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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
SOVIETAI NAUDOJA 
NUODUS SEKIMUI

Praeitą savaitę JAV- 
ių vyriausybė oficialiai 
apkaltino Sovietų Sąjungos 
saugumą, kad jo agentai 
Maskvoje naudoja specialų 
cheminį preparatą, norėda
mi susekti kas ir kur 
susitinka su amerikiečiais 
diplomatais, žurnalistais 
ir kitais JAV piliečiais. 
Tasai preparatas, žinomas 
NPPD inicialais, yra specia-
lios cheminės dulkės,kurios 
užbertos ant automobilių 
ir kitų daiktų, prilimpa 
prie prisilietusių asmenų 
arba objektų. Tam tikru 
specialiu ir labai brangiu 
Įtaisu, vadinamu medžiagos 
spektroskopu, vėliau galima 
nustatyti tokių dulkelių 
buvimą.ttuTKėlėŠ" tačiau 
yra kenksmingos žmogaus 
organizmui ir gali sukelti 
vėžį. Maskva, žinoma, 
tą, kaltinimą, kategoriškai 
atmetė, tvirtindama, kad 
tai fantastiški Washington'o 
išsigalvojimai. Sovietų 
spauda net teigia, jog 
Šie kaltinimai paskelbti 
todėl, kad JAV norinčios 
neigiama propaganda pa
kenkti šį rudenį numato
miems prezidento Reagan'o 
su gen. sekretorium M. 
Gorbačiov'u pasitarimams. 
Tuo tarpu JAV tvirtina, 
kad tų nuodų naudojimą 
iškėlė viešumon tiktai

todėl, kad jie yra pavojin
gi sveikatai ir kad sovietai 
nustotų juos vartoję.

VAKARU VOKIETIJOS
ŠNIPŲ SKANDALAS

Vokietijos federali
nės respublikos vyriausybė 
patvirtino, kad sovietinėn 
Rytų Vokietijon pabėgo 
ir pasiprašė politinės glo
bos Hans Joachim Tiedge, 
48 metų amžiaus, devynio-
lika metų dirbęs kontra- 
žvalgybinėje tarnyboje.

Prieš tris metus mirus 
jo žmonai, jis vis labiau 
grimzdo ligoton depresijon 
- pradėjo girtauti ir lošti 
azartinius žaidimus. Viešai 
stebimasi, kad jo tiesiogi
niai viršininkai neįtarė 
Tiėdgė‘ pasidari ūs -neBėpai’i^ 
kimu ir todėl lengvai 
suviliojamu sovietinių
agentų. Kadangi Vakarų 
Vokietija yra įsileidusi 
keliolika milijonų Rytų 
Vokietijos gyventojų, norė
jusių pabėgti iŠ komunisti
nio režimo, jų tarpe buvo 
infiltruota daugybė komu
nistinių šnipų.

Tiedgei pabėgus, paaiš
kėjo, kad jo šnipų tinklas 
buvo gerai išsiplėtęs ir 
pasiekęs aukštų pareigūnų 
sluogsnius. Keletas asmenų 
jau pabėgo Rytų Vokietijon 
ir keletas įtartinųjų suimta 
Vakaru Vokietijoje.

PRANCŪZIJA IR VOKIETIJA 
STIPRINS TARPUSAVI 
SAUGUMĄ

Prancūzijos prezidentas 
Franęois Mitterand ir 
Vakarų Vokietijos (Federali
nės Vokietijos respublikos) 
kahcleris Helmut Kohl 
pasirašė sutartį, kad abiejų 
valstybių tarpusavio saugu
mo ryšiai būtų kiek galima 
tampresni bei glaudesni. 
Sutartis pasirašyta tam 
tikslui sušauktoje konferen
cijoje, įvykusioje Bormes- 
Les-Mimosas vietovėje, 
Prancūzijoje.

NAUJOS KOVOS 
AFGANISTANE

Keletas tūkstančių
sovietų karių pradėjo nuož
mią kovą prieš Afganistano Į 
laisvės kovotojus Paktia 
provincijoje, esančioje I
netoli Pakistano sienos.

Vakariečiai diplomatai
prąneša, k,gd._, virš 200 Ų, . 
įvairių sovietų motorizuotų 
riedmenų pajudėjo Khost 
vietovės link iŠ Afganista
no sostinės Kabul'o. Toji 
vietovė jau ilgiau kaip 
metus apsupta afganistanie
čių laisvės kovotojų. Toje 
vietovėje vis dar tebesigina 
komunistų afganistaniečių 
daliniai su savo sovietiniais 
karininkais - patarėjais. 
Sovietų ataka taip pat 
stengiasi uždaryti visus 
kelius, kuriais gabenami 
kovotojams ginklai iš Pakis
tano.

The issue of Lithuania's illegal occupation by the Soviet Union was presented to the signatory

MIRĖ PROF.JUOZAS 
ŽILEVIČIUS

Baltimores ligoninėje, 
rugpjūčio 5 d.,mirė muzi
kologas, kompozitorius, vi
suomenės veikėjas prof. 
Juozas Žilevičius,94 m.am
žiaus.

Liko daug solo voka
linių kūrinių,populiariu 
chorinių kūrinių, .kom
pozicijų solistams ir cho
rams. Taip pat yra su
kūręs fortepijonui,smuikui, 
styginiams kvartetams 
kompozicijų. Yra parašęs

daug straipsnių ir studi- Visą amžių rinko muziko-
jų muzikos klausimais. loginį rikini-archyvą.

PREMIJOS KOMPOZITORIAMS
JAV LB Kultūros Tarybos 1984 m.chorinių kompozi

cijų konkurso vertintoju komisija paskelbė premijų 
laimėtojus.

$500 premija paskirtaAldonai Lingertaitienei už 
chorinę daina "PO SUNKIŲ VALANDŲ". Žodžiai Ber
nardo Brazdžionio. Religinės kompozicijos $500 premi
ja paskirta Jonui Govėdui už kalėdinę giesmę "ŽEMĖN 
TAIKĄ NEŠU". Žodžiai kun.Stasio Ylos.

Vertintojų Komisiją sudarė muz.Rita Kliorienė.prof. 
Edwin London ir prof.Andrius Kuprevičius. Premijų 
mecenatas - JAV Lietuvių Fondas.

Visos Konkursui atsiųstos kompozicijos saugomos 
pas prof. Andriu Kuprevičių,2166 N.St.James Pkwy., 
Cleveland Heights'Ohio 44106,USA.Tel:/216/ 321-1710.

PRAHEŽA ELTA: VLIKO PAREIŠKIMAS BALTU 
TRIBUNOLE KOPENHAGOJE

(Memorandumo tęsinys iš pereito numerio)

PASAULIO PABALTIEČIŲ TRIBUNOLAS PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ LIEPOS 25-26 d.d.
KOPENHAGOJE. T ei sėjų kolegija, dešinėje liudininkas, spaudos atstovas ir dalyviai.

Nuotrauka M. Samatienės

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS:
Lietuvių Informacijos Centras bendradarbiauja 

su Legerete tarptautine rašytojų unija, kuri pradėjo 
leisti literatūrini žurnalą - Legerete. Jame spausdinama 
cenzūruota rašytojų kūryba bei žmogaus teises liečiantys 
straipsniai. Redakcija pirmame numeryje panaudojo Lie
tuvių Informacijos Centro išverstą pogrindžio AUŠROS 
ištrauką - "Tikra tarybinė moteris" bei parašytas žinutes 
apie Vladą Lapieni ir kitus kalinius. Lapienį Įkalino 
už tai, kad jis parašė prisiminimus iš lagerio.

Amerikos Mokslo Draugija (American Association 
for the Advancement of Science), kurios Žmogaus Teisių 
skyrius palaiko artimus ryšius su Lietuvių Informacijos 
Centru, savo birželio mėn. biuletenyje "Clearinghouse 
Report" praneša, kad besiruošiant Ottawos žmogaus 
teisių konferencijai, ji pateikė JAV delegacijos ambasado
riui Richardui Schifteriui persekiojamų mokslininkų 
saraŠą. Jų tarpe, chemiko Liudo Dambrausko atvejis. 
Dambrauskas atlieka penkerius su puse metų bausmę 
už tai, kad parašė savo lagerio atsiminimus iŠ Stalino 
laikų.
PRANEŠA ELTA.
LIETUVIŠKOS TEMOS TARPTAUTINIO P.E.N. KLUBO 
SUVAŽIAVIME

Gegužės 28-31 d.d.San Marino respublikoje įvy
ko Pasaulinės Rašytojų Organizacijos, tarptautinio P. 
E.N.Klubo suvažiavimas. J ame vėl nuskambėjo suimtu 
lietuvių rašytojų ir savilaidininkų pavardės.Kalina - 
mų rašytojų komiteto pranešime išvardinti Liudas Damb
rauskas,Gintautas Iešmantas,Viktoras Petkus,Vytautas 
Skuodis, nulrėmime esantys Antanas Terleckas bei
Povilas Pečeliūnas ir prievarta Taškento ypatingoje 
psichiatrinėje ligoninėje laikomas Algirdas Statkevi- 
čius. Komiteto pirmininkas,anglų rašytojas Michael Scam- 
mel„paminėjo ir Vladą Lapienį,kuris,jau baigus praneši
mą redaguoti,kovo 29 d. buvo nuteistas ketveriems 
metams lagerio ir dviems melams nutremimo. Scammel 
pabrėžė bausmės aršumą,atsižvelgiant į Lapienių 79 
metu amžių, v

countries of the Helsinki Final Act — in Helsinki (1975), Belgrad (1978), Madrid (1980), and Ottawa 
(1985)

Soviet acts of aggression against Lithuania are a crime under international law which remains 
unrepaired. The international problem created by the annexation of Lithuania, as well as Latvia 
and Estonia, demands a solution based on the fulfillment of the international obligations 
assumed by the Soviet Union and other members of the international community, in full respect 
of the rights of self-determination to which the Soviet Union adhered by signing the Atlantic 
Charter, the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on 
Civil and Political Rights, the Helsinki Final Act of August 1,1975, and other binding international 
documents.

The Soviet Union continues to deny and isolates the fundamental freedom and basic human 
rights in occupied Lithuania in pursuit of its imperialistic policies.

Lithuania today has all the hallmarks of a colonially ruled country: economic exploitation, 
imposition of alien cultural patterns and values, religious persecution, denial of human rights, 
russification.The communist system in Lithuania has no popular support, and is strongly opposed 
through^ underground publications, religious manifestations, etc.

In 1943 The Supreme Committee for the Liberation of Lithuania was formed to resist Nazi- 
Germany's occupation. But with the defeat of Nazi-Gemany and with the forcible Soviet Union’s 
re-annexation of Lithuania, The Supreme Committee's main objective is to restore Lithuania's 
sovereignty as a free democratic European nation.

Lithuanians will never accept enslavement by the Soviet Union. There will be no peace in 
Europeiuntil the independence of the Baltic States is restored.

The Supreme Committee for the Liberation of Lithuania comes before this distinguished Baltic 
Tribunail to present the injustices and the international law violations imposed by the Soviet 
Union upon Lithuania. We support and endorse the indictment presented by the Baltic World 
Council

We shall continue to resist and expose Soviet imperialistic obsessions of world domination.
We therefore appeal to the world to help us to attain our goal of Freedom for Lithuania.
The Foreign Minister of the Federal Republic of Germany, Hans-Dietrich Genscher wrote in the 

Foreign Affairs Journal, Fall 1982 p. 59, "Western democracies cannot and must not remain silent in 
the case of the suppression of freedom in Central and Eastern Europe; here, too, they must call for 
the realization of human rights and the right to self-determination."
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U i Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS "NL” SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
TELEFONAS: f514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid at. Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.

II8P IC4

Metinė prenumeratos kaina $ 18.00
Rėmėjo — $ 25.00

P.S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami lik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Karo Nusikaltėlių Pajieškos 
Amerikoje
V.A.Š v i 1 p y s

)SI ĮSTAIGA
1979 m. JAV valstybės prokuroras įsteigė Spe- 

:ialių Tardymų Įstaiga- The Office of Special Investi
gations - trumpai OSI, kurios uždaviniai yra surasti, 
ištirti ir imtis teisinių priemonių pries asmenis,kurie 
tariamai padėjo vykdyti naciams karo civilinius nusi
kaltimus tarp 1933.111.23. ir 1945.V.8. įstatyme kalba
ma apie asmenis,kurie isake,pradėjo ar kaip nors daly
vavo bet kurio asmens persekiojime dėl rasinių,religi
nių,tautinės kilmės ar politinių įsitikinimų priežasčių.

Įstatyme "persekiojimo" sąvoka nėra detaliai api
brėžta,todėl praktikoje gali būti skirtingai supranta
ma ir aiškinama.

OSI įstaiga gauna kasmet iš valdžios apie 3 mili
jonus dolerių,turi 50 tarnautojų,jų tarpe 20 yra advoka
tai. Taip pat gauna tedhnišką paramą iš kitų valdiš
kų ištaigų.

Kaltinimų ir Nuteisimo Procedūra
Pirmiausia sudaromi įtariamųjų sąrašai ir renka

ma apie juos kaltinamoji medžiaga. Kartu tyrinėjama 
ar įtariamas asmuo nėra prasižengus imigracijos ir 
pilietybės įstatymams.

Ar asmuo iŠ tikrųjų yra teisiamas už karo nu
sikaltimus?

NE^ Teismas išklauso bylą,bet neskelbia ar asmuo 
yra kaltas ar nekaltas. Teismas teisia už prasižengimus 
imigracijos ir pilietybės įstatymam.ą,t..y., ieškoma įro
dymų,kad imigruojant ar įsigyjant .pilietybę,suteikė ne
teisingas žinias1 apie savo praeitį,eitas pareigas,tarny
bas ir tuo būdu išvengė būti klasifikuojamas kaip ne
priimtinas,nejleistinas asmuo į Ameriką.

Jei randamas nusikaltusių imigracijos ar piliety
bės įstatymams,tada atima pilietybę.

Pagal veikiančius įstatymus Amerikos teismas 
už karo nusikaltimus kitose valstybėse negali bausti, 
bet gali deportuoti,jei pilietybė yra atimta. Todėl,atė
mus pilietybę, pradedama deportacijos byla.

Bendrai, OSI siūlo visus .kilusius iŠ Rytų Eu
ropos, įskaitant ir baltiečius, deportuoti į Sovietų 
Sąjunga*, kuri yra pasisiūliusi visus deportuotus priim
ti. Atrodo, kad nuteistasis galėtų būti deportuojamas 
ir į kita* kraštą pagal savo pasirinkimą,jei toks kraš
tas sutiktų jį priimti.

OSI Bendradarbiavimas su Sovietų Prokuratūra ir KGB
1980 m.OSI pareigūnai Walter Rockier ir Alan 

A.Ryan /vėliau paskirtas OSI direktoriumi/ nuvyko 
į Maskvą ir susitarė su Sovietų vyriausiu prokuroru ge
nerolu Rudenko gauti ir priimti sovietų įstaigų patiekta* 
kaltinamąją medžiaga*. Sovietu prokuratūra yra KGB 
priežiūroje.

Pagal tą susitarimą,Sovietų Prokuratūra prista
to kaltinamuosius dokumentus OSI advokatams,parenka 
liudininkus ir įvykdo jų apklausinėjimus okupuotuose 
kraštuose / pav.Lietuvoje /. Apklausinėjimai yra fil
muojami video kameromis ir gali būti rodoma Amerikos 
teismuose. Vertėjus apklausinėjimams pristato Inturist 
įstaiga. Amerikos gynybos advokatai neturi teisės iš
vykti iš paskirtos vietos,pav. Vilniaus,ieškoti liudininkų, 
naudotis bet kokiais archyvais,kuriuose galėtų būti nau
dingos' medžiagos gynybai. Daugelio atveju duodama 
OSI advokatams tik kaltinamų dokumentų kopijos, 
kurių autentiškumą* tvirtina Sovietų įstaigos.

Apklausinėjimus Soviętų Sąjungoje vykdo jų proku
roras,OSI ir kiti advokatai gali klausti tik ribotus klau
simus,ir . jie turi būti Sovietų prokuroro leisti. Pavyz
džiui, daugeliu atvejų klausimai apie liudininko charak
terio bruožus, kalusimai ar nebuvo teismo baustas ir 
kokie yra ryšiai su valdžios įstaigomis- buvo neleisti.

Okupuotoje Lietuvoje vyriausias prokuroras yra 
Jurgis BaČiukonis, kuris teikia medžiagą OSI įstaigai.J. 
CaČiukonis yra atsakingas už žymesniųjų disidentų /tiek 
mitinių,tiek religinių/ nuteisimą ir pasiuntimą į Sibiro 

gulago stovyklas,tarp jų ir Viktoro Petkaus,nominuoto 
Nobelio Taikos premijai.

Oficialus komunistų laikraštis Maskvoje "Izves
tia" savo laiku yra pasakęs,kad Sovietų Sąjunga šias 
bylas laiko politinėmis ir jos yra specialioje KGB kont
rolėje.

Kokie yra KGB Motyvai Šioje Akcijoje
Pagal Imants Lesinskis'a , kuris ilgus metus buvo 

KGB agentu, bet vėliau pabėgo į Vakarus,KGB siekia 
sunaikinti imigrantų patikėtinumą.juos apšaukdama na
ciais. Imigrantai kritikuoja komunizmą,ko Sovietai 
negali pakęsti, todėl imigrantų balsas - juos padarius 
nusikaltėliais- būtų daug mažiau patikimas Amerikos 
/ir kitų kraštų/ visuomenėje. Tokie išeivių kaltinimai 
Amerikoje,ypač jos spaudoje,naudinga jų propagandai 
Lietuvoje.

2 p si.

Socializmas Ar Tik Rusicizmas™," pįX°e
s. Š

Sovietinė spauda išei
vijos lietuvius vadina "anti- 
tarybininkais"," socializ - 
mo priešais", "sulaukėju
siais antikomunistais" 
ir 1.1. Deja,kad tik taip 
tebūtų. Iš tikrųjų tie vi
si pavadinimai išeivijos 
lietuviams tiek apeina, 
kiek ir pernykštis sniegas.

Išeivijos lietuviams
apeina sovietinių rusų 
vergija Lietuvoje ir dau
giau nič niekas. Tikrovė 
yra ta, kad pavergtoje 
Lietuvoje nėra jokio tik
ro socializmo,jokio komu
nizmo, bet yra menkai 
prisidengęs rusicizmas.Nei 
Kinija, nei Jugoslavija so
vietams nepripažino nei 
komunizmo,nei socializmo, 
bet pripažino kitų tautų 
užgrobimų- hegemonija*.Ne- 
pripažįsta sovietams so
cializmo nė Prancūzija. Jei 
taip nebūtų, tai tikras 
so-cialistas,dabartinis Pran
cūzijos prezidentas Fran- 
ęois ’ Mitterand'as nebū
tų pirmas pasisakęs už 
Vakarų Europos apsiginkla
vimą atominėmis raketomis 
nebūtų dabar įsakąs savo 
mokslininkams pravesti 
branduolinių sprogdinimų 
tyrimus Ramiojo Vandenyno 
pietinėje dalyje. Ir kaip 
sykis tada, kai sovietų 
vadovas M.Gorbačiov'ąs 
yra aiškiai pasisakęs prieš 
tokius sprogdinimus bet 
kurioje pasaulio dalyje.

Taip įvyko todėl,kad 
prez. F.Mitterand'as se
niai jau yra įsitikinęs 
Sovietų Rusijos apgaulingu
mu. Jis žino, kad sovietai 
jau anksčiau yra atlikę 
visus jiems reikalingus 
sprogdinimus ir atlikę 
erdvės-kosmoso militariza
vimo bandymus. Tik dėl 
menkos technologijos tą

e t k u s 
visa* yra atlikę primityviai, 
palyginus su tuo,ką dabar 
daro amerikiečiai. Ameri
kietis Roderick Hyde pries 
kurį laiką pasakė,kad erd
vėse sovietams galima 
pridaryti visokiausių "špo
sų". "We will drive Rus
sians crazy"- pasakė jis. 
/Newsweek, J une 17,1985/.

Sovietai,atlikę visus savo 
bandymus dabar siūlo,kad 
niekas kitas savo bandymų 
nebedarytų.

Kadangi sovietiniams 
rusams visais laikais pir
moje eilėje rūpėjo pa
vergtų tautų surusinimas, 
tai ekonominis gerbūvis 
liko tik propagandos rei
kalas. Ir liko taip,kad 
beveik po 70 metų nuo 
revoliucijos laikų sovietams 
trūksta visokiausių tokių 
dalykų dalykėlių,kuriais 
laisvojo pasaulio rinkos 
yra užverstos tiek,kad 
pirkėjai juos gali įsigyti už 
centus. Dabartinis sovie
tu vadovas M.Gorbačiov'as 
prisispyręs reikalauja pa
kelti gamybos lygi, o juk 
propaganda visą laiką 
skelbė, kad Sovietų Rusi
joje,o tuo pačiu ir paverg
toje Lietuvoje 3 gamybos 
lygis jau tiek pakeltas,kad 
nebegalima aukščiau bepa- 
kelti. Dabar ši absurdą 
vienu mostu panaikino 
pats M.Gorbačiov'as.

Jei sovietai "socializmo 
komunizmo" kelyje niekur 
nėra pažengę į priekį, tai 
rusicizmo srityje jie tikrai 
yra daug padarę.Visa eilė 
pavergtų tautų jau yra 
išnykusių.Kitos,nors kalba 
tik rusiškai,bet dar žino 
savo kilmę. Baltijos kraš
tuose lietuviai,latviai ir

VIENINGAI REMKIME LITUANISTIKOS
ptoviE till ..yijnb Eiarnln

. -j , i Bronius J

Per 35 metų gyvenimo laikotarpį išeivijoje lietu
viai yra atlikų visą eilę didelių darbų lietuvybės išlaiky
mo reikaluose. Vienas iš didžiausių buvo Lietuvių Fondo 
įkūrimas ir išugdymas, kuris šiandien teikia lėšas mūsų 
meno, mokslo, Švietimo ir kultūros išlaikymui.

Steigiant Lietuvių Fondą nedaug buvo tikinčių, 
kad tos pastangos bus sėkmingos, kad pasiekti rezulta
tai bus gyvybiniai taip svarbūs visai mūsų bendruomenei. 
Daug kam tas atrodė utopija, šiandien pavirtusi tvirta 
realybe.

Labai panašų atvejį šiandien išgyvena Lituanisti
kos Katedra, dar būdama kūrimosi stadijoje prie Univer
sity of Illinois Chicagoje. Nors jau atlikti visi katedros 
steigimo formalumai, nors- jau yra katedros vedėjas, 
magistro ir doktorato programos ir aukštesnių mokslo 
laipsnių siekiantieji aspirantai, kuriems Lietuvių Fondas 
paskyrė stipendijas 1985-86. mokslo metams, dar nėra 
užbaigtas pats svarbiausias katedros rūpestis - lėšų 
telkimas, reikalingas šių metų ir tolimesniems įmokėji- 
mams, pagal sutartį su University of Illinois.

Katedros fondas laukia aukų

Lituanistikos Katedros; steigimo idėja buvo pri
imta V-me PLB seime Toronte 1978 metais. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba buvo įpareigota šį darba* 
atlikti. Tuo pačiu Šį įsipareigojimą priėmė JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės, kad laisvajame pasaulyje 
vienintelė aukštoji lituanistikos mokslų institucija paruoš
tų mums taip reikalingus lituanistus išeivijoje ir atliktų 
tuos mokslinius darbus, kurių atlikimui nėra sąlygų 
Vilniaus universitete.

Sėkmingesniam Katedrps lėšų telkimui prie PLB 
vadovybės buvo suorganizuotas Lithuanian World Com
munity Foundation, su taryba ir valdyba, su IRS aukoms 
nurašymo privilegija, išpildant nustatytus JAV valdžios 
reikalavimus. Sunkesniam laikotarpiui užėjus, Fondo 
valdyba pasikvietė į lėšų telkimo darbą. JAV LB krašto 
valdybą su Švietimo Tarybos pirmininku Jonu Kavaliūnu, 
kuris labai sėkmingai šį vajų pravedė 1983 metais, 
su kaupu surinkdamas reikitmą lėšų kiekį, talkininkau
jant Fondo reikalų vedėjai Npjolei Balzarienei.

Sekantieji ir šie metai pareikalavo suaktyvinti 
lėšų telkimą visuose kraštuose laisvame pasaulyje, kur 
gyvena lietuviai. Šiais metais Fondas išsiuntė 20,000
laiškų su prašymu bent kol ia pinigine auka prisidėti 
prie reikalingų $300,000 sutell imo.

kelyje
Fondo

Plačiame ir sunkiame 
ir duobučių. Viena iš - jų yri 
LB krašto valdybos narių nuomonių (o 
skirtumas dėl Fondo administravimo

visada atsiranda 
vadovybes ir JAV 

gal interpretacijos) 
ir lėšų telkimo.

» i ■ ’
Esmėje tos "duobutės" yra visiškai nereikšmingos Litua
nistikos katedros darbams ir tai idėjai, dėl kurios ji 
buvo įkuria. Tas "duobutes"* reikėtų užpilti ir kelią 
išlyginti, vieloje tą beprasmiai minint spaudoje. Mūsų 
priežodis sako: "Nemesk kelio dėl takelio".' Tas tinka 
visiems, kurie nuoširdžiai rūpjjiamcs lietuvybės ir Litua
nistikos Katedros išlaikymu ir tikime jos reikšme ateityje 

dar sunkes- 
negu caristi- 

niais laikais. Estijoje jau 
tik mažesnė tautos dalis 
bekalba estiškai.Kiek ge
riau yra Latvijoje,bet 
Rygos mieste tesigirdi 
tik rusų kalba. Lietuva,ste
bima 800 milijonų pasaulio 
katalikų dar laikosi neblogai 
bet ateitis daug nežada. 
Neseniai vienas "tarybi
nės" Lietuvos ministrų- 
ministras pareiškė, kad 
lietuviai privalo gerai 
išmokti rusų kalbą,nes 
rusu kalba esanti " ke
lias" į viso pasaulio /sic./ 
tautų materialinės ir dva
sines kultūros,mokslo ir 
technikos pažangos laimėji
mus".

Gyvenimo tikrovė yra 
ta,kad nei rusu kalbos,nei 
jos kirylicos pasaulis, 
esąs už Rusijos ribų, ne
žino ir žinoti nenori.
Apie sovietų "dvasinę 
kultūrą" gana gerai pasa
ko kad ir "Lietuvos Baž
nyčios Kronika",ar "Aušra", 
ar "Alma Mater". Kaip 
galima ko nors technolo
giško išmokti iš sovietiškų 
vadovėlių-knygųjei sovie
tai patys gaudo kiekvieną 
Amerikos ar Kanados 
technologinį žurnalą,kad 
ir skirta dar nevisai su
brendusiam jaunimui besi
dominčiam pradinės me
chanikos pagrindais?

RUGSĖJO 8 yra mūsų 
Tautos Šventė. Sunki tos 
tautos padėtis, bet ilga 
istorinė praeitis mus visus 
moko,kad mūsų tauta 
išgyvens ir šio sovietinio 
melo ir apgaulės vergiją. 
Kaip lietuvė motina apgy
nė savo kūdikius nuo caris- 
tinių nutautinimo nuodų 
net anais spaudos draudimo 
laikais, taip ji apgins 
ir nuo dabartinių sovietinių 
rusinimo nuodų šiais "so

cializmo" laikais. Už tau
tinius idealus kovojame 
ne mes vieni.Neseniai 
pav..įsikūrė pasaulinio 
masto tarptautine organi
zacija,pavadinta labai 
reikšmingai "Demokratik 
International". Jos tikslas- 
kova prieš sovietų imperia
lizmą. Pirmas žymiausių 
vadų suvažiavimas įvyko 
partizanų išlaisvintoje 
Angolos dalyje. Atvyko ats
tovai iš visų sovietų impe
rializmo pavergtų kraštų , 
pradedant Vietnamu,Cam- 
bodija,Laosu, Afganistanu
ir baigiant Abisinija,Angola 
Kuba ir Nicaragua. Pre
zidentas Reagan'as atsiuntė 
sveikinimą pastebėdamas, 
kad prasideda pavergtų 
bei pajungtų tautų išsi
laisvinimo laikai. Reikia 
tikėtis, kad ir Baltijos 
kraštai įsijungs į šią galingą 
organizaciją,kurios centras 
randasi New Yorke.

Mes,lietuviai, nebūtinai 
turime manyti,kad esame 
tiek menki,jog niekas 
į mūsų pastangas nekreipia 
dėmesio,kad mums skirta 
nusidėvėti ginčais ir ne
sutarimais. Nieko klaidin- 
gesnio būti negali.Mus 
gerai mato ir gerai girdi 
ne tik draugai,bet ir prie
šai. Mūsų tautos pavergė
jas,Sovietų Rusija išlei
džia bilijonus mūsų bal
sams užčiaupti,mūsų veiks
mams terorizuoti. Į tai 
geriausias atsakymas te
gali būti mūsų visų vienin
gumas visuose,kad ir ma
žiausiuose dalykuose.Be 
baimės ir rūpesčių tu
rime visi siekti savo akty
via lietuvybės veikla 
mūsų tautos išlaisvinimo. 
Tam tikslui nič nieko 
negali būti perdaug.

KATEDRA v tjy-rsb 
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Remti ar neremti
Gal Tautos Himno žodžių paveikti mes labiau 

sugebame kreipti žvilgsnį į praeiti, vietoje, kad geriau 
pažiūrėtume į dabartį, ar stengtumės labiau suvokti 
ateities reikalavimus. Praeities nostalgijos ar išgyvenimai 
’■'p'mtaodami su nuolat beiskeičiančia dabartimi sukelia 
apatiją, nevilti, rezignaciją. Ar mums ta Lituanistikos 
Katedra reikalinga? Kas nori lituanistiką, studijuoti 
gali tai atlikti Vilniuje. Leisti tokią sumą pinigu? Pir
moje eilėje mums reikia remti vaikų darželius, šeštadie
nines mokyklas, Vasario 16-tos gimnaziją. Jos mūsų 
vaikams labiau reikalingos. Aišku, kad darželis, pradžios 
mokykla ir gimnazija visiems reikalinga. Tik jas. baigę 
gali susidomėti studijomis Lituanistikos Katedroje. 
Teko girdėti pareiškimus, kad su Lituanistikos Katedros 
įkūrimu "mes statome lituanistinio švietimo rūmą nuo 
stogo, bet ne nuo pamatų". Šeštadienines lituanistines 
mokyklas laikant mūsų švietimo rūmų pamatais, kuriems 
išleidžiama daug tūkstančių dolerių, belieka pareiškėjų 
paklausti, ar per tuos 30 metų išeivijoje tie pamatai 
ir sienos nebuvo pastatytos? Ar visa tai dingo, sugriuvo? 
Ar gi po 30 metų ne laikas tam rūmui ir stogą uždėti? 
Ar gi ne laikas užbaigti to stogo - Lituanistikos Kated
ros užbaigimą, kai pusė darbo jau atlikta? O gal po 
tos lituanistines šeštadienio mokyklėlės daugiau nieko 
nebereikia? Po mūsų , nors ir tvanas? Tik kas tada 
atsitiks su mūsų išeivijos spauda, knygomis, su kultūri
niais renginiais, su mūsų bendruomene? Ir kol kas dar 
netenka girdėti, kad visa tai galėtų atlikti Vilnius. 
Visa tai turime atlikti mes patys išeivijoje, mūsų jauno
ji karta. Lygiai kaip šeimai yra svarbu, kad vaikai 
baigę vidurinį mokslą siektu aukštojo, įsigytų profesijas, 
taip ir mūsų bendruomenei yra svarbu, kad Lituanistikos 
Katedra ugdytų mums reporterius, redaktorius, poetus, 
rašytojus, mūsų kultūros kūrėjus, mūsų bendruomenės 
vadovus-ves.

Lituanistikos Katedros darbai turi kalbėti ir pla
čiajam pasauliui apie mūsų kultūrą, mūsų tautą ir mūsų 
bendras pastangas jos laisvei atgauti. Jos reikalingu
mas yra visapusiškas.

Lengviau duoti, negu prašyti

Per mūsų emigracinio gyvenimo laikotarpį vakarų pasau
lyje turėjome progos įsitikinti, kad ne tik katedros, 
bet didžiausi ir geriausi universitetai yra pastatyti 
ir išlaikomi asmenų, įmonių ar organizacijų aukomis, 
milijonus sutelkiant lėšų telkimo vajais. Aukomis juk 
pastatytos ir išlaikomos ’ ir mūsų milijonų vertės parapijos, 
ligoninės, mokyklos ir prieglaudos. Lėšų telkinio vajų 
labai palengvina stambių sumų suradimas, tačiau gyvas 
kiekvieno bendruomenės nario prisidėjimas su dešimke 
ar šimtine, dėl kurios nei vienam neliks skylės piniginėje, 
tą bendra* atsiek imą padaro reikšmingesnį ir brangesnį.

Tik maža dalis tų 20,000 laiškų atsakymų su 
aukomis jau grįžo į Lituanistikos Katedros Fondą, 5.620 
So.Claremont Ave., Chicago, 1L. 60636. Didžiausios 
laiškų dalies su aukomis katedrai kasdieną laukia PLB 
Fondo reikalų vedėja Nijolė Balzarienė. Visi paskubėki- 
me su atsakymais, kad lėšų įmokėjimas universitetui 
šiais metais būtų laiku ir pilnai atliktas.
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< .5

i

2

2

dalykuose.Be


JALTOS AUKOS
/ tęsinys /

Atamano Domanov’o štabas turėjo tei
sę išduoti šautuvus esant reikalui, o britai prižiūrėjo sto
vyklą. Kazokų karininkai buvo pasilaikę savo revolverius 
ir kardus.

Šis naujas nurodymas sukėlė savaime suprantamą 
rūpestĮ. Jis buvo apramintas, pagal kazokų tvirtinimą, kai 
jiems buvo pasakyta, jog jie gaus mainais vienodus britų 
ginklus už jų Įvairias kitokių ginklų kolekcijas.Kandangi 
vokiečiai niekada nelaikė atamano Domanov’o pajėgas re
guliariu kovos vienetu, jo vyrai buvo gavę maišytų vokiš
kų, itališkų, prancūziškų ginklų ir amunicijos. Didelė jų da
lis buvo "pasiskolinta” arba pagrobta pačių kazokų. Tad- 
kaip bebūtų- kazokai pakluso ir vidurdienį visi ginklai, iš
skyrus keletą paslėptų, buvo atiduoti.

Majoro Davies užtikrinti ir nuraminti tų paaiškini
mų, kazokai vėl pasitikėjo gera britų valia.

Tačiau kazokai negirdėjo tą rytmetį vieno pranešimo, 
Kuris buvo perskaitytas britų kareiviams prižiūrintiems- 
stovyklas rytmetinėje rikiuotėje,Pranešime brig. Musson ’ 
as išaiškino, kad visi pasidavusieji daliniai turi būti tą 
dieną nuginkluoti ir pridėjo, kad: "Po 14.00 vai.bet koks 
dalinys ar kariškis, rastas su ginklais ar amunicija, turi 
būti tuojau suimtas ir tokiems gali būti taikoma mirties 
bausmė. . .Aš žinau,kad mes turime reikalo su įvairių 
tautų žmonėmis,kurių kalbų nemokame,ir kad jų dalį su
daro moterys ir vaikai... Jeigu būtų reikalinga šauti, jūs 
tai, kaip karo situacijos pareigą, privalote atlikti”.

Pranešimas baigėsi stipriai primenant, kad jeigu kil
tų sąmyšis ir minia būtų nesukontroliuojama - galima šau 
dyti".

8-tojo Argylls kariams tai atrodė gana keista įžanga, 
nes kazokai visai ramiai atidavė ginklus.Ir kuo čia dėtos 
moterys ir vaikai?

Po to įvykiai rutuliojosi greitai.
Vakare maj.Davies su vertėju leitn.Butlerov’u at

vyko į atamano Domanov’o būstinę Lienz’e. Jam įteikė 
raštu nurodymą, kad visi kazokų kariškiai rytojaus dieną 
turi atvykti į konferenciją, į rytus nuo Oberdrauburgo.Ten 
Feldmaršalas Alexander asmeniškai juos susitiksiąs ir 
informuosiąs apie svarbų, jų ateitį liečiantį, nutarimą. 
Maj.Davies atsaliutavo ir išėjo kartu su Butlerov’u. Pas
tarajam širs pranešimas buvo taip pat netikėtas,kaip ir 
Domanov'ui ir jis, pasivedęs maj.Davies į šalį, paklausė, 
ar tikrai bus konferencija,ar kas nors kito slepiasi už to 
pranešimo? Maj.Davies užtikrino,kad viskas taip, kaip 
pranešta.

-Visa tai skamba savotiškai, - aiškino Butlerov’as. 
-Kodėl Feldmaršalas turi uždėti jums darbo organizuo - 
jant sunkvežimius ir automobilius,kad atsigabentų mū - 
sų apie 2.000, kai jis galėtų atvykti čia savo štabo auto
mobiliu? Atrodo gerokai neįtikėtina, ir kokia prasmė tai 
daryti ?

Maj.Davies patraukė pečiais. "Nežinau. Gautas įsa - 
kymas: mano paskirtis jį aiškinti ir suprantama, nežinau, 
ką galvoja Feldmaršalas. Gal ten yra kino teatro ar ko
kio kito viešo pastato patalpos,tinkamos tokiam susirin - 
kimui. Tokių patogumų čia stovykloje nėra."

Leit. Butlerov’as nebuvo įtikintas ir atrodė labai su- 
sigraužęs. "Žinau,esi kariškis irturi klausyti įsakymų . 
Bet aš viliuosi, kad taip pat esi ir draugas.Kaip žinai, aš 
turiu žmoną ir vaiką Peggetz stovykloje. Ar gali man 
duoti kariškio ir džentelmeno žodį, kad mes visi grįšime 
į stovyklą šį vakarą?"

- žinoma, kad galiu, - atsakė Davies. Butelrov'as 
dar vis neatrodė nuramintas, bet po tokio atsakymo ne
begalėjo toliau spausti savo bičiulio.

Tuo tarpu Domanov'as telefonavo savo kariškiams, 
pranešdamas apie parėdymą ir sukvietė grupę vyresnių
jų pasitarimui savo būstinėje 11 vai. ryto. Jis perskaitė 
jiems Davies patiektą įsakymą, kad visi kariškiai turi būti 
rikuotėje Peggetz’o barakų aikštėje, kur dieną prieš tai 
jie buvo atidavę savo ginklus. Jis kalbėjo ramiai ir atrodė 
nepaveiktas žodžių svarbumo. Sekė trumpa tyla. Tada pa
siliejo klausimai, kai nustebę vyrai klausė, kas tik pirmiau
sia atėjo į galvą:

-Ar reikia pasimti savo daiktus?
- Ne,šįvakarą grįšite atgal.
- Ką turi daryti tie kariškiai, kurie netiki tuo įsaky

mu ir kurie nuspręstų pabėgti į kalnus?
- Esate būrio vadai. Jūs mane supratote.
Domanov’o šaltumas Keistai kontrastavo su Kariš - 

kių reakcija, kurie buvo susijaudinę ir pagauti netikėtumo.
Visi išsiskirstė perduoti kitiems įsakymą ir išsamiai 

diskutavo su visais, kuriuos tik susitiko, ką visa tai galėtų 
reikšti.

Nežiūrint keistos situacijos,kai "kalnas turi eiti pas 
Mahometą", daugumos nuomone, konferencijoje būsią pra
neštas jiems palankus sprendimas. Galvojo, kad bus pasiū
lyta apsigyventi kur nors ročiau apgyvendintoje britu kolo
nijoje.
........... Daugiausiai buvo pasitikėta britų karininkų garbin
gumu. . .Taip pat daugeliui kazokų padarė įspūdį gen.Do - 
manov’o ramus to įsakymo priėmimas. ..Jam ir gen.Kras 
nov'ui tikriausiai atrodė,kad šis įsakymas atėjo kaipo 
tiesioginė reakcija į Krasnov’o laišką, išsiųstą 2 ar 3 die
nas anksčiau savo senam ginklo draugui Alexander kuria
me jis prašė paremti kazokus. ,

Krasnov’o žmona Lidija pasakojo,kiap atvykęs vienas 
Domanov’o adjutantų atvyko su prašymu, kad generolas 
dalyvautų konferencijoje. Lidija Krasnov buvo sunerimu
si ir baiminosi,bet generolas atrodė ramus ir pasitikys. 
Apkabino ir pabučiavo savo žmoną, pasakė,kad nėra ko rū
pintis: "Aš sugrįšiu tarp 6 ir 8 vai.vakaro",- pasakė sma
giai. Ir pasiremdamas savo lazda,senasis džentelmenas 
nusileido laiptais ir įsėdo į automobilį. Jeigu jis tik galė
tų vėl veidu į veidą susitikti Alexander’!, buvo tikras, kad 
viskas būtų gerai. Nes Feldmaršalas buvo garbingas džen
telmenas ir kas galėjo geriau išaiškinti .kazokų atvejį,
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19 - ji MOKYTOJU. TĖVU IR JAUNIMO STUDIJŲ 
SAVAITĖ
L.E I MA N T A S

Dalis studijų dalyvių. Foto - K. Sragausko iŠ Detroito

Nuo š. m.rugpjūčio 4-11 d.d. DAINAVOJE/prie Man
chester ,Mich/,vyko jau 19-toji STUDIJŲ SAVAITĖ. Šį 
Kartą Studijų Savaitė buvo kiek kitokia.

Šiai Studijų Savaitei vadovavo plačiai žinoma visuo
menininke Rūta U d r i e n ė, istSacksono miesto,Mich. 
Ji yra jauna,4-rių vaikų motina, kuri ,sakytume, turi 
lietuvišką mokyklėlę savo šeimai. Ji savo vaikus išmokė 
ne tik gražiai skaityti ir rašyti^bet ir davė pilnutinį lietu
višką auklėjimą. Jos vaikai ne tik lietuviškai dainuoja ar 
deklamuoja,bet ir vaidina, nes iš savo mamytės patyrė a- 
pie daugelį mūsų tautosakos, musų istorijos, geogrąfijos ir 
Kt.dalykų. Vaikai skambina pianinu,groja smuikais. Jie da
vė kelis pasirodymus buvusiose ir dabartinėje Studijų Sa
vaitėje. žinoma, R.Udrienės talkininkas yra jos vyras, 
adv. U d r y s.

Todėl į šią Savaitę atvyko nemaža lietuvių tėvų su 
vaikais. Jie, matyt, panoro arčiau susipažinti su Udrių 
šeima ir pamatyti, pasigėrėti, pasidžiaugti bei pasimoky - 
ti iš pilna to žodžio prasme šios lietuviškos šeimos. Tai 
ryškus pavyzdys visiems tiems, kur nėra
lietuviškos mokyklos,bet lietuviškas dar
bas taip našiai dirbamas.

ŠĮ kartą į Studijų Savaitę atvyko ir nemažas būrys 
jaunimo, kuris ne tik atidžiai klausė lietuvių kalbos pamo
kų, mokėsi dainuoti studijų chore ir, žinoma,entuziastin
gai mokėsi mūsų tautinių šokių.

Studijose buvo šį kartą ir kitokių naujovių. Bent ge - 
ras tuzinas stovyklon atvyko senesnės emigracijos atža - 
lyno. Jie, kad ir .truputį mokantieji lietuvių kalbos, uoliai 
lankė jiems skirtas lietuvių kalbos pamokas,dalyvavo stu
dijų chore ir entuziastingai mokėsi ir šoko mūsų tautinius 
šokius.

Todėl ši Studijų Savaitė buvo bene didžiausiu iš visų 
buvusių studijų savaičių. Ir ,reikia pasakyti, kad ši Savai
tė laikytina pasisekusia daugeliu atvejų.

Žinoma, studijų vadovei daug kuo padėjo buvę anks
tesnių studijų vadovai ar aktyvūs dalyviai. .Todėl jų pa
stangos ir nuopelnas studijoms liko reikalingas ir reikš

Kaip kad jų senasis atamanas,karys ir rašytojas tuo pačiu 
metu? '

Lidija Krasnov apsiašarojusi meldėsi savo kambary- 
je.> Slinko valandos,ir vakaras prailgo. Kai išmušė 7-tą 
ir paskui 8-tą valandą, jo susirūpinimas augo. Jos vyras 
buvo išmintingas ir didis žmogus, ir suprato politiką ne
palyginamai geriau už ją. Jis pažadėjo grįžti 8 valandą,ir 
per 45 jų vedybinio gyvenimo metus, niekada nebuvo tokio 
pažado neišpildęs.. .

Peggetz’e, kaip buvo įsakyta,barakų aikštėn susi - 
rinko 1.475 karininkai /apie 50 jų buvo palikti prie savo 
dalinių stovyklos pareigoms/. Vaizdas buvo neįprastai 
spalvingas ir šventiškas. Laukdami susitikimo su Feld
maršalu, kazokai suprato,kad svarbu kariškai pasirodyti. 
Jie dėvėjo savo geriausias uniformas,kurias jų žmonos 
buvo rūpėstingai apžiūrėjusios ir išprosijusios. Vyrai su
sirikiavo Į tris grupes.Ant jų antpečių buvo išsiuvinėti
vardai DON, KUBAN ir TEREK. Kiekvienos grupės prie - 
kyje žygiavo atamanas. Visi dėvėjo įvairius savo žymenis, 
daugelis jų apdovanotų dar caro už nuopelnus Didžiajame 
Kare. Daugelis Kubanės ir Tereko pulkų veteranų dėvėjo 
tautinius drabužius- čerkesas. Žiūrovai buvo ypatingai 
susidomėję Tereko kazokų ženklais ir aukštu, Kilmingai 
atrodančiu senu vyru,balta didele barzda. Išdidžiai žvelg
damas priekin, jis nešė senąją Rusijos imperijos vėliavą.

Buvo malonus gegužės vidurdienis, kai kazokų rinkti
niai žmonės paradavo barakų aikštėje Peggetz’e. Aplink 
juos buvo susirinkusios jų šeimos-.daugelis moterų baimin
gai ašarojo. Už vartų buvo sustatyti 60 trijų tonų sunkve
žimiai ir maj.Davies davus signalą, visi parado karinin
kai išžygiavo pro vartus ir iš anksto suskirstytomis gru
pėmis sulipo į juos. Viskas vyko tyloje. Staiga maža mer
gaitė atitrūko nuo motinos ir, rėkdama pasileido prie vie
no važmens. Ji pamatė, kaip tėvas į jį lipo ir įsivaizda
vo, kad jo daugiau nebepamatys.

Ilga kolona ūžė dulkėtu keliu rytų kryptimi. Abejose 
jo pusėse matėsi kazokų vienetų palapinės ir vežimai . 
Jų tarpe stovėj'o vyrai ir moterys, stebėdami išvykstan - 
čius savo vadus. Greitai stovyklos atsidūrė važiuojančių
jų užnugaryje. Netrukus laikinai sustojo pakraštyje gi - 
rios, kuri supo kalnus. Domanov’o nesimatė; aplinkui sto
vėjo britų kareiviai ir po duotos komandos, po porą ka - 
reivių, ginkluotų "Sten"- ginklais, prisistatė lydėti kiek
vieną sunkvežimį. Vėl pajudėjo kolona,šį kartą trimis vie
na po kitos grupėmis. Tuo metu iš girios šešėlių išniro 
ginkluoti važmenys ir motociklininkai, kurie prisijungė Į 
eilę judančių važmenų.

Tokia netikėta naujiena sunervino kai kuriuos kari - 
ninkus.
........... Alexander Šparengo, Kubanės kazokas, apimtas 
nenugalimo artėjančio pavojaus jausmo, nusprendė pabėgti. 

mingas. ^ia gal pravartu suminėti bent kelis JAV lietuviš 
ko švietimo žymūnus: JAV Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo Tarybos pirmininką Joną Kavai iū ną , Chicagos Li
tuanistinės A ukšt. Mokyklos direktorių ir ilgametį studijų 
vadovą Juozą M a s i 1 i o n į, mokytojus Juozą P1 a č ą , Br. 
Krokį, A.Bagdoną,Švietimo vadovę Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdyboje Birutę Jasaitienę,mokyt. 
Sof.Jony nienę, sporto veteraną Br.K e tur a Kį , ir kt.

Gausiau šį kartą dalyvavo ir reiškėsi ir Kanados lie
tuviai mokytojai: L. Šileikienė, Irena EI ers,Vita
lis M a t u la i ti s , šias eilutes rašantis ir kiti.

Bet, bene didžiausia staigmena buvo studijose kelias 
dienas dalyvavęs Jo Eks. vyskupas Paulius Baltakis. 
Jam asistavo kun. P. Celiešius ir kun. P. Daugintis. Pirmą
ją studijų dieną- sekmadienį- Vyskupas celebravo mišias 
ir savo pamoksle pabrėžė ir iškėlė lietuvio mokytojo rolę 
darbą ir reikšmę.

Tą pačią dieną po vakarienės Vyskupas padarė įdomų 
pranešimą iš savo kelionių, ypač pasAustralijos lietu - 
vius. Ten lietuviams, išskyrus Adelaidę, neleido steig- 
ti lietuviškų parapijų. Tai padarė žalą ir lietuviškam jau
nimui. Bendrai sakant,bent 20 metų Australijos lietuviai 
jautėsi lyg ir izoliuoti. Dabargi jau vyksta su visų konti
nentų lietuviais bendradarbiavimas. Kai kur lietuviai čia 
turi Kultūros namus. Taip pat vyksta lietuviškas švieti - 
mas. Visos lietuvių apylinkės jau turi ir savo kapelionus. 
Jaunimo Kongresas gal daug ką pagyvins. . .

Studijų pradžioje vyskupas skaitė ir paskaitą-" Kova 
dėl jaunimo". j

Kai Jungtinės Tautos paskelbė Jaunimo Metus, o šv. 
Tėvas - net encikliką, ir dabar Lietuvoje išleista Ja- 
selskio knyga, kur visgi pažymima,kad ir ten religijos dė
mesys jaunime tebėra gyvas. .

Ir Vakaruose, kur visai skirtingos sąlygos, jaunimas 
pradeda ilgėtis ideaį'iž'mo ir nųrėtiį dirbti kažkam kilnes
niam. Atbunda ir religinis nusiteikimas. Dievas čia daž
nai suprantamas ne tik kaip Kūrėjas,bet ir draugas. ..

/bus daugiau /

1944 m- rugpjūčio mėn. išvaduotame Paryžiuje amerikiečių kariai 
C Kampe s—EI y sėe s su savo vėliavomis.

........... "Džentelmenai,darykit, ką norit,bet aš toliau neva
žiuoju. Aš jais nepasitikiu’."

Jis nusirito griovin iššokęs iš važiuojančio sunkve
žimio ir movė į mišką. Atsisukęs, matė praūžiančią ko
loną; po kiekvieno 5-to ar 6-to sunkvežimio pasirodydavo 
ginklavežimio palyda. Iš vieno, kaip jam atrodė, sunkve - 
žirnio jis dar pastebėjo mojuojančias rankas, ir už aki
mirkos jau viskas buvo pranykę iš jo akių. Šparengo nusi 
metė savo atpažįstamą švarką ir pasuko keliu atgal Į sto
vyklą.

Beveik tuo pačiu metu atamanas Domanov’as atvyko 
su savo automobiliu į 36-tosios Infanterijos Brigados vyr. 
būstinę,trys ketvirčiai mylios įRytus nuoOberdrauburg’o 
Sekdamas maj.Davies instrukcijas, jis išvyko pusę valan
dos anksčįau, negu kolona,lydimas leitenanto Butlerov'o. 
Buvo trumpam sustota. Brigados komendantas,brig,Geof
frey Musson’as pasirodė ir pranešė mandagiai,bet štai - 
giai,kad jis turįs perduoti Domanov’ui specialų praneši - 
mą: "Aš turiu Jums pranešti,S ir /Rutlerov’ui skubiai ver
čiant/, -kad esu gavęs griežtą įsakymą perduoti visą Ka
zokų Diviziją Sovietų vyriausybei. Aš apgailestauju, kad 
turiu Jums tai pranešti,bet Įsakymas yra kategoriškas. 
Labą dieną."

Ir Domanov'as, ir Butlerov’as nieko neatsakė,bet iš
balę pasuko į savo automobilį. Anglų karininkas juos ly - 
dėjo, jiems patraukus į Rytus. / bus daugiau /
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Vincas Ramonas 
Iš MIGLOTAS RYTAS '

/tęsinys/
Bet balsas l. Ir turėk man tokį balsa^ 1 - stebėjosi 

Tilvikutis. - Sykiais kaip smuikas. O Varnagiris vis dar 
toj pačioj vietoj stovi. Į šitą puse žiuri.

- Kas čia tau tas Varnagiris užėjo?
- Nieko, bet tas senbernis... Ei, Antan, - susijuokė 

Tilvikutis, - balnok savo žirgelį, ir rišk prie diemedėlio.
- Tyliau, tyliau, dar Rūškienė išgirs. Zinai, ką? 

O kad taip mudu imtume ir užsuktume atsigerti.
- Suk, suk, tai visom bobom ant liežuvių užsistosi. 

Ar nematai, kad Žaliaduonis atvėžlioja?
Juodu nuėjo sau.
Saulė tuoj leisis. Skersai ežero žvilga takas. Atrodė 

kad saulė tuo taku tik ką. nusirito į kitą_ ežero pusę 
ir tenai , ties pačia beržo viršūne, atsimušė i dangų. 
I'as saulės takas dar tebemirga ir raudonuoją kaip ugnis. 
O visos palios anapus ežero, visos tos skurdžios pušelės 
juoduoja mėlynoj migloj, o šitoj pusėj paežerės pievos 
garuoja ir skamba. Tai pempės kelia triukšmą tuos bal
tuos garuos.

Žaliaduonis atsisėdo ant akmens prie pat tako, 
žvilgterėjo i saulę, o paskui į trobelę. Taku iki pat kelio 
atjojo vaikiukas ant savo žirgo.

- Tai arklys, tai arklelis l - stebėjosi Žaliaduonis.
- O kuo tu vardu, vaikuti?

- Stasiukas.
- Gražų turi arklį.
- Jis labai greitas, - atsakė vaikas. Ir nespiria.
- Kur tau ! Aš jau matau.
- O Kizių šyvis Motiejui įspyrė j koja,.
- Kiziu? Kokiam Motiejui?

- Ugi Motiejui, kur ežį pagavo ir atidavė man. 
Lyg jus nežinot?- išpūtė jis 'savo mėlynas akis. Vėjas 
taršė jo šviesius plaukus.

- Žinau, žinau. Aha... Ežį, sakai... Tai Stasiukas? 
O aš tau, Stasiuk, turiu tokį gražų daiktų.

Pasirausęs po kišenę, Žaliaduonis ištraukė žalvarinę 
diržo sagtį ir atkišo vaikui.

- Tu ja ndšveisk pelenais, tai žibės kaip auksinė.
„ Vaikas, ir padėkot užmiršęs, nujojo atgal, o Zalia- 

duonis nusekė paskui.

Jis buvo penkiasdešimties kiek su viršum, liesas, 
smailanosis, įdegęs saule. Plaukai ilgi ir tankūs. Kadaise 
jie bvo juodi, o dabar išvien išgražinti lyg sidabriniais 
siūliukais. Apsiavęs nužibintais debatais ir užsidėjęs šiau
dinę skrybėlę, jis buvo tikras senas kaimo kavalierius.

Jis neturėjo savo namų. Dirbo pas vieną, ūkininkų, 
ten ir gyveno, o po savaitės ar dviejų, ėjo pas kilų. 
Iš kaimo į kaimų, iš parapijos į parapija. Slogą dengė 
Žaliaduonis, tvorų tvėrė Zaliadonis. Visų kaimų geldos 
jo padarytos, šaukšdėČiai jo išpjaustyti. Jis ir kiaules 
pjovė, ir šulinius kasė, o jei reikėjo, ir langų stiklus 
sulopė. Viską dirbo ir nieko neturėjo, l iesa, turėjo savo 
karvę. Ganėsi ji pas Kielių. Kieliuvienė jam retkarčiais 
duodavo sviesto, o tą sviesta jis nešdavo i Marijampolę, 
kad turėtų už kų "kamštį, išmušti".

Sustojęs prie atdarų durų ir žiūrėdamas į verpian
čia Rūškienę, Žaliaduonis prašneko:

4 - Nepadyvykit, Rūškiene, - jūsų pavardę jau žinau
- nepadyvykit, kad čia nė šioks nė toks ėjo ir nepraėjo. 
Kaip gi dabar į Visur cinu, viską matau, viską žinau,
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PUSLAPIS
Protestantas; Jonas Kutra -Pirmieji Lietuviai Humanis
tai Reformatai; Jeva Jankute-Gerula- Mažosios Lietu
vos Moterų Veikla; Dail.Dagys- Mano Sodžius Slepsciai; 
P.J.-Lietuvos Krikšto Tema; Vilius Nastopka-Velniamyne 
Arėjas Vitkauskas- Plunksna ir Dienęs, ir kt.

o čia naujas dūmas rūksta, nauja daina rugius lenkia, 
Žaliaduonis betgi dainininkės dar nematė ir dar nepagyrė.

- Prašom, prašom, būsit pirmas svečias, - kvietė 
Rūškienė, sulaikydama ratelį. - Ar jūs iš šito paties 
kaimo?

-,AŠ iš visų kaimų. AŠ vasarų gegutė, o rudenį 
vanagas, - susijuokė Žaliaduonis, sėdėdamas ant slenksčio. 
- Tai mat, kur moteriška ranka: ir langai mezginiais 
uždengti ir stalas užtiestas. Net suodžiai ant lubų gražiau 
žiba ir ugnis krosny, sakyčiau, juokiasi. Tai nuo Sasna
vos? Amžiną atilsį jūsiškį pažinojau. Smarkus buvo vyras, 
tik... bet... Ką gi padarysi...

- Degtinė pražudė^ atleisk jam, Viešpatie. Pražudė 
ir jį ir ūkį.

O jūs nesikrimskit, Rūškiene. Jūs dar jauna 
ir graži, ir rankas turit auksines. Jūs dar ir turtingą 
išsidainuosit, o jeigu ne, tai vis tiek, sakyčiau, dar vyriš
ka kepurė čia ant vagio kabos.

- Ėmėt ir nukirtot lepšę su kirviu. Turgus dar 
už dviejų savaičių o jūs jau su šluotom važiuojat.

- Ech, Rūškiene l Kur paukštelis lėkė, ten plunks
neles metė. Vieną plunksną aš radau ir paukštelį pažinau. 
Jums, sakyčiau, tik už balto stalelio sėdėti ir žodelį 
kalbėti.

Ilgai jis sėdėjo ir plepėjo apie kaimynus, apie 
ežerą, apie palias ir gyvates, o visai sutemus atsisveikino.

- Einu kaimo šunų lodyt. Taip tik sakau, o iŠ 
tikrųjų jie manęs neloja. Sakyčiau, visi parapijos šunes 
mane pažįsta.

- Užsukit kada nors, eidamas pro Šalį, - Šypsojosi 
Rūškienė. - Jei ne ko, tai nors giros atsigerti. Šiandie 
jau užraugiau.

Į ****
Varffagibifei^gi pdaSKab žiūrėdavo į • trobelės '.dūmus. 

Kartais tie dūmai būdavp -.tgallti;*., kartais melsvi. Trobelė 
už geru vasnų, bet jam kartais pasirodydavo,- jog jaučia 
tu. dūmų šiltumą. Viena_ karta neiškentė - perkėlė arklius 
pastovėjo pievoj ir atėjo.

- Vis ketinu ir vis užmirštu. Pieno neikit kitur 
ieškoti. To tai jau ne. Jei neturit laiko, tai tegul Stasiu
kas atbėga.

Rūškienė šyptelėjo. Geras tas šyptelėjimas. Šiltas 
toks.

Varnagiris sėdėjo ir žiūrėjo į stala.
- Staltiesė kokia ! Kaip gražiai išsiuvinėta. Jūs 

pati išsiuvinėjot?
- O kaip gi i
Varnagiris linktelėjo galva ir susimąstė.

Rūškienė išėjo į kamarą ir grįžo su geltonos giros 
stikline. Stiklinė buvo padėta į ant baltos lėkštės, kurios 
kraštuose bvo išrašytos mėlynos gėlės.

Išgėręs Varnagiris vėl linktelėjo galva.
- Jūs viską. mokat.
Vėl žiūrėjo į aslą , išbarstytą, geltoną smėliu.
- Ar ne iš Kieliaus kalnelio parsinešėt?
- O iš kur gi daugiau.
- Toli eiti. Smėlis sunkus. Rudenį sudėsiu grindis.

Vieną sekmdieni jis atėjo tuoj po pusryčiu. Atsi
nešė narveli, o tame narvelyje; buvo zuikutis.

- Stasiuk, kad paukštį aš tau atnešiau, tai paukštį. 
O tu jam kopūstų lapu. Atbėk i mūsų daržą ir laužk 
kiek nori.

- Mamyte, ve ; - šaukė (vaikas. - Zuikutis ’. Ausiu- 
kės kad gražios. Ve, lūputę, krutina.

Varnagiris buvo gražiaį nbsiskutęs, plaukai rūpestin
gai perskirti ir suglostyti. Čėbatai veidą rodė, kaklaraiš
tis naujas, tik marškiniai buvo prastai išskalbti ir pras
tai išlyginti.

- O ir jūs, Rūškiene... į Jeigu jums reikia morkų 
ar svogūnų, tai neklauskit - eikit į mūsų darža^ ir pasi- 
raukit.

- Kur jau čia... jau aš rjė - nežinau...
- O jus prašysiu... Ar negalėtumėt ateit kitą šeš

tadienį pas mus ir iškepi pyragų. Sekmadienį atvažiuos 
mano sesuo su visais vaikais, i

- Kodėl ne. Ateisiu. i
Kasmet šituo laiku i atvažiuoja. Vėl graudins 

mane.
- Graudins? - nustebo Rpškienė.

- Ji bijo, kad aš tik nesusigalvočiau vesti. Pavėla
vau, sako. Personas jau. Sako, jaunos negausiu, o jei 
ir gaučiau, tai tik kitiems pamirksėt.

- Ir jūs klausėt jos '. įlr šitaip nusileidžiat l O 
Viešpatie, Panele Švenčiausia. - Jūs tik apsivilkit svietiš
kais marškiniais, jūs tik nusijuokit bent syki, ir visa 
parapija sušnekės apie jus. Veskit, kam gi jūs paliksit 
savo ūkį?

I ai... Dar desėtkas mėtų... Ūkis liks vyriausiam 
sesers sūnui.

- Kur gi ne '. Štai kas ‘. Graudint atvažiuos. O 
jūs verkit. Pabuskit pirmiausia '. Jūs vis lyg mieguistas. 
Pabuskit ir treplelkit koja. Plaukus ne Daukšiuos - Mari
jampolėj apsikirpkit. Marijampolės restorane prie visų 
ne degtines stikliuką, o vyno stiklą išgerkit.. Du išgerkit 
ir pamatysit, kas bus. Einat Daukšiuos per šventorių... 
devyniolikinės maldaknykes atsivertę, o jų akys paskui 
jus... ir...

Daiva Jurkutė, 
DRAUGAI 13 mt.

Atėjo pirmoji mokslo metų diena gyvulėlių mokykloje 
Vaikučiai ir tą dieną norėjo ilgiau miegoti. Tėvai juos ra
gino keltis; kai kuriuos net reikėjo ištraukti iš lovyčių.

Pelių šeimą išleido savo dukrytę į mokyklą. Pelytė 
pasivijo savo draugę ir jos nuskubėjo. Abi norėjo patekti 
į tą pačią klasę ir būti kartu. Prie mokyklos durų, mo - 
kyklos direktorius stambus liūtas pasitiko mokinius. Jis 
skaitė vardus,skirstydamas juos Į klases. Draugės pa - 
kliuvo į skirtingas klases. Jos labai nuliūdo, bet taip tu
rėjo būti. Mūsų pelytė nedrąsiai įėjo į savąją klasę. Tėti 
ji rado įvairiausių gyvulėlių, kurių nepažinojo. Pagaliau 
pastebėjo katinėlĮ,kuris gyveno jų kaimynystėje. Pelytei 
jis patiko.Kiti mokiniai Klasėje: drambliukai,laputės,šu
niukai jai atrodė nedraugiški. Pertraukos metu, ji priėjo 
prie katinėlio ir paklausė jĮ, ar jie negalėtų būti gerais 
draugais? Katinėlis pradžioje nesutiko. Jis bijojo, kad 
kiti katinėliai ims iš jo juoktis. Jis taip pat norėjo turėti 
artimesnį draugą. Pelytė nesiliovė kalbinti jį,kad jis su
tiktų nors tiems vieniems metams.

Pagaliau katinėlis sutiko būti jos draugu. Grįžęs į 
namus po pamokų, katinėlis pasisakė tėvams, kad mokyk
loje suradęs gerą draugę. Tėvai labai apsidžiaugė. Jie no
rėjo sužinoti, kas ji tokia? Jis pasakė tėvams, kad tai toji 
pelytė,kuri gyvena netoli jų.Tėvai buvo patenkinti. Jie pri
tarė jo pasirinkimui. Jie paaiškino savo sūneliui,kad visi 
vaikučiai turi būti geri draugai,bet ne priešai. Katinėlis 
buvo patenkintas ir smagus.

Nauju mokslo metų pradžia jau čia pat. Atlikus 
•visokias registracijas,susiradus sales bei suolus,ateis 
eilė užsirašyti ir Lituanistinėn Šeštadieninėn Mokyklon. 
Dedame Ottawos Šeštadieninės Lituanistinės Vinco 
Kudirkos Mokyklos mokinės rasinė!j,spausdintą šiemet 
Ottawos mokinių laikraštėlyje TRUPINĖLIAI. "

Daugiau ji nepajėgė kalbėti. Prikando apatinę 
lūpą, o jos akys lyg padidėjo. Lyg nuo karščio žibėjo 
jos akys. Ji žiūrėjo į Varnagirio veidą, o josios rankos 
nežymiai drebėjo.

- Nereikia man tų devyniolikinių, - numojo jis 
ranka.

Rūškienė nukaito, galvą atlošė prie sienos ir užsi
merkė.

- Tai bent nešnekėkit, kaip mažas vaikas,- lyg 
ir pyktelėjusi, tęsė ji. - Jūs tikrai, kaip mažas. Ir akys, 
kaip vaiko.

Varnagiris pažvelgė į ją ir šyptelėjo:
, - Jūs labai gera.
- O pyragų ąjį nękepsiu. To tai jau ne, k,ąip-r

sakot. . . ■ ;n
- Iš tikro... Gal ir nereikia. Gal . geriau būtų, kad 

sesuo visai neatvažiuotų. Hm... Tai tokios anokios. O 
aš pakalbėsiu su dede Kielium.

Rūškienė išlydėjo jį. Dabar jis eina per pievą. 
Aukštas, tiesus. Koks švelnus jis ir atviras.

Ji ilgai žiūrėjo į Varnagirio trobas, i apšepu
sius stogus, į lentų krūvą, sukrautą gale kluono. Žiūrėjo 
i arklius, priraišiotus pievoj, į gražias karves, kurias 
piemuo varėsi per kalniuką. Pribėgo Stasiukas, pasakojo 
jai kažin ką, bet ji negirdėjo. Stipriai priglaudė jo galvą 
prie savęs, glostė, glostė ir Šnibždėjo:

- Ką. pasakys Kielius? Ką jis pasakys? O, Viešpatie, 
kad tik jis būtų žmogus...

Varnagiris susitiko Kielių pavakare paežerėj. Juodu 
susėdo ant plataus akmens ir valandėlę žiūrėjo į Žalias 
nendres. Kielius išėmė pypkę, iškratė ja6 ir rūpestigai 
kimšo tabaką. Kimšo lėtai, stipriai pirštu paspausdamas 
ir žiūrėdamas, kad nė truputis tabako nenubyrėtų ant 
žemės. Prikimšęs porą kartų patraukė - patikrino, ar 
ne per stipriai prikimšta. Tada, graibydamasis po kišenes 
degtukų, prašneko:

- Tai ką, Antan? Nerimsti? Girdėjau ir pats ma
čiau. Ak, laikas obuoliui kristi, tik žiūrėk,
kad nenukristum i dilgėles. Aš ir nepeikiu tavęs už tai. 
Laikas. Šitoks ūkis, šitokia žemė. O pievos. Nė ožkabarz
džių , nė samanų, tik pjauk šienelį ir Dievą garbink. 
Tik trobos apleistos, bet lentų turi per akis. Gerai, kad 
dairaisi, bet Rūškienę tu išmesk iš galvos. Išmesk. Taip, 
va, imk , pakratyk galvą, kad jos ten nė šešėlio neliktu.

- Et, ką čia jūs, dėde...
- Tam aš ir dėdė, kad pypkę rūkyčiau ir tave

mokyčiau. Ak, ji dar nesena, reikia sakyti teisybe, net 
ir pažiūrėti yra i ką, bet... Žmogau , Antan, argi tu 
imsi svetimą vaiką auginti? Vėl, juk ji elgeta ! Ką žmo
nės, ką giminės pasakytų, kur tu akis dėtum ’ Ak, ji 
meilintų, labai meilintų tokiam ūky savo rankom samtį 
paimti, bet ... Žmogau, Antan, savo, vaikus augink '. 
Tu būk vyras, buk ūkininkas, o ne koks valsčiaus raštinin
kas. Tas, jei tik parfumą užuodė, gelių saujų ant skrybė
lės pamatė, jau tik sparnais ploja, dainas rašo ir gitarą 
perka. Našlė, Antan, tai kaip alaus butelis iki pusės 
nugertas ir rytojui paliktas. Dar gali gerti, bet jau putų 
nėr. Tu pro rūtų darželį eik ’. ,

- Et, dėde...
- Tam aš ir dėdė, kad patarčiau ir pabarčiau, 

o patarsiu aš tau ve, ką. Gerai šerk abu bėrius. Avižų 
nesigailėk. Paskui duok perdažyti bričką. Nendrę nusipirk. 
Tavo kaduginiai botkočiai geri, tiesus, bet vistiek nedrės 
reikia . Už kokio mėnesio važiuosim.

— Kur?
- Važiuosim už Daukšių. Rugienių žinai? Penkios 

dukterys. Vyriausia jau dvidešimt penkerių. Ona. jac ir 
griebsim. Jauna dar, graži. Pinigų daug negausi, bet 
užtat, kai į bažnyčia nuvažiuosi, nekikens pusberniai 
po liepom sustoję. Ve kas. Savo vaikus auginsiir ilgai 
gyvent norėsi. O svečiuos niekas tavęs nesodins prie 
pačių durų. Ve kas.

Parėjės namo, Kisielius neiškentė ir pasigyrė žmo
nai: ę

- Varnagirį jau vedu i geru kelių. išgelbėsiu nuo- 
sarmatos.

*****
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GRAŽI DZŪKU TRADICIJA
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• Rytų Vokietijos leidykla
Alytaus, Lazdijų ir Varė

nos rajonai palaiko gražią 
nuo 1972 m. tradiciją- kas
met vienoje iš tų vietovių 
surengia dzūkų liaudies sai- 
nų ir instrumentalinės mu
zikos vakarą.

Šiemet Alytaus rajono 
Simno Kultūros Namuose 
buvo surengtas vakaras, pa
vadintas "Dzūkų Godos".

J. GRUODŽIO AUKŠTESNIOJI 
MUZIKOS MOKYKLA

Kaune veikianti J. Gruo
džio Aukštesnioji Muzikos 
Mokykla turi muziejų, ku
riam vadovauja mokytoja E- 
lena Martinonienė. Čia kau
piama vienkartinė rpedžiaga- 
koncertinės reklamos, prog
ramos, sukaktuviniai leidi
niai ir kt. Jau yra surinkta 
daugiau kaip 3. OOO r odinių.

Mokykla pavadinta žymaus 
kompozitoriaus Juozo Gruo
džio vardu 1948 m. Labai 
daug surinkta šio kompozi - 
toriaus kūrybą ir gyvenimą 
liečiančios medžiagos. Visa 
rf>Wzikihė medžiaga naudoja
si konservatorijos, Čiurlio
nio Meno Mokyklos mokyto
jai ir studentai, Valstybinė 
Filharmonija ir Kompozito
rių Sąjungos narihi.

NAUJI RŪMAI TRAKUOSE
Trakuose, ežero pakran

tėje pastatyti nauji kultūros 
namai. Juose įrengta 500 
vietų salė, šokių bei chore - 
ografijos salės, choro stu
dija, biblioteka ir kt.

išleido Jono Avyžiaus roma
ną "Chameleono Spalvos ". 
Jį vertė iš rusų kalbos I. 
Š rederis.

• Vilnietė, pasaulinio garso 
sportininkė Dalia Kutkaitė 
meninės gimnastikos čem
pionate Belgorode laimėjo 
sidabro medalį. Nuo abso - 
liučios laimėtojos Galinos 
Bezoglazovos ji atsiliko tik 
0,1 balso.
ILGAAMŽĖ

Š j pavasarį A nykšių ra- 
jone/kodėl nevadina apskriti
mi?/ Zizdros kaime, Nau - 
jasodžio tarybiniame ūkyje 
gyvenanti Marijona Macko- 
nienė atšventė savo HO-tąjį 
gimtadienį. Ją sveikino ūkio 
direktorius ir organizacijų 
atstovai.

• Bulgarų satyrinis laikraš
tis "Stršel" spausdina Vy
tauto Karaliaus ironiškus a- 
forizmus, kuriuos vertė V. 
Georgijevas.

• Lenkijoje, Varšuvoje iš
leista Juozo Baltušio roma
no "Parduotos Vasaros" H- 
oji dalis. Vertė Z.Lopicka .

• Kauno dramos aktorei D. 
Kazragytei paskirta premija 
už 1974Ž84 m. sukurtus vaid
menis T. Williams, E. Igna
tavičiaus ir J.Vaitkaus,M. 
Gorkio, I. Radojcvo, M. U nto, 
A . Strindbergo, J. Montvilos, 
B. Kutavičiaus ir S.Gedos 
veikaluose.

IŠ KUMEČIO Į PREZIDENTUS

1885 metais vasario 25 d. Kutuliuose , Kaltinėnų vis. , 
Tauragės apskrity gimė Aleksandras Stulginskis. Tė
vą' pradžioje buvo dvaro kumečiai. Vyresnieji broliai , 
išvykę Amerkon, padėjo tėvams išeiti j savarankišką ū- 
kininkavima ir jaunesniam broliui Aleksandrui baigti vi
durini mokslą ir įstoti i kunigų seminariją. Ja baigęs, 
Stulginskis studijavo filosofiją bei teologiją Innsbrucke. Ha
lėje ba'gė agronomijos mokslus. Liko pasauliečiu. Są - 
moningas demokratas ir gilus krikščionis, jis Lietuvos 
respublikos prez:dentu buvo nuo 1920 m. birželio 19 iki 
’926 m. birželio 7 d. 1941 m. birželio 14 d. su savo 
žmona Ona Matulaityte-Stulginskiene ištremtas i Sibirą . 
Nubaustas kalėti 25 metus - Po Stalino mirties 1954 m. iš 
ka’ėjimo paleistas- 1956 m. grįžo su žmona j Lietuvą 
mirė Kaune 1969 m. rugsėjo 22 d.
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Vilniuje paskirtas pre
mijas laimėjo V.Martinkus 
už romaną "Medžioklė 
draustinyje", S.Z.Geda-už 
eilėraščių rintinę "Varnė - 
nas po mėnuliu", dr.V.Ga^ 
linis už literatūros kritikos 
straipsnių rinkinį "Šaknys ir 
Atžalos",A . Liobytė-Paške- 
vičienė už pjesių knygą vai
kams "Kupriukas Muzikan
tas" .

N

/Atsiminimai Iš Mokinių Gyvc.amo Nepriklausomoje
Lietuvoje/. p.ENSKAITIS

/tęsinys/
2. Praėjo pora savaičių, ir abu draugai Tomas ir Bro - 
nius jau dirbo A štriosios Kirsnos dvare. Dažnai dirbda - 
vo lengvai - tai akmenis rinkdavo iš dirvų ir Kraudavo į 
Krūvas, tai iš sėklinių dobilų kapodavo dar nespėjusias 
subręsti piktžoles. Vėliau juodu įsitaisė pieninėje. Čia rei
kėjo iš anksto ryto sukti sviesto muštuvą. Darbas neleng
vas, bet pastovus, ir pradėjus iš anksto ryto, turėdavo 
laisvą popietę. Rugpjūtės metu Tomui teko padirbėti su 
kertama rugių mašina. Tai didžiulė,traukiama poros stip
rių arklių, mašina. Reikėjo Tomui iškelti dalgį, išsi - 
sukant iš rugių lauko, o taip pat ir pamačius didesnį ak
menį. Kitas darbininkas valdė arklius.

Vasara praėjo, ir prasidėjo mokslo metai.Tomas tu
rėjo valgyklos sąskaitoje keletą šimtų litų. Užteks maistui 
per žiemą, o vasarą vėl užsidirbs. Tik blogiau su pinigu, 
Kur vieno kito lito reikėjo einamiesiems reikalams. Tas 
pats ir su kitais mokiniais, nes čia mokėsi daugumoje 
neturtingi dzūkai. Sprendė reikalą su Broniumi, kaip pra
simanyti šiek tiek pinigo.

- Man dar nėra taip blogai - dar turiu truputį susitau
pęs. O ir čia gal galėčiau truputį uždirbti. Mokyklos kny - 
gos knygynėlyje naptaisytos, apiplyšusios - galėčiau jas į- 
rišti. Bet kaip su kitais mokiniais? Kaip padėti jiems ?

- Žinai,Tomai, man gimė mintis - kooperacija. Galė
tume įsteigti darbo artelę- knygrišyklą. Bent po valandą 
kasdien galėtume padirbėti.

- Nebloga mintis. Aš galėčiau mokinius išmokyti riš
ti Knygas. Einame šiuo reikalu pasikalbėti pas Augulį.

Augulis buvo agronomas, mokinių labai mylimas mo
kytojas. Be kitij dalykų jis dėstė ir kooperaciją. Mokyto
jas mūsų idėja susižavėjo. Tai bus praktiškas kooperatiš- 
kos minties pritaikymas.

Po poros dienų, pritariant mokyklos vedėjui,viename 
tam reikalui skirtame kambaryje susirinko apie dešimt 
mokinių. Buvo paskirtas laikas, kada mokiniai galėjo užsi
imti knygrišykla. Mokyklos vedėjas pavedė įrišti mokyk
los knygynėlio knygas, o vėliau buvo gautas gretimo Ru
daminos Jaunalietuvių knygynėlis.Darbo užteko visai žie
mai.

Mokiniams kasdien reikia tai sąsiuvinio, tai plunks
nos ar pieštuko, ir bėk į Rudaminą,ar Šeštokus keletą ki
lometrų. "Reikia įsteigti kooperatyvėlio krautuvę, - galvo
jo Tomas ir sušaukė mokinių susirinkimą.

- Mums reikia pradžiai pinigo, - kalbėjo jis susirin - 
kusiems mokiniams Tomas,- nes užpirkus didesnį Kiekį , 
gausime didesnę nuolaidą. Mūsų mokykloje yra arti pen - 
Kiasdešimt mokinių. Jei visi Budėsime po vieną litą, tai 
pradžiai užteks. Galėsime pigiau įsigyti reikiamus daly
kus ir dar uždirbsime. Gal po metų įdėtas litas atneš po
rą litų.

Kooperatyvas plėtėsi. Dvaro darbininkams prašant , 
krautuvėlė prilaikė ir jiems kasdien reikiamų prekių. Ne
reikėjo dėl mažmožio eiti keletą kilometrų.

Didelis namas. Lysvelės rūtų or jurginų. Ir nasturtų.
Dar tamsoka. Nakties šešėliai šmėkščiojo pakampė

se ir medžių tankmėje. Prasivėrė durys ir iššliaužė du 
batukai. Jie ėjo pro rūtas ir jurginus vingiuotu takeliu 
į parko gilumą. Pasuko į altaną ant aukštumėlės, apipintą' 
rožių ir vijoklių. Už Rimyčip beržynėlio saulė jau papylė 
rausvuosius dažus ir nudažėlvisą padangę nuostabiomis 
varsomis.

-Ach,kaip lengva krūtinėje,koks malonus gegužės 
saulėtekis, - galvoja Tomas ir įtraukia kvapaus, perpildy
to gėlių ir medžių kvapų, oro .

Iš dešinės pusės, iš avistyno pasirodo rytinis raus - 
vas apsiaustėlis.

- Labas rytas,Tomai, ir tu gėriesi tokiu stebuklingu 
saulėtekiu.

- O kaipgi'. Ar ne nuodėmė tokį žavų rytą praleisti lo
voje? Ir Marytė, matau ankstyva. Gal galiu tave palydėti?

- O ne, Tomai'. Noriu viena pasisotinti gaiviu rytu . 
Bijau, mudviejų banalūs žodžiai sudauš šį trapų saulėte
kio grožį. Tomai, - tu karštąs kooperatininkas, tačiau šiuo 
atveju kooperacija nepritaitdikoma.

Ir rausvasis apsiaustėlis nuslinko serbentų alėja.
-Ach, Maryte, - galvoja vienas likęs Tomas,-tu ža

vi ir maloni mergaitė. Tu tik viena patraukei mano dėme
sį iš daugelio Dzūkijos mergaičių. . .

Tomas ir Marytė buvo tos pačios klasės mokiniai. To
mas buvo kooperatyvo vedėjas,© Marytė sąskaitininkė,to
dėl tekdavo juodvicm dažnai būti kartu. Ir juo toliau, juo 
labiau vienas kitam patiko. O gal ir daugiau? Ach, kas 
supras širdies paslaptis?’. - /bus daugiau/

A U J A DIENA

GERAS PATARIMAS

VE/DRoO^/M

Kam rūpintis ?
Gyvenime yra tik du dalykai, kuriais verta rūpintis:

Esi arba sveikas, arba sergi.
Jei esi sveikas, tai nėra reikalo rūpintis, o jei sergi, 

tai vėl yra du dalykai,kuriais reikia rūpintis:
Gali pasveikti, arba gali numirti.
Jei pasveiksi, tai vėl nėra kuo rūpintis,bet jei miršti, 

tai vėl yra du dalykai, kuriais verta susirūpinti:
Gali patekti į dangų,arba gali patekti J pragarą.
Jei eini į dangų, tai vėl nėra kuo rūpintis,o jei eini į 

pragarą, tai ten būsi tiek užimtas spausdamas senų drau
gų rankas, kad nebus laiko rūpintis.

PAMOKA
Po didelių ginčų, moteriškė neištvėrė ir, palikusi sa

vo vyrą,atvažiavo pas savo motiną apsigyventi:" Mama, 
aš duosiu savo vyreliui gerą pamoką- dabar pasiliKsiu pas 
tave gyventi’."

Motina atsakė: "Jeigu tu tikrai nori pamokyti savo 
vyrą- grįžk namo, o aš atvažiuosiu pas tave apsigyventi" 

• Vienas krautuvininkas Aliaskoje pakabino užrašą, taip 
filosofuodamas; "Prašote kredito, mes neduodame- jūs su- 
pykstate.Mes duodame kreditan, jūs neužsimokate - mes 
pykstame.Geriau,kad jūs pykstate".

KAS NAUDINGIAU UŽ BĖGČIOJIMĄ?
"Šokinėjimas per virvutę - valkų mėgiamas sportas- 

yra daug naudingesnis, negu "jogging"- bėgčiajimas',' rr 
prie tokios išvados priėjo dr. Irving DardiK, {Kūrėjas ir 
buvęs JAV Olimpinio Komiteto Sportinės Medicinos Ta
rybos pirmininkas.

Anot jo, šokinėjimas per virvutę sunaudoja tiek pat 
kalorijų ir mažiau vargina raumenis bei kaulus, negu kad 
bėgčiojimas. Savo tyrinėjimus jis atliko stebėdamas vir- 
vutinės mankštos pasekmes Treningo'Centre, Colorado
Springs,kur treniravosi olimpinės klasės sprotininkai - 
šokėjai į aukštį,rutulio stūmėjai ir kt.

Šokinėjimo per virvutę pratimai yra puiki širdies 
kraujagyslėms mankšta. Bėgčiojant- kiekviena kojos pėda 
atlaiko iki penkeriopo jūsų kūno svorio, paliečiant žemę. 
Tai gali apgadinti pėdas,riešus, kelius ir klubikaulius. S o-
kinėjant per virvutę, nusileidžiant abicjomis Kojomis ant 
žemės, sumažinama raumenij ir kaulų įtampa. Kitas šir
dies ligų specialistas dr. W. Castelli patvirtina dr.Dar - 
dik'o išvadas.

SENAS, BET GERAS RECEPTAS PRIEŠ GALVOS SKAUDĖJIMĄ
Galvos skaudėjimus, kylančius iš įtampos galima vi - 

sai pašalinti arba žymiai sumažinti ir be vaistų pagalbos, 
naudojantis senu kiniečių patyrimu. Dr. Edv.Chang, psi
chologijos ir specialaus auklėjimo departamento direkto
rius Albany State College, Georgia siūlo "ll-šu" , arba 
rankų siūbavimo teheniką, naudojamą nuo Senų laikų Ki - 
nijoje. Tai efektinga priemonė prieš galvos skaudėjimą ir 
remiasi moksliškai pagrįstais principais. "

"Rankų siūbavimai yra paveikūs todėl,Kad jų metu • 
kraujo tekėjimas nukreipiamas nuo galvos,atpalaiduojant 
spaudimą į arterijų sieneles,kurios buvo susitraukusios 
nuo įtempimo. Tai pašalina arba palengvina galvos skau
dėjimą.

Dr. J.Giannini, Ohio Universiteto Medicinos Kolcgi - 
jos profesorius patvirtina,kad paprastas pratimas, nu - 
kreipdamas kraujo tekėjimą,taip pat paskatina organizme 
endorfinų gamybą, kas sumažina natūraliai skausmą ir J- 
tampą. Štai tų siūbavimų technika:

-Atsisėskite. Patrinkite rankas vieną į Kitą keletą 
sekundžių, kol jos sušyla. Pabraukykite savo veidą nuo 
kaktos J smakro pusę apie 30 kartų, visą laiką ta pačia 
kryptimi.

- Atsistokite,atsipalaiduokite; kojos turi būti jūsų , 
pečių platumo atstume viena nuo kitos,kojų pirštai atsuk
ti tiesiai į priekį.Atpalaiduotos rankos normaliai nuleis - 
tos. Koncentruokitės mintimis J kojų pirštus;lengvai pra
vertos akys.

- Ištieskite abi rankas juosmens aukštume. Atpalai
duokite jas ir leiskite siūbuoti atgal,už nugaros. Ir vėl , 
Kaip ant sūpuoklės, paduokite jas j priekį ir leiskite nu - 
siūbuoti atgal. Išlaikant vienodą ritmą pirmyn ir atgal, 
siūbuokite apie 1OO kartų.

- Koncentruokitės mintimis į judesį ir neleiskite min
tims klaidžioti,kol nepabaigsit pratimą.

Iš karto pajusite,kad galvos skausmas pranyko ar žy
miai sumažėjo.

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

TORONTO PENSININKAI AKTYVUS

AKTYVAI - VIRS 27

KASOS VALANDOS: e 
Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10-3 E 

Trečiadieniais atdaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
šeštadieniais 9-1 
Sekmadieniais 9-12:30 E

DUODA PASKOLAS:

milijonu doleriu
MOKA UŽ.

90 dienų term, indelius .. 8% % 
180-185 d. term, ind........ 8’4 %
Term. ind. 1 metų .;........ 9
Term. ind. 2 metų...........  %
Term. ind. 3 metų ....... 916 %
_ * o o?
Pensijų s-tą.................  °,

Asmenines nuo............ 11’/?%
MortgiČius nuo .. 9%%-llJ6%

Spec. taup. s-to.............  2
Taupomąją s-ta............ 7
DeporUų-Čekių s-tq ... 6 /0

ANAPILYJE skyiius veikta sętonad. 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir morfgičius iki 100.000 
(75°o įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybe s pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Pne
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir keliones čekius 
(traveler s cheques). Neimame mokesčio u2 tžrasylus čekius 
bei apmokomos įvairias sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS— i

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Šiaurinės Amerikos že
myno visuomenė sparčiai 
sensta. Priežastis-smarkiai 
sumažėjęs gimimų skaičius , 
ypatingai baltosios rasės. 
Bijoma, kad įžengus Į 21-ąjį 
šimtmeti, nebus resursų jų 
pensijoms mokėti/ jų gal ir 
dabar nedaug/ ir senelius 
prižiūrėti.

Lietuviai Kanadoje patys 
rūpinasi savo ateitimi. Pir
masis girtinas mostas-To- 
ronto ir Hamiltono miestuo
se jie įsigijo savo namus, 
visai naujus apartamentinius 
pastatus/"Vilnius Manor” ir 
"Rambynas”/. Nors jų savie
ji pilnai neužpildė,bet kurie 
ten gyvena, džiaugiasi jau
kia lietuviška atmosfera,tu
ri savo klubą ir galima sa
kyti , liuksusinius butus.

Toronto VILNIUS MANOR 
turi keletą salių/su virtuvė- 
mis/visokiems reikalams ir 
pobūviams, keletą rankdar
bių ir žaidimų kambarių, kur 
gyventojai žiemos mėnesiais 
maloniai praleidžia laiką, Vi
si butai aprūpinti balkonais , 
kur teko pastebėti netik gė - 
lynų, bet ir daržovių- agur - 
kų bei pamidorų, augančių 
puoduose.

Yra labai gražus kiemas 
su dekoratyviniais augalais 
ir patrauklių, spalvingų, gėly
nų. Ten suolai būna ankštai 
apsėsti šiltais vakarais.Ro
dos ,čia nedaug žemės, bet 
labai gudriai ir tvarkingai 
suplanuota, kad nepajėgian
tiems nuvykti į parką/nors 
jis labai arti/,galima vieto
je pailsėti ir pakvėpuoti gė
lių aromatu atmieštu oru 
Atrodo, kad net ir žaidimų 
prasimanyta.

Par kas-miesto High Par te
tik už poros minučių pės
čiomis, ir ten lietuviai pen
sininkai randa malonų poils| 
medžių pavėsyje šiltomis 
dienomis ir šiokius tokius 
už siė irimus.

Kas met, liepos mėn.,ten 
vyksta metinis pensininkų 
piknikas. Šiemet tai įvyko 
liepos 24 d. Visi atrodė pa
tenkinti parengimu,tik gaila, 
kad numatyta meninė progra
ma ne |vyko. D iena, tai tikrai

Grojo M. Zabulionis. Seniai 
matyti draugai susitiko' ir 
pasidalino įspūdžiais, nes at
vyko ir tie pensininkai,kurie 
gyvena dar privačiuose na
muose. Tie, kurie pamėgo 
vienišą gyvenimą, šio meti
nio pikniko proga pagyvėja 
ir aktyviai dalyvauja.

Klubo pirmininkas Henri
kas Adomonis suorga
nizavo ir vežikus, pristatyti 
jau nepajėgiančius lauke 
vaikščioti. Trumpai sakant, 
visi/senesnieji ir jaunesnie
ji/pensininkai rado džiaugs
mo metiniame piknike, ku
riam vadovavo H.Adomonis, 
"Vilnius Manor" administra
torius.

Š iemet šio renginio dar
bų naštą nešė Gražuliai/vyrai 
ir žmona/ir Jonas Gustainis 
Pastarasis, nors ir nebūda
mas Klubo valdyboje, daug 
prisidėjo visuose darbuose . 
Negalima nepaminėti ir tu
zino. moterų talkininkių, ku
rios išdalino pietusjčia visų 
neįmanoma suminėti.

Jie ir jos lakstė, organi - 
zavo keletą dienų prieš tai , 
o pikniko dieną dar daugiau 
energijos reikėjo, nes dauge
lis dalyvių nenusipirko bi - 
lietų iš anskto, todėl buvo 
sunkumų pietums iškepti ne
mažą kieki ekstra porcijų. 
Bet, atsižvelgiant į pensinin
kų sveikatą,pikniko rengėjai 
nutarė pietų laiką nukelti 1 
valandą vėliau ir patenkinti 
pavėlavusiųjų reikalavimus . 
Rengėjams reikia pasakyti - 
"bravo"’.

Sunku Įsivaizduoti, kokia 
liūdna padėtis būtų be pensi
ni nkų klubo veiklos ir be 
VILNIUS MANOR pastato’. 
Girdisi gandų, kad kaikurie 
gailisi per anksti namus 
pardavę ir apsigyvenę šiame 
pastate. Tiesa,kad aparta - 
mento gyvenimas skirtingas 
ir iš karto sunku priprasti, 
nes dauguma lietuvių ne
mėgsta tokio uždaro gyveni
mo. Bet šitas jausmas su 
laiku pranyksta, o kai ateina 
tikroji senatvė ir nėra jėgų 
savą namą apžiūrėti, nuomo- 

■ nė pasikeičia, nes lieka tik 
viena išeitis-apartamentas.

PADĖKA
Netekę mylimo, brangaus vyro ir tėvo

AfA 
JUOZO VAŠKEVIČIAUS

dėkojame visiems, 
no poilsio vietą 
Mississaugoje.

Gili padėka

kurie amŽi-
lietuvių kapinėse

palydėjo velioni 
Jono

už 
kun. E. Jurgučiui, OEM, 
Kaknevičiui, už gražų 
Grausliui, už pranešimą, apie velionio 
parapijos vardu pareikštą užuojauta^ 
Kankinių šventovėje pamaldų metu - 
Gaidai.

Nuoširdžiai dėkojame kun. L. Jam 
M,ir kun. E.Jurgučiui.OFM už 
koplyčioje, kun. E. Jurgučiui- už velionio 
jimą i amžino poilsio vietą.

Dėkojame Šauliams, budėjusiemj 
karsto,ir karsto 
Bačėnui už atsisveikinimo kalbą kapinėse, 
St. Jokūbaičiui už tartą Žodį kapinėse pen 
vardu.

Reiškiame padėką solistui 
už jautrias giesmes šventovėje, 
už giedojimą laidotuvių koplyčioje, 

visiems, kurie

M šias 
kun.K.

Alf.
ir

koncelebrines 
kun. Dennis, OFM, 
pamokslą - ku i 

riirtį
Lietuvos 
kjn. Pr.

škai.OF
maldas laidotuvią

palydė-

prie 
nešėjams: pirmininkui šauliui V. 

Šauliui 
sininkų

V.
P.

toronto
• LIETUVIŲ NAMAI paskyrė 
aukų Žmogaus Teisėms Gin
ti Komitetui prie Deschenes 
Komisijos $500 ir Kanados 
federalinės valdžios atstovui 
paremti $400.

• LIETUVIŲ NAMAMS gau
tas a. a. J. Kalinskio paliki - 
mas $5.000 perkeltas į 
"Labdaros"Š vietimo Fondą . 
Jo palūkanos yra skirstomos 
lietuvių jaunimui.

kaip Dievo duota- neperšilta 
ir be lietaus. Atvirame ore. 
ąžuolų ir klevų paunksmėje, 
susirinko apie porą šimtų 
pensininkų ir jų giminių bei 
draugų, pasikalbėti ir pasi
vaišinti. Buvo paruošti ska - 
nūs pietūs, o po to net ir šok
ta pagal akordeono muziką .

NEDELSDAMI pasinaudokime šios iškarpos tekstu ir pasiųskime šiuo adresu : 
Rt. Honourable Brian MULRONEY, Prime Minister of Canada,House of Commons, 
Room 3O9-S CB , OTTAWA,KIA OA6.

DEAR MR. PRIME MINISTER:

I am deeply concerned about media reports suggesting that 
the Commission of Inquiry on War Criminals headed by Justice 
Jules Deschenes may utilize “evidence" provided by the USSR. 
.Soviet disinformation has always attempted to portray East 
European refugees as “war criminals." I, therefore, strongly 
urge you to prevent the introduction or use of any Soviet 
“documentation" by the Deschenes Commission. I

SIGNATURE ______________ ______________________________________

ADDRESS _____ __________________________________________________

Tiems, kurie jau yra gyvenę 
nuomotuose butuose, šis a- 
apartamentas, ka-p tėv-škė. 
Tik gaila, kad iš keletos 
šimtų Toronto ir apylinkės 
gyventojų tik maža dalis čia 
apsigyveno.

Taip pat yra neigiamas 
reiškinys, kad labai maža 
dalis mūsų intelektualų pri
klauso šiam klubui. Be abe
jo, būtų galimybė išvystyti 
aukštesnės kokybės veiklą . 
jei jų daugiau įsijungtų į klu
bo veiklą, ar bent atvyktų į 
susirinkimus. Nėra būtina 
čia gyventi, bet priklausy
ti klubui/kai jau kitų parei
gų neturima/ būtų visiems 
naudinga. Sakoma, kad kam 
pievas davė daugiau, iš to 
daugiau ir reikalaujama.To
dėl būtų kultūringa, jei tie 
laimingieji pasidalintų savo 
Iiniomis ir sugebėjimais ir 
enstantiems klubo nariams 
adėtų atsigaivinti. Jų įnašas 
ūtų įvertintas. Bet jie lai - 
osi atokiai.
Dalyvavę piknike gyrė jo 

Organizatorius ir laukia se- 
liančio, bendro susitikimo , 
Įjūris gal bus rudenio lai
ku. Žiežula

VerikaiČiui 
Gulbihskui

Ačiū visiems, kurie užprašė šv.j Mišias 
už a.a. Juozą, atsiuntė gėles, pareiškė užuojau
tas spaudoje ir asmeniškai.

Gili padėka p.p. Kiršinams, suteikusiems 
pirmąją pagalbą, nuveždami a.a. Juozą į Šv. 
Juozapo ligoninę.

Dėkojame p.p. Jankauskams, atvykusioms 
iš JAV, p.p. Petrauskams - iŠ Montrealio.

Nuoširdi padėka E. Zakarževskienei, R. 
Laurinavičienei ir J. Gurklienei už paruoštus 
skanius laidotuvių pietus ir ponioms už pyragus.

Ačiū, ačiū visiems, dalyvavusiems,, palydė- 
jusiems, paguodusiems mus sunkiose -skausmo 
dienose.

Jums dėkingi -
žmona Monika ir sūnus Juozas

Dail.A.Tamošaičio ekslibrisas.

LIETUVIU, TAUTODAILĖS INSTITUTAS KVIEČIA METI
NIAM SUSIRINKIMUI NARIUS IR BŪSIMUS NARIUS Į 
A. ir A. TAMOŠAIČIU SODYBA , K INGSTON,Ont. š.m. 
RUGSĖJO mėn. 21d. Pradžia-12. vai. 

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI :
• Mirus garbingam šauliui A .A . VA Š KEVIČIUI, artimie
ji ir giminės, kaimynai ir šauliai aukojo Kanados Lietu
vių Fondui: $ 50, - J.A strauskas; po $ 20, - A . Lukošius , 
J .Al. Par še liūnai, J. M. Vasariai,A . P. Vilutis, J. Poška , 
V.Karauskas, S . Kniukšta; po $ 1O, - V. Bačėnas,A . Bor- 
kertas.B. Jankauskas, P. Gulbinskas, S. Kiršinąs, L. Eini
kis; $ 5, - S . Čeponio nė.
• A.a. Onai RADZEVIČIENEI išėjus nebegrįžtamai,ar
timieji draugai aukojo K. L. Fondui: $ 25, -V. V. Dargiai;
po $ 20, - A . Balsienė, Vida Gaškienė, S . D. Daukšai, S.Ši- 
leikienė,A . Valiūnas,Ed. Valiūnas; $ -5, - A . S . Sakai;$ 1O- 
A . S . Grigaliūnai.

• Mirus a.a. Leonui VALIUKUI, artimieji draugai ir pa
žįstami aukojo Kanados Lietuvių Fondui: po $25, - H. A , 
Stepaičiai, I. J. Š irkai, J. Šarūnai; po $ 20, - P. Balsys, J. 
Dambaras,A . Grigonis, A . Kuraitis, S . Re me įkaitė, L. Ru
daitis; po $1O,- V. Bačėnas, P. Gulbinskas,O. Indrelė, VI. 
Simanavičius,A .Vaičiūnas,K.Ltikošius; $5,- J.Tamulio- 
nis.

K. L. F. užjaučia mirusiųjų šeimas ir artimuosius ir 
dėkoja aukojusiems. K. L. F .

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

PEHKTADIENJ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatves nuo pensininku rūmy. 1610 Blooi St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. ,vakaro.

SKAMBINKITE . 487-5591

6 psi.

Birutė G rigai tytė - Spudienė 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas St. West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

-

Įstaigos Tel : 535-2500 
Namu Tel.: 445-9469

• Atsiskyrus su šiuo pasauliu a. a. Broniui LUOMONUI, 
jo atminimui įamžinti aukas skyrė Kanados Lietuvių Forr-r 
dui: $ 40, - F. Linkevičius; $ 30, -H. Gelažnikas; po $ 20, - 
A . Z. Vaičcliūnai, J.O. Macijauskai, W. Nemmer, A . ir A . 
Musteikiai, K. Simbelis, J. Luomonienė; $16, - K. Puo - 
džiūnas; $ 13, -A . Burkūnas; po $1O,- E. Bersėnas.Olga 
Krygeris, F.Timukas, J. Vaičeliūnas,!. Urbonas, J. Vege- 
lis,M.Krivickas,Helena Vaičcliūnienė,Irena McKenna , 
A .M. Aulinskai, Laima Moorby,A .A . Vale,M. Jonušaitis; 
$6,-J.Klipčius; po $5,- K. Sobutaš, K. Stankevičius, A. 
Stankevičius,A . E. Sergančiai,B.Trukanavičius,Olga Kri
vickas.

Stiprybės linkime pasilikusiai šeimai ir reiškiame 
nuoširdžią padėką aukojusiems. K. L. F.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

IBBIBSI

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

DARBO VALANDOS pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta

dieniais — nuo l'J v. ryto iki 5 v.p p., trečiadieniais - nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penkt adi en i ai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais- nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

indelius (P.C.A.) ....... 5 % nekiln. turto pask... 10 %
santaupas .......................... . 6'4% asmenines paskolas 12 %
kasd. palūknn. už sant. 514% Nemokamas pilnas čekiu
term, indelius 1 m. ..... 9% % patarnavimas
term, idel ius 3 m......... 10 % Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo ....... 71-41% drauda pagal santaupų
90 dienu indei ius.......... »%■% dydi iki $ 2.000 .
( minimum S 5-000)
Reg. pensijų 1 m. ... 9'4%

Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $ 10.000.

Hamilton
KANADOS ŠAULIŲ MOTERŲ 
TRADICINĖ 12—JI GEGUŽINĖ

Vilniaus Šaulių R i aktinės 
Kanadoje tradicinė, jau 12- 
toji gegužinė, suruošta š . 
m. rugpjūčio 18 d. prie Ha
miltono "Giedraičio" Sto
vykloje, praėjo iškiliai ir 
sėkmingai.

Nežiūrint radijo oro pra
nešėjo apie būsimą tą dieną 
audrą, į gegužinę suvažiavo 
daugiau kaip 50 automobilių.

Be Hamiltono šaulių-al - 
girdėnų, pagrindinių geguži
nės rengėjų, buvo atvykusių 
šaulių ir svečių iš Toronto , 
St. Catharines, Delhi,Wel
land, Sudbury, Montrealio ir 
Detroito.

Programoje: Lietuvos ir 
Kanados vėliavų pakėlimas , 
įvairios sportinio šaudymo 
varžybos, turtinga loterija ir 
Rinktinės Moterų vadovės 
Sesės S.Petkevičie
nė s bei jos talkininkių pui
kiai paruoštas lietuviškų 
valgių maistas.

Gautas pelnas $626.50, 
rengėjų Sesių nuožiūra,ati
duotas Rinktinės Šalpos 
Fondo papildymui.

Prieš dvyliką metų pirmą 
kartą suruošta šaulių mote
rų gegužinė rado malonų at
garsį mūsų tautiečių tarpe 
ir tapo tradicine mūsų bui
ties dalimi. Reikia tikėtis, 
kad ir sekančiais metais ge
gužinė bus pakartota,! kurią 
susirenka suvažiuoja ne 
vien tiktai šauliai,bet ir visi, 
kurie randa progą susitikti 
senus pažįstamus,pasidalin
ti mintimis ir pasidžiaugti 
gražia "Giedraičio" stovyk
los aplinka. J.Š

• TAUTOS ŠVENTĖ bus mi
nima RUGSĖJO 8 d. ,AV 
bažnyčioje pamaldomis, į ku
rias kviečiamos organizaci
jos dalyvauti su savo vėlia
vomis.

• Vyt. ir G. A GURKIA I drau
gi} iniciatyva iškilmingai at
šventė savo vedybinio gyve
nimo 35-kių metų sukaktį. 
Dalyvavo apie 1OO svečių ir 
artimųjų. Savo veiklei na - 
rei G. Agurkienei šauliai į- 
teikė ir savo dovaną.

• KLB Apylinkės Valdyba 
surengė malonią gegužinę 
prie Superior ežero, p. p. 
Vanagų vasarvietėje. Esant 
gražiai dienai, 'susirinko 
didelis būrys jaunesnių ir 
vyresnių tautiečių, malo - 
niai praleidusių dieną. Buvo 
gražiai pasivaišinta,padai
nuota, pasportuota.

ARTĖJA "AUKURO" 35-METIS

"Aukuras" kartu su sa - 
vo aktoriais minės 35 me
tų veiklos sukaktį SPALIO 
mėnesio pabaigoje.Ta pro
ga bus statoma premjera K. 
Inčiūros "Eglė, Žalčių Kara
lienė" .

Paskutiniu laiku ji vis 
dažniau matoma charakte
rinėse rolėse Kanados tele - 
vizijos programose,taip pat 
įvairiose jos reklamose ir 
kameo rolėse.

DEŠINĖJE :

sudbu NEW YORK
• KL B-nės A pyĮjnkės Val
dybos pastarajame posėdyje 
buvo priimta OPEN HOUSE 
renginio apyskaita, rodanti 
beveik 500 dol. gryno pelno. 
Iš šio pelno paskirta po 50 
dol. "Nepriklausomai Lietu
vai", "Tėviškės Žiburiams" 
ir taip pat bendruomenės bi
bliotekos reikalams.

Nutarta apmokėti kelionės 
ir viešbučio išlaidas dviem 
atstovam, vykstantiem į Kraš
to Tarybos suvažiavimą 
Montrealin š.m. SPALIO 
mėn. 26-27 d. d.

Posėdžio metu perskaity
tas parlamentaro Jim Brad
ley padėkos raštas už gražų 
priėmimą paminėtame OPEN 
HOUSE renginyje. Dabar 
Jim Bradley yra išrinktas 
Ontario provincijos gamtos 
apsaugos ministeriu.

• Mūsų Daugiakultūrinis 
Centras jau persikėlė iš se - 
nųjų patalpų į naujas, daug 
erdvesnes patalpas Church 
gatvėje prie pat katalikų Ka
tedros. Jau buvo keli posė
džiai, kuriuose dalyvavo ir 
mūsų Apylinkės Valdybos 
atstovai.

• Mirė uoli mūsųbendruo- 
menės narė Julija STANKU
VIENĖ. Religines apeigas at
liko du svečiai kunigai: kun. 
Juvenalis Liauba iš Hamil
tono ir liuteronų kunigas P. 
Dilys iš Toronto. į vietines 
kapines palydėjo didelis 
Simaičius lietuvių.

• Mūsų veikėjas Juozas Šą- 
rapnickas išvyko į Meksiką 
vienam mėnesiui atostogų . 
Jis išbuvo S LA pirmininku 
Hamiltone ar tik ne 14 metų . 
Už pavyzdingą veiklą S LA 
Centro apdovanotas auksiniu 
žymeniu.

NEW YORKAS

į MXVJKI4
I SPECIALYBĖS!

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE;
• zomšas
495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE. LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

Kor

DRESHER
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APIE KULTŪROS ŽIDINĮ

Artėja naujas sezonas lie
tuviškos veiklos Kultūros 
Židinyje. įvairios mūsų or
ganizacijos jau dabar planuo
ja koncertus, sukaktuves, mi
nėjimus,balius.

Primenam ,kad Kultūros 
Židinyje yra vietos viso
kiems parengimams, repeti
cijoms, Už patlpų naudoji - 
mą dauguma aukoja arba 
mažai arba kartais ir visai 
nieko.

Daugiau negu pusė Kultū
ros Židinio išlaikymo išlai - 
dų padengimui pajamos a- 
teina.iš vadinamų bingo žai
dimų. Tuos žaidimus gali 
pravesti organizacijos, ga
vusios nesunkiai leidimą iš 
N. Y. valstijos įstaigų.

Vienam bingo i žaidimui 
pravesti reikia apie 15-20 
talkininkų. Reikėti} ateiti tik 
kartą į savaitę ir per kelias 
valandas atlikti užduotas pa
reigas.

Kultūros Židinyje dirba 2 
grupės padėti bingo žaidi - 
mams- N. Y. Lietuvių A tletų
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INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
383U B Bloor Street West • Islington , -On t or i o M9B 1K8 
Lietuviu kolbo patornaujo- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v. v. , ieitadienioi s 9 e.r. — 12 v.e.p.

Nerys of “'Better Business** Bure

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V Bačenas
1551 Bloor St.W. 
TORONTO, Ont, 
M6P 1A5

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

TEL.: 533-3531

Staiga mirus
AtA

JADVYGAI AMBROZAITIENEI,

jos vyrui muz. Aleksandrui AMBROZAICIUI , sūnui 
dr. KAZIMIERUI ir jo šeimai didžioje liūdesio 
valandoje reiškiame gilia užuojauta ir kartu liūdime -

Milda ir Vytautas MURAUSKAI, 
Ktithe ir Valteris GENTEMANN

Mokyklos iškila- gegužinė 
Vytauto ir Vandos Vebeliūnu 
Sodyboje.

Klubas ir Pranciškonų Rė
mėjų Būrelis.

Rūpinamasi, kad talkinin - 
kai, kiekvieną savaitę vis tie 
patys, pavargsta. Abi bingo 
grupės prašo ateiti į talką, 
ypač jaunimo;ldtaip išlaiky
ti Kultūros Židjnį finansiniai 
bus beveik neįmanoma.
• MA BRONIO LITUA NIS TINĖ 
MOKYKLA naujus mokslo
metus pradeda RUGS ĖJO 7d., čio 9-11 d.d. 
šeštadienį, įprastoje vietoje, ISLAND,Fla. Čia vyks visa 
Holy Child Jesus Parapijos 
mokyklos patalpose. Ji ran - finansinėmis-ekonominėmis
dasilllSt.ir 85 Rd. kampas, temomis. Prelegentų sąsta- 
RICHMOND HILL, N. Y.

VISI kviečiami ir ragina
mi savo vaikus leisti į Litua- 
nisti nę Mokyklą.

Pažymint mokslo 
pradžią

EKONOMINĖ KONFERENCIJA
Kredito Unija KASA ir 

LITAS INVESTING Co.bend
romis jėgomis rengia PIR
MĄJĄ JAV ir KANADOS lie
tuvių EKONOMINĘ KONFE
RENCIJĄ . Ji įvyks 1 a pkr i -

MARCO

eilė pašnekesių ir diskusijų

metų 
RUGSĖJO 8 d. bus

tas bus paskelbtas vėliau.
Dalyviai bus apgyvendinti 

gražiuose Beach Club ir Sea 
Winds viešbučiuose. Jie ga
lės gauti lengvatų valstybi
nių mokesčių nurašymo at-

veju.Ten pat bus galima su
sipažinti ir su kondominiumų 
pirkimu ir taip vadinama 
"time sharing" atostogų są
voka. Kurie norės įsigy
ti kondominiumą arba nusi
pirkti Lito siūlomus "time 
sharing’’,tiems bus apmo - 
ketos kelionės išlaidos.

Tuo pačiu metu Marco Is
land vyks KASOS tarnautojų 
sąskrydis iš NEW UORKO , 
CHICAGOS ir St. PETERS

BURG©. Čia bus aptarti 
specifiniai KASOS reikalai , 
kiek tai. liečia techniškus 
darbus ir patarnavimą vi
suomenei.

.Dėl rezer
vacijų ir detalių kelionės ir 
nakvynių reikalais galima 
kreiptis į kelionių agentūrą 
VYTIS - 2129 Knapp St. 
BROOKLYN, N.Y. 11229,tel: 
/718/ 769-3300. Yra gauti 
specialūs papiginimai.

323 Maple Blvd. 5784 Verdon A 
Chateauguy,, Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

r FUNERAL HOME
J. F. Wilson & Sons Inc,

ssa
i

1 psi.,
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Tel.: Business: 482 - 0772

Mūsų skautai

MIRUSIEJI :

MEMBER

M. CUSSGN R. GENDRON VAISTINĖ

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

■i

9 PRIEŠ 35 metus mūsų Auš
ros Vartų Parapijoje buvo 
celebruotos pirmosios mi 
šios rugsėjo mėti. 8 dieną.

• Marytė / Kazlauskaitė /ir 
Tony LEIDENDORF, gy v. Bel
gijoje, Briuselyje, susilaukė 
pirmagimio sūnaus.

• LAVINS KAS Walteris mi
rė rugpjūčio 19 d. Palaidotas 
iš Holy Cross bažnyčios.

• Rasa / Lukoševičiūtė/ ir 
Paulius KŪRAI džiaugiąsi 
pirmagimiu sūnum Tomu, o 
dr. Petras ir Irena Lukoše
vičiai pirmuoju vaikaičiu.

Dr J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS
UlO St. Catherine St. W.

S«»itc 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 86*6-8235
\amu : 761-4675

ADVOKATAS
VICTOR E. RUDINSKAS

B. Eng., M Eng., L..I .B., B.C.L.
4701 Bannontyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769-8824;

Residence: 366-6245

HONEY FOR SALE !

Direct from the Beekeeper. $ 1.00 a pound.
Delivery could be arranged too 1 Please call : 

Tel.: 627-1328.

'Mes pirmieji - sako busimieji skautai Baltijos stovykloje
Abi nuotraukos: R. Otto

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE* WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS 
MONTREAL. P.Q. M2K 1E9 525*8971

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

Dantį gydytojas - chirurgas 

8606 Centralo, coin corner 45e ave 
suite 209. 364-4658

Tel: 364-4658

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 

Montreal , P.Q. TEL: 931—4924

• STARKAUS KAS Antanas , 
71 m. mirė staiga rugpjūčio 
22 d. Joliette miestelyje. Pa
laidotas iš Aušros Vartų 
bažnyčios.

Liko 3 seserys ir 2 broliai 
su šeimomis.

Užuojauta mirusiųjų arti
miesiems.

• SPALIO 26-27 d.d. Mon
realyje Įvykstančio K.L. B. 
Krašto Tarybos ir Kanados 
Jaunimo Sąjungos Atstovų 
Suvažiavimo proga pirmą 
kartą Montrealin bus pa
kviestas New Yorko lietuvių 
Dainos Vienetas HARMONI
JA , kuris Aušros Vartų Pa
rapijos salėje atliks koncer-

"NIDOS’' GEGUŽI .NĖ
‘Montrealio Lietuvių Žve- 

jotojų-Medžiotojų Klubo NI
DA ruoštoji gegužinė rugpjū
čio 25 d.d. Pr.Skruibio va - 
sarvietėje Point Fortune,e - 
sant lietingam orui, ląnKyto- 
jų ne sutraukė.

Nežiūrint to,ilgametė tra
dicija buvo išlaikyta. Klubo 
Valdybos nariai prie bendrų 
pietų pasidalino Klubo veik
los mintimis. Kas norėjo- 
galėjo savo laimę išbandyti 
žvejyboje. Pasisekusia žūk
le džiaugėsi A ntanas Žiūkas.

Su viltimi, kad ateinan
čiais metais oras gegužinei 
bus palankesnis, išsiskirstė 
namo.

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

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

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

NOTARAI

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

Tel: (514) 871-1430

Tautos Šventės- Rugsėio 8-tosios

MINĖJIMAS
ĮVYKS 1985 m RUGSĖJO 8 d.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

• 11 vai. Iškilmingos PamaldosProgramoje 12 vai. Minėjimo Aktas

• Paskaitai atvyksta Baltų Veteranų Lygos Kanadoje Pirmininką^ 
visuomenininkas STASYS JOKŪBAITIS.

• Ištraukos iš B. Sruogos “Milžino Paunksmė“
Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis 11 vai. pamaldose ir 12 vai. Minėjimo Akte^

AUKA: $4.00
PELNAS skiriamas TAUTOS FONDUI L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

vasaro_ Baltijos stovykloje

Residence: 767—4690
*NL” RĖMĖJO PRENUMERATAt-$ 25 ir daugiau ATSIUN

TĖ ŠIE SKAITYTOJAI:
D . Baltrukonis, J. Piečaitis,A . Busma, V. Pilkauskas, A . 
Keblys.A . Brilvicas,A . Kazlauskas, V. Kliučinskas,A . Bal
čiūnas, J. Baron, Mrs. S . Klemka, K. Dubauskas, Mr s. E. Juk
na, J. Mockaitis,Mrs. J. Bielskis,F. Bociunas,Mrs. V. Š id- 
lauskienė, A .Rakauskas, Julienne Balaišis.
• KLB St.Catharines Apylinkės Valdyba atsiuntė $50,- 
laikraščiui "Nepriklausoma Lietuva" paremti.
• LIETUVIŲ NAMAI Toronte laikraščio "Nepriklausoma 
Lietuva" paramai paskyrė $250,-

VIS JEMS - mūsij nuoširdus A ČIŪ'.

JONAS IR COTE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

į

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

Kailių Siuvėjas
767—6183 dabar pakei stas į : 288—9646

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

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A •*>_■ ooo aC4£ 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 T©l. 488~9t»4V

ALIUMINI! AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

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

Telefonas : 721-9496

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visnpusiskas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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