koordinavo.

Suminėsime tik porą iš daugelio užregistruotų faktų, 
kaip Gestapo ir NKVD sinchronizuotai bendradarbiavo.

1940 m. pavasarį, vadovaujant S. S. Gruppenfuerer, iui 
Bruno Steckenbach. vokiečių okupuotoje Lenkijos dalyje , 
Gestapo vykdė operaciją, pavadintą "A. B". Tai buvo eili
niai veiksmai,nukreipti prieš lenkus. Jos metu buvo su - 
šaudyta keletas tūkstančių Karo Mokyklos kariūnų, kurie 
galėję sudaryti tautos pasipriešinimo branduolį. Tą patį 
1940 metų pavasarį, tuo pačiu lenkų tautos naikinimo tiks
lu, NKVD Katyno miške sušaudė tūkstančius lenkų karinin
kų, kuriuos suėmė rusų okupuotoje Lenkijos dalyje.

Kada buvo atrasti Katyno miške sušaudytų lenkų kari
ninkų broliški kapai, Kremlius, suklastotais dokumentais, 
mėgina išsiginti nusikaltimo. Nors neužginčijamais doku
mentais įrodyta, kad tai atliko NKVD, vienok Maskva mė
gina kaltę suversti vokiečiams.

Simon Wiesenthal surado dokumentus, kurie patvirti
na, kas yra Katyno žudynių vykdytojas. Jis Raudonojo Kry
žiaus archyvuose surado du laiškus. Vienas laiškas- Ge- - 
nevos Raudonojo Kryžiaus 1940 metais lapkričio mėn. 4 d. 
pasiųstas lenkų karininkui Vytautui Bitneriui belaisvių la
geryje Kozelsko rajone. Laišką grąžino Raudonajam Kry
žiui su užrašu: "Grąžinamas. Adresatas nesurastas". Ki- 

Kitas Raudonojo Kryžiaus laiškas buvo pasiųstas 1940 
m. balandžio mėn. 2 dieną pulkininkui Steponui Stoliarz, 
NKVD lageryje Starobielsko rajone. 1940 metų balandžio 
30 dieną laiškas grįžo Raudonajam Kryžiui su užrašu : 
"Adresatas išvykęs".

Peržiūrinėdamas atkasinėjimo aktus ir juose mini - 
mus rastus dokumentus brolių kapuose Katyno miške, S . 
Wiesenthal rado pavardę leitenanto Vytauto Bitnerio. Jo 
asmenybė buvo nustatyta pagal rastus dokumentus jo ki
šenėse. Pulkininkas Steponas Stoliarz rastas palaidotas 
irgi toje pačioje duobėje.

Prisimindami gailestingosios sesers girdėtą genero
lo NabraŠnikov prašymą šventikui, bei jo bendradarbiavi
mą su Hans Frank, matome, kad jis buvo Gestapo-NK 
VD operacijų koordinatorius ir Katyno miške lenkų kari
ninkų žudynių vykdytojas.

(Vertė J,A. iš "Novoje Ruskoje Slovo",13 December, 
1984, New York, N, Y, ).pavardė.

FIhckmo KpacHoro Kpecra, 
Ta k h He aoiuenmee no JiertTettaHTa BHTHepa

Otkpmtks, ompaMieHHaa CrejĮnmy CTonsmcy

nesigailėdamas pasipiktinimo žodžių. Bet tas pasipiktini
mas ir smerkimas plaukia ne iš grynos sąžinės ir iš mei
lės lietuvių tautai, kaip norėtų pasirodyti. Lietuvos akty
vistų frontas ir jo organizatorius K. Škirpa palaikė ryšius 
su vokiečių karo vadovybe, bet tų ryšių tikslas buvo ne vyk 

' dyti hitlerinės penktosios kolonos uždavinius, kaip rašo B.
Baranauskas, o atstatyti nepriklausomą Lietuvos 
vyriausybę. Lietuviai buvo per silpni,kad vieni pajėgtų 
nugalėti Tarybę Sąjungą ir atstatytų nepriklausomą valsty
bę. Reikėjo surasti talkininkų. To meto sąlygose toki ai s tai 
kininkais galėjo būti tik vokiečiai, kurie ruošėsi karui su 
Tarybų Sąjunga. Ne vienas paklaus,ar ieškojimas paramos 
Vokietijoje nebuvo bėgimas nuo vilko prie meškos.

(bus daugiau ) 
M. K. ČIURLIONIO GALERIJA

1921 m. gruodžio 13 d. Steigiamam Seime buvo priim
tas įstatymas, ir valstybė iŠ S. Čiurlionienės įgijo 193 M. 
K. Čiurlionio paveikslus. Galerijos, esančios Švietimo 
Ministerijos žinioj, pirmuoju direktorium buvo paskirtas 
Ignas Šlapelis. Tuo metu buvo toks butų trūkumas, kad 
žmonėms nebuvo kur dėtis, įstaigos neturėjo kur dirbti.' 
Apie patalpas galerijai taip pat negalėjo būti nė kalbos . 
Paveikslais buvo laikomi viename "Lietuvos meno kūrėjų 
draugijos" kambarėlyje neiškabinti.

Ignui Šlapeliui atsisakius nuo tų pareigų, naujam di - 
rektoriui K. Šklėrių! pasisekė gauti galerijai du kambarė
lius pačioj Švietimo Ministerijoj.

1924 m. galerijos pareigas perėmė P. Galaunė, o jau 
1925 m. buvo pastatyta greta Meno Mokyklos laikinė Čiur
lionio galerijai patalpa.

1936 m. M, K, Čiurlionio galerijos rinkiniai pergaben
ti į Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejų.
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SALFASS praneša

7985 M.,‘SALFAS SĄJUNGOS VARZYBINIS KALENDORIUS
Žemiau patiekiame 1985 m. ŠALFASS-gos ir PabaltieSių Sporto Federacijos (PSF-jos) var- 

žybinį kalendorių, pagal 1984 m. gruodžio 25 d. stovį. Nors kaikurių varžybų datos ir vie
tos dar nepaaiškejų, vienok šis kalendorius parodo bendrų varžybinį planų.

1985 m, Š. A. Lietuvių Biathlono (Biathlon) Pirmenybes numatoma išvesti iš Ohio pirme
nybių, kurios įvyks 1985 m. sausio 15 d., ORCO Sportsmen's Assn. Range, Geneva, Ohio (apie 
50 mylių į rytus nuo Cleveland©). Esant nepalankiam orui, gali būti nukeltos į sausio 20 d. 
Žiose varžyvose bus vykdoma 7)4 km perbėgimas slidėmis su j šaudymo stažais .22 kai. šautuvais 
Lietuvių varžybomis rūpinasi Clevelando ISK Žaibo šaudymo/biathlono sekcija.

1985 m, S. A. Pabaltiešių ir Lietuvių Alpinistinės ir Cross-country Slidinėjimo Pirme- 
nyb ė s~numatomos 1985 m. vasario 2 ir J d.d., Devil’s Elbow Ski Resort, Bethany, Ont. Alpi- 
nistines varžybas vykdo latviai, vasario 2 d., o Cross-country estai, vasario 3 d.

35-sios S. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 1985 m. balandžio IJ-l^ d.d., Detroi
te, Mich. Vykdo - Detroito LSK Kovas. Programoje - krepšinio, tinklinio, ledo ritulio, 
šachmatų, stalo teniso, raketbolo, plaukymo ir kėgliavimo (bowling) pirmenybės. Plaukymo 
pirmenybės būtų kartu ir pabaltiečių. Kėgliavimas vyks Lietuvos Vyžių turnyro rėmuose.

1985 m. Ž. A. Lietuvių Lauko Teniso Individualinės Pirmenybės tentatyviai numatomos 
pravesti 1985 m. vasarų, Detroite, Mich.Planuojamos atgaivinti ir komandinės pirmenybės, 
kurios vyktų atskirai.

1985 m. Š. A. Lietuvių Individualinės ir Komandinės Golfo Pirmenybės įvyks 1985 m. 
rugpiūšio 31 - rugsėjo 1 d.d., Chicagoje. Vykdo Chicagos Lietuvių Golfo Klubas.

1985 m, Ž. A. Pabaltiešių ir Lietuvių Lengvosios Atletikos Pirmenybės numatomos 1985 m. 
rugsėjo 7 ir 8 d.d., Kanadoje. Vykdo latviai.

1985 m. Ž. A, Pabaltiešių ir Lietuvių, šaudymo Pirmenybės (smulkaus kalibro bei medžiok
linių šautuvų ir pistoletų) numatomos 1985 m. rugsėjo 7 ir 14 d.d., Kanadoje. Vykdo - • 
ŠALFASS-gos Šaudymo Komitetas.

Pirmosios S. A. Lietuvių Softbolo varžybos numatomos įvykdyti 1985 m. vašarųį
Kariškų šautuvų šaudymo varžybos planuojamos pravesti 1985 m. Ohio valstijoje.
_m« Š. A. Pabaltiešių Klubinės Krepšinio ir Tinklinio bei Individualinės.Lauko 

Pirmenybės yra planavimo stadijoje ir jų datos bei vietos bus paskelbta vėliau. Taipogi 
tiriamos galimybės suruošti pabaltiežių šachmatų, golfo, raketbolo, kėgliavimo ir ledo ri
tulio varžybas.

šis kalendorius apima tik metines pirmenybes. Regioninės bei lokalinės varžybos nėra 
įtrauktos. Kalendoriaus papildymai bei pakeitimai bus nuolatos skelbiami metų bėgyje. 
Paskiroms varžyboms bus skelbiami platesni pranešimai spaudoje ir smulkios informacijos 
pranešamos visiems sporto vienetams.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

. ŠALFASS-gos Biathlono Komiteto vadovu, jam sutikus, skiriamas clevelandietis Algis B. 
Garlauskas, 20550 Ball Ave., Euclid, OH 44117. Tel. (216) - 486-6987. Dėl varžybų 
ir kitų biathlono reikalų prašome tiesioginiai kreiptis į jį. Dėkojame A. Garlauskui 
už sutikimų apsiimti šias pareigas ir linkime sėkmės.

1985 m. S. PABALTIEČiy IR LIETUVIU SLIDINĖJIMO PIRMENYBES

1985 m. Š. A. Pabaltiečių ir Lietuvių Slidinėjimo Plr - 
menybės įvyks 1985 m. v a s a r i o 2 ir 3 d. d. , Devils El
bow Ski Resort. Bethany. Ont. (apie 60 mylių į Šiaurės ry
tus nuo Toronto).

Alpinistinės varžybos vyks vasario 2 d., šeštadienį, 
nuo 11:00 AM. Registracija nuo 9:30 iki 10:3) AM. Vykdo 
latviai.

Alpinistinių varžybų programoje bus Slalomas ir Di
dysis Slalomas šiose klasėse: a) Berniukų (žemiau 13 m.), 
b) Jaunių (13-16 m. imtinai), c) Vyrij Elite (17 -44 m. imt.), 
d) Vyrų Senjorų (virš 44 m.), e) Moterų(virš 12 m.) ir f) 
Mergaičių '(žemiau 13 m.).

Cross-country varžybos vyks vasario 3 d. , sekma
dienį, nuo 10:30 AM. Registracija nuo 9:00 iki 10:00 AM. 
Vykdo estai.

Cross-country varžybų programa: a) Vyrams Elite (17 
-44 m. imtinai) - 10 km, b) Vyrams Senjorams (virš 44 m.) 
- 10 km, c) Jauniams (13-16 m.) - 5 km, d) Mergaitėms 
(žemiau 16 m.) - 5 km, e) Moterims Elite (17-34 m.)- 5km 
f) Moterims Senjorėms (virš 34 m.).

Amžiaus klasifikacija abejoms varžyboms- pagal 1984 
m. gruodžio 31 d. Dalyvavimas atviras visiems pabaltie - 
čių slidinėtojams.

Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabaltiečių var
žybų pasekmių.

Dalyvių registracija abejoms varžyboms - iki 1985m. 
sausio 25 d. , šiais adresais:

Alpinistinėms varžyboms: Mr. V. Klavinš,151 Evelyn 
Ave. , TORONTO, Ont. M6P 2Z6, tel: (416)-762-7188.

Cross-country varžyboms: Mr. A, Oiling, 31 Jellicoe 
Ave. .TORONTO, Ont. M8W 1W2,tel:(416)-255-0783.

Lietuvių slidinėtojų dalyvavimą koordinuoja ir lietuvių 
pirmenybių išvedimu rūpinasi ŠALFASS-gos Slidinėjimo 
Komitetas, c. o. Vytenis Čiurlionis, 19755 Upper Terrace, 
Euclid, OH 44117, tel:(216)-481-1525.

Smulkios informacijos praneštos sporto klubams ir 
kaikuriems pavieniams slidinėtojams. Suinteresuotiems 
pavieniams slidinėtojamspatartina kreiptis į V. Čiurlionį.

HOMO SOVIETICUS
SKAITYMĖLIAI APIE TARYBINIO ŽMOGAUS PSICHOLOGIJĄ

13.
Kai Cambridge' o miesto vaikinai apkūlė vieną studen

tą naktį gatvėje, visi koledžai apskelbė tai kaip didelį įvy
kį. Sovietų Sąjungoje neįmanoma įsivaizduoti nieko pana
šaus, nes ten bernai bet kokiame užkampyje,drožia į pa - 
sišokimus apsiginklavę peiliais. Priešiškumas tarp "vie
tinių" ir "svetimųjų" ten pasiekia tikro karo proporcijas.

Suprantama,kad tai kyla ne vien iš tolerancijos sto - 
..^ąs.ą^.aųąięrzinimę, Ką? belieka paaugliams, kai nėra jo
kio socialinio bendravimo, jokių ateities perspektyvų?Bū
ti chuliganu- vienintelė priemonė išreikšti savąjį "aš".Ki 
taip tariant, vienintelis būdas komunikuoti. Tai jų 
"pus-kultūrė" /sub-culture/. Intelektualai turi savo Sam- 
izdat-savilaidą, savo kovą už Žmogaus Teises, ir jų aki
mis KGB simbolizuoja Valdžią. Jauniems darbininkams 
lieka vien nusikaltimų pasaulis ir milicija, jų alumis,yra 
valdžios įsikūnijimu. Panašų reiškinį galima pastebėti kai 
kuriuose skurdžių kvartaluose Vakaruose.

Skirtumas tas, kad Sovietų Sąjunga tėra vien milži
niškas lūšnynas. Išskyrus kelias dezinfekuotas saleles, 
kurias rodo kaipo pavyzdį užsieniečiams.

Psichologai mano, kad agresyvumo priežastimi daž
niausiai būna frustracija, ypatingai lytinė. Mūsų oficialio
ji, veidmainiškoji, afišuojanti dorovingumą visuomenė ne 
pasitenkina vien pornografijos uždraudimu. Atrodytų, kac 
iš viso įstatymais uždraustas bet koks lytinis santykiavi
mas, o ypatingai jaunimo tarpe.Kadangi sąlygos, kuriose 
gyvena eilinė sovietinė šeima-yra žiaurios,praktiškai 1- 
mant, progos tiems dalykams žymiai sumažėja. Iš čia at
siranda nepaprastai padažnėję išprievartavimai, kuriuos 
atlieka paauglių gaujos parkuose,pastatų tarpuvartėse, 
kartais net kiemuose. Vakaruose man neteko girdėti apie 
tokio pobūdžio išprievartavimus.

Vieną dieną manęs paklausė,ar aš jaučiuosi ,ir iki 
kokio laipsnio ,turįs daugiau laisvės čia. Keistas klausi
mas'. Mano gyvenimas čia lengvesnis, apie tai nėra kai - 
bos. Mažiau išstatytas pavojams. Bet ar laisvesnis?

Per tuos 34 metus, kuriuos aš pragyvenau sunkiose 
sąlygose, aš buvau lygiai tiek pat laisvas,kaip dabar. Dar 
daugiau - tie, kuriuos man teko sutikti, buv;o nemažiau 
laisvi. Mus cenzūravo, bet tai tik pavertė rašytojų stilių 
dar labiau rafinuotu, o iš skaitytojų pareikalavo subtiles
nio įžvalgumo. Nėra kalbos, kad tai mums daug kainavo, 
nes būti kalinamam visados kainuoja aukų, bet ar dėl to 
turėtų žlugti žodžio laisvė? Žodis įgijo tik dar didesnę . 
vertę, laisvės sąvoka- gilesnį gylį. Buvo tokių, žinoma , 
kuriems labiau magėjo savisauga. Bet ir jie kaip tik turė
jo laisvę apsispręsti.

Taip, mes buvome tenai kalėjimuose. Bet kas tvirti
na, kad kalėjime nėra laisvės pasirinkti elgesį? Galima 
išsipirkti paleidimą iš kalėjimo išdavyste. Galima bandy
ti pabėgti. Galima nusižeminti ligi išmaldos prašymo. Ga
lima priešintis. Pagaliau, kalėjime galima laimėti sau 
laisvę.

Tiems, kurie nėra laisvi savo viduje ir kuriems no - 
risi manyti, kad nėra išeities, būna daugybė pasiteisinimų, 
kurie visada labiau nuspalvinti racionalumo ir žmogišku
mo splavomis, negu argumentai kalbą už laisvę. Vienas 
iš tų pasiteisinimų tiktų nuraminti net paties budelio są - 
žinei: "Jei ne aš, tai kas nors kitas tą padarys. Verčiau 
būsiu aš pats, nes kitas, ko gero, bus dar žiauresnis". 
1V85.I.23

Klek kartų esu girdėjęs tokį teiginį iš prižiūrėtojų, 
tardytojų, kalėjimo psichiatro lūpų’. Ir išgirdau jį vėliau 
iš vieno Vakarų Vokietijos biznieriaus burnos: "Jei aš ne
parduosiu Sovietų Sąjungai savo vamzdžių, juos parduos 
mano konkurentas. O aš, matai, turiu 1500 darbininkų sa
vo įmonėje ir tektų juos pasmerkti nedarbui".. Tuo pat 
metu mes, kalėjime, - atsisakinėjom dirbti, nes mums at
rodė gėdinga savo darbu stir pinti visuotinos priespaudos 
režimą. Savaime suprantama,*už tai atkertėdavome šal
tose vienutėse, karceryje, bet kiekvienas žinojo tą vieną 
dalykąf’Jei aš taip nesielgsiu-Įkas gi kitas už mane pasi
elgs. Ir jei taip nesielgti dabar, tai kada gi ?'.’’ Pasaky
kit man katras iš jų - tas žmaįus ar mes- buvo laisvas?

Polinkis į kompromisą diktuoja visus, maždaug tuos 
pačius savęs pateisinimus- ten, ir čia:

- Ką aš galiu padaryti pats vienas ? ...
- Jei ne aš, tai atsiras kitas...
- Verčiau nieko nedaryti, antraip bus dar blogiau...
- Betkuri valdžia paremta smurtu.Geriau turėti šitą, 

nei kitą...
- Neįtikėtina, kad jie trokštų karo. Jie žmonės, kaip 

ir mes. ..
- Verčiau laikytis ramiai. Laikas viską sutvarkys...
Yra šimtai tokių "alibi” - pasiteisinimų, bet jų pras

mė viena ir ta pati: nieko nedaryti.Kapituliuoti'. Kelias 
vergijbn nusėtas tokiais "alibi", kaip kad pragaras yra 
grįstas gerų norų grindiniu.

Ar mes geresni? Ar mes blogesni? Nei taip, nei 
ne'. Žvelgdamas į praeivių veidus, aš atpažįstu man žino
mus tipus. Šitas - tai ramus,įbaugintas biurokratas.Ši
tas galėtų būti partijos sekretorium. Anas- skundiku. 
Dar kitas - kaliniu. Žinomi personažai. Jie tik dailiau 
apsirengę, jų veidai, judesiai neišduoda dar,kad jie žino 
roles, kurios jų /aplinkybėms susidėjus/ lauktų.

Pačiu didžiausiu atradimu yra tai, kad žmonės visur 
nepaprastai panašūs. Tai optimistinis atradimas, jei ma
tosi, kad vieną dieną mes tapsim tokiais žmonėmis, kaip 
šičia. Bet jeigu manysime,kad gyvenimas čia gali pasi
daryti tokiu, kaip kad tenai- tai pesimistiškas atidengi - 
mas. Gali šaukti, kiek nori, nieko jiems neišaiškinsi. Pa
prasta tiesa yra toji, kad mes tai žinome, o jie dar ne...

Vladimir Boukovsky. Cette lancinante douleur de la liber- 
tė . Lettres d'un resistant russe aux OccidentauxParis, 
Laffont, 1981. Traduit du russe par Nikita Krivochėine.

/Vertimų seriją parengė KLM./.

"HOMO SOVIETICUS" PRIERAŠAS

G. Vladimovo "IŠTIKIMASIS RUSLANAS"
Paskutinis Bukovskio sakinys "Paprasčiausia tiesa y- 

ratoji, kad mes žinom, o jie ne", lygiai kaip visuotinas 
disidentų nusivylimas Vakarais, galbūt vaizdžiausiai pa
rodo, kaip sunku perprasti "homo sovieticiis" psichologi - 
ją ir aplamai ideologinės indoktrinacijos poveikį į žmones. 
Štai kodėl turistų ir net užsienio korespondentų pasakoji - 
mai tokie naivūs. Sovietinė buitis košmariška, tiesiog 
kafkiška.. . Nenuostabu, kad apie ją rašydami užsienie - 
čiai neišvengiamai pažeria anekdotų bei Frevano radijo hu
moristinių perlų. Gal iš viso (daug kas taip mano) vien 
grožinė literatūra, ypatingai parabolės - pasakėčios - sak
mės sukirpimo veikalai, vieni tegali perteikti tos uždaros, 
aklinai užaklinėtos visuomenės, dvasią. Ne kokie repor - 
tažai ar kelionės įspūdėlių žiupsniai.

(bus daugiau)

DĖMESIO
MALONŪS ’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SKAITYTOJAI ,

Šiais metais minėsime 45 metus nuo pirmojo "Nepri - 
klausomos Lietuvos" numerio pasirodymo, su steigėjų pa
sirinktu obalsiu;"už Lietuvos išlaisvinimą - už ištikimybę 
Kanadai 1 "

Daugelio "NL" pirmųjų steigėjų , skaitytojų, bendra - 
darb ų ir redaktorių jau seniai nebėra mūsų tarpe.

Laika* diktuoja kiekvienai egzistencijai , ir anksčiau 
pabrinkti darbo metodai reikalauja naujų krypčių^ naujų 
būdų.

Taip įr mūsų laikraščio '.'Nepriklausomos Lietuvos " 
ke'yje teko prisitaikinti prie bėgančio laiko reikalavimų.

Pradžioje laikraštis buvo leidžiamas bendrom sutelkti
nėm jėgom nesiekiant pelno. Vėliau, po 7-8 metų buvo 
pers’tvarkyta ir Įsteigta laikraščiui leiati "Nepriklauso
mos Lietuvos" bendrovė biznio pagrindais: gautas čarte - 
ris, kapitalui sukelti buvo išleisti Šerai - akcijos , kurias 
galėjo Įsigyti kiekvienas "NL" skaitytojas.

Laikui bėgant, skaitytojų gretoms mažėjant, kraštą 
palietus infliacijai, viskam brangstant šiuo metu tenka 
dairytis naujų būdų lietuviškam spausdintam žodžiui išlai
kyti - ieškoti kitokių galimybių ir paramos iš krašto insti
tucijų ir "NL" skaitytojų, pelno nesiekiančioje formoje 

(atsisakant biznio formulės, kuri šiuo metu yra nuostolin - 
ga : jokių spausdinimo darbų neatliekame).

Jei prieš 40 metų "NL" B-vės šėras - akcija turėjo sa
vo vertę , šiandieną, pinigo vertei kritus, ir jo vėtė la
bai sumažėjo . "Nepriklausomos Lietuvos" B-vės valdy - 
ba, apsvarsčiusi padėtį, jau anksčiau kreipėsi į "NL" 
skaitytojus , prašydama turinčius "NL" šėrus - akcijas 
jas dovanoti mūsų savaitraščiui

Į Va'dybos prašymą iki šiol maloniai atsiliepė šie 
skaitytojai ir savo turimus šėrus - akcijas padovanojo 
"Nepr!k'ausomai Lietuvai" : J. ASTRAVAS-7 šėrus, K. 
TOLIUŠIS - 6, V. TREČIOKAS - 4, Č. JANUŠKEVIČIUS - 
2 K, SITKAUSKAS - 2, A. PETRAITYTĖ -1, A. SALA- 
DŽIUS - I, St. MORKŪNAS - 2, V. DAUGE LA VIČIENĖ 
20, K. MILERIS- 1. P. KLEZAS - 10, Ig. PETRAUSKAS - 
5 , B. MOZŪRAS - 3, A» VAZALINSKAS - 3, A. SUT - 
KAITIENĖ - 1, J. MALAIŠKA - 1 ; J. ŠARAPNICKAS - 24, 

Romas VABOLIS - 6, K. DULKYS - 10, P. DAVAINIS - 2, 
C. EFFERTAS - 1, ,A. ŠULAITIS - 1 ir VI. BAKUNAS - 4.

"NL" B-vės Valdyba bus labai dėkinga visiems , ypač 
turtinus mirusiųjų ir organizacijų šėrus, kas sudaro be

veik 50% visų išduotų šėrų, kad pasektų pirmųjų pavyz - 
džiu ir šėrus padovanotų "Nepriklausomai Lietuvai". •

Visų aukotojų pavardes skelbsime "NL" laikraštyje ir 
būsime labai dėkingi - ,.NL,. yALpygA

APIE FUTBOLĄ
Tai seniausioji sporto šaka Lietuvoje, tačiau ji aukš - 

čiau Pabaltijo kraštų neiškopė.
Pirmos tarpvalstybinės futbolo rung

tynės buvo 1923 metais Kaune prieš Estiją, prieš kurią pra
laimėta O-5. Tos rungtynės buvo istorinės: viena ,iš viso 
pirmosios, antra, Lietuvos rinktinėje vartininkas buvo 
transatlantinis lakūnas Steponas Darius. Toliau 
prieš estus tarpvalstybinės rungtynės vykdavo kasmet. 
1924 m. laimėta Kaune 2-1.

Su Latvija pirmosios rungtynės 1924 m. pralaimėtos 
2-4. Pirmoji pergalė prieš latvius buvo 1932 m. : l-O.

Minėtina graži pergalė prieš Suomiją l-O, 1934 m., ir 
tai buvo pasiekta po katastrofiško prakišimo prieš suomius 
1933 m. , Helsinkyje 2-9.

Be to, nuo 1928 m. kasmet vykdabo Pabaltijo furbolo 
turnyras. Lietuva laimėjo meisterio vardą 1930 ir 1935 m.
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Senelio Meilė
' (tęsinys )

-Neskubėk Joneli,-draudė mane Mykolas. - Laiko tu
rime. Aš šiandien noriu šį tą papasakoti iš savo gyveni
mo praeities. ..Aš noriu daug kalbėti... Mane pajuokia 
kaimynai... .Sako, kad aš užsidaręs ir nebendrauju su 
žmonėmis, nes esu raganius.. .Visokių priekaištų man at 
randa.. .Nudvesia keno karvė, tai jie kaltina mane. .Sako, 
kad mano akys užkerėjusios tą gyvulį...

Seneli® palingavo galvą. Jo veide atsirado daugiau 
raukšlių. Iš upės įvažiavome į ežerą.

- Neimk, dėde, perdaug į galvą. Bendrai apie jus taip 
blogai negalvoja. Galbūt tik prikiša jūsų tylią vienatvę, 
vengimą žmonių, - padrąsinau aš, matydamas, kad jis trupu
tį suabejojo tęsti savo pasakojimą.

- Čia tai jų teisybė, - pasikeitė vėl Mykolo veidas. - 
Jau seniai aš vengiu žmonių. ..Jau seniai aš gyvenu tokį 
vienuolišką gyvenimą.. .Galbūt greit važiuosiu į amžinuo
sius namus.. .Gal greti teks palikti šitą ašarų pakalnę, ku
rioje išgyvenau gana ilgą laiką.

- Dar tvirtas esi, dėde, dar ilgai gyvensi, - pertrau - 
kiau aš, norėdamas padrąsinti jį ir pakelti ūpą toliau tęs
ti pasakojimą.

Anksčiau toks kalbos pertraukimas seneliui Mykolui 
netikdavo. Bet šiandien aš jaučiau ,kad į mano išsišoki
mus jis nereaguoja.

Mykolas nusišypsojo.
- Senatvė palenkia taip pat ir tvirtus pečius, - pridė

jo. - Š ian die n, vaikščiodamas po sodą, nutariau aplanky
ti tave, Joneli. ..Kada tu stovėjai prieš veidrodį, pakeitęs 
uniformą į naują civilinį apsirengimą, man pasivaideno to
lima praeitis.. .Prieš akis atsistojo toji atmintina diena, 
kada aš turėjau atsisveikinti su vienu mylimu žmogumi , 
kuris paliko mano širdyje skausmą.. .Tas skausmas pa - 
sikartoja ir šiandien, nors daug metų prabėgo.. .Stovėda
mas prie tavo lango, aš vietoje tavęs, Joneli, įsivaizda - 
vau save, .aną pavasarį... Aš būdavau toks pat vienišas, 
kaip tu. Dažnai vienas irkluodavausi po ežerą.. .Aš su ta
vim esu atviras todėl, kad tavo charakteris labai panašus
į manąjį. Aš jaučiu,kad tu mane supranti ir nepasijuoksi 
iš manęs senio. Iki šiol savyje nešiojau tą paslaptį,bet da 
bar aš noriu pasidalinti ja su tavimi. Aš nenoriu nusi
nešti tos paslapties, kaip daro kiti... Mat, išpasakotas 
skausmas padalijamas į dvi dalis.. .Anksčiau negalėjau ta 
vęs suprasti,bet vėliau negalėjau surasti patikimo žmo - 
gaus... Nenorėjau susilaukti dar daugiau šmeižti}... Š ian- 
dien aš tau pasakysiu... Žinau, kad tos paslapties neišne
šiosi po pakiemius...

- Ne,dėde,manim gali pasitikėti,- nors pats nuravi - 
dau tai pasakęs.

- Žinau aš tave.. .Nors tu dar jaunas,visas gyveni - 
mas stovi prieš tavo akis, bet tu man visuomet būdavai 
meilus. Aš prisimenu tavo gimimą. Tu buvai toks silp
nutis. Sunki liga sukaustė tavo silpną kūnelį.Daktarai sa
kė, kad tu greitai mirsi, bet tu pasveikai. Aš puikiai at - 
simenu tavo kūdikystės ir vaikystės metus. Tu buvai la - 
bai jautrus. Kitoks negu kiti apylinkės vaikai. Aš atsime
nu, kada tu, nors ir svetimam, nuskriaustam būdavai visuo
met jautrus ir padėdavai.

- Mane taip mokė tėveliai, prisiminiau tėvus.
-A š žinau, bet ne visi paklauso...
Aš jam negalėjau atsakyti. Mano veidas paraudonavo.
- Iš mažens, iš mažų dalykų suskristalizuoja charak

teris
- Galbūt, - nusileidau.
-Aš šiandien tau papasakosiu,kokia buvo mano jau - 

nystė... Buvau vienturtis sūnus, bet mano tėvai buvo la - 
bai neturtingi. Tėvą labai retai matydavau namuose.Daž
nai važinėdavo biznio reikalais į Rygą:veždavo linus,grū
dus, obuolius. Labai mažai jis uždirbdavo. S markiai gerda
vo. Didesnę dalį uždarbio pravarydavo pro butelį. Į namus 
parveždavo tik trupinius. Mano vargai sukosi motinos 
prieglobstyje. Ji buvo gera,bet truputį per staigi.Kada bū
davo reikalas- visai nebardavo,bet dar pagirdavo, o už 
mažą prasikaltimą- nupešdavo ausis. Mes labai gerai su
gyvenome. Laikydavome bendrą frontą prieš tėvą, skaity
davome jo parvežtus grašius...Taip slinko dienos. Skai
tyti išmokau pas parapijos vargonininką, o rašyti išmokė 
klebono šeimininkė. S u visais gerai sugyvenau, bet vengiau 
glaudžios draugystės. Aš pamačiau, kad dalis mano pa - 
žįstamų buvo geri tik akyse, o už akių pajuokdavo, apjuo - 
dindavo. Man įgriso tokie veidmainiavimai. Aš pradėjau 
pamilti vienatvę... Pasiimdavau laivelį ir išplaukdavau. 
Žuvaudavau po upelio pakraščius, nes tuo laiku dar nebu
vo šito ežero. Šiandien,kur banguoja ežero vandenys,bu
vo miesto ūkininkų ganyklos, o už tų ganyklų stovėjo gra
fų rūmai. Dažnai aš nuslinkdavau į dvaro parką. Pazvelg - 
davau į tuos dvaro rūmus. Žiemą ten gyvenimas apmirda
vo, bet vasarą, kada grafai su savo svečiais sugrįždavo 
iš Prancūzijos, gyvenimas virdavo kaip katile.

Savo svajonėse sudarinėjau planus patekti į dvaro rū
mus. Nežinau, ką būčiau - paaukojęs tokiam žmogui, kuris 
būtų man padėjęs įsikurti tame dvare...

Ežero paviršius atrodė kaip stiklinis. Tik laivelio pir- 
magalis sutrupindavo tą paviršių, palikdamas mažas ban
gelės. Iš vieno šono matėsi didžioji sala, kurioje bėgiojo 
vaikai, palikę miestelio triukšmą, o iš kitos pusės buvo ap 
leista ’’Kaziuko Pakaruoklio" sala, į kurią užklysdavo 
žmonės tik rudenį pasiskinti skanių ir pribrendusių riešu
tų.

- Bet likimas buvo man palankus, - tęsė toliau Myko
las. - Mano dėdė,motinos brolis,gyveno Rygoje. Aš jo ne
pažinojau, nes jis nė karto neaplankė mūsų. Vieną kartą aš 
4 psl.

* ATSIŲSTA
MUZIKINĖ KŪRYBA

RETAI girdime apie muzikinės kūrybos išleidimą. Tad 
žinomo kompozitot iaus Jono švedo kūrinių laida tikrai 
džiugi ir sveikintina.
• Jonas Švedas. SONATA NO. I SMUIKUI IR FORTEPIJO
NUI. Poco lento. Poco allegretto. Andante(smuiko solo). 
Allegro con troppo ma energico.

Parašyta 1961 metais. Spausdinama iš paties kom
pozitoriaus paruošto rankraščio. Chicaga : Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 1984.

Teisės Aldonos Stempužienės-Švedienės. Mecenatas- 
Eugenijus Čuplinskas. 32 psl.
• Jonas Švedas. KOMPOZICIJOS FORTEPIJONUI. Fuga 
B minor. Du muzikiniai škicai. Sonata Breve. Four Unsin
gular Pieces. Pirmieji trys veikalai spausdinami iš paties 
kompozitoriaus paruošto rankraščio. Chicaga. Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 1984. 44 psl.
• Jonas Švedas. POKALBIS SU MIRUSIAIS VAIKAIS. Bal
sui ir dviems fortepijonams. Žodžiai Algimanto Mackaus. 
Chicaga. Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas,1984.

Teisės Aldonos Stempužienės-Švedienės. 52 psl.
Kūrinius spausdino M. Morkūno spaustuvė.

"LIETUVIŲ DIENŲ" žurnalo gruodžio mėnesio numeryje 
randama:

Dr. Tomo Žiūraičio "Žodžiai iš dangaus", dr. K. Bobe
lio "Lietuva bus laisva", G. J. Lazausko "Ką VLIK-o tary
ba veikė", Alės Rūtos recenzija - J. Gliaudos "Baltos Vė
liavos", Klevos Vidžiūnienės "Kaip visi kiti", J. Laučkos 
paskaita "Ką ALT-a nuveikė", J. Brazaičio-"Naujų knygų 
lentynoje" w

Anglų kalbos skyriuje randame:
Rūtos Skiriūtės ir Vinco Skiriaus "Pasikalbėjimas 

Linu Kojelių", "Sovietai ruošia karui Latvijos vaikus", 
Vinco Bernotos "Kalifornijos lietuvių kadras XXIII-oje O- 
limpiadoje".

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis. Viršely
je- Lino Kojelio nuotrauka.

"L. D. " prenumerata 20 dol. , Kanadoje 25 dol. Prenu
meratas siųsti : "L. D. " Redakcijai, 4364 Sunset Blv. , L, A. 
Ca. 90029. U.S.A.
nuvažiavau su tėvu į Rygą. Aplankiau dėdę. Dėdė buvo la
bai gerai įsikūręs. Turėjo mažą dirbtuvėlę. Buvo "rimo- 
rius" - taisė senus ir siuvo naujus arkliams pakinktus.Iš
sikalbėjome. Aš patikau dėdei. Jis paprašė mano tėvo,kad 
paliktų mane pas jį, nes jis turįs labai daug darbo. Tėvas 
sutiko palikti mane Rygoje pas dėdę...

Ir taip palikau aš savo namus. Neteko net atsisveikin
ti su motina. Mėtaką turtelį,kurį buvau palikęs namuose, 
atvežė tėvas. Dėdė buvo gerta amatininkas, mokėjo darbą, 
turėjo daug užsakymų, bet buvo labai šykštus. S kr įaudė 
darbininkus, kurie pas jį dirbdavo, buvo priekabus. Nors 
uždirbdavo nemažai, bet jo namuose nesimatė prabangos . 
Kada ateidavo šventės, buvo daug barnių su žmona. Ji no
rėdavo nusipirkti ką nors geresnio, o dėdė piestu šokdavo: 
keikdavo žmoną, aprėkdavo darbininkus. Iš pradžių dir - 
bau tik už valgį, nes buvau tik mokinys. Retkarčiais pri - 
mesdavo pusrublį. Mokiniu būdamas tenkinausi. Kada pra
mokau amato, pradėjau pykti ant dėdės. Prašiau daugiau 
pinigų, bet dėdė nesutiko - išnaudojo mane. Kentėjau, bet 
kančia turi taip pat savo ribas. Buvau jaunas, norėjau pa
sipuošti ir gyventi kaip kiti turtingieji amatininkai, kurių 
labai daug buvo Rygoje, pramonės centre. Vieną vakarą 
sėdėjau vienas dėdęs namuose. Dėdė su teta buvo išėję pas 
kaimynus. Tą vakarą atsilankė dėdės pažįstamas, tokio 
pat amato žmogus kaip ir dėdė. Daug kartų aš jį matydavau 
dėdės namuose, bet vienam neteko su juo išsišnekėti.Pa
klausinėjo apie darbą, apie užmokestį. Labai nustebo, kad 
dėdė mari nemoka, o tik iš malonės primeta kokį pusrub
lį. Pakvietė jis mane dirbti savo dirbtuvėje. Aš nežino
jau ką daryti. Nepasitaręs su dėde,aš bijojau priimti jo 
pasiūlymą. Jis prižadėjo didelį užmokestį. Tą patį vaka
rą aš pasakiau dėdei, kad jis duotų man nuolatinį atlygini
mą, o ne tik nugraužtą kaulą kaip alakanam šuneliui. Dė
dė užpyko. Prižadėjo mokėti, bet jo pasiūlytoji suma ne
siekė net trečdalio jo pažįstamo paskirtos sumos. Palikau 
aš dėdę ir pradėjau dirbti naujoje dirbtuvėje, pas dėdės 
pažįstama.

Gyvenimo ir darbo sąlygos pasikeitė. Naujas darbda
vys nerėkė ant darbininkų. Netrukus aš pasidariau dar
bovietėje savininko dešinioji ranka. Mano uždarbis dar 
padvigubėjo. Kartą net pasiūlė atostogų. Žadėjo ir jas ap
mokėti. Išsirengiau į kelionę aplankyti tėvus. Motina bu
vo visai susenusi, tėvas vis dar laikėsi, bet nebegalė jo nu
važiuoti į Rygą. Laikė miestelyje mažą krautuvėlę, bet 
iš tos krautuvėlės pelnas buvo menkutis, kad, kaip jis pats 
sakydavo, vargiai užsidirbsiąs grabui nusipirkti. Grįžęs 
atostogų, aš išvaikščiojau yisas tas vietas, kurias jaunys
tėje buvau pamėgęs. Aplankiau dvaro parką. Buvo vasa
ra. Dvaro rūmuose girdėjosi muzika, dainos. Taip norė
jau peržengti rūmų slenkstį, bet baimės jausmas sukaustė 
mane. Atsimenu, kaip šiandien, atsisėdau ant žolės. Bi
telės skraidė po orą, dirbo, rinko rtiedų. Saulė kepino, dva 
ro parke čiulbėjo paukšteliai. Aš svajojau ...

Stiprios rankos supurtė mane. Staiga atsisuku ir 
pamačiau parko sargą. Jis ant manęs rėkė. Sakė, kad 
parke yra draudžiama vaikščioti. Žadėjo paleisti piktus 
šunis, kad pamokytų neklaužadas. Aš teisinaus. Mela
vau. sakiau, kad nežinojau, kad atvažiavau aplankyti savo 
senų tėvų, iš Rygos. Sargas atsileido, pradėjo klausinėti 
apie Rygą, pasisakė, kad jis gimęs Rygoje. Pasipasako - 
jau apie savo išmoktą amatą Rygoje. Pasirodė, kad dva - 
rui buvo reikalingas "rimorius" - pakinktų taisytojas) nes 
senasis jau nepajėgė sutvarkyti. Dvaro sargas liepė pri - 
si statyti man dvaro darbų prižiūrėtojui. Žadėjo ir pats 
pasikalbėti su prižiūrėtoju... ’

paminėti:

KALENDORIUS
LITHUANIAN CALENDAR

KALENDORIUS - 1985. Jau vienuolikti metai leidžiamas 
Toronto Prisikėlimo Parapijos Ekonominės Sekcijo® ka
lendorius knygos formoje. Kalendorii} paruošė Stasys Pra 
kapas. 208 psl.,tiražas 3.000 egz.

Kalendorius gausus nuotraukomis, piešiniais ir dekora
tyvinėmis vinjetėmis, proza, poezija, juokais, medicininiais 
ir virtuviniais patarimais,lietuvių profesionalų skelbi - 
mais, lietuviškųjt} įstaigų pasigarsinimais. Nemaža ran
dame ir poezijos iš Sibiro bei keletą aprašymų iš tėvy - 
nėję pasirodžiusių spaudinių.

Iš KALENDORIAUS -1985

PRADŽIA
Jei valgysi

manų košytę, dievaž,
Dar vieną žaisliuką

nupirksiu tau aš.
Jei tu pirštuliukų

nekiši į nosį,
Oranžinį kamuolį

spardyti duosiu
Jei tu nedraskysi

broliukui akių,

Aš tau paieškosiu 
kišenėj smulkių.

Jei lovoj balutės 
nepadarysi,

Nupirksiu saldainių - 
skaniausių ’’Irisų”.

Ir auga pilietis, 
riebuilis, gražus, 

Nuo lopšio pripratintas 
imti kyšius ’.

J. Laurinavičius

IŠ SIBIRO-
Pasiilgau Tavęs...
Pasiilgau tavęs, dukra aisčių šalies,
Pasiilgau šviesiųjų kasų,
Liūdna man be plakimo tavosios širdies, 
Be gilių llnažiedžių akių.

Aš menu dar tave lyg pavasario sapną,
Auštant rytui vaikystės manos,
Kaip tą dainą, kuri tylumoj nuskambėjo 
Ir negrįš niekada, niekados...

LIETUVIŲ PRIEŽODŽIAI
- Ten, kur juoktis uždrausta, paprastai verkti nelei
džiama.
- Reikia kartoti senas tiesas, nes žmonės jų neprisime
na.
- Tiktai kvailys darbe sėdi sudėjęs rankas, protingas už
kelia kojas ant stalo.
- Brangink žodžius’. Kiekvienas gali tapti tavo paskuti - 
niuoju.
- Vietoj vienos moters, kuri iš vyro padaro kvailį, esti
1OO, kurios iš kvailio vyrą padaro.
- Vasarėlė motinėlė, o žiemelė- močekėlė.
- Laukinė kiaulė” skamba kurkas iškilmingiau, negu 
tiesiog "kiaulė”.

- AŠ pats nejutau, kaip greit parskubė- 
Papasakojau savo tėvams. Visi kartu

Patekti į dvarą buvo labai sunku, čia laimė 
kaip iš dangaus. Dvare buvo labai gerai ap-

- Koks supuolimas, - neiškenčiau neprataręs.
- Taigi, - atsiduso senukas.
Laivelis jau buvo įvažiavęs į ’Mirties Baseiną". Aš 

atleidau irklus. Įtempiau ausis, kad galėčiau viską iš
girsti, nes kartais senelio balsas būdavo toks silpnas. 
Matyt, jis bijojo smarkaus susijaudinimo. Bijojo, kad ne
išgirstų kokia pašalinė ausis. '

- Nuo to laiko prasidėjo mano tikrasis gyvenimas, -
tęsė senukas, 
jau į namus, 
džiaugėmės, 
man nukrito,
mokama. Grafai į dvaro išlaidas mažai kišo savo nosį . 
Neapsirikau. Rytojaus rytą gavau šaukimą prisistatyti į 
dvarą. IŠsipuošiau, kaip į didžiausią šventę, nors mane 
kvietė ne puotai, bet dirbti. Dvare visos priėmimo cere
monijos buvo greitai atliktos. Matyti, parko sargo žodis 
buvo labai svarus. Man uždėtos pareigos buvo nemenkos 
ir atlyginimas buvo gana aukštas, didesnis už Rygoje gau
tą atlyginimą. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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19 PADANGES MIELOS
f IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

MIRĖ JUOZAS LINGYS

Eidamas 66-tuosius me
tus, mirė prof. Juozas Lin - 
gys, Lietuvos Liaudies Dai
nų ir Šokių Akademinio An
samblio vyriausias šokio 
meisteris nuo 1946 m. Šias 
pareigas ėjo iki 1982 m. pa
baigos.

Prof. J. Lingio dėka sceni
nis lietuviškasis liaudies šo
kis išsivystė į savarankišką 
meno šaką. Jis pats atkūrė 
ir sukūrė daugiau kaip 170 
liaudiškų šokių. Buvo laimė - 
jęs Lietuvos valstybinių pre
mijų ir nusipelnusio liaudies 
artisto titulą.

J. Lingys daugelį metų 
buvo paskyręs ir pedagogi
niam darbui, išaugindamas 
choreografijos specialistų. 
Parašė taip pat ir reikš - 
mingų darbų šokio istorijos 
klausimais.

• Kauno Politechnikos Insti
tuto Dainų ir Šokių Liaudies 
Ansamblis NEMUNAS gas
troliavo Prahoje ir kitur Če
koslovakijoje.

LIETUVIAI ŽAIDŽIA KINIJOJE

Vilniaus ŽALGIRIO futbo
lininkai buvo nuvykę į Kiniją 
žaidynėms su vietinėmis ko
mandomis. Vienas pralai - 
mėjo, o kitas laimėjo. Abu 
įvarčius įmušė Rasiukas.

PAGERBS MIŠKINI
Vilniuje, Lietuvos Minis

trų Taryba pavedė įrengti 
memorialinę lentą prie na
mo Vilniuje, Antakalnio gt. 8, 
kuriame gyveno poetas An - 
tanas Miškinis ir pastatyti 
antkapį ant jo kapo.

Kaip prisimename, poetas 
buvo pagerbtas ir trėmimu į 
Sibirą. . . remiantis Stalino 
išmintimi ir komunizmo 
skelbiama tautų'’brolybe" ir 
"lygybe". O Miškinis buvo 
net ir ne "buržujus", o tikras 
liaudies vaikas.
• Penki geriausi baleto 
meisteriai išsiųsti gast
rolių į Japoniją. Jų tarpe 
Lietuvos Valstybinio A ka- 
deitoinio Operos ir Baleto 
Teatro solistai N.Beredi- 
na ir Petras Skirmantas.

Juozo GRUODŽIO gatvė

ATIDARYTAS KOMPOZITORI AUS 
J. GRUODŽIO MEMORIALINIS 
MUZIEJUS

Kaune, Žaliakalnio pakraš
tyje, Utenos gatvėje nuo 1932 
m. iki pat mirties gyveno žy
mus lietuvių kompozitorius 
Juozas Gruodis.

Praeitų metų gruodžio 21 
d. , jo gyventame name, res
tauruotame pagal Paminklų 
Restauravimo Instituto pro
jektą, įrengtas jo memoria
linis muziejus. Eksponatai 
supažindina su komp. J. Gruo
džio kūryba ir gyvenimu. Jo 
žmona perdavė muziejui jo 
biblioteką, rankraščius,bal
dus. Taip pat matomos gai - 
dų,dokumentų, straipsnių fo
tokopijos, kompozitoriaus 
mokinių padovanoti ekspona
tai.

Memorialinis Juozo Gruo
džio muziejus buvo atidary
tas jo 1OO metų gimimo su
kakties išvakarėse. Įvairūs 
muzikos kolektyvai bei mė - 
gėjai, solistai. Specialūs 
koncertai buvo surengti Vil
niuje, Kaune ir Šiauliuose.

J. Gruodžio kameriniai 
kūriniai buvo grojami ir 
Klaipėdoje, Radviliškyje ir 
kitose vietovėse.
• Išleista naujausia poetės 
Janinos Degutytės knyga-ei- 
lėraščiai vaikams "Baltas 
Gulbių Sostas". 95 psl. , 30 
tūkstančių egzempliorių.
NAUJAS MOTORINIO 
DVIRAČIO MODELIS

Šiauliai- tai dviračių ga
myba pagarsėjęs miestas . 
"Vairo"gamykla išleido nau
jausią modelį, kuris turi ko
jinį užvedimo starterį, ke 
lių greičių variklį. Ratai 
plačių padangų, o benzino 
bakas sutalpintas į rėmo 
vamzdį. Ant jo patogu už
sėsti tiek vyrui, tiek mote - 
riai, vairas aukštas ir išlenk
tas taip, kad tiktų įvairaus 
ūgio žmogui. Tuo motoriniu 
dviračiu, pavadintu "Šauliai- 
T'galima važiuoti iki 40 km 
greičiu per valandą.

Kairėje matome šio mo
delio pavyzdį.

AR PASKAITAI , SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
PASAKŲ ? JOSE RASI IR GROZIO IR JUMORO IR IŠMINTIES I

Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hamilton 

JEIGU

f AA CENTRINĖS ;

‘ 273-7544 
523-9977 

489 - 3693 
522-8392

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

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

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS' SUSIRINKIMĄ; SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 1122 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

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

JONUI R.: 337-8637
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

GRAŽIAUSIU: L

Kaune ir jo vardu pavadinta aukštesnioji muzikos mokykla

• Vytauto Karaliaus knyga 
"Žolė Trojos Arkliui" iš
leista Vilniuje. Tai epigra - 
mų, aforizmų, satyros ir pa
radoksų knyga. 184 psl. , 14. 
tūkstančių egzempliorių.

• 1984 m. išleista serijos 
"Kalba ir Žmonės" dvi kny
gelės: Antano Balašaičio 
"Žodžiai ir Žodynai" ir Sta
sės Krinickaitės "Kalbų 
Raiškos Savitumai".

Abi knygelės įdomiai pa
rašytos, rūpestingai pareng
tos. Vienoje kalbama apie 
žodynų rinkimą ir žodžių 
įdomesni vartojimo atvejai 
liaudiški pasisakymai. Ki
toje- atkreipiamas dėme - 
sys į veiksmažodžių, varto
jimą ir žodžių junginius.

Kaip rašoma, abi knyge - 
lės labai naudingos visiems, 
ypač studijuojantiems filo
logiją. Nepažymėtas tiražas,
tik pasakoma, kad vos pa - 
sirodžius knygų lentynose, 
buvo bematant išpirktos .

NAUJOS ŠIENAVIMO 
GRIOVIUOSE MAŠINOS

Melioracijos griovių šlai
tuose bus šienaujama naujo
mis specialiomis mašinomis, 
kurias pradėjo gaminti Šiau
lių mechaninės gamyklos 
Kuršėnų ceche. Pirmosios 
tokio pobūdžio mašinos jau 
išsiųstos apylinkių meliora
toriams.

KAUNO "ŽALGIRIO” 
KREPŠININKAI - PIRMŪNAI

Kauno "Žalgirio" krepši
ninkai, dalyvavę Europos tau
res laimėjusių komandų žai
dynėse, laimėjo paskutinių - 
sias rungtynes prieš Kijevo 
ASK krepšininkus. "Žalgiris" 
laimėjo 92:85. Tai 15 -toji 
pergalė čempionate.

Geriausiai pasižymėjo A. 
Sabonis, R. Čivilis ir R. Kur
tinaitis. A. Saboniui buvo į - 
teiktas geriausio turo vidų - 
rio puolėjo prizas.

Planuojama antroji laida. • Folkloro vakaras, sureng- 
Gal, lietuvių kalbą ujantko- tas Vilniuje, Meno Darbuoto- 
lonistams rusams su Krem- '‘jų Rūmuose buvo skirtas me
ilaus diktatorių palaima , /notyrininkės profesorės Jad- 
nereikėtų perilgai planuoti vygos Čiurlionytės 85 m.
išleidžiant antrąją laidą. jubiliejui.

APIE MŪSŲ TAUTINIUS ŠOKIUS
Dažnai matome scenoje šokant lietuviškus tautinius 

Šokius, o ne vienas iš mūsų ir patys dalyvaujame tautinių 
šokių grupėse, kurių yra daug įvairiuose miestuose.

Lietuviškieji tautiniai šokiai senovėje buvo Šokami ne 
scenoje, bet pasilinksminimuose, kaip dabar yra šokami mo 
derniškieji šokiai.

Senų senovėje Šokiai buvo sujungti su darbo, pabaigtu
vių ar kitokių įvykių apeigomis ir turėjo dar kitokią negu 
pasilinksminimo prasmę. Lietuviški tautiniai šokiai ski - 
riasi nuo kitų tautų šokių savo originalumu ir lietuviškomis 
savybėmis.

Tautiniai rūbai irgi skiriasi savo originalumu, spalvų 
deriniais skirstoma į aukštaičių, dzūkų, zanavykų, žemai - 
čių, Klaipėdos ir Vilniaus krašto sritis.

(Iš Vladas Vijeikis, "Lietuva" )

KAIP ATSIRADO ILGO GROJIMO PLOKŠTELĖ
Vieną vakarą 1945 m. Westport, Conn. , privačiame 

bute buvo grojama plokštelė : Brahmso II-sis Piano Kon
certas, solo, Vladimir Horowitz, diriguojant Toscanini.

Puiki muzika sklido kambaryje ir nutilo vėl ir vėl, kai 
reikėjo plokštelę pakeisti.

Serzintam tokių nutraukimų, dideliam muzikos mylė
tojui, išradėjui fizikui dr. Peter Carl GOLDMARK kilo 
ilgo grojimo plokštelės mintis.

Jis jau žinojo, kad ilgai trunkantis grojimas priklau
so nuo plokštelės sukimosi greičio, jos diametro ir tar
pų tarp rievių (grooves).

Klausant Brahmso draugo namuose, dr. Goldmark 
dar tą patį vakarą apsprendė techniškas ir matematiškas 
galimybes, kurios įgalintų groti Brahmsą ar kurį kitą 
kūrinį nenutraukinėjant taip dažnai .

Prireikė tačiau trijų metų bandymų, kol galima bu
vo pagaminti pirmąją ilgo grojimo plokštelę. Išradėjui 
pasisekė susiaurinti rieves, pakeitus šelachą (ant kurio 
iki to laiko buvo gaminamos plokštelės) į vinylitą. Tokia 
plokštelė buvo vienas iš apie 160 išradimų, padarytų dr. 
Goldmarko. Jis gimęs Vengrijoje, daugelį metų dirbo 
Columbia Broadcasting tyrimų direktoriui. Sulaukęs 68 
metų amžiaus, jis įsteigė savo privačią komunikacijos 
kompaniją Stanford, Conn.

C F MB UETUY1SKA 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

IŠRADINGAS SPAUDOS MĖGĖJAS

JAPONU PRIEŽODIS
Žmogui reikia dviejų metų, kad išmoktų kalbėti ir še

šiasdešimties- kad išmoktų"!aikyti liežuvį už dantų.”

DAUGIAU DĖMESIO MAISTUI
Nevisi įsisąmoniname, kad mūsų vartojamas maistas 

yra pagrindinė priežastis mūsų savijautos, taigi ir mūsų 
nuovargio bei nelankstumo, irzlumo, nervingumo, nugaros 
problemų ir netgi prislėgtos nuotaikos bei negalavimų. Mes 
kenčiame, jei mūsų kūnas yra perpildytas nuodingų atliekų 
(toxic waste), kurios susidaro vartojant klaidingai perdirb
tą maistą, perpildytą dirbtinais paskaninimais (flavors ) 
bei konservavimo medžiagomis. Tų nuodingų medžiagų su
sirenka kūne juo daugiau, jei mes diena iš dienos persival- 
gome.

Dar blogiau, jei tas mūsų maistas nėra tinkamai pa - 
ruoštas: jei jis yra pervirinamas arba perkaitinamas su 
riebalais (pav. , kad ir su alyva), ir jei po to dar pridedama 
žalingų prieskonių. Atsirandančios gleivės ir nuodingieji 
maisto likučiai kaip tik yra didžiausia priežastis chroniš
kų hegalavimų bei ligų, kurios vis labiau pavojingai plečia
si mūsų tarpe. Todėl nuo tinkamos dietos pasirinkimo pa
reina padidėjimas ar sumažėjimas gyvenimiško pajėgumo 
bei veiksmingumo.

Prieš 25 metus vienas iŠ 25 JAV gyventojų sirgo vė
žiu; gi šiandieną vienas iš 8 jau turi vėžio ligą ("Spotlight" 
nr. 52- 12. 24. 84). Mėsa, išbaltinti miltai,druska ir cuk - 
rus yra pagrindinė priežastis šios baisios besiplečiančios 
ligos, o taip pat ir kitų chroniškų ligų, kaip artritis, reu - 
matizmas. diabetas, aukštas kraujo spaudimas ir širdies 
ligos.

Svarbiausias gyvenimiško pajėgumo šaltinis yra natū
ralus maistas. Bet net ir to natūralaus maisto veiksmin - 
gumas gali būti sumažintas, jei tas maistas yra netinka - 
mai perdirbtas- arba perdaug išvirintas, ir tuo būdu suma
žintas to maisto gyvybinis pajėgumas.

Eilinis žmogus neįsisąmonina sąryšio netinkamos 
dietos ir jos nuodingumo, dėl kurio pradeda vykti negala
vimai. Dažnas paneigia savo dietos neveiksmingumą bei 
žalą. Sultingas jautienos kepsnis su keptom, gausiai pa - 
krautom sviestu bulvėm ir rūgščia grietine, kartu su salo
tomis riebiame padaže; ir toliau desertas - ledai, pajus ar 
pyragaičiai su kava. Toks maistas yra aukštai vertinamas, 
bet jo sąstate yra negalavimo priežasčių. Kiekvienas mū
sų yra pratęs valgyti tam tikrą maistą, kurį labai nenoro
mis keičiame, nors tai privalėtume daryti sveikatingumo 
sumetimais. Dažniausia į pasiūlymą pakeisti dietą,atsa - 
koma:"Esu persenas keisti savo įprastą maistą".

Vidutinis, kad ir išauklėtas žmogus šiame krašte daž
niausiai nėra girdėjęs, kad maistas ghli apnuodyti kūną ir 
kad iš to kyla įvairūs negalavimai. Tas apsinuodijimas 
prasideda kraujo tėkmėje, taigi gyslose, kai jos esti ap
kraunamos nesuvirškinto maisto likučiais, nenaudingais 
chemikalais, cukraus ir druskos pertekliais ir kalorijų li
kučiais, ypač naudojant išbaltintus miltus,kuriuose beveik 
nėra likę vitaminų, mineralų bei enzymų. Žmogaus kūnas 
negali ilgai pakęsti tų sukauptų nuodingų medžiagų krauju- 
je.nes tie nuodai sužeidžia švelnius audinius. Per pašalini
mo organus (ypač inkstus) organizmas mėgina su jais ko
voti. Bet jei tų maisto likučių pagamintų nuodų susirenka 
didelis kiekis, tai jų dalis vis tik pasilieka įvairiuose kū
no organuose, liaukose bei audiniuose.

Šitos nuodingos medžiagos susikaupia per ilgesnį laiką 
(net nuo pat jaunystės dienų) ir žaloja kūno narvelius juos 
silpnindamos ir sumažindamos jų atsparumą kenksmingo
mis bakterijomis, Jcurios puola ir pradeda klestėti susilp
nintuose audiniuose. Žmogus be laiko sensta ir yra vargi
namas įvairių negalavimų, nuo kurių atsikratyti tegalima 
pereinant į natūralų nesugadintą maistą.

Yra trys pagrindinės,ypač vyresnio amžiaus asme - 
nims, taisyklės: tinkamai naudoti natūralų maistą.tinka - 
mai mankštintis ir pozityviai galvoti. Iš tų trijų- pagrin
dinis dalykas yra maistas. Reguliarus gyvenimas, suregu
liuotas kūno svoris ir pozityvia veikla praleistas laikas - 
tai pagelbiniai jaunuoliškos senatvės atributai. Tai vykdy
ti tėra įmanoma, įsigyjant ryžtingumo ir apsisaugojant nuo 
1OO% nuodingų įpročių: rūkymo, vartojimo kenksmingų gė
rimų (alkoholio, Įvairių limonadų ar džindžirėlų, kavos, ar
batos bei azartinių žaidimų, kurie kartu su nesveiku mais 
tu vargina, sendina ir bereikalingai sutrumpina žmogaus 
gyvenimą. J. V a 1 i ū n a s

5 psl.
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už namų plana^

už taupymo s—tas

%

Ottawa

išleista 50
Pagal eilinę nu-

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

10-8 
10-8 
9-1 
9-12:30

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

MOKA:
9 % už 90 dienu term, indėl.
9) 6 % už 6 mėn. term, indėlius 

10 % už 1 metę term, indėlius 
1014% už 2 metų term, indėl.
10) 6% už 3 metų term, indėlius 
10)6 % už pensijų planų

už namų planą^
8/2 % už specialią taup. s—tą
8 % "
6 % už čekių s—tas (dep.)

DUODA PASKOLAS: E
Asmenines nuo ..
MortgiČius nuo ..

su nekeičiamu nuošimčiu
1 metu ...............  11)6 %
2 metu ................. 12 %
3 metų ................ ,12)6 %
( fixed rate)

. 9

., 9)6 %
, 10 %
i 10% %

10/2%
. 10 %

8/2%
8 %
6 %

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

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.. 10%% 
(variable rate)

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieni ai s ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 vir. iki 8 v.v.; šeštadieniais — 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 532-1149 M6F 1A6

Pirmutiniame ir didžiausiame v* jb bb m ■ j > 
TORONTO LIETUVIŲ K AK A/Vi AKREDITO KOOPERATYVE -----------”

AKTYVAI -VIRS 25 MILIJONŲ. DOLERIU

MOKA UŽ: 

90 dienų term, indelius . 
180—185 d. term. ind. ... 
Term. ind. 1 metų.........
Term. ind. 2 metų..........
Term. ind. 3 metų ........
Pensijų s—tą..................
Spec. taup. s-toB...........
Taupomąją s—tą,............
Depozitų—Čekių s—tą... 

........... 12 % 
10%% - 12)6%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmai). 9:30 v.r. — l.p.p.

KANADOS OPEROS 
ANSAMBLIO GASTROLES

Kanados Operos korpora
cija, veikianti O’Keefe Cent
re Toronte, nuo 1980 m.turi 
jau jaunąjį ansamblį, kuris 
nuo š.m. lapkričio 21 iki 
gruodžio 1 dienos gastrolia
vo Western Ontario Šarnia , 
Chatham,Brandford ir Lon
dono miestuose ir davė labai 
populiarią italų kompozito
riaus G.Puccini operą LA 
BOHEME.

Gruodžio 1 d., 8 vai. šia 
opera gėrėjomės Londono 
Universiteto Alumni audito
rijoje. Daugiau kaip 13 šimtų 
/nors auditorija turi virš 23 
šimtų sėdimų vietų/ žiūro
vai išgyveno pakilią nuotai -

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius ik: 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame nori ą gyvybe s p ag o1 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(travelers cheques). Neimame mokesčio užjšrajytus čekius 
bei apmokamas Įvairios sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
PLANUOJAMOS
ŠEIMOMS ATOSTOGOS WASAGOJ E , KANADOJE

Nuo šeštadienio, rugpiūčio 3 d. 2 vai po pietų 
Iki šeštadienio, rugpiūčio 10 d 12 vai po pietų.

suaugusiam 
7 — 11 m 
4 - 6 m.
2 - 3 m 

žemiau 2 m.

$ 65 00 
45.00 
35 00 
20.00 

. -0-

PROGRAMA VAIKAMS:
mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėms .

SEIMININKIŲ PAGAMINTAS MAISTAS .

NAKVYNE : nameliuose arba kambarįuose barakuose.

KAINA :
Šeimai nakvynė ir patalpos savaitei . $ 75.09 

MAISTAS : 
vienai savaitei : 

vaikui 
vaikui 
vaikui 
vaikui 

VIETA :
Franciskan Father’s Camp, New Wasaga, Ont.
Dalyvaujantiems nepilnų savaitę, pilnos savaitės kaina 
padalinama į 7 dienas ir padauginama pagal 
dalyvaujamą dienų skaičių

REGISTRUOTIS iki šių metų gegužės mėn. 20 d. 
pas Gabiją PETRAUSKIENĘ , 

c/o Jaunų Seimų Stovykla, 
1011 College St. , Toronto, Ont. M6K 3B3

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENį IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd,). 7:30 vai. .vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

PIRMŲJŲ METU 
’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 
KOMPLEKTAI KANADOS 
ARCHYVUOSE

’’ NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA "pradėta leisti Toron
te 1941 m. vasario mėn.,ir 
pirmuoju redaktoriumi buvo 
Viktoras Dagili s. Toron
te išleista tik 2 numeriai.

Nuo 1942 m. "NL"leidžia - 
ma Montrealyje ir iki 1947m. 
gruodžio mėn 
numerių, 
meraciją išleista 66 nume
riai, bet 17 numerių buvo 
dvigubi. Tada "NL" buvo 
mėnesinis žurnalas, spaus
dinamas rotatoriumi, maž
daug 36-40 pauslapių dydžio.

Marija Gudienė iš 
Montrealio perleido kelias
dešimt tų pirmųjų numerių 
Kanados Valstybiniams Ar
chyvams. Jie buvo surinkti 
jos mirusio vyro Leono Gu-

S akoma, kad Giacomo 
Puccini išgarsino trys jo 
operos:La Boheme, Tosca ir 
Madame Butterfly. Todėl gal 
ir Londono lietuvių nemažas 
būrys sugužėjo Alumni audi
tor! jon, nes klasikinės- ro
mantinės muzikos troškimas 
mūsų tarpe dar tebėra dide - 
lis, o operiniai spektakliai iį 
ne taip dažnai čia pasitaiko . \ 

La Boheme operą sudaro
4 veiksmai. Pirmasis rodo 
Paryžiaus Lotynų Kvartalo 
kukloką didelį kambarį, kur 
nelabai sėkmingas dailinin
kas Marcelio ir poetas Ro
dolfo sulaukia Kalėdų išva
karių. Patalpoje šaltoka, tad 
jie pakuria krosnį poeto Ro
dolfo sukurtu dramos veika
lu. Netrukus sugrįžta kiti 
šios vietos gyventojai:jaunas 
filosofas Coline ir muzikas
5 chaunard, ir atsineša mais
to, kuro ir kitų reikmenų, 
S utartinai dainuodami, visi 
nuotaikingai pasilinksmina. 
Nuotaiką apgadina tik namo 
savininkas, atėjęs surinkti 
nuomos. Kai draugai išsis
kubina į kavinę, Rodolfo ban
do susikaupti ir kurti-rašy - 
ti, bet į duris pasibeldžia 
/ savo buto raktą pametusi/ 
graži kaimynė Mimi. Besi
sveikindamas Rodolfo pajun
ta jos šaltas rankas. Mimi 
nusako, savo svajones, nusi
skundžia vienatve ir skur
džia pastoge. Ji besiilginti 
žydinčių gėlių ir ateinančio 
pavasario. Ir taip Rodolfo ir 
Mimi suartėja. Jis pasiūlo 
su ja nueiti į kavinę, kur ne
seniai išėjo jo draugai.

Antrame veiks me-kavinė
je draugams besilinksminanį 
pasirodo buvusi Marcelio 
mylimoji Musetta. Ji žais
mingu savo elgesiu ir daina
vimu užimponuoja vyresnio 
amžiaus turtuoliui A leindoro, 
bet galop jam tik tenka apmo- ligonė jau nustoja sąmonės, 
keti kavinės sąskaitą.

Trečias veiksmas parodo 
Mimi,ieškančią buto,kur gy
veno Marcelio ir Musetta. 
Dailininkui Marcelio Mimi 
nusiskundžia Rodolfo nesi
liaujančiu pavyduliavimu . 
Gal geriau būtų, jei jie iš
siskirtų. . .Vėliau ir Rodolfo 
pasisako šeimininkui,kad jis 
taip pat norėtų atsiskyrįmo, 
nes Mimi negalavimai ir

.nuolatinis kosulys vis augąs. 
Š į Rodolfo pasisaltymą gir - 
dėjusi ir Mimi, nes ji buvo 
išėjusi tik už durų. S ugrįžu- 
si kambarin, ji apsipila aša
romis ir nusvyra Rodolfo 
link. Abu jie prisimena lai
mingas- praeitas dienas ir 
nutaria kartu pasilikti iki 
pavasario... Marcelio ir 
Musetta tuo tarpu galutinai 
išsiskiria.

Paskutiniame veiksme,vėl 
savo bute Marcelio ir Ro
dolfo tiesiog aprauda savo 
vienatvę,likę be sužadėtinių. 
Bet netrukus sugrįžta drau
gai Coline ir S chaunard, at
sinešdami maisto ir kitko... 
Bandoma pataisyti nuotaiką. 
Pradeda visi šokti; pasiekus 
’’linksmybių" viršūnę, pro 
duris įsiveržia Musetta ir 
praneša, kad Mimi nusilpusi 
liko netoli už durų. Jitiesiog 
sakiusi, kad geriau mirti, 
būnant prie mylimojo. Ro
dolfo išskuba ir tuoj atvestą 
vargšę Mimi paguldo ant so
fos, kad galėtų jaustis kaip 
galima geriau. Musetta nu
taria parduoti savo auskarus. 
Marcelio taip pat nori ką 
nors parduoti, kad nupirkus 
Mimi vaistų. Coline apkloja 
ligonę savo apsiaustu, kuris 
jį ilgai saugojęs nuo šalčio. 
Bet Mimi vis dažniau kan
kina nuožmus kosulys. Likęs 
su ja Rodolfo stengiasi, kaip 
gali, jai padėti. Kai Musetta 
ir kiti sugrįžta su vaistais ,

o manyta, kad ji užmigo. Bet 
greitai patiria, jog ji jau mi
rusi. Visus užgula slogi ty
la. Tik Rodolfo puola prie 
jos, šaukdamas ją vardu ir 
desperatiškai kukčiodamas..

Š lai operai libretą parašė 
G.Glacosa kitų padedamas , 
pagal panašaus turinio H. 
Murger novelę.

Mimi ir Rodolfo turi pa
grindines roles. Mimi -Jo-

Stepas VARANKA Vilniaus Dienoje
KLB OTTAWOS APYLINKĖS VALDYBA 1984 m. Iš kairės : Gintas MITALAS - narys , Petras 
JURGUTIS - iždininkas, Juozas V. DAN YS - pirminink as , Vytautas RADZIUS - vicepirmininkas 
ir Vytautas TREČIOKAS - sekretorius. Savotiškai įdomu, kad trys priekyje sėdintieji (G. Mita
las, J. Danys —pirm, ir V. Trečiokas) sudarė valdybą_ir 1959 / 60 metais, taigi, pries 25 —rius 
metus. Žinoma, tame tarpe buvo daug kitu valdybų. V ai dyb ą. sud ary t i buvo daug sunkumų, nes 
pradžioje nė vienas nesutiko k and i d atuot i.‘

do.buvusio "Nepriklausomos 
Lietuvos" leidimo bendra
darbio.

J. V. D a n y s iš Ottawos 
papildė šį rinkinį keliais tu- 
rimaits numeriais ir tuo bū
du dabar Valstybiniuose Ar
chyvuose Ottavroje/žurnalas 
bus laikomas Valstybinėje 
Bibliotekoje /bus beveik vi
siškai pilnas pirmųjų "NL" 
metų, 1942-47 rinkinys.

Trūksta 1945m.l a p 
kričio ir gruodžio 
numeri ų,kurių eilės nu
meriai būtų Nr. 42 ir 43/ga - 
Įėjo tai būti ir dvigubas nu
meris/. Prieš 40 metų iš
leisti "NL" numeriai dabar 
yra retenybė. Jei kas turėtų 
ir galėtų perleisti 1945 m. 
LAPKRIČIO-GRUODŽIO nu
merius, arba paskolinti 
perfotografavimui, - padary
tų didelį patarnavimą Kana
dos lietuvių istorinės me
džiagos rinkimui /rašyti : 
J. V. Danys, 1681 Ainsley 
Drive, Ottawa, O nt. K 2C OS8/.

PETRO LĖLIO ŽURNALISTIKA 
ARCHYVUOSE

Inž. Petras LELIS/19O4 - 
83/ atvyko Kanadon 1948 m. 
ir gyvai rašė liėtuviškoje 
Kanados, kartais ir A meri- 
kos, spaudoje apie įvairius 
renginius, susirinkimus, 
šventes, keliamus siūlymus. 
Jis paliko 4 knygas iškarpų 
iš laikraščių, kurias jo se
suo Stasė Ališauskienė iš 
Montrealio perleido Kanados 
Valstybiniams Archyvams 
Ottawoje.

Tai įdomus iškarpų rinki
nys, nes jame atsispindi ga
na daug lietuviškos veiklos, 
ypač pirmaisiais pokariniais 
imigracijos metais Kanado
je. Tai nėra korespondenci
jos, nes P. Lelis ne tik ap
rašydavo, bet ir komentuo
davo ir reikšdavo kritišką 
nuomonę, kas kartais sukel
davo ir diskusijas.

J. V.D a n y s

anne Kolomyjec- sopranas , 
atrodė daugiau veikė fleg
matiškai. Jos gražus balsas 
vis silpnėjo bei lėtėjo, paly
ginus su Musetta /Cristen 
Gregory/ aktyvumu, stipres
niu dainavimu, žaismingumų, 
nors pastarosios rolė ir 
mažesnė. Tiesa, reikia at
siminti Mimi sveikatos sto - 
vį.

Rodolfo- Ben Heppner-te- 
noras gal tik pradžioje reiš
kėsi kiek silpniau, bet tuojau /su mažesniu stažu/ buvo 
ėmė energingai ir pasigėrė
tinai dainuoti, ypač buvo ma
lonu klausytis jo arijų. Mar
celio /G. Laperriere/- bari
tonas, atrodo, nedaug norėjo 
atsilikti nuo Rodolfo...

Bendrai paėmus, operos 
veikėjų nedaug. Kai visi jie, 
ir vaidybiškai būdami geri , 
dainuodavo kartu, sudaryda- Regina B a n k i e nė/ Ban- 
vo darnų, malonų,Išartais net kas/ 
galingai aidintį sąskambį . Lietuvos į Vakarus. 
Tai džiugino mūsų širdis

nes skambus ir aikšte me
ninio lygio G. Puccini melo
dingumas ir darnumas visa
da mielas.

Londono didžiajame dien
raštyje "Free Press" G. 
Haggart parašyta recenzija 
nevisur buvo palanki. Londo
no simfoninis orkestras, ve
damas Derek Bate, grojo o- V 
perai. Recenzijoje net tvir
tinta, kad kai kurie operos 
dainininkai, ypač jaunesni i

orkestro nustelbiami. Ope
ros paskutiniai momentai, 
girdi, buvę mažiau patrauk
lūs. Kai kurių dainininkų 
angliška tartis buvusi reika
linga tikslingumo.

Mum s lietuviam s visgi bu
vo džiugu, kad orkestre pir
mo smuiko partijas grojo

neseniai atvykusi iš

L.Eimantas

ĮID C C U E* D INSURANCE &
ii H L V n L 11 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. , icStadieniai s 9 v.r, — 12 v.p.p.
Narys of "Bottar Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V. Bačenas
1551 Bloor Sf. W. 
TORONTO. Cnt. 
M6P IA5

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Hamilton

“Rambyno ' pen sin ink nam ų Statybos Komitetas. Sėdi iš kairės:

A. Patamsis vicep., L. Skripkutė pirm., A, Jankūnas sekr. Stovi:
B. Kronas finansinis patarėjas, A. Silinskis statybos patarėjas. 

Trūksta R. Sakalo i žd.

• RAM BYNAS-Lietuvių Pen- sporto kambarys su teniso ir 
sininkų Namai išnuomavo bilijardo žaidimais. Veikia 
paskutinį butą. Atšventė Ka- moterų mankštos grupė, va - 
ledas ir Naujus Metus, suor- dovaujant L. Stungevičienei . 
ganizavęįdomias programas. Norima suorganizuoti pen -

RAMBYNE atidarytas sininkų dainos vienetą.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Pasaulio Lietuvių Gydyto- barius, prašomi skambinti 
jų Sąjunga ruošia SUVAZIA- 1-800-321-2324. Gyvenantieji 
VIMĄ š. m. gegužės 25- Ohio valstijoje , skambina 
■26 d. d. Hotel of Cleveland 1-800-362-2960.
South, 5300 Rockside Road. . Pasaulio lietuvių Gydyto- 
Independence, Ohio 44131. i1! Sąjungos Valdybą sudaro

Norintieji rėzervuoti kam-pirm. -dr. J. Šonta, vicep.

1)iM I SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMŠAS

495-9QO AVENUE, LaSalle
365-1 1 O

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1985. I. 23

VALDUI iškeliavus į paskutinę ir neatšaukiame^ 
kelionę, mūsų nuoširdi užuojauta tėvams VALERIJAI 
ir PRANUI DIKAlČlAMS, žmonai ILONAI, vaikams, 
sesei ir broliams .

Žinome, koks gilus yra skausmas praradus vienų, 
iš Šeimos .

Elena ir Vaclovas KERBELIAI

Netikėtai mirus
)

VLADUI DIKAICIUI,

nuoširdžiai užjaučiame žmonoj ILONA, 
abu sūnus ir dukra , tėvus P. ir V.
DIKAIČIUS, brol ius ir seserį IRENA-

P r. ir P r. TEKUSIAI

oston
ĮSPŪDINGAI PASIRODĖ 
LITUANISTINĖ MOKYKLA

Aukštesniosios Lituanis
tinės Mokyklos tradicinis, 
vakaras įvyko gruodžio 9 d. 
1984 m. Lietuvių Piliečių D- 
jos Auditorijoje.

Ta proga buvo paruošta 
ypatinga programa- suvai
dinta J. Grušo vieno veiksmo 
komedija "Nenuorama Žmo
na". Režisavo Aleksandra 
Gustaitienė, vaidino 
Bostono Dramos Sambūrio 
nariai: Gitą Kupčinskienė,

MIRUSIEJI ;
• DIKAITIS Valdas, 50 m. 
mirė staiga ir netikėtai.

Liko žmona nona, 3 vai
kai, tėvai Valerija ir Pranas 
Dikaičiai.du broliai ir se - 
šuo.

Užuojauta artimiesiems.

• UŽGAVĖNIŲ DIENĄ-v a- klmaa, o trečiadienį, 20 va
sari o 19, antradienį /vie- sario Pelenų Dieną, susirin- 
toje įprasto trečiadienio/ į- kimo nebus.
vyks RŪTOS Klubos susirin- "Rūtos" Klubo Valdyba

GIMIMO DIENOS PROGA

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
VASARIO JO d. 10 vai. y. 

prancūziškosios televizijos 
1O kanalo "Ethnies" progra
mos pusvalandis bus skirtas 
lietuviams. Programa įra
šyta gruodžio mėn. 1984 m.

Aidas Kupčinskas, Vytautas 
Jurgėla, Jurgis Jašinskas, 
Rikantė Girniutė ir Ramūnas 
Girnius.

viduryje. Programoje ma - 
tysime Ir. Lukoševičienę, A. 
Drešerienę, K. Kličiutę ir D. 
Piečaitytę.

Šį kartą noriu tikrą teisybę pasakyti, 
Be jokių papuošimų ar priedų 
Liudininkais visus čia esančius pakviesti, 
Kurie vaišinasi laimingi prie stalų.

Matome - visiškai rimtas sėdi 
Augustinas,džiaugias prikvietęs daug 
O jubiliatė Šypsosi ir stebi, - svečių. 
Kiek daug gėrybių sukrauta ant stalų.

Praeitis nutolo. Tai buvo taip seniai... 
Dienoms ar mėnesiais to nesuskaičiuosi.
Buvo ir čia visai kiti laikai:
Š į miestą supo vijokliai, krūmai ir miškai. 

Metų laikai keitės, vasaros bėgiojo. 
Ruduo lapus barstė, šiaušėsi vėjai. 
Moniką tuo laiku gandras atgabeno... 
A nt šio miesto gatvių baltavo stogai.

Vaidintojai pasirodė labai 
gerai ir nudžiugino režisorę 
bei gausią publiką. Visi bu
vo apdovanoti rožėmis.

Rež. A. Gustaitienė ir vai - 
dintojai savo rožes nusiuntė 
Žarai Girniutei, kuri gydosi 
ligoninėje ir turėjo dalyvau
ti šiame spektaklyje. (Ją pa
vadavo jos sesuo Rikantė).

Po vaidinimo buvo rodo - . 
mos filmos iš Lietuvos ir 
pasivaišinta:.

• VA.zARIOlO d. , 3 vai. Jor
dan Hall Baltų Draugija ren
gia sol. Lilijos ŠUKYTĖS 
koncertą.

• VASARIO 17 d. -Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės \ 
minėjimas.

• KOVO 3d. - Skautų' ren - 
giama KAZIUKO MUGĖ.

• Dr. Laima BALTUŠYTĖ 
chemijos daktarė buvo pa
siųsta į chemijos mokslinin
kų kongresą, vykusį savaitę 
laiko Honolulu mieste Hava
juose.

Kongrese dalyvavo 3700 
mokslininkų iš Amerikos , 
Kanados, Japonijos ir kitų 
valstybių. Ten ji skaitė pa
skaitą "Nuclear magnetic 
resonance", kuri bus atspaus
dinta kongreso leidžiamoje 
knygoje.

Grįždama iš kongreso, ap
lankė savo tėvą Stasį Baltu ■ 
šį, gyvenantį Bostone.

90Q0000000000900000C 

dr. J. Skrinska ir sekr. -iž- 
din. - dr. Dainius Degėsys.

Mokslinei programai pa
ruošti Valdyba pakvietė dr. 
J. Daugirdą ir dr. A. Vana- 
gūną. Abu gyvena Chicagoje.

Pasaulio Lietuvių Gydjta) - 
jų Sąjunga kviečia visus 
laisvojo pasaulio lietuvius

• VASARIO 16 d. MINĖJIME . 
kuris įvyks vasario 17 d. , 
Verdune, Catholic Highschool 
Auditorijoje, paskaitą skai
tys Gintė Damušytė , 
Lietuvių Informacijos Cent
ro darbuotoja.

Meninę dalį atliks Mont- 
realio Vyrų Choras, "Pava - 
saris" ir "Gintaras".

• L. K. MOTERŲ, D-jos susi
rinkimas Vasario 1O d. Se
selių Namuose įvyks be nu
matytos paskaitininkės no - 
tarės Rūtos Pocauskaitės - 
Rudinskienės, nes ji yra su
sižeidusi petį.
• ŠV. ONOS D-jos susirinki
mas vyks sausio 27 d. , po 
11 vai. pamaldų, Seselių Na
muose. Kviečiami visi. Po 
susirinkimo- pietūs ir bingo 
žaidimas.

• PASAKOS- muzikinė lie
tuvių liaudies pasakų plokš
telė, išleista VILNIUS RE - 
CORDS ir paruošta Birutės 
Vaitkūnaitės-Nagienės, gau
na labai gerų atsiliepimų. Ji 
skirta ir vaikams, ir suaugu
siems. Muziką sukūrė A . 
Stankevičius.

• Dariaus Polikaičio iš Los 
Angeles suorganizuotas dai
nos kvartetas neseniai įrašė 
savo plokštelęAŠ ČIA GYVA 
Montrealyje, VILNIUS RE - 
CORDS studijoje,kuriai va
dovauja muz.A. S tanke- 
vičius, šios plokštelės pro- 
ducentas ir grojęs sintesi - 
žėriu. Plokštelės I-oji laida 
jau išparduota.

A. STANKEVIČIUS lai
mėjo Quebec’o muzikinės 
reklamos konkursą Cock gė
rimui, kuri bus grojama bir
želio mėnesį. Muzika Super 
Loto pranešimams prancūzų 
ir anglų kalbomis radijo ir

Tą dieną vėjas snieguoles nešiojo.
Nuleidę galvas stovėjo vežikų arkliai, 
Ledo žvakes šaltis po stogais kabino, 
O laukuose daužės sniego sūkuriai.

Pavargęs vėjas kiek vėliau aprimo, 
Gatvėj pasirodė vis daugiau žmonių.
Visi į dangų įdėmiai žiūrėjo -

Gandras ryšulėlį nešė virš stogų.
Jis buvo lauktas - namą tuoj surado, 
Nėrė kai d žaibas prie pačių langų, 
Netrukus vaiko verksmas pasigirdo, - 
Monika nemėgo sniego sūkurių.

Praslinko mirgančių keliolika metelių.
Monikutė gandro lietuviško nešta. 
Išaugo liekna, rūžavų veidelių. 
Žiūrėkit, jei norit - ji sėdi štai čia.

Sušiaušta senatvė visų nepalieka,
Maišosi tarp kojų, lipa ant kulnų.
Gražaus veido raukšles daug giliau įbrėžia- 
Maldauk kiek tik nori, - nebus išimčių.

Dėl pačios senatvės nereik nusiminti.
Nesvarbu, kad raukšlės, ar galva žila.
Pasvarstę protingai gali atsakyti : 
Dabar aukso amžius, - džiaukis, ir gana.

Monika čia gimus ir čionai užaugus. 
Nemačius tėvynės, jos gražių laukų, 
Bet kalbos gimtosios ji čia nepamiršus, 
Gal geriau dar šneka, kaip ir aš, ar tu.

Žudynėms ir karui į praeitį neslinkus, 
Tėvynainiai atvyko iš užmarių, kalnų.
Monika jėgas savy susikaupus,
Skubėjo padėti, ieškant jiems darbų.

Šios bažnyčios vietoj - pūdymai riogsojo, 
Lasalėj tarp krūmų ganėsi arkliai.
"Dypukai" ir "Senieji" piknikus ten ruošė, 
Ir barnių dar buvo. Argi nežinai ?...

Žiūri klebonėlis- jo akys lyg sako:
Aš ta, kaip matot, bažnyčią pastačiau. 
Žinom tą, žinom ,niielas klebone, 
Niekas padaryti negali daugiau.

Monika į mūsų eiles įsijungė,
« Negarbino bolševikų nė jųjų tarnų.

Susikaupus saviesiems visurkur padėjo, 
Atlikdama daug kilnių, gerų darbų.

Jei ruošė Iš mūsų kas parengimą.
Jubiljjatė su džiaugsmu padėjo visada: 
Prie stalo, svečio, arba ir virtuvėj - 
Linksma, paslaugi, su nuotaika gera.

šiandienį suruošta jos gimtadieniui proga, 
Linkime vįsi daug metų laimingų, - 
Sveikatos^ ištvermės ir troškimą, 
Dar daugiau pritraukti prie savęs draugų.

P.D Įkaiti s
gydytojus suvažiavime da - 
lyvauti.

TV programose yra taip pat 
jo parašyta .

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

/Iš skirto seseriai Monikai Grinkienei, gimtadienio proga, 
eilėraščio, skaityto jos pagerbtuvėse/.

1449 St. Alexander St. Svita 2Ū9, Mayor 8idg.

SUTAUPYKITE NUO 5500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄ! BEI PERSIUVIMAI 

Tol. 845-2912 embassy fur
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montreal
PARĖMIMAI
• VASARIO 3 d.-SEKMA 
DIENĮ, po 12 val.pamaldų- 
Vinco Krėvės Literatūrinės 
Premijos apžvalga nuo 1955- 
1984 m. Skaito dr. Ilona 
GRA ŽYTĖ-MAZILIAUSKIE - 
NĖ. Parengimas-AV salėje.

• VASARIO 1O d., SEKMA
DIENĮ, po 12 vai. pamaldų , 
A V salėje Įvyks VILNIAUS 
Šaulių Rinktinės METRAŠ
ČIO pristatymas. JĮ 
paruoš dr. Petras LUKOŠE
VIČIUS .

• VASARIO 17 d.,3 vai.p.p.. 
Verdun High School Audito- 
rijoje-VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS.

• KLK MOTERŲ D - JOS 
Montreal!© Sk.”NL” parem
ti paaukojo $ 50.

Nuoširdžiai dėkojame’."NL"

• Viktorija DAUGĖLA VI- 
ČIENĖ, ilgus metus gyvenu
si Montrealyje, dabar Toron
te, kartu su 1985 m."NL" 
prenumerata, atsiuntė $ 15, - 
auką "NL" a. a. Prano 
PAUKŠ TAIČIO atminimui.
Nuoširdžiai dėkojame."NL"

• Siųsdamas "NL” prenu
meratą R. V a b o 1 i s,a.a. 
Prano PA UKŠ TA IČIO atmi
nimui, pridėjo $ 5, -auką.

Dėkojame’.
VIENO SKAITYTOJO 
KOMENTARAI

Laiške mums rašo:"Siun- 
čiu čekį 20 dol. laikraščio 
prenumeratai 1985 m. pra
tęsti. Turiu pranešti, kad 
laikraštĮ gaunu kiekvieną 
kartą po 2-3 savaičių laiko 
nuo išleidimo/laikraščio dar- 
ta/. Cambridge pašte aiš
kina, kad laikraščius ir kitą 
korespondenciją adresatams 
išnešiojama nedelsiant laiko 
po jų gavimo. Gal Nepriklatt- 
soma Lietuva užsiguli Mont- 
realio pašte?

Nepriklausomą Lietuvą 
prenumeruoju tik palaikyda
mas lietuvių spaudą. Pre nu
meruojant Draugą ir kitus 
laikraščius, bet taip ilgai 
pašte neužsiguli, gaunu po 
2-3 dienų.

Aš ir mano žmona esame 
gilios senatvės pensininkai, 
man 81 mt. amžiaus, žmonai

* 73 mt. amžiaus. Be to, aš 
esu invalidas ir negaliu to
liau nuo namų nueiti ar kur 
nuvažiuoti. Žmona 24 m.bu
vo ištremta su vaikais Į Si
birą, taip pat su sveikata ne
galuoja. Sibire mūsų 4 vai
kai mirė nuo bado ir ki
tų nedateklių. S ibire mirė ir 
žmonos abu tėvai.

Kanadoje gyvename mes 
tik dviese, aš ir žmona. Lau
kiame laikraščiij senatvės 
dienoms išblaškyti.

Linkiu laimingų Naujų 
Metų’."

/"NL"Valdybos nutarimu 
jam ir jo žmonai laikraštis 
bus siuntinėjamas veltui. Re
dakcija pavardę pasilieka 
savo žinioje/.

• S ophie S TANKĖ, Montrea
lyje leidžiamame prancūzų 
laikraštyje Marie-Pier, sky
riuje "En toute franchise" 
duotame pasikalbėjime,pa - 
sisakė, kad ją domina viskas 
ir ji nebijanti kovoti už sa - 
vo būvĮ. Jai- 21 m., ji yra 
aktorė ir dainininkė, mėgs
ta ir žurnalizmą. Neseniai 
su ja buvo pradėta tartis 
dalyvauti su žinomu Pran
cūzijos aktorių Jean-Paul 
Belmondo.

Ji pasisakė, kad moka 4 
kalbas-prancūzų, anglų, is
panų ir lietuvių. Su savo 
senele iš tėvo pusės ji kal
banti lietuviškai ir mėgstan
ti šią kalbą .Taip pat mėgs
tanti lietuvius ir pati tokia 
besijaučianti.

Jos tėvas- žinomas pran
cūzų tarpe žurnalistas ir TV 
bei radijo darbuotojas i bro
lis- muz. A. Stankevičius.

Linkime jaunai merginai 
viso geriausio jos darbe ir 
džiaugiamės, kad ji rado 
progą ir pasakė gerų žodžių

savo lietuviškai kilmei. Miš
rios šeimos atžala- ja di
džiuojasi.

METINIS "RŪTOS” KLUBO
NARIŲ SUSIRINKIMAS

VASARIO 6 d. ,2 vai. p. p 
RŪTOS Klubas šaukia m e- 
t i n į narių susirinkimą.

Bus renkami 2 Valdybos 
ir 1 Revizijos Komisijos na
rys. !

• INTAS Leonardas, sūnus 
Juozo ir Eleonoros Intų, su
sižiedavo su Joan Schill, 
Wilfred ir Madeleine Schill 
dukterimi. (Anksčiau pa
skelbtoje žinutėje buvo Įvy - 
kusi korektūros klaida).

• "NL"S PA ŪDOS BALIUS - 
balandžio 20 d., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje .

KNYGOS - VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖS KANADOJE 
METRAŠČIO PRISTATYMAS

1984 metais Lietuvos Šaulių S-ga Tremtyje atšventė 
6 5 metus nuo jos Įsteigimo Nepriklausomoje Lietuvoje 
1919 m . , !r 30 metų nuo jos >954 m. atšteigimo tremtyje.'

Toms sukaktims atžymėti Vilniaus Šaulių Rinktinė Ka
nadoje iš'e’do stambų 324 puslapių leidinĮ-metraštį, kuria
me yra virš 400 Įvairių nuotraukų iš šaulių veiklos Kana

doje, apjungiančius visus Rinktinei priklausančius 9-nis 
dalinius. Metraštis yra didelio formato , puikiai Įrištas 
drobės viršeliais:

VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖS KANADOJE METRAŠ
TIS 1954 - 1984.

Metraštyje atsispindi plati ir šakota 30-ties metų 
šaulių veikla Kanadoje : pagrindiniai šaulių ideologijos dės
niai, Įvair:ų minėjimų meniniai vienetai ir šimtai veikloje 
pasireiškusių pavardžių. Tai retas ir vertingas mūsųtau- 
tos istorikams šaltinis ateityje apie Kanadoje buvusią 
šaulių veiklą.

Tai paskata ir kitoms lietuviškoms organizacijoms 
pasekti Kanadoje esančių šaulių pavyzdžiu.

Ll IMS
MONTREALIO LIETUVIŲ

OR. J.MALISKA
Dantų gydytojas — 

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

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761-4675

«■  

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

Danty gydytojas — chirurgas 
8606 Centrals, coin corner 45e ave. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

Metraščio mintĮ iškėlė ir jį redagavo Vilniaus Šaulių 
R-nės P-kas J. ŠIAUČIULIS Viršelis ir pirmieji pusią - 
piai - dail. R. BUKAUSKO. Spaudė LITHO-ART Ltd. To 
ronte. Tekstą rinko Vida ŠiAUČIULIENF ir Lina KULIA - 
VIENĖ - Type Master Graphics Toronte. Atspausta 450 
egzempliorių. Metraščio kaina Kanadoje 25 dol. ir per - 
siuntimas - $2. 50. JAV ir kitur - $27. 50 - su persiunti
mu Amerikos valiuta. Gaunamas adresu: J. Šiaučiulis , 
1500 De Seve St. . Montreal, P. Q,. H4E 2A7, Canada.

Metraščio išleidimas šaulių gyvenime Kanadoje tai 
retas ir džiugus Įvykis- Ta proga LK Mindaugo Šaulių 
Kuopa Montrealyje , š m. vasario 10 d. sekmadienį, 12 v 
Aušros Vartų Parapijos salėje rengia iškilmingą Metras - 
čio pristatymą lietuviškai visuomenei. Jo apibūdinimą 
rmelai sutiko atlikti buvęs KLB Montrealio krašto V-bos 
pirmininkas , žinomas visuomenininkas dr. P. LUKOŠE
VIČIUS. Ta pačia proga , taip pat bus pristatyta ir LŠST 
išleista Algirdo GUSTAIČIO knyga : TIKROJI LIETUVA.

LK Mindaugo'Šaulių Kuopa maloniai kviečia visus 
Montrealio lietuvius, ypač jaunimą, iškilmingame knygų

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

A t i J o r y i a k « » d I • n nuo 9«. m'iki 10 p. m. 
Sestodianiait: .1 u v 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadienio;-*'. nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

pnstayme gausiai dalyvauti.i Tuo jūs paremsite šaulių 
pastangas ir lietuvišką knygą., Įėjimas - laisvas. Po kny
gų pristatymo - kavutė ir užkandžiai.

Maloniai laukiame visų -
L.K. Mindaugo Šaulių Kuopos Valdyba

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. , B. C. L.

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

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M Eng.. L.I .B., B.C.L.

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

Residence: 366—6245

MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO TAUTOS FONDUI
1985 m. sausiol d. mirus Petrui ŽUKAUSKUI, jo at

minimui Tautos Fondui aukojo:po $20, — P.Bunys,P.E . 
Gerhardai, Makauskų šeima, Dainienė J., Dainius L.E., 
Genteman W.K.; po $1O,- S .S kučie nė, V. Markauskas , 
Br.Bunys,Alb. Norkeliūnas, J. J, Blauzdžiūnai.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q. H3B 2G2 

Tel: (514 ) 871-1430

8 psi.
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KREDITO UNIJA
1475 De Seve St»r Montrealt P.Q. H4E 2A8

MOKA UŽ : 
CERTIFIKATUS min. $ 1,000,00

1 metų ................ ............. 10 %
TERMINUOTUS INDĖLIUS M

I metų................................. 9^%
180-364 d......................... 9)6%
120- 179 d. ...................... 9%%
30-119 d......................... ^4%

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $20,000 ar daugiau 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS
special ios.................. . 7 %
su draudimu..................... 6% %
kasdieninės ......  ............. 6)6 %

ČEKI y SĄSKAITOS’...........••• 5 %

VISI PATARNAVIMAI

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10,000

NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antrad. Tree. ....... . 9:00 - 3:00 ' ' "
Ketvirtadieniais..............12:00 - 8:00 4:00 -8:00
Penktadieniais.............  10:00 — 6:00 2:00-6:00
Sekmadieniais nuo SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abiejose 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.ai.

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas gatavu paltų,
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A . .-■ ■ o O O ae4C
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel.

MEMBER

O«j,; itiC’

FOTO M.L.S
SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLĘS - 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. 
. --------- -------------------------- ----------------------- -----------------------------------------

-u ■ 1 ■' '■ 11 1 ................................ ' 11 '*'*'*:......

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

JONAS !R COTE
REALTIES

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

. GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120N.tmV 376 - 378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_0_r_o__v ęj. kj_ą__n_ų_o _1_9_45_(tį,_

montreal west automobile

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER
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