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SAVAITINIAI ĮVYKIAI

su 
Užsienio 
A ndrej

Įvairiais

SHULTZ’AS IR GROMYKO 
VIENOJE

Vietoje numatytų 3-jų va
landų pasikalbėjimo Vienoje, 
kalbėjosi 6 valandas tvankia
me Sovietų ambasados kam
baryje JAV Valstybės Sek
retorius George Shultz 
Sovietų Sąjungos 
Reikalų ministeriu 
Gromyko.

Buvo kalbėtasi 
klausimais, pradedant nuo 
ginklavimosi kontrolės ir 
baigiant Žmogaus Teisių 
reikalais. Vienas iš dalyva
vusių, tą pasikalbėjimą api
būdino šiais žodžiais: Tai bu
vo lyg dvi mūro sienos,at- 
simušusios viena Į kitą, ir 
nė viena neįskilo”.

Tačiau, bent buvęs palai
komas JA V -S ovietų dialogas. 
Shultz’as komentavo: ’’Mes 
išklausėme vienas kito. Ma
nau, kad tai yra labai naudin
ga".

GRAIKIJOS RINKIMUS 
LAIMĖJO SOCIALISTAI

Min. p-ko A ndreas Papan
dreou socialistų partija vi
suotiniuose rinkimuose lai
mėjo daugumą balsų. S i par
tija nori susilpninti ryšius 
su Vakarais.

Pro- amerikietiška Nauji; 
demokratų parti ja, vadovau
jama Constantine Mitsotakis , 
surinko 40. 7% balsų, o so
cialistai, vadinami Panhelle- 
nic S ocialist Moyement-Pa- 
sok-46. 35%. Pro-maskviniai 
komunistai gavo 9. 7% ir ma
ža Eurokomunistų partija 
1.6%.

Kompiuterių apskaičiavi
mu Pasok turės 161 vietą 
3OO-tų parlamente,Naujieji 
Demokratai 125, komunistai 
13 ir Eurokomunistai- 1.

1981 m. Pasok buvo gavę 
174 vietas, N. Demokratai 113, 
komunistai 13.

AFGANISTANO KARAS 
GALI IŠŠAUKTI BADĄ

Iš Pakistano susirūpinę 
specialistai praneša, kad Af
ganistano karo pasekmės ga
li iššaukti masinį badą šim
tams tūkstančių gyventojų. 
Yra apleista dešimtys tūks
tančių ūkių, ir daugybė žmo
nių nieko nebeturi, ką galėtų 
iškeisti į bent šiek tiek 
maisto.

Laisvės kovotojai ir Va
karų žvalgyba patvirtina, kad 
Sovietų ir jų įvesta Afganų 
vyriausybės karinės pajėgos 
naikina ūkius, kad žemdir
biai ir laisvės kovotojai bū
tų priversti badu priimti 
marksistinį režimą.

Afganų vyriausybė pripa
žįsta, kad yra ekonominių 
sutrikimų , bet visą bėdą 
verčia laisvės kovotojams ir 
"imperializmui"./Nesako , 
"sovietiniam imperializmui"/

Neseniai atvykęs vienas 
pabėgėlių pranešė, kad žmo
nės valgo dobilus ir alfalfa 
žoles. Tiek dar valgio yra li
kę.

Vienas pabėgėlių akademi
kų Z.Kahlilzad apskaičiuoja, 
kad 800.000 gyventojų jau 
badauja.

Dr .R. Simon,Tarptautinio 
Medicinos Korpuso p-kas 
/ privati JAV grupė/ jau ko
vo mėnesį įspėjo, kad kita 
pasekmė bus nebepagydomos 
ligos. Pagalbai sukilėlių lai
komose vietovėse reikia tuoj 
pat aukų.

Tuo tarpu Sovietai iškėlė 
specialią stipriai ginkluotą 
diviziją- 10.000 karių- su 
tankais ir lėktuvais, pasiry
žę šią vasarą uždaryti kiek 
galima sieną su Pakistanu, 
kur randasi afganų pabėgėlių 
stovyklos ir kur iš savo ba
zių operuoja sukilėliai. Štai 
tautų-liaudies-meilė ir drau- vidutiniškai 4%. 
gystė, kuriomis taip giriasi 
sovietų vyriausybė.

HUSEINAS PASIRYŽĘS 
TALKINTI

Vidurinių Rytų taikai la - 
bai svarbu, kad būtų taria
masi su PLO,nes ši organi
zacija esanti dalis konflikto, 
- pabrėžė Jordano karalius 
Husseiri’as. Izraelis atsisa
ko derėtis su PLO, nes ji 
buvo oficialiai pareiškusi,kad 
jos tikslas yra sunaikinti Iz
raelio valstybę.

JAV ragina PLO sutikti su 
Izraelio valstybės egzistavi
mu, ir tuomet siekti taikos 
dialogo.

Karalius Hussein’as pra
eitos savaitės viduryje pra
nešė, kad per paskutinius 
mėnesius palestiniečiai ir 
PLO savo atsinešimą modi - 
fikavo. Karalius taip pat pa
sakė, kad tikisi, jog Sovietai 
irgi dalyvausią Konstrukty
viai taikai Arabų- Izraelio 
konflikte.

Prez. R.Reagan’b admi - 
nistraciją Į Hussein’o mintį 
Vid.Rytų Konferencijon į - 
traukti sovietus, reagavo 
šaltai ir siūlo 6 sąlygas So
vietų Sąjungos vyriausybei , 
jeigu sovietai Konferencijo - 
je dalyvautų. Jų tarpe yra ir 
siūlymas atstatyti diploma
tinius ryšius su Izraeliu ir 
geriau traktuoti Sovietų Są
jungos žydus.

KONFERENCIJA OTTAWOJEŽMOGAUS TEISIU
J. V. Danys

aTOMAS VENCLOVA padarė prane 
Iš kaltės:’dr. Tomas Venclova/* 
ir Nicol Zsolney, buvęs Kanados Vengry Federacijos vice —

• Praeitais metais iš Izra
elio emigravo apie 10.000 
žmonių, dvigubai daugiau ne
gu užpraeitais. Emigravusie
ji laikomi tie, kurie išvyko 
ir negrįžo daugiau kaip vie - 
nų metų laikotarpyje.

Praeitais metais Izraelyje 
nedarbas pakilo virš 6% nuo

ALLIANCE QUEBEC RUOŠIASI 
NAUJIEMS UŽDAVINIAMS

Alliance Quebec organiza
cija, įsteigta 1982 m. , buvo 
iki dabar vadovaujama Eric 
Maldoff’o. Rūpinosi atsilai
kyti prieš drastiškus PQ vy
riausybės įstatymus ir kelti 
anglų kalbos teises: modifi - 
kuoti prancūzų kalbos egza
minus profesionalams, dis
kutuoti Quebec’© mokyklų 
perorganizavimo planus, ku
rie grėsė anglų mokyklų ta - 
ryboms. Taip buvo modifi - 
kuotas Bill lOl,kur dabar 
nebeprivalomi prancūzų k. 
egzaminai profesionalams ir 
Aukščiausias Kanados Teis
mas išbraukė iš Bill 1O1 rei
kalavimus vien prancūzų kal
bos reklamoms ir iškaboms; 
palengvino vaikų leidimą į 
angliškas mokyklas.

Alliance Quebec organi
zacija turi dar tikslą apsau
goti anglų konstitucines tei
ses ir angliškas socialinio 
aptarnavimo įstaigas šioje 
provincijoje.

Pasitraukusio E. Maldoff 
vieton aklamacijos būdu pa
reigas perima adv. Michael 
Goldbloom.

NEPATINKA “FREE EUROPE”
Vakarų Vokietijos žinio

mis, Rumunijos agentai net 
3 kartus bandė išsprogdinti 
"Free Europe"būstinę Mueri
che ne. Tai pranešė į V. Vo- skaičiuoti. Pagalbos namų 
kietiją atbėgęs rumunas. Po apyvokos daiktais, rūbais ir 
tų žinių 5 Rumunijos diplo - žaislais susilaukė ir iš Mont-

Nuotr. J.V. Danio
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apie Viktoro, PETKŲ grupei senatorių ir parlamento nariiį 1985.V.7 d. Kanados penato rūmuose.
□ torius Rheal Belisle, dr. Tomas Remeikis - P dSaulio Lietuviu Bendr. pirmininko 

pirmininkas.

DALIS LATVIŲ DEMONSTRUOTOJŲ OTTAVOJE 
ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJOS METU.

matai buvo paprašyti išvykti realio Sun Youth prganiza 
iš V. Vokietijos. cijos,kuri pasiuntė jau kele

tą vagonų reikmenų.
PEKISTAI PRALAIMI

Keturiose rinkiminėse 
apylinkėse - Bourget, Ber
trand, L’Assomption ir Trois 
Rivieres-pekistai pralaimė - 
jo prieš liberalus birželio 3 
dieną. Manoma, kad tai su
stiprins spaudimą atsista
tydinti iš partijos lyderio pa- Seidlerytė,Gintautas Korin- 
reigų Rene Levesque.

PQ vice- pirmininkė N. 
Assimopoulos pareiškė, kad 
R. Levesque negali ignoruoti 
rezultatų.

ŽIAURUS VIESULAS BARRIE, 
ONTARIO

Ontario prov. siautęs reto 
stiprumo viesulas padarė di
delius nuostolius-apie $1OO. 
milijonų, sugriaudamas pa - 
status ir Įmones. Žuvo 12 
žmonių. Provincinė vyriau
sybė paskelbė pare m šią n- 
ti skubios pagalbos fondą 3- 
1 santykiu.

Dar nevisi nuostoliai a p -

SEPTYNI ABITURIENTAI
VASARIO 16-tosios GIM

NAZIJOJE šiemet abitūros 
egzaminus laiko 7 mokiniai: 
Marytė Balaišytė,Lilė Burš- 
kaitytė, Monika Gaižauskai
tė, Lidija Kur šytė, Erina 

tas ir Orentas Levšteinas. 

PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS
• Dr.A.Gunn, Religinės Šalpos rėmėjas,jau kelis 

metus susirašantis su lietuviais sąžinės kaliniais, parašė 
laišką savo kongresmanui apie sovietų pašto pažeidimus- 
"Lietuvos kunigas Alfonsas Svarinskas buvo sovietų oku
pantų pasiųstas į lagerį. Jo teismas buvo teisingumo iš - 
kraipymas. Jį įkalino už religinių pareugų įgyvendinimą..

Per praeitas Kalėdas mūsų šeima registruotu paštu 
kun. Svarinskui pasiuntė Kalėdinę kortelę.. .Kortelėje bu
vo mūsų šeimos nuotrauka.. .Laiškas buvo sugrąžintas su 
prierašu "adresatas nežinomas".Kiek suprantu,sovietai 
tai dažnai daro sąžinės kalinių paštui. Viliuosi,kad Jūs 
šį reikalą iškelsite Amerikos pašto centrui... Nors šis 
pažeidimas, palyginus su kitomis sovietų barbarybėmis 
/oro linijų keleivių bei Amerikos karininko nužudymu/ , 
gal ir atrodo menkniekis, jį reikia iškelti viešumon ir nu
kreipti į tarptautinę pašto uniją...."
• Lietuvių Katalikų Religinė Š alpa paruošė informacijos 
pakietus apie Lietuvą JAV kongresmanams ir juos įteikė 
prieš jiems išvykstant balandžio mėn.į Sovietų Sąjungą.

• PLB VALDYBOS vicepir
mininkė Š vietimui Birutė 
JASAITIENĖ gegužės 7 d. 
išvyko Į Pietų Ameriką, kur 
Urugvajuje, Argentinoje ir 
Brazilijoje susipažins iš ar
čiau su vietos lietuvių veiki
mo ir švietimo sąlygomis. 
Ji nusivežė ir ispanų bei 
portugalų kalbomis anketų, 
kurias paliks tų kraštų lie - 
tuvių valdyboms.
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NepAiima^juta
Už Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyput^ au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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NEAPSIEINA BE VAKARU
KARO TECHNIKOS

dame, Rytų Vokietijoje.So - 
vietų Sąjunga Frankfurte , 
V. Vokietijoje, anglų zonoje. - 
Buende V. Vokietijoje ir 
prancūzų zonoje.prie Baden, 
V. Vokietijoje. Buvo sutarta , 
kad ryšininkų grupelės suda
rys 14 kariškių, kurie palai
kys ryšį tarp sąjungininkų ir 
jie galės laisvai įvažiuoti į 
kiekvieną zoną, bet bus ne
ginkluoti, neužsiims šnipi - 
nėjimu, dėvės kariškas uni - 
formas. Amerikiečių ryši - 
ninku grupei dabar vadova - 
,vo pulk.Roland Lajoie,buvęs 
atašė Maskvoje.

Tačiau Vakarų Vokietijoje 
esančias okupacines zonas 
Vakarų sąjungininkai paver
tė į Vakarų Vokietijos fede- 
ralinę respubliką ir su ja 
sudarė sutartis dėl kariuo - 
menės įgulų. Sovietų Są
junga savo zoną irgi paver - 
tė į DDR respubliką, suteik-
dama jai komunistinį rėži -

lėktuvo lakūną į JAV sugautą 
Sov. Sąjungos šnipą R.Abei 
jį perduodant rusams Rytų 
Berlyne ant Glienieke tilto .

Tačiau atominiame am
žiuje žvalgybinis žaidimas, 
kada pasigirsta šūviai, vi
suomenėje sukelia nerimą, 
pav. .rusams numušus. Pietų 
Korėjos keleivinį lėktuvą 
/kada žuvo 269 asmenys/ . 
Tada Washingtonas pareiškė 
protestą, pabrėždami, kad 
lėktuvo numušimas-buvo ne
pateisinamas. .. Bet rusai 
sugebėjo pridengti krimina
linį nusikaltimą aiškinda - 
miesi,kad lėktuvas buvo pa
našus į Amerikos žvalgybinį 
lėktuvą RC-135. Iškilęs skan
dalas nurimo ir pranyko iš 
spaudos lapų, tik liko apgai
lestavimas, kad vandenyno 
bangos priglobė 61 amerikier 
tį. Nematomame kare nuo 
1950 m. Sovietų Sąjunga yra

Having thus crowded everyone into cars, they 
took them to the Požėla Rayon Militia department, 
where KGB cheef Bagdonas, chekists: Matulevičius, 
Rokys and others, began interrogations. All were pressu
red to write explanations. Some refused to write them, 
while others, in their explanations, expressed annoyance 
at the action of such officials. In the interrogations, 
the chekists tried to blame Kaunas resident Aldona 
Raižytė and Garliava resident Saulius Kelpšas for or
ganizing the affair. They spoke sarkasticaly about those 
who had been present: Vilnius resident Petras Cidzikas 
and dr. Butkevicius. The people were kept at the militia 
station untill 6:00 p.m.

On November 29, 1983 in Vilnius, during the trial 
of Father Sigitas Tamkevičius, in front of the Supreme 
Court building, Kaunas resident miss Giedrė Striokaitė, 
was arrested. Militiamen took the girl to the training 
school for Junior and Middle Level Worker-Leaders in 
the Valakampiai section of Vilnius, where they were 
kept until 5:00 p.m. For about three hours, she was 
interrogated by KGB agent who would not give his name.

On November 30, Miss Striokaite a staff member 
of the Kaunas City Ambulance Corps was summoned 
to see Cheef Surgeon Mrs. Sasnauskienė.

Waiting for her there was staff member Jankaitis 
of Kaunas Health Care Section. He said he had received 
a report of the incident in front of the Supreme Court 
building in Vilnius, and he had to warn Giedrė that 
in the future, such things must not happen. He advised 
her not to write about and not to "but in were it was

Prez.Reagan’o administracija bando sumažinti tech
nologijos srautą į Sovietų Sąjungą. Jis susideda iš kom
piuterių, micro-elektronikos ir pan. Taip pat stengiasi su
laikyti viešą spausdinimą ar viešas diskusijas apie kai ku
riuos techniškus tyrimus- dėl ko pyksta nemažas skaičius 
mokslininkų. Tačiau vis labiau ryškėja duomenys, kurie 
remia Washington’o susirūpinimą. Buvęs Kremliaus ka - 
rinės žvalgybos narys /GRU/, kurio pavardė neskelbiama, 
patvirtino,kad šios įstaigos pirmiausiu ir svarbiausiu už
daviniu dabar yra pasisavinimas Amerikos aukštosios tech
nologijos. /Tari mes, "nereikšmingi dypukai" seniai žino - 
jome ir apie tai kalbėjome/,

Š is asmuo, neseniai atvykęs Į Vakarus skelbia, kaip 
rašo TIME / geg. 27 / kad tos žinios labai lengvai prieina 
mos Sovietams. Jie turį tik peržiūrėti karinio balanso la
pus, kuriuos viešai spausdina tokios organizacijos kaip 
"Jane's" ir "International Institute for Strategic Studies", 
"Flight International" žurnalai bei "International Defense 
Review". Net NATO strateginiai planai atsispirti Sovietų 
invazijai pei; Šiaurės Vokietijos lygumas nėra jiems tokie 
svarbūs. Sovietus tikrai domina užuominos apie Laserio 
komponentus povandeninių laivų navigacijai, taikymo me
chanizmas prieštankinėse raketose ir motoro oro filtrai, 
dedami į kovos tankus. Yra tikras faktas, sako šis asmuo, 
kad karinė technologija tapo pagrindiniu špionažo karo 
lauku.

Karinė žvalgyba siunčia viską į Maskvą, ko negali pa
gaminti Sovietų technologija. Jie savo pastangas sukon - 
centruoja į didėlį skaičių mažesnių gamintojų, dirbančių 
didesnėms kompanijoms, kaip "Aerospatiale" ar "British 
Aircraft Corp"., ir kurios apie Sovietų metodus nedaug ką 
žino. Taip bandoma išgauti pilną vaizdą /lėktuvo ar rake
tos/.

Šiuo metu Maskvos GRU pirmiausia labai rūpi sluoge 
nis, dengiantis JA V erdvėlaivį, kuris atlaiko milžiniškas 
temperatūras- kaip sulipdyti tą sluogsnį su metalu.
........... Kartais, tikrame Sovietų tanke vidaus įrengimai- 
stabilizatoriai tanko ginklams, naktiniai aparatai, komuni
kacijos įrengimai ir motorai yra įrengti , naudojantis Va
karų technologija.

Vienu metu buvo sumokėtos didelės sumos pinigų pa
pirkti kai kuriuos vokiečių technikus, kad išgautų "Leo
pard" tanką. Klausimas buvo tik kaip pristatyti motorą į 
SSSR. Išsprendė taip: vietoje Sovietų konsulas nupirko 
jachtą, ir jos motoras buvo pakeistas į "Leopard" moto
rą. Už keliolikos mylių jūroje jachta susitiko su Sovietų 
prekybiniu laivu, į kurį buvo perkeltas motoras.

Kitas atvejis: Sovietų karinės žvalgybos agentai už - 
verbavo Vokietijoje amerikiečių raketų šaudymo zonoje 
piemenis, kad jie išjieškotų šaudymo plotą ir surinktų da
lis ir metalo dalelytes iš iššautų raketų. GRU buvo svar
bu ne pačios raketos, bet elementai jų vairavimo siste - 
mos,kuriuos Maskvos ekspertai galėjo panaudoti patobu
linimui savųjų atitinkamų raketų./ Taip Sovietų Strela - 
2 antiraketinis ginklas tapo visiška kopija amerikietiško
sios "Redeye".

mą. Dabartinė Vokietija yra 
suskaldyta į dvi dalis, kurios 
simbolizuoja du skirtingus 
pasaulius ir; šių pasaulių var- 
žytines-"šaltąjį karą". Kąd 
jis nevirstų "karštuoju"-yra 
nuletsta"Geležinė Uždanga" 
nuo pat Baltijos jūros iki Če
koslovakijos. i;.

Tačiau .nežiūrint į Už
dangą, vyksta nematomas ka
ras tarp Rytų ir Vakarų.. 
S iame kare dominuojančią 
rolę vaidina Sovietų Sąjunga, 
norėdama pavergti laisvąjį 
pasaulį.Tenka apgailestauti;, 
kad II-jo Pasaulinio Karo vi
si padariniai taip ir liko ne . r 
likviduoti ir nesutvarkyti, ne
žiūrint įvairių konferencijų 
ir susitarimų.Teisingai sako 
lietuvių priežodis: "Neik su 
velniu obuoliauti, nes liksi be

apšaudžiusi 8 Amerikos žvai- not necessary". Miss Striokaitė did not feel guilty, so
gybinius lėktuvus ir užmu
šus! 33 amerikiečius.

Potsdame Amerikos ryši
ninkų būstinėje ant sienų jau 
randasi 46 žvaigždės žuvu - 
šių ryšininkų nuo rusų kul - 
kų, einant pareigas. Prez. 
Lyhdon B. ^Johnson’as yra 
pareiškęs, kad per mie
gą dažnai išgirsdavęs apie 
3,40 vai. nakties telefonis
tės balsą:"Sorry to wake , 
Mr. Pre side nt’.... We have 
another accident". Dažnai ir 
dabar telefonistė pažadina 
Prezidentą. Kovo 24 d. gal 
ir vėl suskambėjo telefonas, 
pranešdamas, kad Rytų Vo
kietijoje žuvo A . Nicholson’ 

^as, Amerikos ryšių karinin
kas, kuris džipu, vairuojamu 
pusk. J. G. Schatz, privažia -

obuolių ir be terbos".Atsar-^ >yo Rytinėje Vokietijoje prie 
ga gėdos nedaro. Todėl ir Mo- rusų karinės bazės ir pro 
zė, vesdamas žydus išEgip- atvirą langą bandė nufotog- 
to nelaisvės. į pažadėtąją^irafuoti ten esančius ginklus, 
žemę Kaaną, kaip Biblijojągr t,Rusų sargybinis jį nušovė . 
nurodoma, buvo .pirmiausi^ Valstybės Departamentas 
pasiuntęs žvą^gųą.jsAtrųdgūuaiskinav kad<iruBaL,Nruoš- 
kad žvalgybą yra taip sena. idamicsi pavasario manev- 
kaip ir patys karai. Romėnai pirams, į bazę buvo atgabenę 
vesdami karus ir plėsdami Stankų, bet suvaržymus ar 
savo imperijos ribas, neapsi-f draudimą į. ją įžengti JAV 
ėjo be žvalgybos, kuri jų le-;),ryšininkams buvo atšaukę 
gijonų vadams buvo akys ir ( vasario 20 d. ir laike paros 
smegenys surasti priešo jie nieko nepranešė, kad 
silpnąsias vietas. t draudžiama į ją įžengti JAV

Dabar žvalgyba plačiai ^ryšininkams,Katė, žaisdama 
praktikuojamą tarp Rytų ir su pele,niekad jai neprane - 
Vakarų. Tyliu būdu pakenčia-. ša, kad žaidimas gali baigtis 
ma, kol nepasigirsta šūviai. tragiškai... Žadama, kad 
ir nepasirodo aukos. 196Om . Prez.Reagan’as su naujuoju 
Soviętų Sąjungai numušus A Sov. Sąjungos lyderiu Gor- 
merikos žvalgybinį lėktuvą bačiov’u ir šį incidentą ap- 
U-2, iškilo į dienos šviesą svarstys, o karinių pajėgų 
žvalgybos paslaptys ir nesu- įvadai susitikę paruoš naujas 
sipratimas, kuris buvo likvi- taisykles, kad panašūs atsi
duotas iškeičiant numušto tikimai nepasikartotų. . .

ĘjįęiOalsfštatšEStglaGšEIšlHlEi
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KAUNAS
On January 21, 1984,’ about fifty people, most 

of them youth, had gathered' in the Butkevičius apart
ment (K.Giedrio 1-51) to socialize and to share ideas 
about religion and other questions. When the doorbell

Prez.Reagan’as yra visiškai teisus. Viskas, kas duo
dama Sovietų Sąjungai, panaudojama kariniams reikalams

Vakarai turėtų sustabdyti visokeriopos technologi - 
jos perdavimą Sovietams, ne tik aukštosios technologijos 
Draugas Gprbačiov’as yra realistiškas žmogus. Esu tik - 
ras, kad stebėdamas Reagan’ą, jis sau sako:"Kokie tie a- 
merikonai kvailiai, kad jiems taip ilgai užtrunka susipras
ti užkimšti šią skylę".

NEMATOMAS KARAS

rang, the lady of the housęl opened the door, and the 
first to burst into the room were the militiamen. In 
an effort to frighten the assembly, one of them shouted, 
"N6 one movė." After the militiamen, cheef Bagdonas 
of the Kaunas City KGB, twb women witnesses, chekist

P.INDREIKA
Nematomo karo užuomaz

ga kilo Jaltos Konferencijoje 
kuri buvo sušaukta 1944 m. 
Vakarų sąjungininkų, stebint, 
kad H Pasaulinis Karas jau 
įėjo į lemiamą fazę. Konfe
rencijos svarbiausias tiks
las buvo nustatyti Vokietijos 
pokarinę santvarką, baigti 
karą su Japonija; o Sovie
tų Sąjungai rūpėjo kuo dau
giausiai gauti iš Vokietijos 
karo nuostolių didumą ir 
suskaldyti Vokietiją į okupar-

cines zonas, o jos gyventojų 
gyvenimo lygį numušti že
miau komunistinės Rusijos.

Vokietijai 1945 metais be
sąlyginiai kapituliavus, pir
miausiai ji buvo padalinta į 
keturias okupacines zonas, 
kurios didžiausią dalį pasi
glemžė Stalinas. Tarp oku - 
pacinių zonų ryšių palaiky
mui 1947 m. visų sąjunginin
kų sutarimu buvo įkurta ry
šininkų institucija. JAV to - 
kią ryšių įstaigą laiko Pots-

she stated that she did not understand what she had 
to correct, especially since Cheef Surgeon Sasnauskienė 
affirms that at work, she goes about her duties very 
conscientiously.

On December 1, 1983, during the trial of Father 
Sigitas Tamkevičius in Vilnius,Kaunas resident miss Joana 
Bukaveckaitė, employed at the Kaunas City Children's 
Polyclinic as Registrar, was detained and taken to the 
militia school. She was interrogated by KGB agent who 
would not give his name. He accused her of belonging 
to an underground convent and with writing a letter 
to Father Alfonsas Svarinskas, the contents of which 
the chekist quoted beautifully. Sarcastically he said. 
"You love Father Alfonsas Svarinskas so much, and ex
press such solidarity with him in your letter, it's too 
bad it's all in vain. He has not received your letter, 
nor will he."

Asked why Father Alfonsas Svarinskas does not 
receive letters addressed to him, the KGB agent ex
plained that the general number of letters which a pri
soner may receive is determined by those higher up. 
(According to the directives of the prison administration, 
a prisoner may send two letters a month to friends, 
but the number of letters which may be received .is 
unlimited -Ed.Note).

Miss Bukaveckaite then inquired why the letter
was not returned to her, when the return address was 
on the envelope - what right does the KGB have to 
take the letters of others and to read them? The che
kist kept quiet. Miss Bukaveckaite was released from 
militia school at 4:00 p.m., but her passport was not 
returned.

The next week, her superintendent at work tried, 
to force Miss Bukaveckaite to write an explanation 
for not beeing at work December 1, 1983. Miss Buka
veckaite refused to write the explanation, reasoning 
that it was not her fault that she had not corhe to 
work, and that the explanation should be given by those 
who held her up.

On December 19, the conduct of Miss Bukavec
kaite was discussed at the workers meeting. The possibi
lity ws raised of discharging her, but in view of miss 
Bukaveckaite's youth, the decision was postponed. Her 
passport was returned to her by the Cheef of the Cadre 
Section.
VIDUKLĖ (Raseiniai Rayon)

At end of January, 1984, Father J. Tamonis, Pa
stor of Vidukle, and Ignas Paulauskas, Chairman of the 
church commitee, were summoned before Vice Chairwo
man Mrs. Stonienė of the Raseiniai Executive Commitee 
Vice Chairwoman Stoniene warned them not to announce 
a Mass for Father Alfonsas Svarinskas on January 26, 
and not to allow visiting priests that day to offer Mass 
or give sermons. She demanded that Monika Gavėnaitė, 
the former housekeeper for Father Svarinskas, be dis
charged from her duties as laundress of liturgical gar
ments.

On November 28-29, 1984, Viduklė resident Monika 
Gavėnaitė was summoned to the Raseiniai KGB to see 
Cheef Gardauskas. Chekist Gardauskas considered Miss 
Gavėnaitė guilty on all counts, and thretened to take 
her in. Monika Gavenaite's principal offense, according 
to Gardauskas, is that by requesting Masses in church, 
she supports dangerous criminals, Father Alfonsas Sva-
rinskas and Sigitas Tamkevičius.

Recently the chekists have been especially empha
sizing that it is a state crime to pray publicly for the 
arrested priests.

Matulevičius and a few other KGB agents tumbled into 
the apartment. Not one of them introduced themselves.

The militiamen sternlyordered everyone to pro
duce their passports, and those who did not have them, 
to quickly put on their coats and ride to headquarters. 
The guests, desiring an explanation, asked, "What hap- 
pėned? After all, it's not wartime, tell us what you 
want, or at least introduce yourself. Who are you?"

The officials shot back that they did not have 
to introduce thenselves. One of the militiamen explained, 
"We don't know anything. We were told to bring you 
to the militia station". Some- still tried to find the rea
son for the visit from thę. militia, but the officials 

.did not let themselves get involved in any talk, but 
only grabbed pęople and ordered them out to get 
dressed as quickly as possilble.,,

A young women who was expecting, grew pale 
and began to tremble. A rrtan in civilian garb hurled 
profanities. Saulius Kelpšas of Garliava tried to stop 
him, and for that, he was threatened with ten days 
in jail. Finally, the operations group arrived. The father 
of dr. Butkevičius, the host, seeing the sight, grew ill. 
Fie required medical assistance and Kelpša suggested 
that an ambulance be summoned, but the militia stuf
fed him into a car. To the same car, they led Father 
Albinas Deltuva, who had been a guest.

RASEINIAI
On February 1 1, 1984, at 10:00 AM, Regina Tere- 

siute, residing at Laisve 11, Kelmė, was summoned to 
the Raseiniai KGB. She was interrogated by Cheef 
Interrogator Leipus. During the interrogation, the follo
wing questions were posed: For what purpose believing 
youth and adults gathered in Vidukle, January 26 and 
29? What did they do? Who organized it all? Why did 
they pray for Father Alfonsas Svarinskas who, in the 
words of KGB agent, is a criminal? How many people 
had gathered at Monika Gavenaite's after services, etc.?

Interrogator Leipus accused Miss Teresiute of 
insulting militia officials in Miss Gavenaite's apartment. 
The girl rejected the accusation, and asked that at 
lest one of the officials whom she is supposed to have 
insulted be summoned, but no one showed up. After 
two hours of interrogation, Leipus warned Miss Teresiute 
not to pray for the arrested priests in the future, and 
no to go to Vidukle.

That same day at about 8:00 PM Miss Teresiute 
was detained by the officials at the Vidukle bus station. 
The officials demanded that the girl get into their car, 
but she categorically refused to listen to them. Since 
there were many people in the yard, the officials did 
not dare to use force.
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JALTOS AUKOS
/tęsinys/

Vakarų valstybininkų ir diplomatų akimis žiūrint - 
Jašvilli tapo pabėgėlius tą dieną Katowicuose, kai sutiko 
savanoriškai jungtis į Gruzinų Diviziją. Bet Stalino aM - 
mis - jis tapo išdaviku tą dieną, kai prajojo pro raudančią 
seną moterį ir. pakliuvo vokiečių sargybiniams į rankas . 
Pasiduoti, o ne mirti kovojant- buvo Motinos-Soviėtų Ru
sijos išdaviko elgesys ir tokie buvo nurašyti,lyg mirę.

Pasirinkau papasakoti Š aivos Jašvilli’jaus istoriją, 
nes ji atrodo pavaizduoja kiekvieną svarbų sąryšį, kuris 
privedė prie tokio didelio Sovietų piliečių vokiečių belais
vių skaičiaus.

Prie to fakto dar reikia pridėti, kad Jašvilli karo pa
baigos sulaukė Italijoje,kur jį britai grąžino Sovietams - 
tada jo istorijos apybraiža- ir šimtai tūkstančių panašių 
- yra pilnutinė.

1944 m. pavasari buvo aišku,kad atidedamas n-asis 
Frontas turės netrukus pasirodyti. Rizikingą ir pavojingą 
užmojĮ reikėjo labai rūpestingai suplanuoti ir tarpe kitų 
faktorių, reikėjo gerai apsvarstyti rusų dalinių, kovojančių 
vokiečių divizijose, klausimą. Hitleris, Įtardamas, kad 
šie buvo labiau suinteresuoti atstatyti Rusiją, negu išsau
goti Vokietiją, Įsakė beveik visus pergabenti iš Rytų Į 
Balkanus,Italiją, Prancūziją ir Norvegiją. Vakarų žvalgy
ba buvo todėl labai susirūpinusi nustatyti jų kovojimo su - 
gebėjimus ir apgalvoti būdus, kaip juos eliminuoti iš ar - 
tėjančių grumtynių.

1944 m. vasario 21 d. Karinė Žvalgyba Londone patie
kė "patį slapčiausią” raportą apie ’’Įdarbinimą rusų Pran
cūzijoje”. Rusai buvo suskirstyti Į 3 pagrindines grupes. 
Pirmojoje- Rytų legijonai, t. y. vokiečių komanduojami kal
mukų, gruzinų, azarbeidžaniečių pulkai ir anti-sovietinės 
mažumos, Įskaitant kazokus ir balkaniečius,’’kurie pri - 
klauso savotiškai grupei ir kuriems kovoti už bet ką, kas 
tik juos samdo yra pats tikrasis gyvenimas”. Po to sekė 
rusų karo belaisviai, Įsijungę Į daugiau ar mažiau nereikš
mingą J’Vlasovo” Išlaisvinimo Armiją. Tos dvi kategorijos 
buvo Įvertintos pranešime, kaip Įtartinos ir komanduoja - 
mos vokiečių. Paskutinioji grupė- Todt organizacijos pri
verstiniems darbams atgabenti batalijonai, kurie buvo Į- 
darbinti karinių konstrukcijų darbuose, bet oficialiai pri
klausė Legijonams ir Vlasovo daliniams.

Buvo apskaičiuota, kad apie 200. OOO rusų jau atvy

Laiškas Amerikos Darbininkams
A natoli MARČENKO

Brangūs ALF-CIO suvažiavimo dalyviai’.
Sužinojau per užsienio radiją,kad esate kvietę mane 

dalyvauti Svečio teisėm. Dėkoju už kvietimą. Negalėjau 
juo pasinaudoti, nes jo negavau. Vienas iš tų, kuriuos kvie- 
tėt kartu su manimi- Vladimiras Borisov’as,gavo pakvie
timą, bet negavo išvažiavimo vizos. Jam atskaė,kad jis 
’’nieko nereprezentuoja".

Prieš kiek laiko viešėjo pas jus Amerikoj mūsų pi
liečiai, kuriuos buvo iškvietęs "Amerikos profsąjungų ko
vos už demokratiją nacionalinis komitetas". Jie iš pra
džių turėjo sunkumų gauti išvažiavimo vizą Į JAV., bet 
užtat gavo be jokių problemų iš sovietinių organų išvažia
vimo vizas. O ką gi jie reprezentuoja? Ar metalurgijos 
darbininkus, ar mokytojus, ar aplamai plačiąsias prof
sąjungų mases? - O ne, jie yra mūsų Valstybinės Galybės 
akim,ausim ir garsiakalbiais.

Jie mums atraportavo apie katastrofišką juodukų dar
bininkų padėtį. Taip pat,kad amerikiečių mokytojai muša 
mokinius, kad kai kurie mokiniai nemoka skaityti, baigę 
■mokyklas, apie netinKamas saugumo sąlygas amerikiečių 
kasyklose,apie simpatijos jausmus,kuriuos jaučia Sovietų 
Sąjungai amerikiečiai darbininkai. Štai ir visi jų Įspū
džiai po kelionės JAV, trukusios dvi savaites.

Kiek uždirba ta moterėlė? Ką ji gali Įsigyti už savo 
uždarbį? Ar eina jos penki vaikeliai Į mokyklą? Kaip ji 
juos prižiūri, slaugo? Kur, kaip .kokiose mokyklose A- 
merika išmokė savo mokslininkus,kurie metų metais pa
siglemžia Nobelio premijas? Ar jie taip pat beraščiai? 
Kokio pobūdžio nelaimingi atsitikimai ištinka amerikiečių 
kasyklas? - Nieko konkretaus nebuvo pasakyta, vien bend
ras niūrus vaizdas.

Jei Semionova nebūtų viešėjusi pas jus kaip atstovė, 
galbūt ji būtų papasakojusi jūsų mokytojams faktą, kad 
mūsų mokyklose mokymo lygis taip pat žemas. Aš pažįs
tu nemažai beraščių, kurie yra baigę neseniai mūsų mo
kyklas. O angliakasys Gatsenko rasit būtų papasakojęs a- 
pie sistemingą mūsų praktiką ne pranešinėti apie darbo ne
laimes, idant nęsudarkius statistikų ir neatėmus brigadai 
premijų. Bet mūsų atstovai, sprendžiant iš spaudos pra - 
nešimų, neįžiūrėjo darbščios A merikos gyvenime nieko 
pozityvaus, vien užpylė jus informacijomis apie tai, kad 
mes vaikštinėjam batuoti ir kad mūsų moterys vartoja 
kosmetiką. .. Mes skaitėm tuos pačius dalykus apie A - 
meriką prieš trisdešimt metų, niūriausiais šaltojo karo 
laikais.

Jei aš būčiau galėjęs apsilankyti Amerikoje,aš ne - 
būčiau pasitenkinęs batų rodymu, bet būčiau pasakęs, kad 
už juos supyliau penktadalĮ algos. Aš papasakočiau,kaip 
yra suprastinta pas mus "nedarbo nebuvimo" sąvoka ir 
kokie dalykai, paliekant nuošalyje kosmetiką, kvaršina gal
vas darbininkams. Ir aš remčiausi savo asmeniška, nese
na patirtimi miško medžiagos apdirbimo kombinate ma
žame Sibirą miestelyje, vardu Čuna.

.. .Aš neketinu,savaime aišku, apsakyti visus gyve
nimo aspektus. Paliesiu tik tris problemas.

Vidutinis darbininkų atlyginimas yra maždaug viduti
nio oficialaus uždarbio Krašte lygio. Atsieit, 160 rublių 
į mėnesį. Ką turi darbininkas daryti, kad užsidirbtų tuos
1985. VI.6 

kę Į Prancūziją praeitais metais ir kad, labai galimas da
lykas, jog atvyks dar daugiau. Turėjo visiems aiškėti, kad 
tik laiko klausimas,ir Hitlerio Vokietija žlugs... Raporto 
pabaigoje buvo nurodoma, kad rusai Prancūzijoje sudaro 
ypatingai derlingą žemę propagandai. Ar negalėtų būti 
jiems duodami užtikrinimai, kad jų perėjimas pas Alijan- 
tus arba Į Rezistenciją, jiems pelnytų teisę būti geriau 
traktuojamiems, negu kad šiaip tupėtų jie to tikėtis?

Aišku,kad nieko nebūtų prarasta, mėginant tai dary
ti. Nelaimei, prieš Politinės Karo Sekcijos Vykd.Komite
tui pradedant ŠĮ darbą*, reikėjo peržengti dar vieną kliūtį. 
Ar galėtų Sovietų vyriausybė būti įtikinama patvirtinti to- 
Kių rusų belaisvių geresnį traktavimą ir jeigu ne, Įdek ga 
Įima buvo žadėti belaisviams ar vykdyti tuos pažadus?Tai 
reikštų ir politinį nutarimą.

Raportas buvo paduotas Užsienių Reikalų Įstaigai ap
svarstyti. Čia ekspertai buvo pesimistiški, ir sekė ilgas, 
vienaip ir kitaip krypstantis debatas.

Sir Robert Bruce Lockhart galvojo, kad propagandą 
priimantys būtų nepaprastai įvairių politinių pažiūrų. Vie
nintelis efektingas masalas būtų gero su jais apsiėjimo 
pažadas. ’’Bet, prieš duodami tokį pažadą, mes turime 
būti tikri, kad HMG ir Maskvai spaudžiant, nesutiks ati - 
duoti tų žmonių Sovietų vyriausybei. Ar galime būti tuo 
tikri, ir taip pat,kad vos tik kvėptelėjus rusų kritiką, ne
nebus mums pasakyta sustabdyti tas komunikacijas per ra 
diją?”

Bet Į tai Geoffrey Wilson/vėliau OXFAM pirmininkas/ 
Užsienio Reikalams Šiaurės skyriaus darbuotojas reaga
vo : "Aš manau,kad galėtume Ignoruoti rusų kritiką mū
sų propagandoje tiems žmonėms; aš betgi matau, kaip bū
tų galima atsisakyti juos grąžinti Rusijai po karo, jeigu 
Maskva to reikalautų. Jeigu toks užtikrinimas abejotinas, 
tai turėtume to reikalo nebejudinti".

Britų Ambasadorius Maskvoje/S ir Archibald Clark 
Kerr/ gegužės 28 d.rašė Molotov’ui; Jis klausė,ar So
vietai sutiktų, suteikti amnestiją tiems rusams, kurie,rei 
kia manyti, buVo priversti dirbti vokiečiams arba kurie 
pasidavė belaisvėn ankstyvesnėmis progomis. Žinomi iš
davikai, savanoriai ir SS dalintų nariai amnestijai nebuvo 
siūlomi.

Po trijų dienų atėjo lakoniškas telegraminis atsaky - 
mas:. . .’’Sovietų Užsienio Reikalų Įstaiga patvirtino, kad 
pagal rusų gautas Informacijas, tokių /amnestuotinų/ as
menų skaičius yra toks nereikšmingas, ir kad jokiam po
litiniam interesui nepasitarnautų koks nors jų specialus 
traktavimas”. Pagal esamus britų apskaičiavimus- tokių 
žmonių būta apie 470.OQO. Tuo pačiu motyvu SSSR at- 

pinigus: džiovykloje lentų skirstymas ir Įpakavimas at - 
liekami rankomis . Paprastai tą darbą dirba moterys. Iš 
lentpjūvės atkeliauja Šlapios lėntos 5 metrų ilgio ir 16-19 
milimetrų storio. Normos asmeniui /vyrui ar moteriai / 
nustatytos tarp 1O ir 17 sleksniiį per dieną, o tarifas už 
sieksnį - tarp 23 ir 42 kapeikų. Tokiu būdu darbininkas 
nesukala daugiau kaip 4 rublius Į dieną, nedaugiau 120 rub 
lių Į mėnesį. Prie to prisideda "tolimumo priemoka” - 20 
procentų. Jei viršijamas' planas /kitaip sakant, jei pada - 
romą 400 sieksnių asmeniui per mėnesį/, gauname ga
mybinę premiją. Visumoje, tik dideliais vargais priei
nama prie tų 160 rublių Į mėnesį'. Tas atlyginimas nėra 
garantuotas. Visų pirma, kadangi darbas prastai organi
zuotas, tai plano Įvykdymas jokiu būdu nepriklauso nuo 
paties darbininko valios. Antra vertus,premijos apakai - 
čiuojamos, jei mėnesinis planas Įvykdytas viso skyriaus 
ar visos brigados, o ne pavienio darbininko. O skyrius gar 
Ii neišpildyti plano dėl šimto priežasčių, kur darbininkas 
niekuo dėtas.

Kad Įvykdžius planą ir gavus premiją, reikia dirbti 
gale mėnesio ne aštuonias valandas,kaip numato Įstaty - 
mas, bet dvi pamainas iš karto, netgi poilsio dienomis. 
Šių valandų neužrašo ir neapmoka,kaip viršvalandžių.Tas 
nelegalias viršnorminio darbo pamainas organizuoja prof
sąjunga sandėryje su administracija. Tai atsitinka todėl, 
kad profsąjungos negina darbininkų interesų, bet gina 
Vąlstybės interesus, ir kad plano Įvykdymas yra jų veik
los kriterijų. Aš atsisakiau eiti dirbti tom papildomom 
darbo dienom ir profsąjungoms bei Įmonės komiteto nuta
rimu, buvau atleistas už "pažeidimą darbo drausmės”.

Džiovykloje darbininkai dirba visą . laiką po atviru 
dangum ir žiemą, kai šaltis minus 40 laipsnių C. Įstaty - 
mas numato priemoką speigo atveju: "šalčio koeficientą”. 
Bet pas mus jo nemoka, profsąjungai žinant ir pritariant.

Neretai lentų svoris viršija nustatytą moterims bei 
jaunuoliams normą. Tada poruoja jaunuolius su suaugu
siais, taip saknt tom pačiom sąlygom. Aš atsisakiau dirb
ti su paaugliu,ir atelje viršininkas mane paskyrė už baus
mę kitam darbui.

Mieste yra daug žmonių, atklydusių iš kitų sričių, pav. 
ukrainiečių. Kelionė Į Ukrainą ten ir atgal užima 12 - 14 
dienų. Daugumos darbininkų apmokamos atostogos yra 15 
darbo dienų. Ištisais metų metais tos pačios šeimos na - 
rial negali pasimatyti, susitikti.

Visas Įmonės darbas, Išskyrus džiovyklą, veikia dve
jom pamainom.. Netgi moterys su mažais vaikais /jų daug/ 
dirba taip pat. Vaikų darželiai ir pradžios mokyklos atda
ros Čunoj tik dienos metu. Idant nepaliktų vaikų vienų na- 
muose, vedę žmonės susitvarko dirbti skirtingose pamai
nose. Jie mato vienas kitą tik poilsio dienomis.Dar blo - 
giau motinoms be vyrų. Jos priverstos palikti vaikus vie
nus namuose vakarais. Viena mano pažįstamų pasakoja , 
kad jos vaikai /septynių ir dešimties metų/ tol neužrole - 
ga, kol ji nepareina iš antrosios pamainos / tai yra iki 2 
valandos nakties/.

Moterys sutinka dirbti tomis sąlygomis, nes šeima 
nepajėgia pragyventi iš vidutinės algos/ paminėkime šia 
proga, kad mūsų statistikos nutyli, kokia būtina pragyveni
mui suma/. / bus daugiau /

slsakė eiti į bet kokį susitarimą su.SHAFT dėl galimų
pabėgėlių, kurių atsirastų po invazijos, traktavimo. Už 
savaitės po Sovietų paneigimo,kad būtų rusų,kovojančių 
kartu su vokiečiais- prasidėjo invazija.

• Po dviejų dienų buvo pranešta, kad britai suėmė pus
tuzinį rusų tarpe kitų belaisvių. Jie buvo traktuojami kaip 
paprasti vokiečių karo belaisviai. Taip pat buvo apklausi
nėjami, kokiomis aplinkybėmis prisijungė prie vokiečių da
linių, apie jų pažiūras dėl galimo jų grąžinimo Į SSSR , 
kokia moralė likusių, tėvynainių, dar nepakliuvusių į 
belaisvę. Taip nuo pat pradžios Užsienio Reikalų įstaiga 
gavo neįkainuojamus davinius- pasakojimus paprasčiau- 
siųjų Stalino pavaldinių rusų.

Netrukus paaiškėjo, kad dauguma rusų neturėjo di
delio kitokio pasirinkimo ir nejautė tikro entuziazmo ko
voti už vokiečius. Net savanorių tarpe išryškėjo aiškus 
nesmagumas kovoti prieš britus ar amerikiečiustjle ga
lų gale juk prisidėjo prie vokiečių, kad išlaisvintų savo 
kraštą nuo komunizmo. Daugiausiai jie buvo išsigandę ir 
sumišę, ir tik juto palengvėjimą, kad pakliuvo pas tokius 
humaniškus priešus nelaisvėn. ,

Daugelis buvo baisiai kentėję vokiečių rankose. Bir - 
želio 28 d. "The Times” atspausdino siaubingą istoriją;

"Bayeuz ligoninėje girdėjau baisią istoriją, kaip vo
kiečiai traktavo rusų belaisvius,kurie buvo atgabenti prie 
Kanalo salų/Channel Islands/ dirbti sustiprinimuose. Iš 
vienos 2.000 jų grupės tik 1.000 buvo likę gyvi. Po 6 
mėnesių iš jų 500 nebegalėjo pastovėti. Jie dėvėjo mal - 
šus vietoje rūbų ir apavo.tr kentėjo nepaprastas kančias 
nuo savo sargybinių guminių lazdų. Galų gale 500 mirš - 
tančiųjų buvo atgabenti per Cherbourg’ą Į kontinentą,bet 
jų traukinio garvežys tapo Alijantų subombarduotas ir iš 
jų tik penkiems pavyko nušliaužti į laukus, kur juos išba
dėjusius surado prancūzai ir perdavė slaugyti vienuolėms. 
Mėnesiais jie buvo gyvenę, gaudami tik 20 gramų duonos 
į dieną. Vieno jų žandikaulis buvo sulaužytas 3-jose vieto
se ir kūnas- masė žaizdų,A šaros sruvo jų veidais, kai 
buvo išlaisvintas Cherbourg’as”; /b.d./

KANADOS LIETUVIŲ AUKOS LITUANISTIKOS INSTITUTUI 
GAUTOS IKI 1985 m. GEGUŽĖS 15 d.

$ 5. 000: Kanados lietuvių Fondas, Toronto, Ont;
$ 2, 000: Jurgis Strazdas, Missisauga, Out. ; Darija 

Sragytė-Viskantienė, Victoria, B. C. - mo
tinos Cecilijos Vaitkevičiūtės ir tėvo Marce- 
liaus Sragių ir dėdės kun. Felikso Sragio 

atminimui.
$1,000: J. V. Danys, Ottawa, Ont., .Ilona Gražytė - 

Maz ii tauški enė, Cote St. Luc, P. 0-: N. N. 
Mississauga, Ont; iš Toronto: Prisikėlimo 
Parapijos Kredito Kooperatyvas; Prisikėli
mo Parapijos Taryba; Danutė ir Vladas Šalt- 
mirai; dr. J. ir M Uleckai; a. a.Stasio Vyd- 
manto palikimas per M- Vasiliauskienę.. l5- .

$ 700: Vitalius Matulaitis, Weston, Ont.; «■<•.. 
$ 500: Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Vai 
dyba dyba, J. Krištolaitis, iždininkas.
$ 400: Joseph Starke, Toronto , Ont.
$ 300: Petras Lelis, Toronto, Ont.; Albinas Paške

vičius, Ottawa, Ont;
$ 250: Lietuvių Tautodailės Institutas, V. Matulai

tis, iždininkas.
$ 200: J. Arštikaitis, Brampton, Ont. ; Toronto 

Lietuviai Praciškonai;
$ 150: L. Balsys, Toronto, Ont. ;
$ 100: K. Čepaitis, Etobicoke, Ont. , E. Čuplins - 

kas, Toronto, Ont. ; Motiejus Lazdutis, Ha
milton, Ont. ; Vladas Mickus, Wawa, Ont.; 
Kazys Mileris, Hamilton, Ont. ; D. Ralys , 
Co. , Missisąuoi, P. O. ; Aldona Rogowsky, 
Burnaby, B. C.

$60: J. VaiČeliūnas, Toronto, Ont,
$ 50 : O. Juodišienė, Toronto, Ont. ; Onutė ir Kęs

tutis Kudirkai, Brampton, Ont. - a. a. Juozo 
Kizevičiaūs atminimui; Jonas Nastajus, Ed
monton, Alberta; Romanas Vabolis, Charles- 
burg, P. Q.; Petras Vaitkūnas, St. Paul, Al
berta;

$ 40 : A'gis Jušys, Hamilton, Ont. ;
$ 10 : Marija Gudaitienė, Toronto, Ont. ; Irena

Šatrienė, Orillia, Ont. ; Tutis ir Rita Viliai. 
London, Ont.

Viso iš 37 aukotojų Kanadoje gauta $ 21,080. Vi
siems aukotojams nuoširdžiai dėkojame ir kviečiame 
kitus Kanados lietuvius įsijungti į 1985 metų Litua - 
nistikos katedros lėšų telkimo vajų. Lituanistikos ka
tedra Ilinojaus Universitete Čikagoje jau veikia nuo 
1984 metų rudens ir jai vadovauja buvęs kanadietis 
dr. prof. Bronius Vaškelis. Lituanistikos Katedros 
teisiniais, organizaciniais, lėšų telkimo ir kitais rei
kalais rūpinasi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Fondas (Lithuanian Worldcommunity Foundation).

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pra - 
šymu Kanadoje sudarytas Lituanistikos katedros lė
šoms telkti komitetas, kurio pirmininkas yra dr. An
tanas PACEVIČIUS, sekretorius J. ANDRULIS, iždi
ninkas dr. S. ČEPAS, nariai: dr. M. ARŠTIKAITYTĖ 
-ULECKlENĖ, P. AUGAITIS, J. BERSĖNAS, V. 
DAUGINIS, J. KRIŠTOLAITIS ir adv. Algis PACEVI
ČIUS.

Kanadoje aukas siųsti: LITUANISTIKOS KATED
ROS LĖŠOMS TELKTI KOMITETAS, 1011 College St. 
Toronto, Ont. M6H 1A8.

Už $20.00 ir didesnes aukas bus išduoti kvitai 
atleidimui nuo mokesčių. 
Vytautas KAMANTAS 
PLB Fondo Pirmininkas
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Nijolė BALZARIENĖ 
PLB Fondo reikalų 
vedėja
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TrupInėUAI
TRUPINĖLIAI. Ottawos Šeštadieninės Mokyklos metinis 
leidinys Nr.l /ll/. 1984-1985 m.

Išleista Ottawoje gegužės mėn. 26 d. Redakcija ir Ad
ministracija mok.Alės Paškevičienės.

Tai reguliariai leidžiamas, ne kartą čia minėtas Mo
kyklos leidinys. Jau vienuoliktąjį kartą pasirodo, ir 
savo turiniu- įvairumu, rūpestingu paruošimu stipriai 
stovi. Kaip žinome, Mokykla yra nedidelė ir Mokyklos va
dovybės, mokinių bei neabejotinai ir jų tėvų entuziazmas 
šį leidinį leidžiant yra pažymėtinas. Kai didesnės kolo
nijos. su daugiau mokytojų ir kitokios paramos jau šios 
tradicijos atsisako, Ottawos Lituanistinė Mokykla gali bū
ti pavyzdžiu. Malonu, kad iš čia atspausdintų .rašinių, vai
dinimu pasinaudojo 3 kitos Mokyklos savo programose. 
Tad sėkmės irtoliau kūrybingiems mokiniams h- mokyto
jams.

Dedame keletą ištraukų iš ’’Trupinėlių”.

' Pavils R o z i t i s

SKRYBĖLAITĖ
- Netrukdyk man. Tuojau tau pateiksiu viską, kas ir 

kaip darytina. Į kavutę'pakviesk mūsų frakcijos lyderių , 
Lydakos ir Žirnio žmonas, tada ministro pirmininko ir 
kitų ministrų ponias. Kitas įtakingas visuomenės damas 
šį kartą palik, nes mūsų butas didelėms vaišėms per ma
žas,

- Bet kaip bus su tavo buvusių kolegų žmonomis?
- Del Dievo, ministro pirmininko žmona įsižeistų, jei

gu būtų pasodinta prie vieno stalo su direktorių žmono - 
mis. Seną pasaulį tau reikia užmiršti ir senas draugys
tes nutraukti. Priprask prie naujos padėties,nes tu nuo 
vakar dienos mūsų visuomenėje esi iškili asmenybė. Būk 
maloni Lydakienei ir Žirnienei,atidi visoms ministrų po
nioms, bet ypač parodyk malonumą ir atidumą ministro 
pirmininko žmonai, nes daug priklauso nuo jos gerano- 
rystės. Per kavutę permanyk jų pageidavimus ir elgesyje 
bandyk jas pasekti. Tiktai tuo skirtumu, kad ministro pir
mininko žmonai turi būti meili ir nuolanki. Aš tikiu, kad 
tu viską supratai. Bet man laikas ministerijon, - Abolis 
iškilmingai baigė.

-Aš pasistengsiu. Berta, paduok ponui ministrui pal
tą,- Ema įsakančiai šaukia per visą butą tarnaitei ir, 
džiugiai šypsodamasi, išėjo į koridorių palydėti vyrą.

Penktadienio popietę jau nuo trečios valandos Abolių 
bute vyko nepaprastas sujudimas. Išraudusi ir susijaudi
nusi Ema skraidė visur ir savo susijaudinimą mėgino į- 
kvėpti Bertai. Bet Berta nebuvo taip lengvai sujaudina - 
ma, nes jai šiandien nereikėjo savo vyrui taisyti karje - 
ros. Tiesiai sakant, ji vyro neturėjo. Jeigu ji tokį ir gau
tų, tai jis niekuomet netaps viceministru ir netiks mi - 
nistro vietai. Tą Berta aiškiai žinojo ir todėl Abolienės 
jaudinimasis jos neužkrėtė. Ji stengėsi viską daryti ge - 
rai, sąžiningai, bet jaudintis,kaip jos ponia, negalėjo.

Ema buvo kaip galvą pametusi. Ji lakstė iš kambario 
į kambarį, iš koridoriaus į virtuvę, laužydama rankas ir 
kartais suaimanuodama. Viskas atrodė,eina atžagariai . 
Bertos ramumas erzino Emą daugiausiai. Kaip čia prieš 
taip didelį ir svarbų įvykį vaikščioti lyg miegant. Čia jau 
šaukti ir rankas grąžyti buvo per maža. Reikėjo raudoti 
ir ant stalo į kavos indus ašaras lieti. Ema tai būtų dariu
si, bet bijojo, jog viešnios matys ją užsiverkusią,o kąvos , 
indai irgi buvo reikalingi.

- Berta, tu vaikščioji kaip užmigusi’. Ar tu nejunti , 
kad po poros valandų čia bus ministro pirmininko žmona? 
- Ema iššaukė aša’ odama.

- Jeigu mes abi, ponia, pradėsime skrajoti ir virpėti,
' kas tada viešnioms įpils kavą? Išliesime ant stalo ir išeis 

negražiai. Jūs,ponia,gerdama kavą nekelkit savo puodu
ko aukštai. Galt blogai išeiti. Jums rankos dreba, kaip 
4 psl.

‘ MŪSŲ ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Mokslo metai prasidėjo,
Mūs būrelis padidėjo...

Jei mėginsit sužinoti,
Teks devynius priskaičiuoti.'

Prisidėjo dvi sesytės,
Naujokaičių tai mergytės,

\ Kai berniukų tėra trys, 
O mergaičių net būrys...

Viena jų pati jauniausia,
O kita- pati vyriausia.

Klasė liko ta pati,
Tik paaugom mes visi.

Mokytojas turim dvi,
Kartais bara mus abi...

Kai Kalėdos jau artėja, 
To darbelio padaugėja...

Nors vaidint visiems patinka,
Scenoj dreba kartais kinka...

Skyrių turime šešis,
Ka čia juos ir suskaitys ?

Dirbame visi bendrai,
Darbą gaunam atskirai.

Balsę, priebalsę pažįstam.
Kartais truputį gal klystam.

Bandom .pasakas skaityti,
Bet lengviau jas tik klausyti...

Kas gramatiką mokės, 
Tas geriau rašyt galės.

Daina mums čia mėgiamiausia
Šaukti galim kuo garsiausiai...

Pro istoriją žygiuojam, 
O rašytojus rūšiuojam. ..

Tikrą norą reik turėti, 
Tas žinias įsidėmėti. ..

Alė Paškevičienė

DAINELĖ IŠ VAIDINIMO ’’KALĖDOMS ARTĖJANT”
Šis miškas tail mūsų namai, namai,
Mes mylim kiekvieną medelį labai,

Vai ti-ta,vai ti-ta,vai ti- ta-ta,
Mes mylim kiekvieną medelį labai.

Artėja Kalėdoš, jų laukiam, visi,
Medeliai, žvėreliai, paukščiukai maži.

Vai ti- ta, vai ti-ta, vai ti-ta-ta
Medeliai, žvėreliai^paukščiukai maži.

Tą naktį mes esam geri draugai,
Ir skamba po’mišką linksmi balsai.

Vai ti-ta, vai- ti-ta, vai ti-ta-ta, 
Ir skamba po mišk^,linksmi balsai.

drugio krečiamos. Galite aplieti naują staltiesę.Ministro 
pirmininko žmona jaustųsi iiejaukiai. Galite ją net nubaidy
ti nuo stalo, - berta kalbėjo visai ramiai.

- Berta,tavo gerumas kaip saulutės. Todėl padaryk 
viską kuo geriausiai, nes ji turi didelę galią.

- Na,ko čia bijotis? Aš tuojau pagalvojau: ar ji kokia 
princesė? Ji taip pat iš mūsų moterų kilusi. Ir iš kur ji 
šią galią ima? Ta galia yra jos vyro rankose. Š iandieni- 
niai vyrai moterų neklauso. Mano kaimynystėje vienas ū- 
kininkas ėmė ir pragėrė namus. Žmona raudojo, prašė, 
grasino, kankinosi, bet tam nei šilta, nei šalta - tiktai ge
ria iki ūkis pragertas. Tada jis nustojęs gerti, nes nebu - . 
vę daugiau pinigų. Ką moteris gali padaryti savo vyro 
protui?

- Berta, nekalbėk; kaimuose yra kitaip, bet Rygoje tik
tai moterys valdo.

- Ir todėl tas valdymas neina gerai. Kur daug moterų 
susirenka,tai tik sumišimas ir triukšmas. Mano tėviškėje 
tokia ligota ir paprastučio ūkininko žmona gavo viršenybę. 
Ji pradėjo dūkti su kaimo bernais taip, kad nei godos, nei 
gėdos. Visa apylinkė juokėsi. Vyras nebegalėjo pakęsti n 
negarbės ir vieną naktį ant vadžių pasikorė.Ši kapuose 
rauda visų žmonių priešakyje, lyg ji tikrai nelaimingojo 
gaili. Vėliau pasirodė,kad prieš mirdamas, vyras užra
šė ūkį broliui,ir tas išvijo begėdę su visa bernų ruja.Da
bar ji daužosi aplinkui, neturėdama nieko gero nugarai 
pridengti, tai ir bernai į ją daugiau nebežiūri. Taip buvo 
prarasta šlovė ir geras gyvenimas. Aš sakau, kad ir Ry
gos moterys valdytų kūniškus geidulius, nes nėra pa - 
šaulyje tiek gausiai vyrų, kad patrakusios moterys negalė
tų ištaisyti.

- Berta,tu mane išvarysi iš proto. Kaimuose gyvena 
paprasta liaudis ir ji vislią grubiai daro. Bet Rygos iš
prususioje visuomenėje yra visiškai kitaip.

- Na, tai ponia man nesakykit. Apsišvietęs ar pras - 
tas žmogus,bet negarbė yra visiems vienoda.Kaimų mo
terys žino geriau kaip susivaldyti, negu taip vadinama Ry
gos šviesuomenė, - pareiškė Berta stipriai ir saviteisiš- 
kai.

- Užteks, Berta,aš nenoriu daugiau tavo poterių klau
sytis. Eik į virtuvę ir pažiūrėk, kad kepiniai neapdegtų, - 
sušuko Ema <ir pati nėrė virtuvėn. Kaip tik vienoje keptu
vėje kepiniai buvo bepradedą apsvilti.

Artinantis penktai valandai, Ema nusiramino. Besė - 
dint grožio salone, susijaudinimas visai praėjo. Ji galvo
jo, tebūnie, kas bebūtų. Ji daugiau nieko negalinti padary
ti. Kupliai sufrizuota ir apsivilkusi nauja, šilkine sukne
le, su stambių karolių vėriniu po kaklu,Ema atrodė pa
kankamai patraukli. Jos skruostai ir lūpos buvo raudonos 
be dažų, o akys žėrėjo be jokių lašelių. Visa tai darė 
pilnakraujiškuroas ir dirgsnių jaudinimasis.

/ bus daugiau /

SAPNAS
/Originalas parašytas angliškai- vertimas- klasėje/

Ar esi kada nubudusi naktį suprakaitavusi,drebėda - 
ma nuo šalčio ir pasijutusi blogai? Aš buvau.

Vieną dieną katinas mane įdrėskė. Aš pasijutau nege^ 
rai. Tą vakarą nuėjau anksčiau į lovą; tuojau užmigau. 
Sapnavau bjaurų spaną. Mano galvoje sukosi įvairūs vaiz 
dai. Staiga pamačiau pabaisą;aštuoniom kojom,trim ran
kom ir penkiom galvom. Jis pamatęs mane sušuko:”Eik 
pas mane, aš tave suėsiu”.

Aš baisiai išsigandau ir pradėjau bėgti nuo jo, kiek 
galėdama tolyn. Pagaliau pasislėpiau už medžio, nes ne - 
turėjau ,kur bėgti.Už medžio buvo stati uola Ir baisi be
dugnė. Pabaisa mane vis vijosi. Ji nepastebėjo tos bedug
nės ir krito nuo uolos žemyn. Galėjai girdėti jos baisų 
riksmą už daugelio mylių. Tuo metu aš ir nubudau. Pa - 
mačiau,kad guliu savo šiltoj lovoj. Man pasidarė lengva, 
kad tas baisus nuotykis pasibaigė. Aš iš lėto pradėjau at
sigauti. Ilona Na u j oka i ty t ė-L e vy i s

9 m t.

MOKYKLOS ŽINIOS
1. NAUJIEJI MOKSLO METAI prasidėjo rugsėjo 15 dieną. 
Vieta; GLEBE COLLEGIATE Mokyklos patalpos.
Sąstatas; Mokyklos vedėja ALĖ PAŠKEVIČIENĖ ir jau n. 
mokytoja RIMA RADŽIŪTĖ.
Mokinių skaičius; devyni; šiuose ksyriuose: priešmok. - 
vienas, pirmam-trys, antram-du, šeštam, septintam ir 
dešimtame skyriuose- po vieną.
2. Vasaros metu iš mūsų mokyklos NERINGOJE stovykla
vo: Daiva JURKUTĖ ir Lina RADŽIŪTĖ.
3. Spalio mėn. 5-7 dienomis vyr. mokiniai su tėvais buvo 
išvykę į LIETUVIŲ DIENĄ HA MILTONA N. Savuosius įs
pūdžius aprašė Lina RADŽIŪTĖ. Žiūr. 20 psl.
4. Lapkr8čio 24 d., šeštadienį, pamokų metu buvo prisi - 
minta ir paminėta LAPKRIČIO 23-ioji-KARIUOMENĖS 
šventė.
5. Gruodžio 16 d.,sekmadienį turėjome KALĖDŲ EGLUTĘ 
Programą atliko visa mokykla ir Mergaičių Dainos Viene- 
tas*RA MUNĖLĖS”. Buvo suvaidinta Alės PAŠKEVIČIENĖS 
2-jų veiksmų pasaka’KALEDOMS ARTĖJANT”. Kalėdų Se
nelis /J.Radžius- buv. šios mokyklos auklėtinis/ išdalino 
vaikučiams dovanėlių. Š is vaidinimas telpa šiame leidiny.- 
Žiūr. 29-37 psl.
6. Gruodžio 15-Sausio 12 d. Kalėdų atostogos.
7. Sausio 29 dieną gautas mokyklai siųstas. Ponios Q. 
LEONIENĖS iš USA laiškas klausiant,ar mokykla norėtų 
turėti naujai išleistą istorinį romaną ’’GIEDRĖ” /tinkąs 
jaunimui ir suaugusiems/,kurį ji siuntinėjanti mokykloms 
veltui. Atsakyta tuojau pat teigiamai,išreiškiant padėką. 
Gavę knygas pasiuntėm Poniai G.Leonienei širdingą pa
dėką, mūsų mokyklos praeitų mokslo metų leidinį ’’TRU
PINĖLIAI” ir iš Ottawos mažą suvenyrą.
8. Sausio pabaigoje gauta pavėluotai iš ŠVIETIMO KO
MISIJOS skelbiamas visoms LITUANISTINĖMS MOKYK
LOMS ŠEIMOS ISTORIJOS UŽRAŠ YMO KONKURSĄ S . 
Pasiųstas Švietimo K-jai pranešimas,kad mūsų mokykla 
pasiryžusi konkursą įvykdyti; dalyvių- penki.
9. Vasario 2 d, paaiškinta konkurso vykdytojams reikala
vimai ir sąlygos. Darbas pradėtas.
10. Vasario 12 d. gauta ŠVIETIMO K-JOS raštas,prane
šant apie būsimą LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ VEDĖJŲ SU
VAŽIAVIMĄ /Kovo 9 d. / ir prašant reikiamų informaci - 
jų. Mūsų mokyklos atstovas į minėtą suvažiavimą nuvyk
ti negalėjo. Apie tai iš anksto buvo painformuota ŠVIETI
MO K-JA, kuriai pasiųsta raštu iš mūsų mokyklos infor
macinė medžiaga.
11. Vasario 16 d. pamokų metu paminėta LIETUVOS NE - 
PRlKtAUSOMYBĖS šventė-VASARIO 16.
12. Kovo 30 d. skelbtasis konkursas įvykdytas.
13. Balandžio 6 d. pranešta ŠVIETIMO KOMISIJAI įvyk - 
dyto KONKURSO duomenys.
Laukiama prisiunčiant premijų.
14. Šiais metais prisiminta žymiųjų lietuvių sukaktys. Jų 
nuotraukos telpa šio leidinio 40 psl.

Tai; a. Prof. Jono JABLONSKIO /1860-1930/
125 metų gimimo,

b. Vyskupo A ntano BARANAUSKO /1835-19O2/ 
150 metų gimimo,

c. Antrojo LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDEN
TO Aleksandro STULGINSKIO
1OO metų gimimo ir

d. VYTAUTO DIDŽIOJO 555 metų mirties sukaktys 
/Taip pat 575 metai nuo ŽALGIRIO mūšio/.
15. ’’TRUPINĖLIAT’ kasmet primena išeivijos jaunimui 
ir tragiškąją ROMO KALANTOS /1953-1972/ mirtį.
16. Mokslo metai baigiasi gegužės 25 d. .šeštadienį.
17. Mokslo metų baigimo ŠVENTĖ ir MOTINOS DIENOS 
paminėjimas gegužės 26 d. .sekmadienį.

VA LIO A TOS TOGOS ‘
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
• fll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

AR PASKAITAI .SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKĄ? JOSE RASI IR GROŽIO. IR JUMORO IR IŠMINTIES l

/STEIGTA J .PAUKŠTELIO 
PREMIJA

Pakruojo rajono "Naujo 
Ūkio" kolūkio valdyba Įstei
gė savo žemiečio rašytojo 
Juozo Paukštelio atminimui 
literatūrinę premiją už ge
riausius prozos kūrinius , 
vaizduojančius kaimo jauni
mo gyvenimą,aktualias so - 
cialines ir moralines prob - 
lemas.

Pirmasis šios premijos 
laureatas- Algirdas Pocius 
už apysakų knygą "Liepos 
Š ešėlyje".

ve/drooz/ai

f Mes sunaikinome tiktai buržuazinius 
• nacionalistus, darbo liaudies priešus 
\ ir svoločius disidentus I

U naci ai i s rūsų^ 
pasimokė, kaip 
naikinti nepagei 

i,— don į amu s ? —■>

Panevėžio-Joniškėlio ge
ležinkelio stotis buv.o, atida
ryta 1938 m. gruodžio mėn . 
4 d. Joniškėlis-dvaras, mies
telis ir valsčiaus centras 
Biržų apskr. .prie Mažupės 
žemupio. Buvęs 40 ha dvaro 
parką aprašė rašytoja G. Pet- 
kevičaitė-Bitė romane " A d 
astra”. •

DIDELIS VIESULAS
Ne tiktai JAV, net ir Kana

doje šį pavasarį viesulas pa
darė didelius nuostolius. Di
delis viesulas praėjo Į šiau - 
rėš vakarus nuo Nemenčinės 
miesto gegužės 1O d.

Viesulas skriejo 300-400 
metrų pločiu ir 8-9 km. ilgio 
ruožu. Išgriovė elektros at
ramas, Ždanovo kolūkyje nu
griovė du kluonus, arklidę , 
galvijų tvartą,o pąlinkiniuo- 
se kaimuose apgriovė sody
bas, Savotiškas pavasaris .

SUKAKTUVININKAS LIUDAS 
TRUIKYS

Kauno M. K. Čiurlionio 
Dailės Muziejuje,pagerbiant 
dail. Liudą Truikį jo 80 m. 
suaktuvių proga,surengta jo 
darbų paroda .Čia buvo iš
statyta apie 1OO scenovaiz
džių, kostiumų, eskyzų.

L.Truikys gimė 1904 m.spa 
lio mėn.lO d. , Pagilaičių vsd. 
Platelių vis., Kretingos aps.

Šalia dekoracijų kūrė ir 
impresionistinių nuotaikų 
peisažus akvarele.

L. Truikys dailę studijavo

• ŽAGARĖS senojo parko 
pašonėje iškilo naujas am - 
bulatorijos pastatas, sukur
tas architektės M.Gaižuty- 
tės. Ją statė Joniškio staty - 
bininkai.

Naujoje ambulatorijoje 
kasdieną galės būti priima
mi apie 1OO pacientų.

• KLAIPĖDOS LIETUVOS 
RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS Sky
rius Įsisteigė neseniai ir sa
vo atsakinguoju sekretorium 
išrinko rašytoją Tomą Sa
dauską.

NAUJOS KNYGOS
Kauniečiai rašytojai sa

vo pobūvyje apsvarstė 1984 
m. išėjusias knygas:J. Grušo 
"Tiesa-Laukinis Žirgas”,K. 
Jankausko " Stogas ir 
Žvaigždėtas Dangus”,A . Mi- 
kutos "A puoko Valanda", G. 
Čieškaitės "Gerti iš Gėlių" 
V. Baltuškevičiaus "Bedug
nėj Didelė j", R. Kluso "Gal
voju, Ko Nereikia" ir pir
mąsias T. Marcinkevičiūtės, 
V. Venclovos ir M. Zingerio 
knygas.

DVIRAČIU MARATONAS
Birželio 2 d. Lietuvos Kū

no Kultūros ir S porto Komi
tetas ir Dviračių S porto Fe
deracija surengė 9O-ties km 
maratoną. Važiuota nuo Kau
no iki Vilniaus.

GABIOS SMUIKININKĖS
Trys Vilniaus M. K. Čiur

lionio Vidurinės Meno Mo
kyklos mokinės jaunųjų mo
kinių konkurse Čekoslova-

MIRTIES BAUSMĖ UZ Jį 
NUŽUDYMAk

Praeitį pavasarį Kupiškio 
rajono KeršulišKių kaimo gy
ventoją, apgaulingai Įėję Į 
jos butą kaimynai- brolis ir 
sesuo A. Minkevičius ir I. 
Minkevičiūtė, pareikalavo 
pinigų. Kuomet jų negavo - * 
ją nužudė.

A. Minkevičius nuteistas 
mirties bausme; jo malonės 
prašymas atmestas. I. Minke
vičiūtė nubausta 1O m. kalė - 
jimo. Abiejų turtas konfis
kuotas.

an ado s žurnal pamini, kad

KGB 
WAR 
CRIMI
NALS

eškoti ir raudonųjų karo nusikaltėlių, kurie darbavosi okupuotuose kraštuose.

ATŽANGA

Sovietinis patarėjas 'iš Bulgarijos, kurį laiką dirbęs Ni- 
caragvoje, pasiilgo savo gimtojo krašto maisto.Ėjo iš vie
no restorano Į kitą, norėdamas užsisakyti guliašo. Visur 
tačiau buvo atsakoma: "Nėra guliašo. Bet mes turime viš
tienos, kiaulienos, jautienos,žuvų,šrimpsų ir vėžių".

Sugrįžus namo Į Bulgariją, jo viršininkas klausinėjo 
Įspūdžius apie Nicaragvą. "Labai atsilikę", - atsakė pata
rėjas,- "jie valgo taip,kaip mes valgėm prieš 20 metų".

RAKDAMA PaJILGDO P€R
A. Kučas. Iliustracija Ai šbės “ B ri čk ai ”

I
’ ' Henrikas Dagys

DIDELIS MEDIS PRIE TURGAUS AIKŠTĖS

Man° čia žmonės pasodino. Kažkada: seniai;
Prie šios dulkėtos turgaus aikštės.
Dabar aš didelis. Ir jų, šitų žmonių namai 
Po mano šakomis tokie maži ir baikštūs: 
Jię prisidengę pūvančiais pilkais stogais, 
Drumstom langų akim nedrįsta į mane pažvelgti.

O aš išaugau lig dangaus.Į Mane perkūnai skaldo.
Mano viršūnėn įsikimba vėtros kruvinais nagais
Ir drasko žiedus ir šakas. Ir šaltis
Žiemos naktim man kraują stingdo šakose, -
Bet mano rankos tvirtos: lyg iš akmenio nukaltos:

Audringom naktimis aš paneriu jas į žvaigždynus, 
Ir aš jaučiu, kaip žvaigždės srūva man per pirštus, 
Ir deb°sys t drėgni ir tirštos, 
Pajuodę ūkanos, iš vandenynų
Ir jūsų milžiniškų miestų^dūmų gimę. . . .

• Moteris teisėja paklausė liudininkės, kokio ji amžiaus,
- Maždaug tokio pat, kaip Jūs, gerbiama teisėja, - at

sakė liudininkė.
MASKQTAS

Kanadiečių dalinys pasirinko asiliuką maskotu,Deja, 
už kelių dienų jis padvėsė. Pulko vadas buvo išvykęs, tai 
jo pavaduotojas jam pasiuntė telegramą: "A silas padvėsė 
Stop Ar pirkti kitą,ar laukti Jūsų?"

LAUKIAMAJAME
Jis: Ak, kaip viskas baisu. Kas gi dabar bus ? (verkia).
Ji: M elasis, neverk, prašau tavęs! Gal tai ne apendi

citas • • Iš pradžių sužinosime, ką sako gydytojas.
Jis: O jeigu ši liga labai rimta?. . . Kas tada atitemps 

anglių iš rūsio? Ak, ir kuo aš nusikaltau, kad šitaip turiu 
kantėti ? Apie automobilį jau nė nešneku. . . Kas jį plaus ? 
Taip ir stovės visas purvinas (graudžiai verkia).

Ji: Brangusis, prašau, nusiramink*. Tu ir mane tuoj 
pravirkdinsi. . . Juk tokia padėtis tęsis tik kokią savaitę.

Jis: O ar pagalvojai apie šiukšlių kibirą? Puikiausiai 
žinai, kad nors kas tračią dieną reikia šiukšles išnešti. . ■ 
Kas kibirą išpils šią savaitę, leiskite paklausti?. . .

Ji: Nereikia šitaip krimstis dėl visko. . . Kaip nors iš
spręsime ir šią problemą.

Jis: Įdomu būtų sužinoti, kada pasirodys tas gydyto - 
jas Čia galt laukti tol, kol numirsi.

Gydytojas: Gerbiamasis, prašau tuoj pat užeiti. Jums 
matau, labai negera.

Jis: Kodėl aš - man juk nieko neskauda . . . Susirgo 
mano žmona. “TM" 1984

Kauno Meno Mokykloje, Ber
lyne ir Paryžiuje. Nuo 1930 
m. dirbo nepriklausomos 
Lietuvos teatro dekoracijų 
srityje. Buvo išdirbęs origi
nalų ornamentinį išraiškiu - 
gą stilių ir gerai naudojo 
šviesų efektus. 1937 m. tarp
tautinėje parodoje Paryžiuje 
laimėjo diplomą užA.Račiū
no operos "Trys Talismanaf’ 
maketą.

kijoje 'laimėjo prizus: D. 
Stulgytė, L. Uscilaitė ir I. 
Belickaitė. Konkurse daly
vavo, kaip rašoma, socialis
tinės šalys.

® TRAKUOSE pastatyti nauji 
Kultūros Namai. Buvo pasi - 
rūpinta, kad jie Įsikompo
nuotų Į senamiesčio panora
mą.

O ! aš jaučiu tada, kaip mūsų žemė 
Erdvėj pašėlusiai ir kaip apsvaigus skrieja *. 
Aš paneriu rankas - ir mano kraujas dega. . . 
Aš paneriu rankas - mane migla užlieja - - 
Ir aš nenoriu niekad vėl matyti turgaus aikštės.

Ir kai žaibai kaip kraujo srovės srūva dangumi,
Ir kai ateina debesys, dusliai dundėdami erdve,
Ir paskandina dulkių sūkuriuos ir žmones ir gatves, 
Keliu rankas - ir šniokščia jos juodiesiems debesims: 
Ateikite ? aš nuo padangių žaibo nebijau numirt !

ŽEMAITIŠKA LOPŠINĖ

Žemaitiška lopšinė skiriasi taip pat Kaip žemaitis 
nuo dzūko.yji trankesnė,drūtesnė, joje mažiau lyrikos , 
daugiau jumoro ir vyriškumo, jėgos.

A a apapa,
Zoikis vaką soupavą
Besoupoudams apsnūda,nu krieslele nūs prūdą, 
Nu krieslele nusprūdą katens nuosi atkonda. 
Oudegelė trumpa, e ta pati kumpa

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

TAVO REIKALAS
MŪSŲ

A A CENTRINĖS ; ZTTJT
Montreal 273-7544
Ottawa 523-9977 KSjlR 

Toronto 489-3693 
|Hamilton 522—8392

JEIGU GERI IR GALI GERTI

į JEIGU NORI NUSTOTI

namu ); 489-5391 (darbo); 
Dainiui L.; 768—9606 ;

: 337-8637

ARBA SKAMBINK MUMS

Leonui G. : 366-2548 (
Henrikui N. : 366-7770

JONUI R

ATEIK Į LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ. 7722 GEORGE ST. LASALLE. QUE.

8 vai. vakaro

1985. VI. 6

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
_ORAil^USII^JR_SENI^USI^^ALBĮ^-_LIETUVISKAl^_____

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI , BŪTŲ LABAI GERAI, JEIGU 
IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS ATSIŲSTUMĖTE “NL” PRE
NUMERATĄ UŽ ŠIUOS METUS. KITAIP PAŠTAS REIKALAUS 
IŠ MŪSŲ PABRANGINTOS SIUNTOS. DĖKOJAME! —NL—

Nogarele siaura e ta pati kiaura.
/Užrašyta Darbėnuose .Karte

na, 1939 m./
IŠ NIDOS KALENDORIAUS

C F M B
RADIO 1410 MONTREAL

UETUVlŠKA RADIO 

PROGRAMA

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

didysis ąžuolas
Kairiajame Minijos krante, prie pat kelio Į Kulius au- 

gaMingėlos ąžuolas, aukštis J7 m. .apimtis - 7,5m. 
Tai antras pagal dydį ąžuolas Lietuvoje.

Pasakojama, kad po žemaičių krikšto pradėta naikinti 
pagonybės liekanas-ąžuolus, kuriuos žemaičiai laikė šven
tais. Mingėlos ąžuolas buvęs per drūtas kirtėjams, nukir
tę tik jo viršūnę, pastatė ten koplytėlę. Koplytėlė sutrę
šę jo ir sugriuvo. Ištrešęs ir ąžuolas,bet savo galybės dar 
lepraradęs. Manoma,kad ąžuolui 700-800 metų.

Poetas Maironis rašė:
Tik gaila jai kranto, vainikais nupinto.
Tik gaila dainų, kur skamba skardžiai, 
Tik ąžuolo gaila, žaliai padabinto;
Kurs kalba jai meilę kas naktį saldžiai.

/Iš NIDOS Kalendoriaus 1985 m./

5 psl.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

H 0 K A:
8'/> % ui 90 dienu term, indėl. 
8h % už 6 mėn. term, indėlius 
834 % už 1 metų term, indėlius
9 % u£ 2 meti; term, indėl. 
9h % už 3 metų term, indėlius

10 % už pensijų planų 
9h % už namų plona^
7h % už specialia taup. s—tą 
7 % už taupymo s—tas 
6 % už čekių s—tas (dep.)

Asmenines paskolas duodame iki 5 50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau 5 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju a, draustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (Americnn 
Express) Kitos paskolos-XLine of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieni ai s ir trečiadieny 
nuo 10 v. ryto iki.3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktodien.- 
nuo 10 v.r. 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 M6P 1A6

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

AKTYVAI -VIRS

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10—3 
Antradieni ais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeštadieniais 
Sekmadieniais

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo 
MortgiČius nuo

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

Duodatne asm. paskolas iki $5Q,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dyd[ iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler’s cheques). Neimamo mokesčio užjšrašytus čekius 
bei apmokamas Įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

————M——MII Į ■■■H

toronto
• LIETUVIU NAMŲ knygynas 
vasaros metu veiks ir bus 
atidarytas kiekvieną tre
čiadienį nuo 3-5 vai.p.p.

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS

Š v. Pauliaus šventovėje , 
227 Bloor St. E. , BIRŽELIO 
13 d. vyks estų, latvių ir lie - 
tuvių tradicinis BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ minėjimas. VISI 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

• KLB TORONTO APYLIN
KĖS TARYBOS susirinki

AKLAS MUZIKANTAS
Amerika pasižymi sensa

cijomis. Pasitaiko ir tokių 
atvejų, kurie laikomi neiš
aiškinamais, tiesiog "mira
cles".

Neperseniai televizijoje 
/JAV/ davė piano koncertą 
jaunas, aklas vyras /kuris 
užgimė be ■ akių - tai retas 
atvejis / , ir taip pat labai 
protiniai atsilikęs, tačiau 
muzikoje jis pasirodė geni

oro

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. f Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skersai gatvės nuo pensininkų rvmų, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 va). ,vak 

SKAMBINKITE : 4 5591

6 psl.

PARAMA

Kitas ląbai panašus atve
jis yra Kanadoje: nepaprastai 
gabus muzikai vyras, kur) 
atrado ir išmokė lietuvis 
Zigmas Brazauskas, gyve
nantis Portage la Prairie, 
Manitoba. Šis jaunas ir ak
las muzikantas, Clarence 
A sham, 32 metų amžiaus,

IMA:
S už asm. paskolas nuo 1 lh%
S už nekilnojamo turto paskol. 

(mortgages) :
! su nekeičiamu nuoiimčiu

1 metu  ...... . 1034 %
2 metu 1114%
3 metų n.. 1134% 
( fi xed rate)■■ w, — ■■■ ■■■■■■■ ......... «

E su keičiamu nuošimčiu
E 1,2 ar 3 metų.. 10h% 

(variable rate)

27 milijonu, doleriu 
g MOKA UŽ:

E 90 dienų term, indelius . 
= 180—185 d. term. ind. ... 
= Term. ind. 1 metų..........
E Term. ind. 2 metų..........
= Term. ind. 3 metų.........'
: Pensijų s-tq,.................
: Spec. taup. s-ta,...........
Į Taupomųjų s-ta,.............
: Depozitų-Čekių s-tq ... 
............. 11h % 
,10h%-H3/4%

.. 8T4% 

... 8h % 
„ 8% % 
.. 9 '% 
■ 934 %

10 % 
7h %

“. 7 % 
. 6 %

mas vyks BIRŽELIO 11 d., 
antradienį, 7;3O v. v. LIE - 
TUVIU NAMUOSE. Kviečia
mi dal yvauti ir organizaci
jų atstovai bei asmenys, ku
rie domisi KLB Toronto A - 
pylinkės veikla.

SIŪLO EKSKURSINI^LĖKTUVAc

Vykstantieji į TAIKOS IR 
LAISVĖS RYŽTO ŽYGĮ 
S kandinavijoje LIEPOS 25-31 
d. d. gali pasinaudoti ekskur
siniu lėktuvu, žymiai pigesne 
kaina /Torontas-Kopenhaga 
$719,- plius mokesčiai/.

Kreiptis į "All Seasons 
Travel"-V. Bačėną arba "P. 
Lawson Travel", arba tel? 
977-5111.

jus. Jo globėjai atrado tik 
vieną jam tinkamą užšiėmi- 
mą - muziką, kurios jis tu
rėjo progų klausyti iš plokš
telių ir televizijos. Jis taip 
pat buvo supažindintas su pi
ano klaviatūra /aišku, tik iš 
atminties/, ir po kiek laiko, 
pats sugebėjo pakartoti gir
dėtą muziką ir net pamėgdžio
ti klasikus. Jis laikomas ge
nijum muzikoje. - tikru ste
buklu.

pusiau indėniškos kilmės, 
gimęs visiškai aklas, pateko 
Į bepročių prieglaudą visai 
mažas, nes niekas juo nesi
rūpino. Zigmas Brazauskas 
gavo darbą tenai dirbti su 
protiniai atsilikusiais. Kai 
jis pastebėjo aklą 6 m.ber - 
niuką, dažnai daužantį pia
nino klavitūrą- atkreipė dė
mesį, kad tas vaikas sugebė
jo sukurti šiokias tokias 
melodijas. Z.B-kas, pats 
muzikos mėgėjas, groja ke
liais instrumentais. Jis pri
sipratino šį berniuką ir pra
dėjo reguliariai mokyti jį 
muzikos, kiek sąlygos leido. 
Po dviejų metų intensyvaus 
darbo, pagrįsto kantrybe, jau 
jiedu abu su Clarence A. drį
so pasirodyti scenoje. Daž - 
niausiai mokyklose.

Zigmas B-kas pripažįsta, 
kad mokyti aklą reikia labai 
daug kantrybės, juo labiau, 
kad Clarence yra ir protiniai 
labai atsilikęs-negali išmok
ti tinkamai kalbėti. Jis su-
geba tik atsakyti į klausimus, 
ir šį tą pasakyti labai pa
prastais žodžiais. Dirbti 
taip pat nepavyko jo išmoky
ti, bet supakuoti kokias dė
žes ar pan., - jam pavyksta . 
Betgi su savo mokytoju ko
munikacija pakankamai gera 
po 20 metų bendravimo.

Tačiau, nežiūrint visų šių 
protinių trūkumų, šitas vy - 
ras pasirodė labai gabus 
muzikoje. "Neturint regėji
mo, viskas paremta tik klau- 
sa-be jokių gaidų/ jis nė ak
lųjų rašmenų nežino.

Gegužės mėn. šis aklas 
muzikantas kartu su Zigmu 
B-ku lankėsi Toronte, ftfys 
kai kurios radijo stotys su-| 
sidomėjo jo talentu ir pak«f 
vietė. Jo grojimas buvo įra- 
Sytas CBC Radijo S totyje su 
P, Gzowskiu ir CITV- suD.,J| 
Petty. Be to, jiedu su moky
toju atliko programą 
"Jingles" restorane,Toron
te.

Ta pačia proga jiedu atsi
lankė Į Toronto Lietuvių Na
mų valgyklą pietų metu ir 
išpildė gana Įvairią progra-'' 
mą: duetą ir Clarence solo 
akordeonu. Pats mokytojas - 
grojo mandolina-o mokinys- 
akordeonu ir vėliau armoni
ka. _______ /bus daugiau/^

Ottawa
MOKYKLOS ŠVENTĖ IR 
MOTINOS DIENA

Š iais metais tradicinė 
Šeštadieninės Mokyklos 
šventė .baigus mokslo metus, 
įvyko gegužės mėn. 26 d., ?■ 
sekmadienį St. HYACINTH 
Parapijos salėje. Kartu bu - 
vo prisiminta ir pagerbta 
MOTINA. Ypač tai buvo pa
ryškinta ir plačiau apibūdin
ta jos didybė,reikšmė kiek-,, 
vienam mūsų kun. dr. V B 
S kilandžiūno pa
moksle pamaldų metu. Pa - 1 
sigesta Dainos Vieneto RA- * 
MUNĖLĖS giesmių per pa-' t 
maldas.

Po pamaldų sueiga vyko' 
Parapijos salėje. Atsilankė, ? 
palyginant nemažas būrys 
tautiečių.

Sueigą pradėjo Tėvų Ko- 
miteto pirmininkas J.A u 
g a i t i s. Savo žodyje pir
miausiai pasidžiaugė Mo-;' 
kyklos veikla, gera jos vado-' 
vybejbe to nurodė Mokyklai z J 
gresiančius sunkumus ir 
kvietė apylinkės tautiečius, 
reikalui ištikus, ją paremti. 
Tėvų Komiteto vardu Mo - Ž 
kyklos vedėjai Alei P a š- 
kevičienei įteikė gel-.

Dail. Jonė KVIETYTE —YOUNG Banff’o Menininkę Kolonijoje 
savo studijoje sĮ pavasari. Jos darbai yra mielai priimami 
įvairiose’galerijose Kanadoje.

tonų rožių puokštę ir pakvie
tė ją pravesti sueigą.

Sueigos programos pir
mojoj daly j buvo ŠIUPINYS . 
Pirmasis pradėjo Stepas 
Jurgutis, paskaitęs ei
lėraštį mokslo metams pa - 
sibaigus, kur įsidėmėtinas 
posmas buvo, kad... "Jau 
lietuviška kalba, Liks tarp 
mūsų visada" ir "Jei Dievu
lis mus globos, Lauksim 
mokslo vėl pradžios"

Toliau, šeši jauniausieji 
mokinukai atliko montažėlį 
"MŪSŲ TĖVYNĖ",kur pa - 
minėtas VILNIUS , kaip sos
tinė sena, KAUNAS-buvęs 
laikina ir mūs trispalvė vė
liava. Be to, paminėta,kad 
. ."Kai Nemuns skuba Balti- 
jon, taip mūsų mintys Lietu
von".

Daiva J u r k u t ė, viena 
iš vyresniųjų .mokinių per
skaitė iš savos kūrybos ra - 
šinėlį "Myliu aš Lietuvą iš 
toli". Po jos, visa Mokykla, 
kaip chorelis .padainavo dai
nelę "Tėvynė- Šalelė mūs 
Lietuva, Nebuvom, nematėm 
tavęs niekada" tris posmus, 
kur paskutiniajame sakoma, 
kad "Branginsim, mylėsim 
tave visada".. .

Tenka pažymėti,kad prog
ramoje naudota tik originali 
Mokyklos vedėjos ar moki
nių kūryba.

Kadangi jaunesniųjų moki
nių amžius yra nuo 4 iki 9 
metų, jie,kaip įvadą į šokius, 
pažaidė du žaidimus, kur 
juos palydėjo bendras daina
vimas ir būgnu mušamas 
taktas, ką sumaniai atli - 
ko Stepas Jurgutis.-

Jaunesniųjų grupelę suda
rė Lina ir Rasa A U GAIT Y - 
TĖS,Andrius ir Aleksas ČE
PO NA KAI ir Emma su Ilo
na NAUJOKA IT YTĖS -LEWIS

Š lupinio programos pabai
gai Mokyklos Vedėja paskai
tė Linos Radžiūtės 
Mokyklos baigimo proga pa
rašytą rašinį_ "LIETUVĖS 
MOTERYS MŪSŲ LITERA
TŪROJE". Vedėja labai ap
gailestavo, kad Lina Ra
džiu tė, pirmoji baigusi šios 
Mokyklos dešimtį skyrių, ne
galėjo dalyvauti pabaigtuvių 
šventėje. Jos rašinysyra at
spausdintas Mokyklos meti
niame leidinyje TRUPINĖ - 
LIAI. Rašinyje yra paliesta 
trijų kartų lietuvės rašyto
jos: keturios iš po "Aušros’ 
laikotarpio: ŽEMAITĖ,ŠAT
RIJOS RA GANA, LAZDYNŲ 
PELĖDA ir BITĖ. Keturios 
rašytojos iš nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio: MA ŽA
LA ITĖ, TULA US KAITĖ, S. 
NERIS ir ORINTAITĖ, ir dvi 
rašytojos, išryškėjusios jau 
išeivijoje-ALĖ RŪTA ir BI
RUTĖ PŪKELEVIČIUTĖ.

Baigus Š iupipio programą, 
visi jauniausieji, sustoję ei

lutėje , padeklamavo moti
noms pasveikinti eilėraštu
ką "MAMAI" ir paėmę po 
puokštelę pavasario gėlyčių, 
nuskubėjo į salę Įteikti jas 
savo mamytėms.

A ntrąją programos dalį 
sudarė moklso metų užbai
gimas, kurį pravedė Mokyk
los Vedėja. Jos pagalbininkė 
Rima Radžiūtė negalė • 
jo dalyvauti šioje šventėje.

Vedėja A. Paškevičienė 
savo žodyje peržvelgė moks
lo metų eigą. Paminėjo apie 
pravestą Š vietimo 
Komisijos skelbtąjį 
ŠEIMOS ISTORIJOS UŽRA
ŠYMO KONKURSĄ. Čia da
lyvavo penki mokiniai,! a i- 
m ė d a m i' LIETUVIU FON
DO per S vietimo Komisiją 
duotas dosnias premijas, ku
rios buvo nuo $15,-/II sk. / 
iki $5O,-/1O sk./.

Ji paminėjo išleistą ir 
šiais metais Mokyklos leidi
nį TRUPINĖLIAI, jau vienuo
liktąjį kartą. Taip pat kvie - 
tė susirinkusius apžiūrėti 
Mokyklos suruoštą paro
dėlę, kurioje buvo visų 
metų Mokyklos leidiniai , 
Mokyklos kronikos įvykių 
knyga, mokinių konkursi - 
niai darbai, lietuviška spau
da, kurioje yra tilpę mo
kinių rašinėliai, jaunesnių
jų mokinių iš Tėvynėj pa
žinimo iškarpų ir lipdinių 
knygos ir kt.

Kiekvienas mokinys gavo 
Mokyklos lankymo pažymė
jimą. Dalyvavę Konkurse-pi- 
nigines premijas ir ŠVIETI
MO KOMISIJOS duotus pa
žymėjimus apie dalyvavimą. 
Vyresnieji gavo dar po lie
tuvišką knygą. Tai Algirdo 
Leono istorinė apysaka 
"Giedrė". Jas Mokyklai pa
dovanojo p. G. Leonienė, gy
venanti jAV-se.

Patys jauniausieji gavo po 
mažą įrėmintą Vytį,o vidu
rinieji po Žalgirio Mūšio pa
veikslą.

Be to, visi mokiniai gavo 
Mokyklos leidinį, kuriame 
tilpo jų rašinėliai ar kitokie 
darbeliai.

Baigusiai šiais metais 
mūsų Mokyklą Linai R a - 
d ž i ū t e i Mokyklos Vedėje 
paskyrė savo asmeninę do
vaną dail. A. TAMOŠAIČIO 
knygą "LITHUANIAN EAS - 
TER EGGS".

Mokyklos leidinį gavo ir 
tie asmenys, kuriems Mo - 
kykla yra labiau prie širdies 
ir jie ją paremia vienokiu 
ar kitokiu būdu.

Pabaigoje kun.dr.V.S k i- 
landžiūnas pasveikino 
mokinius, baigusius mokslo 
metus, padėkojo Mokyklos 
Vedėjai už gerą darbą ir į- 
teikė kiekvienam mokiniui po 
dovanėlę- originalų paveiks
liuką, gautą iš Indijos.

Užbaigiant, sugiedotas 
Tautos Himnas. Po to vyko 
suneštinės vaišės- kavutė.

Albinas Vilniškis

PREMIJŲ ŠVENTĖ CLEVELAND'S

JAV LB Kultūros Taryba , 
vadovaujama Ingridos Bub - 
lienės, paskyrė jau penktą 
kartą premijas.

Iki dabar literatūros pre
mijas yra gavę:K. Bradūnas , 
J.Jankus, G.Kazokienė, K. 
Barė na s ir A. Nyka-Nil iūnas 
/pastarasis pristatė šiemet 
savo kūrinį rankraštyje 
"Žieipos Teologija".

Dailės premija šiemet pa
skirta New Yorke gyvenan
čiam skulptoriui Vytautui 
Kašubai.

Muzikos premija - muz. 
Vytautui Marijošiui. Dėko
damas ir Įvertindamas, jis 
savo premijos pusę paaukojo 
Lituanistikos Katedrai,© ki
tą pusę-Muzikologijos Ar - 
chyvui.

Už geriausias radijo prog
rama premijuoti; G. Plukie* 
nė,Kalifornijos lietuvių ra
dijui ir E. Meilus iš Naujo - 
sios Anglijos už Birželio 
Trėmimų jninėjimo progra
mą anglų kalba;S . S meižle - 
nė,Hot Springs,Ark.

Teatro premija - komp. - . 
režisoriui Dariui Lapinskui.

Už Lietuvių Enciklopedijos 
leidimą- premija pagerbtas 
Juozas Kapočius.

Už kultūrinį darbą- dr. 
Juozas Girnius pagerbtas 
premija.

Premijų įteikimo šventės 
vakarą pravedė Juozas 
Stempužis,"Tėvynės Garsų" 
radijo valandėlės vedėjas 
PARENGIMAI
• BIRŽELIO 16 d. -BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS Old 
Stone Church Public Square, 
sekmadienį, 1:30 vai. p. p.

• BIRŽELIO 16 d. -O. Mikuls
kienės KANKLIŲ MUZIKOS 
STUDIJOS' 2O-tasls mokinių 
RECITA LIS.

• BIRŽELIO 29 d. -JONINIŲ 
LAUŽAS V. ir O. Jokūbaičių 
S odyboje. Rengia skautininkų 
RA MOVĖ.

• LIEPOS 14 d. - Lietuvių 
Pensininkų Klubo GEGUŽINĖ 
Dievo Motinps Parapijoje.

• LIEPOS 21d.- BALFO 
GEGUŽINĖ prie ežero.

• LIEPOS 28 d.- ŽALGIRIO 
ŠAULIŲ KUOPOS GEGUŽI
NĖ prie ežero skirta spau - 
dai paremti.

• RUGPJŪČIO 1-4 d. d. -OLD 
WORLD FESTIVALIS Jhst 
185 gatvėje.

• RUGPJŪČIO 4d.-I RAMO- 
VĖNŲ GEGUŽINĖ ežero pa
krantėje.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
• Hamiltono GYVA TARA S

Puiku, kad į programą buvo į 
vesta ir skudučių muzika.

Seselė Palmira paruošė
priešmokyklinio amžiaus 

atšventė savo 35-kių metų vaikų grupelę, kurie padai - 
jubiliejų pilnoje salėje da
lyvių, gražiai suorganizuo
tame koncerte- vakare su
silaukęs ir svečių iš toliau .

montreal
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
MONTREALYJE

A V Parapijos salėje, ge
gužės 12 d. ,/ kurį atidarė 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Montrealio Skyriaus p-kė 
Daiva Piečaitytė, ori
ginalią paskaitą skaitė dr. 
Jūratė Ciplijauskaitė-Tanner 
/tekstą dedame 7 psl./.

Meninę dalį atliko Litua
nistinės Mokyklos mokiniai .

navo tris daineles, pasvei - 
kindami mamytes.

Š io minėjimo proga KLB 
Montrealio Apylinkės Valdy
bos p-kas Arūnas Staškevi
čius padėkojo už šio minėji
mo suorganizavimą. Talki
nant Lituanistinės Mokyklos 
vedėjui Linui Staškevičiui , 
išdalino KLB Š vietimo Ko
misijos paskirtas premijas 
mokiniams, dalyvavusiems 
’’Šeimos istorijos rašymo” 
Konkurse.

Premijos įteiktos O. Be
niu tei, L.Celtoriūtei, A.Mc 
Vicar TR.Otto, A. Valkauskui, 
A . Š ablauskui r R. Verbylai, 
G. Zabielaitei, E. Išganaity- 
tei, V. Rutkauskaitei.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS MONTREALYJE

PASKAITA JŪRATĖS CIPLIJAUSKAITĖS - TANNER
Šiandien šyenčiame Motinos Dieną, pagerbdami 

ir prisimindami savo mamas. Daugelis iš mūsų džiaugia
mės pirkdami gėles, piešdami atvirutes ar rengdami 
kokį nors siurprizą. Kiti, kurie mamų jau nebeturime, 
prisimename (su trupučiu skausmo) gautą, meilų ir rūpestį 
iš savo mamų... -Tai jausmas, kuris mus lydi ir tebe- 
šildo ilgą metų eilę. Nors mamos patiria džiaugsmo 
iš savo vaikų per ištisus metus, bet šią dieną oficialiai 
visiems vaikams jų mamos tampa pačios geriausios ma
mos. Gi mamoms spcialios dienos nereikia, jos rūpinasi 
savo geriausiais vaikais nuolatinai, ne tik dieną, bet 
kartais ir naktį.

Norėtųsi galvoti pozityviai ir tikėtis, kad ta besą
lyginė ir tyra meilė, kuriaG motinos skiria vaikams, kad 
savęs atsisakymas ir pasiaukojimas nenueis veltui, bet 
bus pavyzdžiu visiems, kad ta meilė skleisis ir bujos, 
grumsis su negerovėmis, kurių turime apsčiai, ir kada 
nors padarys visiems ir visur priimtinesnį gyvenimą^ šiame 
pasaulyje.

Grumtynės su negerovėmis jau seniai vyksta. Pagal 
vieną seną mūsų pasaką, kadaise Lietuvą^ valdė pusiau 
dievaitė pusiau mergaitė. Kadangi ji buvo kilusi iš žemės, 
tai buvo pavadinta Žemaite, o jos visi vaikai, anūkai 
ir proanūkai - žemaičiais. Gerai visi gyveno, sako, net 
stogus auksu dengė. Kol žemaičiai klausė savo karalienės, 
visiems buvo geras gyvenimas ir nieko netrūko. Bet 
iš gero gyvenimo žemaičiai išdyko, pradėjo nebeklausyti 
savo karalienės pamokymų ir dieviškų paliepimų ir prade-

SPECIALYBĖS:
• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ“ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1985. VI.6 

jo puldinėti kaimynines gentis. Sako, net pats dievas 
Perkūnas juos tada nubaudęs ir pasakąs, kad turės daug 
metų kariauti, nebeturės paauksuotų ^stogų o gyvens 
samanotose pirkėlese ilga,ilgą laiką. (Žemaitė - tautinė 
pasaka iš "Žymios Lietuves Moterys", dr. Martynas ir 
Valerija Anysai, Toronto, 1970).

Jei pažiūrėsime į savo padavimus ir istoriją, atra
sime visa, eilę moterų, aprašytų knygose: tai mūsų dei
vės, karalienės, valdovų gelbėtojos, karžygės, kaip Jeanne 
d'Arc jojančios kariuomenės priekyje vaduoti krašto. 
Viena jų, vaidilutė Birutė, Kęstučio žmona, liko skaisčios 
mergelės, o taip pat ir doros ^lietuvės moters prototipu 
iki šių dienų. Jos grožis, jos elgsena, net rūbai įsišakni
jo mumyse kaip k pavyzdys dainoms, tautiniam menui 
ir visam kam, kas tauru. Atrodo, kad ir vaidilos priėmė 
be priekaištų jos pasitraukimą iš Perkūno tarnybos ir, 
po jos mirties, palaidojo ją pagal visas senųjų dievų 
tradicijas, nežiūrint to, kad josLvisi vaikai buvo apsikrikš
tiję. Ji tapo lyg pagoniškos ir krikščioniškos Lietuvos 
moters sinteze. Daug dainų apie ją. sukurta, bet leiskit 
man pacituoti keletą labai žinomų Valiūno posmelių. 
(Birutė, J. Valiūnas, citata iš "Žymios Lietuvės Moterys", 
Dr. Martynas ir Valerija Anysai, Toronto, 1970).

BIRUTĖ I

Ant marių kranto, Palangos miestelyj, 
Kur gyvena mūsų broliai žemaitėliai, 
Yr' aukštas kalnas Biruta vadintas, 
Žaliomis pušelėmis viršus-apsodintas.

Ten, kol laiminga buvo žemė mūsų, 
Kol buvome ponais mes gudų ir prūsų, 
Viežlyba skaisti kaip rožė ir rūta 
Kunigaikštienė gyveno Biruta.

Nebuvo ana kokia karalaitėj
Tik iš Palangos vargdienio mergaitė.
Žemčiūgais brangiais ir aukso auskarais 
Nesipuikino vaikščiojant pamariais.

f

Ji darbo marškinius dėvėjo,
Trumpą rainuotą sijoną^ turėjo, 
Ant plaukų pynės rūtų vainikėlis 
Ant balto kaklo gintaro varstelis.

Kai vienat dienau broliai susitarę,
Išėjo anksti žvejoti į marią,
Sesuo nešdama pietus lauknešėliu, 
Sutiko jojant kunigaikštį kėliu.

Tai Jogailos dėdė Kęstutis buvo, 
Kursai valdė žemaičius ir©Lietuvą.
Jojo tą kartą kryžiuočius ^naikinti, 
Kurie drįso Lietuva^ užkabinti.

Išvydęs šią grožybę pas marią, 
Jaunai Birutei tokiais žodžiais tarė: 
"Visvien kas tu esi, deivė arba mergelė 
Priimk mano ranką ant Šio kelio.

Nors aš esu ponu žemės jūsų, 
Jau nuo šio laiko vyru tavė būsiu.
Kur tave teko pirmą kartą matyti, 
Paliepsiu rūmus pulkiuš 1 /

Tai išgirdusi .Biruta gėdinga,
J^auna, patogi, graži, išmintinga, 
Žemėn mėlynas akeles nuleido, 
Atsidūsėjo ir puolė ant veido. $

Tarė: "Nors siekiau prie Perkūno dievo 
Neimti vyro kolei gyva būsiu, 
Bet jei toks noras yra, mano pone, 
Tegu mus sujungia Širdinga malonė".

Mūsų liaudies pasakose žmona gali būti tinginė,
pikta, bet motina nėra niekados bloga. Kitaip yra su 
pamote, kuri veik visada yra nedora ir skriaudžianti 
našlaitėlę. Tai Pelenės pamotė, kuri lygiai taip pat 
atsispindi ir mūsų pasakose. Pamotė nemato savo dukte
ryse nei šleivumo, nei kreivumo, nei. jokių kitų ydų ir 
trūkumų. Ji našlaitėlę varo į darbat, užduodama uždavi
nius, o svo dukteris lepina, tpuošia ir stengiasi iškišti 
karalaičiams. Gal reikėtų pateisinti tokią, pamotę, gal 
ji taip myli savo dukras, kad iŠ tikro nemato jų trūkumų. 
Kas gi kitas mylės tas tingines, jei nė jų motina? Visa 
bėda tik , kad ji nepastebi našlaitėlės gerumo, kuris aiš
kus visiems kitiems. Keista, kad nėra gerų pamočių pasa
kose, nes gyvenime juk yra. Daug motinų užaugino ne 
savo gimdytus vaikus ir į jų auginimą yra jdėjusios 
daug meilės, rūpesčio ir, pasišventimo. Tūkstančiai vaikų 
tapo adoptuoti Vakarų pasaulyje po Antrojo Pasaulinio 
karo. Kadangi adoptavimas yra dar gana naujas reiškinys,
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Tai . 533-3531

gal jis vėliau pateks Į pasakas ir dainas ir ne visos pa
motės bus blogos.

Mūsų lietuviškose pasakose dažnai našlaitėlę išgelbs- 
ti jos mirusi motina. Ji pasiverčia paukščiu, ar medžiu, 
o neretai ir žalmarge karvute. Ji paguodžia savo mergai
tę ir stebuklingai padeda atlikti pamotės prisakytus , 
neišpasakytai sunkius uždavinius.

Štai vienas pavyzdys, sutrumpinta pasaka (Karvė 
Verpėja - Lietuvių Liaudies pasakos, Vilnius, 1963). 
KARVĖ VERPĖJA

Sykį mirė mažos mergaitės motina. Netrukus tė
vas parvedė pamotę su dviem dukrom. Toji buvo baisi 
pikčiurna ir našlaitės iš pirmų dienų pradėjo nekęsti. 
Jai užduodavo sunkiausius darbus, vilkdavo prastais drabu
žiais, klodavo šiurkščiais patalėliais.

Išaušus pavasariui, išvijo pamotė našlaitėlę gyvulių 
ganyti . Išvijusi dar įdavė linų kuodelį ir prisakė lig 
vakaro, suverpti be verpstės ir išlenkti be lankčio. 
Jeigu nesuverpsianti ir neišlenksianti, tegu negrįsianti 
namo.

Išginė našlaitėlė galvijus i ganyklą, atsisėdo ant 
kelmo ir verkia. Taip jai beraudant, prieina žaloji karvė 
ir klausia žmogus balsu:

- Mergele, ko taip liūdi, ko taip verki? v
- Kaip aš neliūdėsiu ir neverksiu, mieloji Zalute,- 

atsakė mergelė. - Štai pamotė įdavė man linų kuodelį 
ir liepė ligi vakaro suverpti be verpstės ir išlenkti be 
lankčio. Neišmanau nė kaip pradėti.

- Neverk, mergele. - atsakė karvė. - Mauk kuo
delį man ant ragų, linai bus suverpti ir siūlai išlenkti. z

Ir taip žalmargė karvutė atliko vis didesnius užda
vinius, kuriuos mergaitei pamotė užkraudavo. Bet vieną 
dienat susekė pamotė kas našlaitėlei padeda ir nutarė 
karvutę papjauti.

"Ką darysi",- pasakė sužinojusi karvė.' "Bet aš 
ir mirdama tau padėsiu.Kai mane pjaus, įsižiūrėk kur 
nutiks pirmas mano kraujo lašas. Tu tac "lašą ispausk 
i žemę".

Iš to kraujo lašo išaugo aukso obelis nuo kurios 
tik našlaitė galėjo obuolius skinti. Kai pamotės dukros 
siekdavo, aukso obelis keldavo savo šakas aukštyn ir 
jos negalėdavo pasiekti. O kai to krašto karalaitis jojo 
pro šalį, tik- viena našlaitė galėjo jį aukso obuoliu pavai
šinti ir tapo jo žmona. Ir taip karvutė, suprask motutė, 
padėjo našlaitei ir po mirties.

Neturime mes savo mitologijoje ar literatūroje 
žiaurių motinų kaip graikų Medėja, kuri nužudė savo 
vaikus. Tik netekėjusiom motinom gyvenimas buvo neleng
vas. Vienuolio "Paskenduolėj" herojė atėmė sau ir savo 
negimusiam kūdikiui gyvybę. Ne dėl to, kad nenorėtų 
kūdikio, bet dėl to, kad tuometinė visuomenė buvo labai 
neatiaidi.

Dažnai dainose ir literatūroj sutinkame kenčiančią 
motiną: ji atsisveikina su sūnumis jiems išjojant Į karą, 
netenka vaikų, pasaulio sūkuriuose. Netolimos praeities 
lietuvė motina laukia ir nesulaukia savo vaikų nes jie 
(pagal Algimantą Mackų) "ne suvisam išėjo, tik suvisam 
n°grjžo Liaudiškoji iš "Neornamentuotos Kalbos Genera
cija", Algimantas Mackus, Chicago, 1962).

Dabar noriu paskaityti Henriko Nagio "Motina".(IŠ 
knygos "Prisijaukinsiu Sakala", Henrikas Nagys, Chicago, 
1978.
Į motina-"^.

.. t «? -v;.-- ' r”-■■■■” i-tUV ’4l .įįTu niekad nemiegi.
Tu lauki kiekvieno mūsų. 
Tavo lango žiburys pamiršo 
kaip užgesti.
Tave žemė masina.
Tu vis norėtumei visą ją 
apsėti, išglostyti, nuravėti. 
Tu kalbini ją, sodindama 
viską: gėles, daržoves, medžius. 
Judvi seserys.
Kraujo seserys. ./
Judvi nuolat auginat.
Judvi neapkenčiat 
speigų ir sausrų, 
vėtrų, krušos. 
Tu bėgi ir bėgi, 
tarytum turėtum 
Paliesti kasdieną kojom basom 
visą smėlį ir juodžemį 
nuo Liepojos ežero 
ligi Lemonto laukų.
Tu esi kaip paukštė, kuri 
nuolat sugrįžta į sąvo lizdą, 
suktą gilioj žolėj, 
prie Šiltos ir juodos 
žemės : taip arti, 
kad jųdviejų širdies plakimo 
nebgali atskirti 
vieno nuo kito. 
Žemės ir motinos. 
Motinos ir žemės.

Mes labiausiai gerbiame tą siausmo iškankintą 
motiną, kuri viską duoda ir nieko neprašo; ir tyliai lenkia
me galvą prieš ją.

Baigiant norėčiau prisiminti visas motinas: Lietu
voj laukiančias, ar laukusias , savo vaikų, ir Argentinoj 
ieškančias savųjų, ir Afganistano motinas ir Lebanono; 
Biafros ir Etiopijos motinas, renkančias išpiltus ryžius 
ant smėlio. Prisiminkim Gvatemalos motinas, besislapstan
čias kalnuose su mažamečiais vaikais ir tas olandu močiu
tes, kurios po karo adoptavo savo išlaisvintojų kapus 
ir jau keturiasdešimt metų, kaip kasdien eina juos prižiū
rėti: kad nei viena gėlė nenuvystų, nei viena piktžolė • 
neišdygtų, ten kur jai ne vieta.
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montrea LITAS
GRAŽI SUKAKTIS

Gegužės 18 d. ,1985 rn. Vin
cas ir Marytė KINIA.USKAI 
atšventė savo 50 metų ve
dybų sukaktĮ. Buvo suvažia
vę visos dukterys, že ntai, a- 
nūkai ir Artimieji draugai.

Balius buvo paruoštas 
viešbutyje. Vincas jau daug 
metų kaip serga;jis buvo at
vežtas iš Slaugos Namų Į tą 
balių ir turėjo progos pama
tyti gražų lietuvių būrelį ■. Jų 
tarpe buvo Petras Žemai- 
tis, kuris dalyvavo jų vestu
vėse 1935 metais.

Z.Brazauskas pa
linksmino visus svečius sa
vo muzika.

Sekmadienį Šv. Jono baž
nyčioje kunigas atlaikė Š v . 
Mišias sukaktuvininkų inten
cija, Kuriose dalyvavo visa 
šeima.

Vincas ir Marytė Kiniaus- 
kai kadaise gyveno Montre- 
alyje, o dabar Portage La 
Piairie, Manitoboje.

o Jonė KVIETYTĖ-YOUNG iš 
Calgary, lankėsi Montrealy - 
je, kur pasirašė sutartį su 
Lois Shayne Galerija rep
rezentuoti jos dailės darbus 
Montrealyje ir Quebec’o 
provincijoje. S į pavakarį ji 
praleido 3 mėnesius Banff’o 
Menininkų Kolonijoje dirbda
ma studijoje.
©ALEKSANDRAS STANKE
VIČIUS IR GAILA, NARUŠE
VIČIŪTĖ birželio 1 d. sumai
nė žiedus Š v.Kazimiero baž
nyčioje, dalyvaujant dideliam 
būriui svečių. Linksmos vai
šės vyKo Princesse svetai - 
nėję.

Jauniesiems linkime lai
mingo gyvenimo ir gražios 
ateities.
e Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ 
birželio 12 d. BIRŽELIO TRĖ
MIMU MINĖJIME Ottawoje 
dalyvaus programoje. Minė - 
j imą rengia lietuviai, latviai, 
ęstai ir ukrainiečiai.
o SUSIŽIEDAVO Edvardas 
VAICEKAUSKAS su A Idona 
URBONAVIČIENE.
• Tėv. J. BOREVIČIUS, bu
vęs Aušros Vartų klebonas , 
besilankydamas Lietuvoje, 
susirgo ir gydomas Vilniaus 
ligoninėje.

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS

ĮVYKS
BIRŽELIO 13 d. KETVIRTADIENI 7 vai. v.

DOMINION SKVERE
• 7 vai. vale. VAINIKO PADĖJIMAS
• KALBĖS — GERRY WEINER Dollar des Ormeaux parlamentaras,

Parlamentarinis sekretorius užsienio reikalams.
• 7:30 v.v, MARY QUEEN of the WORLD KATEDROJE ekumeninės mišios

Dalyvaus visų trijų tautybių atstovai ir chorai.

RENGIA : MONTREALIO BALTU FEDERACIJA
PRAŠOME VISAS ORGANIZACIJAS BEI VISUOMENĘ GAUSIAI DALYVAUTI

Montrealyje. Nuotr. R. Otto
Dr. J. MALISKA 

d. d. s;
DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St. W.
Suite 600,. Montreal, P.Q.

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

M. CUSSGN R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai r iki 9:30 vai. vak. 

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r iki 9:30 vaL vak
GREITAS , . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

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

suite 209. 364-4658

Tel: 364-4658

"TH€ N€UU 
MULTICUP 
DCNTURC"

8 psi.

TONY
P H OTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARI AGE • WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE. E.

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

y

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 OE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS min. $ 1,000.00

1 metų ................................9 %
TERMINUOTUS INDĖLIUS

1 metų 8.75%
180 d. - 364 d..................8.5 %
120 d. -179 d...................8.25%
60 d. - 119 d..................8 %
30 d. - 59 d.................... 7.75%

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS
už $20,000 ar daugiau

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios ......... .6.25%
Su draudimu....... ...............6, %
Kasdieninės..................... 5.75%

ČEKIU SĄSKAITAS.................5 %

DUODA

= PASKOLAS:
M—

E NEKILNOJAMO
= TURTO IR

E ASMENINĖS —N
E PASKOLOS
E MIRTIES
—

E ATVEJU
E DRAUDŽIAMOS
M

—■.IKI $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antrad. Tree. ....... 9:00 - 3:00 ............
Ketvirtadieniai s   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. abi ejose 
partijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.ah

f
GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS o AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBĖ •

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HlX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T- 3 A6

TEL. 727 -3 120Hsmy 376 -378 1

Albertas NORK ELI 0 N AS,KA. G.S 1.8.

Komercinio. privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t.0 r Q v el kjji jn ų.2.L9-4^-Cl'„ ,

MEMBER

SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

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

JONAS IR COTE
REALTIES

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje
It's Made of a 
Prolastic Soft 

Silicone Base with 
Small Suction Cups.

“Suction cups" I aiko tvirtai! Jūsų, dantys plok stele I aikysi s be 
nemalonaus klijavimo, Sumažina dantų smegenų erzinimą ir skau
dėjimo., Ypatingai rekomenduojama zemutinėm plokštelėm., 

“Suction cups” pritaikomos jūsų turimoms dant^ plok stelėms 
per 24 valandas ._____

ATLANTIC LABORATORY 
in Guy Metro Station - Boutiques Level, Suite 26 

937-2834

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

• Didelis pasirinkimas gatavų, P ai tų,
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

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

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH MONTREAL WEST

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

APDRAUSTAS

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

Telefonas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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