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AMERIKA ANTRĄ KARTA 
BOMBARDAVO LIBIJĄ

Š.m. balandžio mėn. 14d. 
nakties metu (7 vai. vakaro 
mūšy laiku, 2 vai. ryto Libi
jos laiku) JAVriy karinė a- 
viacija bombardavo karinius 
bei teroristy taikinius Tri
polio mieste ir apylinkėse, 
ir Benghasi miesto apylinkė
se. Anot JAV prezidento 
Ronald Reagan'o, kuris dvi 
valandas po bombardavimo 
pasakė kalbą, paaiškindamas 
ataką amerikiečiams ir visam 
pasauliui, kad bombarduojami 
buvo tiktai kariniai įrengi
mai ir teroristą būstinės 
bei ją apmokymo ir paskirs
tymo punktai. Kaip iš pačių 
vėliausiyjy pranešimą galima 
numatyti, per bombardavimą 
buvo sunaikinta ir civilinių 
pastatą (ją tarpe apgadinta 
ir Prancūzijos ambasada, 
bet Žinoniy joje neužmušta) 
ir sužeista bei užmušta dar 
nenustaytas skaičius civilinių 
piliečiy. Kad Amerika yra 
pasiruošusi atsakyti kumščiu, 
buvo aišku jau po paskutinio
jo teroristy puolimo Berlyne 
(balandžio mėn. 5 d.), kai 
vienoje Vakarą Berlyno dis
kotekoje, sprogus bombai, 
buvo tarpe kitą Berlyno gy- 
venoją užmuštas vienas Ame
rikos karys (taip pat viena 
Turkijos pilietė) ir sužeista 
apie 50 amerikiečiy karią 
(iš viso buvo sužeista virš 
200 žmoniy). JAV preziden
tas savo kalboje nurodė, kad 
tiriant šį paskutinį pasikėsi
nimą prieš amerikiečius, bu
vo visiškai aiškiai nustatyta, 
jog tai buvo organizuota 
ir pravesta Libijos. Be to, 
esą buvę išaiškinta dar visa 
eilė Libijos planuojamą už
puolimą ateityje. Tadą Ame
rika nutarusi veikti.

Libijos bombadavime da
lyvavo 18 modernią bombo- 
nešią F-lįl, kurie atskrido 
iš Anglijos baziy, ir 15 karo 
laivyno bombonešiy, kurie 
pakilo nuo dviejy lėktuvne- 
šią ("America" ir "Coral 
Sea") Viduržemio jūroje. Visi 
karo laivyno bombonešiai 
grįžo į savo laivus, bet vie
nas F-lll bombonešis, pačio
mis paskutinėmis žiniomis, 
buvęs nušautas Libijos prieš
lėktuvinės artilerijos ir dar 
vienas F-lll bombonešis 
buvo priverstas nusileisti 
Ispanijos aerodrome. Nušau
tojo lėktuvo dviejy lakūną 
įgulos likimas nežinomas. 
Pažymėtina, kad ši bombo
nešiy grupė, negavusi leidi
mo skristi per Prancūzijos 
ir Ispanijos teritorijas, turė
jo atlikti beveik dvigubai 
ilgesnį kelią iš Anglijos, 
aplenkdama Europos pietinį 
žemyną ir {skrisdama Vidur
žemio jūros teritorijon per 
Gibraltaro sąsiaurį. Todėl 
buvo priversta pasipildyti 
kelis kartus savo kuro atsar
gas ore iš kartu su bombone 
šiais skridusią specialią ben
zino rezervuarinią lėktuvą. 
Yra žinią, kad bombos pa
taikė ir į Khadafy gyvenvie
tės rajoną ir sužeidė kelis

n.)

jo Šeimos narius. (Tikrai ži
noma, kad žuvo jo šeimos 
adoptuota vieny metą mer
gaitė). Neatrodo, kad patsai 
diktatorius buvo paliestas, 
nes narsusis pulkininkas 
Moammar Khadafy, žvalgy
bos pranešimais, keičia savo 
gyvenvietę maždaug kas še
šias valandas.

Į šį antrąjį amerikiečiy 
puolimą, daug aršenį už pir
mąjį, visos sąjungininką vy
riausybės Europoje, išskyrus 
tiktai vieną Didžiąją Britani
ją, stipriau arba silpniau 
reagavo neigiamai. Prancūzi
ja buvo pati negatyviausia 
ir amerikiečiy akciją pavadi
no tolygiu teroristiniu žygiu. 
Graikija, Ispanija ir Italija 
nepritarė Amerikai, nes turi 
prekybiniy interesą su Libija 
ir dalinai susirūpinusios dėlei 
ankstyvesnio Khadafy grasi
nimo jas nubausti suštlpPintu 
teroristiniu veikimu. Pana
šiai ir Vakarą Vokietija su
sirūpinusi ir dėlei galimų 
teroristų puolimų pagausėji
mo ir, žinoma, taip pat to
dėl, kad apie trečdalis naf
tos ir benzino importuojama 
jon iš Libijos.

Pačioje Amerikoje daugu
ma abiejy partiją atstovų, 
o taip pat ir eiliniy piliečių 
dauguma tokiai kumščio re
akcijai pritaria. Yra nemaža 
tokią, kurie tvirtina, kad 
jau seniai reikėję taip pasi
elgti su Libijos Khadafy - 
teroro skleidėju' pasaulyje 
ir nekaltą amerikiečiy žudi
ku.

NUŽUDYTAS TROCKIO 
BUVĘS SEKRETORIUS

Kaip patsai Trockis, taip 
ir jo buvęs paskutinis sekre
torius olandas Jan Van Hei- 
jenoort nemirė sava mirtimi. 
Jį š.m. kovo mėn. 30 d. nu
žudė Meksikos sostinėje jo 
meksikietė žmona. Nužudžiu
si vyrą, ji pati nusižudė.

VYSKUPAS LIBIJOS 
KALĖJIME

Vienas žymiausiąją Libi
jos Romos Kataliką Bažny
čios vyskupą Giovanni Marti
nelli jau kurį laiką uždarytas 
Benghasi miesto kalėjime, 
taip vadinamojo "revoliuci
nio komiteto", tai yra, dikta
toriaus Khadafy fanatišką 
pasekėją. Betgi Libijos vy
riausybės atstovai vienam 
užsienio diplomatui pareiškė, 
kad vyskupas esąs sveikas 
ir su juo elgiamasi gerai. 
Tiktai diplomatas kategoriš
kai reikalavo, kad jo pavar
dė nebūty paskelbta.

YRA IR MARCOS
ŠALININKŲ FILIPINUOSE

Nežiūrint jo liūdnos ir 
negarbingos veiklos, buvęs 
Filipiny prezidentas Marcos 
atrodo turi dar nemažą pase
kėją būrį. Prieš kelias die
nas .Maniloje didžiulės žmo
niy minios žygiavo gatvėmis 
nešdamos plakatus su įrašu 
"Prezidente Marcos, prašom; 
grįšk namo". Demonstrantai 
vėliau susimušė su kitaip

galvojančiais dabartinės pre
zidentės Aquino rėmėjais. 
Kolei policija išvaikė demon 
strantus 
policijai 
į minią), 
sudeginti 
dinti namūs ir kitokį turtą 
bei palikti nemažą ■ skaičiy ,:S 
lengviau ir sunkiau sužeistą. 
Demonstracijas iššaukė paša-■ 
linimas iš pareigą anksčiau Hj 
išrinktą apie 100 gubernato-■ 
riy bei miesto burmistrą, ■ 
Marcos partijos šalininką. ■
POPIEŽIUS APLANKĖ 
SINAGOGĄ

Dabartinis popiežius Jo- I 
nas Paulius II yra pi r m asai ■ 
popiežius, įžengęs žydą sina-■ 
gogon. Toji Romos pagrindi- | 
nė sinagoga randasi Tiberio 
upės 
netoli 
savo žodyje pasisakė prieš 
diskriminaciją, kurią pergyve? 
no žydą tauta. Betgi labiau
siai Žydą bendruomenės lauk
to pasisakymo apie Izraelio’ 
valstybės pripažinimą bei 
užmezgimą diploma tip ią Sap^ 
tykią su Izraeliu, Popiežius'} 
nepatiekė. Vėliau Vatikano 
sluoksniai pabrėžė, kad ta
sai Popiežiaus vizitas buvęs 
grynai religinio pobūdžio.

Kaip 
taip pat 
tiniečią 
įkūrimui 
lė taptą 
nes ji lygiai svarbi ir katali
kams, ir Islamo religijos iš
pažinėjams. Tačiau tos sina
gogos vyriausias rabinas Elio 
Toaff neiškentė nepareiškęs, -
kad reikia pradėti naują isto- ^us*j P*rm? kar^ta
rinį laikotarpį žydą ir kata
liką santykiuose ir kad žy
dai 
žemėn ir todėl Izraelio pri
pažinimas negalįs būti atidė

(kaip tvirtinama, 
teko net šaudyti 
muštynininkai spėjo 
automobilius, apga-

kitame krante, visai
Vatikano. Popiežius

/

r■

į PAVASARIS ŠV. LAURYNO PAKRANTĖJE, TI.ES LASALLE Nuotrauka H. Nagio

AMERIKIEČIO KNYGA APIE LIETUVIŲ REZISTENCINI 
NUSISTATYMĄ

Savaitraščio Newsweek Maskvos biuro vedėjas And
rew Nagorski 1982 metais buvo ištremtas iš SSRS-os 
už "neleistinus žurnalsistinės veiklos metodus". Savo išgy
venimus jis aprašo Amerikoje neseniai išėjusioje knygoje- 
Reluctant Farewell (Nenoromis atsisveikinant), kurioje 
randame ir įdomy skyrelį apie jo apsilankymą Vilniuje 
1981 m. liepos mėnesį, drauge su dienraščio Los Ange
les Times korespondentu. Nagorski primena, kad daugelis 
užsienio korespondentą negauna leidimo apsilankyti Pa
baltijo respublikose.

Autorius primena amerikiečiy skaitytojams, kad 
dar po 1950-ąją metą lietuviy partizanai tebekovojo 
prieš okupantus; tautiniai antagonizmai tarp lietuviy 
ir rusą tebegyvi ir šiandien. Pasak jo, lietuviai ir lenkai 
turi bendrą savybių, - /abi tautos giliai katalikiškos ir 
abi labai nemėgsta rusą viešpatavimo.

Užėję į Sv. Teresės bažnyčią amerikiečiai pradėjo 
fotografuoti maldininkus. Kaikurie išsigando, o viena mo- 

hojamasT Kitas *žydy kalbėto- kai PavYks Šios raketos nepa- teris tiesiai liepė svečiams išsinešdinti. Paaiškėjo, kad 
sisekimus sutvarkyti, sovie---------------------------------------------- ----------------------;----

tai ims bandyti naujas SS- 
24 raketą pagerintas laidas. 
Šios būtą vežiojamos specia
liomis geležinkelio platfor
momis.

žinia, Vatikanas 
yra palankus pales- 
atskiros valstybės 

ir nori, kad Jeruza- 
tarptautiniu miestu,

turi teisę grįžti savo

jas' pareiškė, kad Izraelio 
valstybės reikalai turi būti 
sprendžiami Antrojo Vatika
no suvažiavimo dvasioje. 
Tasai suvažiavimas buvo vie
šai pasmerkęs betkokius an- 
tizemitizmo pasireiškimus.

SOVIETŲ RAKETŲ 
NEPASISEKIMAI

Amerikiečiy 
sužinota, kad vėliausias so
vietą ' bandymas iššauti nau
jausią ir didžiausią tarpkon- 
tinentalinę raketą, baigėsi 
nepasisekimu. Raketa, žino
ma SS-18 vardu, sprogo 
vos pakilusi oran. Ši raketa 
yra varoma skystojo kuro 
ir laikoma pačia taikliausia 
sovietą raketa, skirta sunai
kinti amerikiečiy raketą liz-

žvalgybos

bandė 1982 metais. Tokią 
raketą $oviety Sąjungoje 
esama 308, ir kiekviena ją 
turi net dešimtį branduoli- 
nią užtaisą. ČIA žiniomis,

MONTREALIO ŽURNALISTE

amerikiečius palaikė KGB agentais. Karingoji moteris 
ją atsiprašė ir paaiškino, jog valdžia be atvangos stengia- 
.si gąsdinti tikinčiuosius; "Jie bijo, kad čia nepasikartotų, 
Lenkijos įvykiai ir stengiasi užkirsti jiems kelią," - aiški
no ji.

Tą pačią dieną amerikiečiy žurnalistai susitiko 
su vilniete, kurios giminaitis buvo nubaustas kalėti konc- 
lageryje už savilaidą. Ji pabrėžė, kad savilaida klesti,
nepaisant valdžios pastangą ją išnaikinti 

m.lai-nors suima, kiti užima ją vietą. Autoriui 
šią metą PrancūzijosJ°s tvirtumas ir ryžtingumas. Ji pasakojo 

literatūri-Poetiką: rusą kalbos mokoma nuo pirmojo 
dol.už metu jau ir vaiky darželiuose), stengiamasi

____ ’ ‘ 3 ir jos istorijos. "Norint sunaikinti tautą, 
ponios ^Wagner ^svajonė". Bu- svarbiausia sunaikinti jos kalbą", - pareiškė vilnietė. Fak- 
vo svarstoma dar 25 autoriy tas, kad lietuviai medžiagiškai geriau gyvena už rusus, 
nauji veikalai. Nicole La- nesumažino jos pasipiktinimo. "Tai nieko nereiškia", - 
vigne dirba reportere-redak-kalbėjo ji, - Lietuva yra okupuota šalis". ,

Kai Nagorskio įspūdžiai buvo išspausdinti News
week savaitraštyje, du kiti Vakarą korespondentai papra
šė leidimo apsilankyti Lietuvoje tą pačią 1981 m. vasarą. 
Sovietinė užsienio reikalų ministerija jiems leidimo ne
davė - "dėl laikino pobūdžio priežasčiy".

LAIMEJO PREMIJĄ
Nicole Lavigne,32 

mėjo i 
George Bernanos 
nę premiją ir 4.000 
savo pirmą apysaką"Didžioji tarPu tautos

TAI TAU IR KREMLIAUS 
DIPLOMATAI J

Prieš keletą dieną j vieną 
Ottawos policijos nuovadą 
atbėgo sovietą ambasados 
pareigūno žmona su dviem 
vaikais ir prašėsi pagalbos, 
nes bijanti, kad vyras ir vėl 
ją muš ir 
mušti ją 
ji prašė 
policijos, 
kaip nors 
vietą Sąjungą tiesiai, be am- VANCOUVER'IO ATLETAS 
basados pagalbos. Kadangi 
ji nesiprašė politinio prie
globsčio, 
turėjo ją 
Sąjungos 
visus ambasadoje vykstančius 
nesusipratimus turi tvarkyti 
pati ambasada.

Apie tos moters ir jos 
vaiką tolimesnį likimą, tik
riausia, nei "kultūringieji" 
diplomatai, nei Maskvos 
"Tassas" nieko nepraneš. Ka
nados ambasadorienės antau-s{ 
sis Washington'e sukėlė tik
rą audrą ir Amerikoje ir 
Kanadoje, bet "komunizmo 
rojuje" apie tokius niekus 
nesijaudinamą: juk moterys 
tenai turi "lygias" teises.

galįs ko gero, už- 
ir vaikus.
Kanados 
kad jai

grįžti namo į So-

Be to, 
sostinės tore TV programoje "Nouvel- 
padėtą les Tele-Radio".

Ottawos policija 
grąžinti Sovietą 
ambasadon, nes

- kai tik ką 
įspūdį padarė 
apie rusinimo 
skyriaus (šiuo 
silpninti ryšį

KINIJOJE
Judomos kėdės pagalba 

luošas atletas vankuverietis^NH^-KUS NATIONAL GEOGRAPHIC" 
R irk Hansm naralvžiiot'orni<5 Antanas V. Sniečkus (Riviera Beach, Florida) tęsia 
kojomis po automobilio ne~savo akciją užbaigti "The National Geographic Magazine’ 
laimės,ryžosi pasauliniam ma-^urna‘° 30-ties metą diskriminaciją prieš lietuvius". Žur- 
ratonui. Iki dabar savo kėdė— aalo redaktoriai jį painformavo, kad jie mielai išspausdin- 
je prakeliavo 22.400 km.Per 
13 menesiyjis pervažiavo 30 
kraštą. O dabartine jo -sva- Sniečkus pasiūlė pora lietuvišką projektą, kuriuos būtą 
jone - nuvažiuoti 1,120 'km. 
garsiąja Kinijos siena.

Jo tikslas-atkreipti dėme-

tą straipsnį apie Lietuvą, bet sovietai jiems neleidžia 
aplankyti Vilnią ir nerodo didelio noro bendradarbiauti.

galima užbaigti be Maskvos pagalbos: apie lietuviškus 
pakelės kryžius ir viduramžią Lietuvos žemėlapius. Žur- 

______ __________ _____ nalas pareiškė, kad skaitytojai tokiais straipsniais nesido- 
_[,J kad luošieji nėra bejėgiai mėty (Tame pačiame žurnale buvo išspausdintas straipsnis 
ir 20 milijoną Kinijos luošąją aP*e ukrainiečiy velykinius kiaušinius JAV-ėse ir Kana- 
nebūtą traktuojami kaip ne-doj^)* Sniečkus ragina lietuvius rašyti laiškus šiuo klausi— 
naudingi visuomenei.__________ mu. Mr. Gilbert M. Grosvenor, President, arba Mr. Mel

vin P. Payne, Chairman of the Board, c/o. National Geo
Tai jau trečias taip pasi- graphic Society, 17-th & M. Streets,' N.W., Washington, 

žymėjęs kanadietis. DC 20036.



Vi Lietuvos išlaisvinimą! Vi ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąutč au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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MOKSLINĖS KONFERENCIJOS TAUTINES
SĄMONES IŠLAIKYMUI

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Mokslinė konferencija tautinės sąmonės išlaiky
mui, suorganizuota PLB Švietimo ir tautinio auklėjimo 
komisijos, įvyko 1985 lapkričio 23-24 Čikagoje. Konfe
rencijoje buvo pateikti pirminiai Pasaulio lietuvių anke
tos duomenys, liečią tautinį identitetą išeivijoje bendrai 
ir įvairiuose kraštuose, išklausyti pranešimai apie pa
dėtį pagrindiniuose lietuvių gyvenamuose kraštuose, 
pažvelgta į tautiškumo išlaikymą iš mokslinės ir paly
ginamosios perspektyvos. Iš tų svarstymų išplaukė 
daug išvadų ir pasiūlymų tobulinti mūsų pastangas iš
saugoti lietuvybei ateinančiose kartose. Čia pateikiame 
pagrindines svarstybų išvadas ir pasiūlymus, kuriais, 
tikimės, galės kūrybiškai pasinaudoti pasaulio lietuvių 
švietimo ir tautinio auklėjimo vadovai bei kiekvienas 
lietuvis, kuris nori perduoti savo kultūrinę sąmonę atei- 
nančiom kartom. Kviečiame visus į šias išvadas ir 
pasiūlymus reaguoti, ar tai juos taikant konkrečiam 
darbui, ar kritiškai įvertinant mūsų spaudoje. Šios kon
ferencijos pagrindinė medžiaga bus paskelbta leidinyje, 
kuris bus prieinamas jį užsisakantiems.

Pirminė anketų analizė rodo ne vien tautinės są
monės padėtį išeivijoje, bet taip pat duomenyse įskai- 
tytini veiklos krypties ir turinio pasiūlymai. Iki šiol at
likta analizė įtaigoja šias išvadas:

A. Anketos rezultatai aplamai

1. Anketos duomenys patvirtina plačiai palaikomą nuo
monę, kad lietuviškoji aplinka plačiąja prasmė - žtti'6n|ą 
telkiniai, organizacijos, draugai, laikraščiai, knygos" ir 
1.1. - yra stipriausias veiksnys, formuojantis tautinę sa
vimonę. Jaunieji tėvai, rinkdamiesi gyvenvietę, turi pa
daryti dažnai nelengvą apsisprendimą: gyventi ar negy
venti prie lietuviško telkinio. Tai daugiausiai apspręs 
ir vaiką tautinį nusiteikimą.

2. Tautinis užsiangažavimas ir savimonės pasireiški
mas silpnėja vidurinėse amžiaus grupėse. Nors tai gali 
būti gyvenimo ciklo, tolesnio į aplinką įsikūrimo siekimo 
pasekmė, reikia pasvarstyti, kaip galima būtą po-studen- 
tinio amžiaus žmones daugiau išlaikyti lietuviškoje sfe
roje.

3. Anketos duomenys rodo aišky sąryšį tarp dė
mesio Lietuvai ir tautinio sąmoningumo. Gerai pasiruoš
tas ir turintis tikslą lankymasis Lietuvoje bei bendravi
mas su jos žmonėmis lietuvybės išlaikymui gali turėti 
tolimesnią teigiamą pasekmių.

4. Teigiami tarp-kartiniai vieni kitą įvertinimai tei
giamai rišasi su tautiniu sąmoningumu ir todėl harmo
ningi kartą santykiai, vieni kitą supratimas ir atvirumas 
turėtą būti siekiami išeivijos visuomeniniame gyvenime.

5. Atskirą kraštą švietimo ir tautinio auklėjimo vado
vai turėtą išanalizuoti ją kraštą anketą duomenis ir pa
daryti atitinkamas išvadas tautinio švietimo ir auklėjimo 
darbui. Anketos duomenys pagal kraštus, jiems pageidau
jant, bus parūpinti.

B. Anketos duomenys-Lituanistinią mokyklų įvertinimas

Mokyklą įvertinimo rezultatai rodo nemažus lituanis
tinių mokyklą atsiekimus ir taip pat kaikurias silpnybes, 
formuojant tautinį identitetą. Spėtina, kad mokyklų 
reikšmę mažina per dažnai pasireiškiantis neigiamas mo
kinių skatinimas ("negative re-enforcement"). Tai įtaigo
ja, kad reikia pakeitimą, skatinant vaikus lituanistinėse 
mokyklose, tiek iš tėvą, tiek ir iš mokytoją pusės. įver
tinimo reultatus galime apibendrinti taip:

1. Atsiliepimai apie lit.mokyklas(prad.ir aukšt.)
- nors žinios perduodamos lit.mokykloje įvertinamos 

gana teigiamai, žinią perdavimo metodai gauna žemes
nius įvertinimus.

- mokytoją pasiruošimas įvertinamas labiau teigiamai 
negu mokytoją prielankumas ir mokiniams rodomas dė
mesys.

- atsiliepimai apie vadovėlius retai labai teigiami 
ar labai neigiami - daugumas pasisako, kad vadovėliai 
yra "šiek tiek" arba "nelabai" patrauklūs ar įdomus.

Taigi - lit.mokyklą programos turinys ir mokytoją 
kompetencija įvertinti labiau teigiamai negu programos 
perdavimo būdas ir mokytoją laikysena bei santykiai su 
mokiniais. ;

2. Stiprūs ryšiai tarp atsiliepimą apie liet.mokyklas 
-kurie atsiliepia teigiamai į vieną klausimą, daugiausiai 
atsiliepia gana teigiamai ir į kitus; gi tiem, kuriem ne
patinka viena sritis ar aspektas, dažnai nepatinka ir kiti._

Taigi, atrodo, kad įvertinama- visa bendra patirtis, 
o ne specifiški elementai. Mėginant padėtį pagerinti, 
reikia taip pat atkreipti dėmesį j visumą, ne tik į deta
les.

3. Palyginant lankiusius ir nelankiusius lit.mokyklas
ir žiūrint į ją atsakymus kalbos naudojimo, praleidimo 
2 psl ' .- . ■' -t 

"lietuviškai" laiko, draugavimo su lietuviais ar nelietu - 
viais, identiteto srityse, ryškią skirtumu nerasta.

Kur skirtumą yra, jie susiriša sti atsakymu anketos 
lietuvių ar nelietuvių kalba, t.y.su pasirinkimu naudoti 
vieną ar kitą kalbą, o ne su lankymu ar nelankymu lit-, 
mokyklos.

Nors reikia tolimesnių analizių, norint tiksliau pasi
sakyti, pirmosios analizės neduoda daug pagrindo ramin
tis, kad lit.mokyklų lankymas sistematiškai surištas su 
liet.sąmonės ar liet.bendravimo išlaikymu aukštame 
laipsnyje. ’r

II. TEORINIU SVAIRSTYMŲ IŠVADOS
A. Sociologinė perspektyva

1. Asimiliacijos modelis toliau lydina mažumas, nors 
tas vyksmas nėra tolygus įvairiuose kraštuose; jis turi 
savitus tempus ir kryptis, net atoslūgius. Specifinės gy
venamojo krašto sąlygos ir akultūrizacijos specifika gali 
sudaryti galimybes tautiniam identitetui palaikyti.

2. Kultūra nuolat keičiasi ir nuolat yra kuriama jos 
turinys. Todėl gręsia pavojus, kad išeivija gali atitrūkti 
nuo tautos kamieno, jo kuriamo gyvenimo būdo ir taip 
tapti kultūriškai svetima tautos kamienui. Todėl siektina 
gilinti ryšius su lietuviškomis šaknimis- kamienu, atski
riant politiką nuo lietuviškumo ir kiek galint santykiau
jant su Lietuva.

3. Dinamiška jauni,mo veikla, ypač kylanti iš jaunimo 
iniciatyvos, yra svarbus veiksnys tautinio identiteto su
formavimui ir todėl ta jaunimo iniciatyva puoselėtina 
visomis išgalėmis.

B. Psicholiginė perspektyva
1. Psichologinis jaunuolio-jaunuolės brendimas yra pa

ženklintas specifinių brendimo laikotarpių. Tautinio auk
lėjimo ir švietimo sistema turi atsižvelgti į individo 
brendimo eigą. Specifiškai siūlytina:

a. Pritaikyti mokymo metodiką ir turinį kiekvienam 
vystymosi laikotarpiui.

b. Atkreipti ypatingą dėmesį į savimonės ir tautinio 
užsiangažavimo kristalizaciją jaunuolio metais, ruošiant 
jiems tinkamus užsiėmimus, svarstymus, kad padėtume 
jiems rasti gilesnį, vertybinį tautiškumo supratimą.

2. Pradedant ruošti priemones mokyti lietuviškai ne
mokančius, reikia nepamiršti sudaryti galimybes tobulin
tis tiems, kurie jau yra tautiškai užsiangažavę. Plėsti ga
limybes, savo žinias ir sugebėjimus tobulinti tiems, kurie 
nori tęsti jaunimo švietimo darbą.

3. Nemenkinant jokią lietuviškumo pažymią, siektina
remti ir skatinti lietuvišką- kultūrinį gyvenimą, kad mūsų 
jaunimas, vystydamas savo protinius ir kūrybinius suge
bėjimus aplamai, galėtą tą patį daryti ir lietuviškoje 
plotmėje. '

4. Organizuojant ir puoselėjant lietuvišką veiklą, yra 
verta moksliškai pastudijuoti jaunuolių pažiūras į esamą 
lietuvišką veiklą ir sužinoti, kaip tos veiklos įvairios ap
raiškos ją požiūriu atsirado..

C. Antropologinė perspektyva
1. Etninio identiteto susidarymui yra svarbi ir pačios 

etninės grupės patirtis ir jos perdavimas jaunom kartom. 
Todėl siūlytina rinkti medžiagą apie lietuvių patyrimus 
pokario metais ir įsikūrimaįvairiosepšaiiyse/tą! .medžiagą 
moksliškai 'apibendrinti Itplįiėrčfuotj/ 'ateinančioYn (/kartom 
išeivijoje bei Lietuvoje, .. =■ ■■ •b-e <•-,

2. Kadangi JAV ir kitose šalyse plinta etninis pliura
lizmas ir pradedama įvesti įvairią tautinių grupių gyve
nimo supažindinimą į nuolatinę mokymo programą, tuo
jau reikia pradėti ruošti tokios programos medžiagą apie 
lietuvius (vaizdajuostes, aprašymus ir 1.1.),kad ji būtą 
įtraukta ir dėstoma vietinėse mokyklose. Taip, atitruku

VLIKAS ORGANIZUOJA KELIONĘ Į VIENĄ IR LONDONĄ

Š.m. lapkričio mėri. Austrijos sostinėje. Vienoje, įvyks svarbi Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferencija - plenumo posėdžiai* Būtina, kad joje dalyvautų 
kuo daugiau lietuvių ir aktyviai prisidėtų prie demonstracijų bei visuomenės infor
mavimo. Veiklos dirva plati ir prasminga. Latviai ir estai jau tam ruošiasi Amerikoje, 
Kanadoje, Švedijoje, V.Vokietijoje bei Australijoje.'

Lietuvių išvyką į Vieną ir Londoną organizuoja VLIKAS. Kelionės programa:

Lapkričio 1 d. iš New Yorko (JFK) išvykstama į MUncheną (Viešbutis: Hotel ’’Germania”) ,
Lapkričio 3 d. atvykstama į Vieną (viešbutis: Hotel ’’Hungaria”)• Priėmimas.
Lapkričio 4d. dalyvaujama demonstracijose, o lapkričio 5-6 d. paliekamos dalyvių 

nuožiūrai.
Lapkričio 7 d. išvykstama iš Vienos į Londoną. Apsistojamą Hotel ’’Strand. Palace”
Lapkričio 7 - 9 d. Londone vyksta VLIKO Seimas
Lapkričio 10 d. iš Londono grįžtama į JAV-es*

Išvykos kaina: Si,095*00 vienam asmeniui ("double”)*
Ši kaina aprėpia transportą lėktuvu (PAN AM ir Austrian Airlines) ir autobusui 

viešbučius visuose miestuose; kasdieninius pusryčius; transportą tarp aerodromų, 
viešbučių, restoranų ir konferencijos vietų; MUncheno turą; Nymphenburg pilies MUnchene 
aplankymą; ‘Vakarienę MUncheno "Hackerkeller” restorane; bagažo perkėlimą viešbučiuose 
ir aerodromuose; mokesčius ir arbatpinigius*

Išvykai registruojamasi, įmokant S100 įnašą* Dėl informacijos kreiptis į: VLIKO/ELTOS 
įstaigą, 1611 Connecticut Ave*,N.W., Suite 2, Washington,D*0* 20009 (tel:202-667-1980), 
arba išvykos vadovą: Dr.J.J.Stuką, 234 Sunlit Dr., Watchung,N.J* 070.60' (tel:201-753-56J6)*

REGISTRACIJOS LAPAS
VLIKO organizuojamai kelionei į Vieną ir Londoną 

1986 m* lapkričio 1-10 d*

Vardas, Pavardė: Tel: ..

Adresaa: ■ -
Gatvė (buto Nr*), miestas,' valstija, pašto zona, valstybė

Registracijos mokestis: _________ (čekis)

vilnas pamMasi . —

Registracijos lapą siųsti: Dr, J*J* Stukas, 2J4 Sunlit Dr,, Watchung, N*J* 07060

( Užsiregistravusiems bus išsiųstos brošiūros su smulkiomis kelionės detalėmis*)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

sieji nuo lietuvių, sužinotą apie mus ir gal susidomėtą 
savo kilme.

3. Lietuvių kalbos vartojimui ryškiai silpnėjant, lietu
vių kultūros pažinimui ir etninio susižinojimo tikslams 
iškyla aktuali užduotis ruošti aukštesnės kokybės litua
nistinę medžiagą anglą ir kitomis kalbomis.

4. Etninio pasireiškimo būdą gausybė įtaigoja priimti 
galimybę, kad gali būti daugiau negu vienas lietuvybei 
užsiangažavimo prototipas. Supažindinimas jaunuolių su 
keliais tautinio identiteto įgyvendinimo ir išreiškimo bū
dais galėtą ją daugiau palenkti bendrauti ir susitapatinti 
su lietuviais.

5. Kitą etninių grupių tautinio išsilaikymo pastangą 
patirtis gali daug prisidėti ir prie lietuvių tautiškumo 
išlaikymo pastangą vaisingumo. Todėl atkreiptinas dėme
sys į kitą etninių grupių patirtį, planuojant ir vystant 
tautinio sąmoningumo diegimą.

(bus daugiau )

Lemento "Spindulio” Tautinių šokių grupė, atliek a programų per sios 
grupės 10 metų gyvavimo minėjimų—bailių Čikagos Jaunimo Centre, 
vasario 8 d. ■ Grupės vadovė — Rasa Šoliunaitė—Paskočimiene.

Nuotr. — Ed. Sulaicio,

Montrealio Šeštadieninės Mokyklos mokiniai š.m. savo VASARIO 
16—tos programoje. . Nuotrauka R. Otto.

t.y.su


(tęsinys)

pasikeitėme kai- 
į žmones. Išėjau 
užmigau. Praėjo 
Bombonešiai jau 
tinkamos vietos, 

nukrenta

1$ VIENO KARO LAIKŲ 
DIENORAŠČIO ma
7.

Saulė teka.Galvoju, vėl bus pragaras. Gal ir pasi
baigs šiandien? Prisimenu visus. Stovi visi juodi, suvar
gę. Gaila. Ašaros byra, už vieno sužeisto guli žemaitis, 
mažai pažįstamas, bet tuo metu tikras brolis. Mes plau
kiame tolyn. Už kelių valandų priplaukėme Piliau prie — 
miestį. Nieko nelaukdami, pasišaliname nuo denio ir į 
laukus ,- apsiraminti, pagalvoti, kų daryti toliau.

Žiūriu- 8 val.ryto čia daug ramiau, nors tik 13 
km.teskiria. Esu juodas, apžėlęs. Niekas manęs nepažin
tų, nes dūmuose, žemėse ir be tinkamo poilsio išbuvau 
apie porų savaičių.

Šiandien 1945 m.,kovo 26 d. Kiek pailsėjus, nuei
nu į Ortskomendantūrų, užsiregistruojame, tik paklausia 
iš kur. Pasisakome, ir daugiau klausimų nebuvo. Pasiuntė 
į barakus, gavome kavos, valgyti savo turėjau užtektinai. 
Užkandome, apsitvarkėme, apsiskutome, 
kuriuos rūbus ir pasidarėme vėl panašūs 
už barakų į pievas, atsiguliau ir tuoj 
gal kokia valanda. Pabudina- sirenos, 
virš galvos.Slepiuosi, bet nėra tikrai
Priešlėktuvinė numuša du bombonešius,kurie 
už kokio kilometro. Likę 6, apsisukę grįžta, mat paste
bėjo uoste kariuomenės judėjimų. \ Aš pakeičiau savo 
"slėptuvę". Bombos vėl iš naujo krenta. Dabar tik laukiu 
kada tiesiai ant manęs užkris,nes barakai jau dega. Ge
rai, kad ten nelikau. Praslinkus kokiom 5 minutėm - 
sprogimai nutilo. Tik dūmai ir parako. kvapas.Daug už
muštų, sužeistų. Kelios bombos pataikė į amunicijos 
krūvas. Nebematau, kur mano draugas "L" dingo. Pašūka
vęs, paieškojęs - neradau.

Traukiu toliau nuo miesto bent dienos metui. Ne
tikėtai susitinku pažįstamų iš "X". Abu spaudžiame to
liau į laukus. Pasirodo, kad ir jis taip pat padarė, kaip 
ir mudu su draugu, tik dienų anksčiau. Po kelių dienų 
sužinojau, kad tokiu būdu pasitraukėme 8.

Negana, kad lėktuvai bombarduoja, bet sviediniai 
ir iš antros pusės krenta. 5:30 vai. pavakaryje gaunama 
žinia, kad Rosenbergas jau paimtas rusų. Ten staiga vis
kas nutilo. Sudie, mano mieli draugai, likot rusams, o 
gal ir negyvi. Nežinau, kaip geriau.

Naktį praleidžiame kartu su "K" apkasuose.. Apsi
kloti mažai kuo turėjome, o naktys dar buvo šaltokos. 
Miegoti teko mažai, nes vis tie "parpliai" pažadindavo.

Auštant nueiname į buvusių barakų rajonų, kur 
gauname 4 dienų davinį ir esame "pakviečiami"-35 žmo
nių grupė - į įvairus dalinius prie artilerijos. Taigi, pa
sidarau artileristu. Nuveda mus apie 15 km. ir pristato 
vienam viršilai, kuris mus išskirsto. Mudu su "K" pakliū
name prie vieno pabūklo, ir jam šaudant, prinešame, pa
duodame šovinius, kurie tokie sunkūs. Taip praleidome 
naktį, parpliai be paliovos bėrė fosforų, bet mūsų grupė

liko nekliudyta.
Matau, kad čia tikrai turėsiu likti. Pradėjome 

galvoti, kaip pasišalinti, bet tai buvo ir pavojinga, nes 
gali palaikyti dezertyru. O dezertyrų likimų matėme pa- 
kelyse. To irgi dar nesinorėjo... Dienai paleidžia- mus 
pakeičia kiti, ir mes pasitraukiame į kuopę miškelį poi-1- 
siui. Pamiegoję, kiek pailsėję, užkandam ir slankiojam 
tarp kelyje judančių kariuomenės dalinių.

Netikėtai susitinkame vienų saviškį puskarininkų, 
kuris Rozenbergų buvo apleidęs prieš 4-5 dienas anks
čiau už mus. Kuriam daliniui šiuo metu priklausė- nepa 
aiškėjo. Grįžau prie dalinio vyrų. Pusė dalinio išsiųsti 
statyti sau bunkerio. Kita mūsų pusė liko gulėti. Gavo
me pietus. Vakare pirmai pusei grįžus iš statybos darbų- 
visus mus su daiktais išrikiavo ir pavedę apie 2 km., 
priskyrė prie kito dalinio, kur buvo apie 200 vokiečių. 
Atskyrė - sudarė dalinį iš apie 50 karių su viršila,išvedė 
toliau link Karaliaučiaus į Klein Blumenau miškų, kur 
buvo visų persikėlusių iš anapus surinkimo vieta.

Prie kelio pastebėjau kareivį su trispalve ant ran
kovės. Užkalbinus, sužinojau, kad čia pat stovi lietuvių 
kuopa. Nuo vokiečių tuojau pasitraukiau ir prisira
šiau prie lietuvių kuopos, kuri buvo grįžusi iš Rusijos. 
Ten radau keletu ir iš1 mano kuopos anksčiau persik,ėlu- 
sių. Čia randu ir iš savo apylinkės vienų viršilą ir kitą 
pažįstamų. Vienų dieną kursavo gandai,kad būsime iškel
ti į Danijų. Vakare pasikrovėme į traukinį, ir naktį paju
dėjome Danijos link...bet išlipome Karaliaučiuje į antrų 
katilų-apsupimų Velykų ryte 1945 m.balandžio mėn.l d.- 
Melagių dienoje.

Davinio negavome jokio. Velykas atšventėme kuo 
kas turėjome. Vistik buvome laimingesni kaip tie, kurie 
liko anoje pusėje. Mes buvome dar laisvi.

Balandžio mėn. 3 d. . pradėjome dirbti- kasėme 
aplink Karaliaučių apkasus. Gyvenome atskiruose name
liuose, darbininkų poskyriuose. Dienos buvo ūkanotos,lėk
tuvų pavojaus nebuvo, bet smarkiai be perstojo apšaudė. 
Rodos po 3-jų dienų,III-jam būriui grįžtant iš darbo,svie
dinys pataikė tiesiai į jo vidurį ir vietoje užmušė 4, su
žeidė 7. Naktį šiame rajone jau įvyko kautynės, ir mes 
pasitraukėme kiton pusėn miesto, apie 7 km. Čia taisė
me kelių, užlygindami duobes. Išstato mūsų kuopų į ap
kasus, kelių niekas nebelygina. Per porų dienų iš mūsų 
kuopos žūna rodos 11, stipriau sužeistų. Štabas ir kitos 
mūsų batalijono kuopos liko mieste, turbūt jau žuvusios 
ar paimtos nelaisvėn.

Vyksta didžioji ofenzyva. Karaliaučių paėmė. Tris 
dienas virš miesto pilna rusų lėktuvų. Visas miestas de
ga, rūksta. Kiek ten žuvo karių? Civilių?

Mes be štabo. Be davinio. Maistų ir kitkų rūpina
mės patys. Vėl pusę dienos taisome kelių, pristatome 
artilerijai šovinius. Lėktuvų - pilna. Nekaip jautiesi, nes 
sviediniai sprogsta arti tavęs’,, užmušdami draugus, pažįs
tamus, bei sužeisdami. O darbas vykdomas toliau. Val
gome arklienų, ar kų surandame. Taip maitinamės ne 
mes vieni - visi daliniai tai daro. Pristatymas susitruk- 
dė.

Jeigu ne lėktuvai - tai sviediniai, nuo ryto iki 
vakaro, nuo vakaro iki ryto. Dar ir "parpliai" prisideda.

Balandžio 7 d. po pietų man įteikia vokiečių lei
tenanto žiūronus ir liepia lipti į elektros labai aukštų 
stulpų ir išžvalgyti apylinkę pranešant telefonu kas ma
tyti. Diena vėjuota. Stulpas linguoja. Lėktuvai šaudo iš 
kulkosvaidžių, bet be įsakymo nenulipsi, gali tik iškris
ti...

Vakare traukiamės toliau link Fischhausen.. Aplin
kui viskas dega. Priešlėktuvinė panaudojama ar
tilerijos vietoje-„kuo turiama, tuo duriama." Mūsų eilės 
retėja; vieniems, suspėję palaidoti, užkasę pastatome kry
želį ir mažai išskaitomų lietuviškų pavardę...Dar esame 
išlikę daugiau kaip pusė kuopos. Girdime, kad kiti toliau 
nesitraukė, pasiduoda rusams. Per naktį pasitraukiame 
apie 5 km. nuo fronto. Sustojam poilsiui, sugulame miš
kelyje kur kam papuola . Šalia kelio miškelyje daug slėp- 
tuvių-bunkeriukų,kur civiliai, matyt, buvo sustoję. Užtin
kame maisto, patalynės, ir kitų daiktų, {lendu į vienų 
bunkeriukų. Guli žmogus, nieko nesako. Guli šalia ir - 
greit užmiegu. Ryte pabudęs žiūriu - šalia guli negyvas 
civilis, vokietis, lietuvis, ar kas?..

Išlindau- saulutė šviečia, 11 val.ryto, balandžio 
9-toji diena. Girdžiu balsus- ne vokiečių, ne lietuvių, 
bet rusų, kurie jau. ant kelio prie motociklų kalbasi. Bū
damas slėptuvėje, nepajutau, kada- mano kuopa išžygia
vo. Taip ir likau.Greitai mišku patraukiau link Fischhau- 
sen. Už kelių km.- miškelis, ant kelio vėl matau vokie
čių dalinius. Prisistatau ir pasakau, kas įvyko ir kur ru
sai. Man padėkoje ir sako traukis- rasi savo kuopos li
kučius. Atvykęs į Fischhaušen, prisistatau. Gavau kelių 
dienų davinį, degtinės, rūkalų ir ieškau savo dalinio.

(bus daugiau)

sutikau jį vojenkomate. Tada 
Jis manęs nepastebėjo. Šnekė-

- sakė jis, - aš atnešiau pa- 
pažymėjimų.
?

mame skyriuje.
O vienų kartų aš 

aš išnešiodavau šaukimus, 
josi su kažkokiu kapitonu.

- Drauge kapitonai, 
liuosavimo iš kariuomenes

- Kokį paliuosavimų
- į atsargų. Aš gavau atsargų kaip specialistas, 

nenori manęs išleisti iš gamyklos.
Nueikit tenai ir Jsiforminkit. Atsarga lieka at

sarga,- tarė kapitonas. Rezervas rezervu. Štai koks.
Rezervas rezervu. Štai koks Fedka. Koks jis spe- 

laikrodžių taisytoju Arbato artelėje? 
įsiforminti. Praėjo šalia manęs. Pa- 

Ęaraudo.
- užklausė manęs. - 
mirties...

Tikriausiai jis iki šiol gyvena kaip 
si būtų koks žinomas konstruktorius ar 
kas...

Jie

cialistas, jei dirba 
Taigi, nuėjo Fedka 
stebėjo. Stabtelėjo.

- Ar matei? 
nimas. Kas trokšta

Toks jau gyve-

atsarginis. Tar- 
didelis meninin-

Bulat O k u d ž a

LIK SVEIKAS, MOKINUK.
.2’ (tęsinys)

v a

N I N A
Nežiūrint kaip dažnai nueinu į pulko štabų, 

nežiūrint kaip žvalgausi į Ninų - ji manęs nepastebi.
O jos vyrai , štabiniai vyrai, šnekasi su ja labai 

paprastai: "Nina, paduok puodukų... "Kas pačiai, mieloji? 
Pavargusi?"..."Eikš, užsirūkysime.".."Sveika,Ninočka. Ma
tai, ir dar kartų pasimatėme."...ir jie jų apkabina. O

-----
toli, toli imfffe

baterijos va-

II

gaubti kalvelės. Ir aš išgirstu kaip kažkur 
kalenti kulkosvaidis.

- Kulkosvaidis. - šaukiu aš
Niekas nekreipia į mane dėmesio.

- Mūsiškiai žengia pirmyn. - sako 
das Burakov'as. - Tuoj prasidės.

O po to taria man:"Eikš, pasižiūrėk
Aš prišoku prie teleskopo triubos. Matau stepę. 

Jos kampelyje, pačiam toliausiam, pilko skliauto fone 
driekiasi juostele gyvenvietė. O tenai nuo krašto ligi 
krašto, ištįsę lyg fejerverkai, margaspalviai šviečiančių 
kulkų kaspinai. Aš girdžiu kujkosvaidžių raškesį ir auto
matinių šautuvų kapojimų. Bet nematau jokio priešpuolio. 
Nematau žmonių

- Jie pakilo, pakilo. - šaukia kažkas man už nuga
ros.

- Kur, kur?
Ir staiga praregiu; stepėje kur ne kur perbėginė- 

ja trilinkos, pavienės figūrėlės. Prorečiais, protarpiais.
baterijos vadas. - Keliauk j ba-- Pakaks. - taria 

terijų
Aš nudardu nuo 

atlinguoja krypuodamas 
generolas. Aš nežinau, 
pražygiuoti išsitempusiai, prikišus plaštakų prie matiko.

Generolas išraudęs. Manęs jis nepastebi. Jis mosta
guoja rankomis. "Willis" artėja prie stebėjimo punkto. 
O tenai jau laukia išsitempęs baterijos vadas. Vyrai pa- 
styrę padėtyje "ramiai". Ir stereotriūba styro nekrutėda
ma

aukštumėles. Lekiu. O į mane 
ant kauburėlių "Willis". Joje sėdi 
kų daryti; pralėkti pro šalį ar

jos

ant savo trikojo.
Generolas iššoka iš mašinos, prilekia prie 

vado:
- Pliekiat į savuosius. Į savus.
Baterijos vadas tyli. Vien jo galva muistosi 

Paskui generolas pažvelgia 
vadas kažkų jam paaiškina.

bateri

į šalis, 
bateri-per teleskopų. O

Ir generolas paspaudžia

telefonan Kuzinas.

išbandžiau. Negi gana vienam žmogui tiek žinot. Aš juk 
prisitaikysiu prie gyvenimo. Padėkite man. Juk ar nejuo
kinga užmušinėti žmogų, kuris nespėjo dar nieko gyveni
me nuveikti? Aš nebaigiau netgi dešimtos klasės. Pade- , . v
kitėi man. Aš ne apie meilę {šneku. Veliojwummeilu. ^š 
•sutinku daugiau nebemyfėtfe-fKųgi, visumojy aš jau>atsimy- ’ *’***' "° * "
Įėjau. Man to pakaks, jei apie\tai šneka. Aš^uriu mamą -rPuęMyi nę^kųstųs žaųdų^ 
Kas bus su ja? Jūs žinot, kaip saldu, kai mama glosto Užtat, kad tai savi
jums galvų. Nuo to aš dar nespėjau atprasti. Be to, aš 
dar nesu kaip reikiant niekur pabuvojęs. Aš ,pavyzdžiui, 
nesu dar buvęs Valdajuje. Man juk reikia pamatyti, kas 
tas Valdajus. Reikia. Kažkas parašė: "Ir varpeliukas - 
Valdajaus dovis"...O aš nepajėgčiau netgi parašyti tokių 
eilučių Padėkite man. Aš per vfskų pereisiu. Iki pat ga
lo. Aš šaudysiu fašistus kaip snaiperis, aš galinėsiuosi 
su tankais plikomis rankomis, aš aiksiu, naktim nemie
gosiu, kankinsiuosi...

Kam aš visa tai sakau? Kieno prašausi pagalbos. 
Galbūt jų, tų sienojų, kuriais sutvirtinta slėptuvė. Jiems 
taip pat jokia laimė riogsoti čionai. Juk dar taip nese
niai jie ošė eglėmis. Ar prisimeni mūsų šiltų būstinėlę, 
kai važiavom į frontą. O taip, žinoma, prisimenu. Mes 
stovėjom prie atvertų durų ir traukėm kažkokių prakil
nių giesmę. Mes stovėjome išdidžiai iškėlę galvas.O eša- 
lonas stovėjo ant atsarginių bėgių. Kur? Kursko stotyje. 
Mums nebuvo leista nueiti į namus. Aš vien suskubau 
paskambinti telefonu. Nieko iš namiškių nebebuvo. Vien 
senė kaimynė Irina Makarova. Pikta,šlykšti senė. Kiek 
jinai yra prigadinusi man kraujo. Ji pasiklausė manęs, 
kur sustojęs ešalonas.

- Gaila,- bejausmiai tarė ji man. - Tavo mama 
negalės su tavim pasimatyti.

Aš pakabinau ragelį ir grįžau pas draugus. O už 
valandos apsireiškė prie vagono Irina Makarova ir į- 
spraudė man ryšulėlį. O paskui ,kai mes traukėme gies
mę, ji stovėjo mažame būrelyje atsitiktinai pasimaišiu
sių moterų Kas ji man? Sudieu? Irina Makarova. Atleisk 
man. Iš kur galėjau aš žinoti? Aš niekad nepajėgsiu 
to suprasti. Galbūt tu esi tuo žmogum, kurio reikia pra
šytis užtarymo. Tad sergėk mane... 
Ir sakau tai atvirai, nesigėdindamas. 

Ryšulėlyje buvo džiuvėsėliai ir 
nis saulėgrųžų aliejaus. Aš prisiekiau 
džiūvėsėlį kaip relikvijų. O surijau, 
atlikti nė tokio niekalo. O su kuo

.jr^bųčiuęja grįžtančius, .iš už<Jayįnįo,..tJĮį>^si 

savi". Bet kas jie tokie, tie "sa
vieji"? Tai štabo žiurkės. O aš ateinu iš baterijos. Aš 
rizikuoju gyvybe. Mano rankos sudiržusios, mano milinė 
apsvilusi, lūpos sutrūkinėjusios. Bet anieji - "saviškiai".

Aš įsliuogiu į štabo žeminę. Ten šilta. Kūrenasi 
toks linksmas, pilvotas pečiukas. Kvepia duona. Viduj 
nieko nėra. Vien Nina sėdi su ausinėmis prie siųstuvo.

- Donas. Donas. Čia Maskva. Stop. Donas,
- Donas, Donas. Čia Maskva. Stop. Donas, Donas. 

Čia Maskva. Ar pagaunat? Stop. '
- Alio, Nina. - sakau jai nuduotu šaltumu. Jinai 

man linkteli. Taip draugiškai, taip dailiai. Visa taip ne
laukta. >

- Ar girdit mus? Dabar geriau. Stop.
Ji nusiima ausines.
- Sėskis, kariautojau. Atsipūsk.

- Neturiu kada, - sakau jai ir tūpteliu ant lentų, 
žvelgiu į jų.Ji nusišypso.

spoksai? 
sau. Seniai nemačiau moters šypsantis.

žinai, merginų nėra. Saška Zolotoriovas 
Kolia Grinčenko taip pat, bet moterų

Ir

Aš nenoriu mirti.

jos
jam rankų

- Cudai, - mastau sau.
- Sustabdyt ugnį,- šaukia

Baterija nutyla. Tarytumei kiekvienas mūsų būtų
į kažinkų įsiklausęs. Minosvaidžiai taipogi tyli it sutūpę 
šunes ant užpakalinių kojų.

- Kas tau rankom? - užklausia viršila.
Mano delnai kruvini. Neišmanau iš kur tas kraujas. 

Gūsteliu pečiais.
- Tai nuo šaudmenų dėžių,- sako Šonginas.
Dabar mane aptvarstys.

Viršila pasisuka ir nueina. Tikriausiai keliauja pa
sikviesti sanitarinio instruktoriaus. Aš stoviu nukarusio
mis rankomis. Kiek kraujo bus nuvarvėję?

Netrukus mane aptvarstys ir aš parašysiu 
į namus...

- Eik, nusimazgok rankas, - sako grįždamas
. la,- netrukus keisim pozicijų 
******

laiškų

virši-

"VARPELIUKAS - DOVANA VALDAJAUS"...
Padėkit man. Gelbėkit mane. Aš nenoriu 

Mažas 4>vino gabalėlis į širdį, į galvų, ir baigta. Ir 
tas mano kūnas nebebus karštu.... Tegu būna kančių.Kas 
sakė, kad aš bijau kentėt? Vien namuos aš daug ko iš- 
bijojau. Namuos. Bet dabar aš daug ko išmokau, viską 
W86.IV.17

ketvirtukas stiklai- 
sau išsaugoti vieną 

Vadinas, nesugebu 
dar aš atsisveikinu. 

Negi aš nestovėjau, kai atlėkė Heinkelis ir visi susi
slapstė po slėptuves,- argi aš nestovėjau visų matomas.

- Lįsk greičiau, - šaukė jie man.
O aš nesislėpiau. Vaikštinėjau pats vienas ir kike

nau garsiai. Jei jie būtų žinoję, kas dėjosi manyje. Aš 
negaliu drebėti visiems matant. Tegu niekas nežino kaip 
man baisu. Bet sau pačiam aš galiu pasakyti tiesų. Ir 
sakau. Esu savęs paties teisėju...Aš turiu tų teisę. Aš, 
aš pats, ne koks ten Fedka Liubimovas. Ar atsime
ni Fedkų Liubimovą. Na, žinoma, atsimenu - Fiodor Lav- 
rentijevič Liubimov. Mano komunalinio buto kaimynas. 
Kai siūbtelėjo karas, jis vakarais ateidavo virtuvėn ir 
kalbėdavo: jB ,

- Spaudžia mus vokiečiai šlykštynės...Visi 
stoti ginti tėvynės. Mano ranka, matote, jau gyja.

savanoriu.
- Tave ir taip pašauks, Fedenka, - sakė 

žmonės.
- Būti pašauktu- ne štuka. Kiekvienas tada eis. 

Bet kai Tėvynė pavojuj, reikia
Ir jis klausinėjo manęs:
- O tu, ar myli Tėvynę

- Myliu,- atsakydavau. -

- Na, ko
L- O, taip 

Baterijoj, kaip 
kartais šypsosi, 
pas mus nėr.

Ji vėl nusišypso.
- Tas jūsų Kolia dažnai užsuka. Vis pasakojusi 

man apie savo didvyriškus žygdarbius. Pagyrūnų aš ne
mėgstu.

- Užsukit pas mus.
- Kur?
- Į baterijų.
- Išgert arbatos?
- Paūturiuosim, parūkysim.
- Paūturiuosim, parūkysim. Ji šypteli.

Kaip narsus buvau aš, kai įžengiau. Kaip narsus, 
lempos švieselė gestelėjo. O dabar ji net nevirpteli.

- Jei nori, duosiu tau arbatos.
- Arbatytės aš negeriu,- atsakau jai ironiškai.

- O,suprantu,- taria Nina. - Pats pripratęs prie 
stipresnio.

- Ar pripratęs, ar ne - bet man labiau patinka. 
Tos arbatos prisiplempsim, kai tapsim civiliais.

Ji žiūri tiesiai į mane, nevirptelėjusi, ir šypsosi.
- Patsai keistuolis. Mūsų žvalgai taip pat puikūs 

vaikinai, bet arbatos jie neatsisakę. Patsai tikrai keis
tas. Bet aš užeisiu į baterijų 
rūkysim, kųgi.

- Tikrai?
- Taip. Žinai, tavo akys

Balti sparneliai ima dygt 
tėliai, baltutėliai. Ir viskas 
fronte. Svaigstu.

- Man rodos vis dėlto,kad patsai meluoji, 
ki apie "stipresnį gėralų".

Jos balsas atklysta iš kažin kur toli. Aš

Net

Okey? Paūturiuosim, pa-

gražios.
man ant nugaros. Baltu- 

nušvinta.lyg nuoJ ' ’ raketos

mirti. 
karš-

turi
Eisiu

jam

nelaukti. Eiti pačiam.

To mane išmokė jau pir-

kai šnę-

jos ne
bematau. Vien dideles akis. Apvalias. Pilkšvas. Pašiepian
čias.

Ateina keli vyrai. Trepsi batais. Kažkų šneka. O 
aš girdžiu vien "Donas,Donas...Gražios tavo akys. Rod- 
žer, aš išsijungiu.

- Ar tu iš leitenanto Burakovo dalinio ? - klausia 
jie manęs. ( bus daugiau )
****** ° '

3psL



trys skarmaluotos raganos 
maišo verdantį burtų katilų. 
Trys nubrizgusios senės mediniu samčiu 
maišo maišo nuodų uogienę 
misinginiame dubeny.
- Paragauk, murma, mūsų, uogienės - 
amžinai liepsnosi. -
Svaigsta širšės medaus kvapu 
ir zvimbia vakarui Gloria.
*****
Maišo raganos gležnų, kaip daigas, 
mano pirmųjų meilę
(ne, dar ne jums, Irena ir Nina, 
dar jūsų nėra po rugpjūčio dangum, 
dar neišmušė laikas! ).
Niūniuoja raganos savo abrakadabrų:
- Mano galia - 
Katile.
Mano valia -
Virale.
Juodas katile,
Juodas katine, 
Rausva musmirė, 
Virale - mirale...-

kai
Šilutę snieguolės
juosdavo

kai
gluosnių kačiukai 
medžius papuošdavo

kai *
sniego sėniai morkanosiai 
pavasariu staiga pakvipdavo

tada
dingdavo nuo langų 
ledo gėlės 
žvitriai lyg driežai

ir mokyklon vesdavo 
takas mane
pro kovo saulę 
kuri Šyšos bangom raita 
į kaimų jodavo.

iki užmaršties 
namie bučiavau 
motinų 
tėvų
savo angelų sargų

*****
krašte
kur paukščiai apdainavo Šyšų 
visom žuvim užteko vietos 
mano vaikiškoj galvoj

lengva kaip kamštis 
praplaukdavau 
upės krantus

kaip mano šlapia kasa 
ant pečių 
ilsėjosi
saulė medžiuose

lUetubosf JfonbaM
217 Bedbrook Ave.,MONTREAL-WEST, Que., Canada H4 
Canada H4X 1S2

ĮSIJUNKIME į MAŽOSIOS LIETUVOS FONDĄ 
ŠIANDIEN, tapdami:

RĖMĖJAIS: $10,- gaudami visus aplinkraščius ir nuo
latinę informacijų.

NARIAIS : $100,- metinis arba $1.000 vienkartinis 
mokestis; gaudami viskų, kaip aukščiau pažymėta, me
niškų pažymėjimą, visas Fondo išleistas knygas su nario 
pavardės paminėjimu.

MECENATAIS : $1.001 ir daugiau. Gaudami viskų, 
kaip aukščiau paminėta su privilegija pasirinkti knygų 
finansavimui.

STEIGĖJAIS: $3.000. Gaudami viską, kaip aukščiau, 
su nuotrauka vienoje pasirinktoje knygoje.
CITaip, noriu įsijungti.
f > Pridedu čekį sumoje:
I _ J Atsiųsiu čekį.
Data:

w w w w w A A A X R

Maišo raganos danuje 
praplaukusių Nemunu dienų 
ir jų vejantį vėsų vakarų, 
maišo su įšilusiu samanų kvapu, 
su zuikio pastėrusiu žvilgsniu
iš po kadugio šakelių, 
su mirusiu vandeniu ir varlės koja, 
su mano išgųstingom svajonėm.
*****
Trys skarmalės, skvernais pridengdamos dangų, 
kaip dūmai, apniūkia pavargusių saulę, 
krintančių miego.
Nuleidžia raganos katilą Nemunan atvėsinti, 
ir užsidega visa upė, 
ir žvakutėmis spindi švendrės, 
ir it vakaro širšė
- Gloria, - gieda nušvitus širdis.

O jūs juokitės, raganos, juokitės, 
drebinkit violetinius savo skarmalus, 
lenkit katilų, pilkit man viralo - 
nuodai ne nuodai, liepsna ne liepsna, 
lūpų neatitrauksiu, '
ligi dugno gyvenimų savo išgersiu.

Jurgis Blekaitis

Dobilas

IŠMESTINUKAS
12 APYSAKA

( tęsinys).

Šioje atšlaitėje vokiečiai ..buvo labai gerai įsitvir
tinę. Juos puolė be atvangos visų savaitę taip, kad mai
šėsi žemė su dangumi. Vistik abiejuose šonuose pavyko 
padaryti kylius. Sklido gandai, kad vokiečiai, vengdami 
apsupimo, traukėsi. Kad sužinotų, kaip tikrai yra, reikė
jo pulti. Laima tų dienų daugumoje laikėsi apkasuose, 
padėdama sanitarams. Tik pradedant švisti,Raudonosios 
armijos pabūklai,pavadinti Stalino vargonais, pradėjo 
kaukti ir dundėti. Vokiečių pozicijos skendo ugnies,plieno» 
dūmų ir išraustų žemių maišatyje. Nenustojus griausti 
pabūklams, pėstininkai,dengiami kulkosvaidžių, puolė at
šlaitę. Laima, nieko nelaukdama įsijungė į puolančių 
grandines. Nuotolis iki vokiečių apkasų buvo apie trečda
lis kilometro. Kelis kartus Laima užgriuvo ant krauju 
apsipylusių puolėjų bet atgavusi kvapų, stojosi, sekdama 
kitus. Aštrus, karštas švino prisilietimas sudrebino jos 
kairiųjų rankų. Jautė skausmų, bet nesustojo, tik dar 
labiau veržėsi į priekį. Peršokant per gulinčius jos prie
šaky puolėjus, ji pajuto jų patveriant už kojos, ir ji kri
to.

- Gulk, beproti S- sušuko, matyt, jų parvertęs. - 
Ar negirdi sviedinio atlekiant?

Tuoj pakilo priešakyje žemių banga ir aitri, slidi 
masė tėškė jai į veidų. - Dabar į tų duobę ,- lyg tas 
pat balsas suriko. Už sekundės ji jau gulėjo išraustoje 
duobėje. Nespėjus apsidairyti, prie jos gulėję kareiviai 
pakilo. Ji pasekė juos, truputį atsiliko, pasiekė apkasus. 
Juose gynėjų nebebuvo. Tik užmuštieji arba puolantieji 
kareiviai. Pirmieji apkasai buvo užimti.

Laima dar pagelbėjusi aptvarstyti vienų karį ir 
apvyniojusi savo kraujuojančių rankų prie alkūnės, nelauk
dama pasileido priešo teikiamuoju grioviu į antrųjų pusę 
kalvos. Kažkas suriko: "Sanitarė išprotėjo". Ji skubėjo. 
Trys užmaskuoti priešo tankai , jau be įgulos, dunksojo 
marginami pirmųjų aušros spindulių. Laima prišliaužė 
prie jų. Tų milžinų teikiama paunksmė labai tiko apžval
gyti apylinkei.Gal už pusės kilometro žemų krūmų ir 
supiltų žemių vingyje ji pastebėjo lyg kažkų judant. Nu
sprendė,kad tai turėtų būti vokiečiai. Bolševikai, užėmę 
pirmąsias pozicijas, nebepuolė, bet laukė atsilikusiųjų 
persigrupavimo.Žuvusiųjų skaičius, atrodo, buvo labai di- 
delis.Laima nusprendė,kad dabar buvo geriausia proga 
galutinai atsipalaiduoti nuo savųjų. Ji metėsi į dešinę 
ir po kupstų ir pakilimų priedanga, vikriai šliaužė pir-
myn. Nušliaužus gerų ariamų varstų, pasipylė tankus 
kulkų lietus. Ramiai pagulėjus- kulkos nebeskraidė. Su
prato, kad jų pastebėjo. Iš didėjančio vokiečių linijose 
triukšmo sprendė, kad jie jau yra apsitvarkę, o Raudonie
ji dar neatsigavę. Tad šiandien jie nebepuls. Ir tikrai, 
viskas aptilo.

Prieš Laimos akis- plynas laukas, išmargintas plo
no sniego lopais. Toliau matėsi gilesnis slėnis ir jame, 
vėjui pučiant, suposi balos žolių rudos vilnys. "Jei iki 
ten nusimušiu, daugiau bėdos nebus",- galvojo Laima. 
Laikydamasi tik rudų žemės lopų, labai lėtai šliaužė į 
apžėlusį viksvomis slėnį, neatkreipdama priešo dėmesio. 
Kantrybė ir ryžtas pasiekė tikslų. Po kurio laiko ji, kaip 
kiškis, pasislėpė nurudavusiame ir šerkšnų aptrauktame 
viksv. ir meldų prieglobstyje. Keistas sutapimas: dabar 
jos priekyje ir užnugaryje buvo tik priešai.

Nuolaidumas nuo krūmokšnio leidosi į daubų, o 
4 psl.

ramiai kaip obuolys kabojo 
saulė medžiuose

prie Šyšos
sėdėjau gervuoges liežuviu

■
mano širdis
čia buvo namie

( tarsi kasdienybė

šokdinau 
žolėje 
atsigulus
mane tatuiravo gėlės S

lig vakaro
prie upės užsibuvus
Šyša man dovanojo 
suknelę drėgnų lyg blindės 
prijuostę tamsių kaip eglės 
ir baltus rūko batus

nukrito saulė
i Šyšų
žuvys žaidė
su mano lėlėm
šiureno žolės mano vardų 
smėliui
vakare uodų sparnais 
skridau iš miško

*****
šnekasi Šyša
su žuvimis

plaukia su paukščiais 
geriančiais rasų 
lyg pienų

žvelgia į tave
upės muzikos klausančių
ir Šyšai
savo atspindį
dovanojančių

Aldona Gustas

jau iš ten pakilimas vedė į miško žaliuojantį ruožų.Krū- 
mokšnis, kuriame laikinai apsistojo, buvo dar labai arti 
nuo sargybų posto ir todėl ten pasilikti buvo nesaugu. 
Atgavusi kvapų ir nuraminus besidaužančių širdį, Laima 
pasileido į .slėnį Iš jo pažvelgus į stoties pusę, tesfihatė 
tik juodi ^gurnai. Laima. pasileido kiek tik galėdama į 
miškų. Tik'pribėgusi,krito prie eglės kamieno ant viržių, 
įtampa ir kųsnio neturėjimas burnoje, be to, visa naktis 
be miego šaltyje ir visi pergyvenimai jų pribaigė. Kurį 
laikų jos krūtine kilnojosi kaip gero kalvio dumplės ir 
atgavusi kvapų, ji priglaudę veidų prie viržių.Nieko dau
giau nebetroško, tik nors valandėlę pailsėti ir pagulėti 
po šakomis. Netrukus tačiau pakilo ir pamažu slinko 
miško pakraščiu, kad toliau atsitrauktų nuo gaisro ir ka
reivių. Tikslas- kuo giliau įsijungti į miškų ir tik tada 
ramiai pailsėti. Bet kur tau. Miškas pradėjo retėti.

Spygliuočiai jau tik būreliais augo, o jų tarpe lingavo 
be lapų nuogi lapuočiai,pro kuriuos ir miške galėjai toli 
matyti. Jau buvo pasirinkusi trijų eglučių draugystę, kai 
pasigirdo nauji balsai. Kartais jie didėjo, kartais vos 
girdimi buvo. Laima, sulaikiusi kvėpavimų, įtempė klau
sų. Taip, ji užgirdo netolimus žmonių balsus. Prisitaisiu
si abi kuprinėles ir apsitvarkiusi garbanas, pasileido į 
girdėtų balsų pusę, slėpdamosi už pušaičių. Dar paėjus, 
balsai pradėjo stiprėti ir per plikas medžių šakas Laima 
pamatė vežimų gurguolę. Ątsargiai prislinkusi arčiau, 
gerai jų apžiūrėjo. Tai buvo vežimai, traukiami įvairių 
rūšių arkliukų. Kaip arkliai buvo nevienodi - taip ir juos 
vedusieji žmonės. Daugumoje civiliai vyrai ir tarp jų ke
lios moterys. Atrodė, tik vadovai buvo uniformuoti ir 
apsiginklavę. Vežimai daugumoje apdengti brezentais,irgi 
įvairių spalvų. Gal kad geriau užsimaskuotu Iš visų tarpo 
išsiskyrė senutė moteriškė, kuri už pavadžio vedė vos 
bepaeinantį, įlenkta nugara arklį. Jos veidas, nežinia ko
dėl, Laimai patiko; gal jis jai kų nors priminė. Miške 
slapstytis ji šiuo metų laiku ilgiau negalėjo. Kodėl nepa
bandyti jungtis prie šios vilkstinės ir, jei ji eina į frontą, 
su jais prie jo priartėti? Ji jau buvo girdėjusi iš atvyku
siųjų, kad arkliai tinkamiausia prie fronto priemonė at
vežti šaudmenis ir išvežti sužeistuosius. Dar kurį laikų 
pasekusi gurguolę ir prisitaikiusi, atsiskyrė nuo miško 
medžių, prisijungė prie tos moteriškės, vedusios išbaltin
tų nuo prakaito putų, arklį "

- Gal reikia jums padėjėjos? - apsimetusi linksma 
prakalbino senutę.

- Ar pati savo noru čia atėjai? - įdėmiai stebė
dama keistų atvykėlę, paklausė tyliai senutė. - Grei
čiausiai tau susimaišė,-parodė pirštų pridėjusi prie gal
vos. - Matai, arkliukas jau baigiasi. Nors antra vertus, 
jo pasibaigiant visi mes laukiame...

- Perdaug klausimų vienu kartu, mamyte,- švel
niai ir linksmai atsakė Laima. Matote,brangioji, miškas 
vėjų sulaiko, bet duonos ir šilimos jis neduoda. Aplinky
bės taip susidėjo,brangioji.

- Nedaug tos duonos ir čia gausi. Neužtenka gy
venti, o perdaug numirti.

Kiek palaukusi, tyliai pridėjo: - Žinau,žinau,supran
tu. Gerai, imk už apinasrio arklį ir taip prisijungsi, o 
aš tuo tarpu nueisiu prie trečiojo vežimo,prie kurio ma
no vyras. Jis negaluoja. Jam' nunešiu dar likusį duonos 
kąsnelį. '

- Palauk dar minutėlę,mama. Kur jūs šiuos ark
lius ir vežimus vedate, ar jau automašinų nebeturite?

Vežame į frontą, brangioji. O kai dėl mašinų^ 
tai arkliukai šiais keliais patikimesni, ir jiems benzino 
nereikia. Karas, vaikeli... L

- Gerai, mamyte,aš arklį pavesiu, tik manęs vie-

(Vardas ir pavardė)

................................................................ ... ..................................................../
(Miestas, prov, / valstija

....................................................................................................... i . . . .
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nos nepalik, nes nieko apie šį darbų nežinau.

- Suprantu, suprantu, tik svarbiausia- saugokis a- 
noje pusėje ^to vyro su šautuvu. Tas ir savo motinų prie

, medžio pastatytų.
Ji nusiskubino pas sergantį vyrų. Laima buvo pa

tenkinta. Šiaip ar taip žiūrint,jau ji dirbo ir,svarbiausiai, 
aiškiai žinojo,kad artinasi prie fronto. Kai kada žvyruo
tas kelias po pašalimo atsileidęs, klimpo ir purvai vėlėsi 
ant ratų. Prastai šeriami arkliai paskutines jėgas deda
mi, traukė sunkius vežimus. Kas tuose vežimuose buvo, 
Laimai visai nerūpėjo, svarbu,kad jie artinasi prie fron
to. Neilgai trukus senutė grįžo ir tik priėjusi prie Lai
mos, davė jai kitus nurodymus:

- Matau, miela mergaite,kad esi jauna ir dar gra
ži. Yra visokių žmonių,tai ar nebūtų geriau, kad tas gar
banas kaip nors užslėptume!. Fizinės prievartos dar ne
girdėjau, bet nelysk bent čia su grožiu į akis. Tikrai 
pavojinga.

Sustojus pietų pertraukai, išvargę uruliai gavp pp- 
ilsid, o žmonės, užsislėpę medžių šakomis, kūrė mažas 

qtfgneles, šildė save ir svarbiausia- kaitino vandenį, nes 
kaip gi be šilto gėrimo ištversi šaltyje. Vilkstinė buvo 
gana ilga ir jos vadovai turėjo daug darbo su pakinktais, 
ratais ir pačiais arkliais, kurių vien šį priešpietį krito 
du. Senutė išdėstė, jog tai buvo visai natūralu, nes jie 
privalo kristi, kad galėtų pagerinti maisto davinį jų varo
vams. Kritę arkliai buvo rūpestingai išdarinėjami ir kųs- 
niais supjaustoma mėsa, lygiomis dalimis varovams išda
linama. Vargšai gyvulėliai vežė sviedinius pergalei siekti 
ir kritę nuo pertempto darbo, maitino jų taip pat išseku
sius varovus.

Pirmųjų pietų metu senutė Laimai daug kų papa
sakojo. Sakė, kad kiek ankščiau jų darbas tęsėsi tik nak
timis, nes dienos metu buvo perdaug nuostolinga dirbti 
medžiagomis ir arkliais. Senutė nešė šį jungų šeštas mė
nuo be vienos dienos poilsio. Paminėjo, kad tų dienų jau 
jie buvo nuvažiavę 22 kilometrus. Ligi fronto dar buvo 
likę šeši, kuriuos reikėjo nukeliauti prieš aušrų. Šių die
nų jie privalėjo nuvaryti arklius dar tris kilometrus, ta
da nakties poilsis, ir po jo baigti prieaušryje tuos du 
likusius. Pasitraukus, surankioti sužeistuosius ir sekančią, 
naktį juos toliau nuo fronto nugabenti. Taip ir sukosi 
šis ratelis, vis paslinkdamas į priekį. Rankioti sužeistuo
sius buvo žymiai lengviau ir pelningiau. Koks pelnas ten 
buvo, senute neminėjo.

Buvo manyta, kad vilkstinės vadovas apie naujų! 
atsiradusių talkininkę taip greit nesužinos, bet pasirodo^ 
jis tuojau buvo painformuotas. Žinių agentūra ir čia dirbo.

Gyvendama šiame krašte, Laima išmoko puikiai 
meluoti, kaip kad visi gyventojai. Be melo- kaip be gal
vos - negalėjai išsiversti. Svarbu buvo meluoti įtikina
mai, nes visi tave įtarė meluojant. Bet jei gerai mokė
jai to meno, dažniausiai išsivertei ir didesniam reikalui 
esant. s

Per šios voros viršininko apklausinėjimą ji kartojo 
tų pačių istorijų, tik dar pridėdama, kad jų prie šio 
darbo atsiuntė leitenantas po stoties subombardavimo. 
Nieko nesakęs, jis įtraukė jų į sųrašus. Gal būt pagalvojo;, 
kad iš naujai užimtų kraštų,tai meluoti visai nemoka.Kas- 
gi savanoriškai eis į tokį pragariškų darbų?

Vakarienei Laima gavo gabaliukų duonos ir jų pri
skyrė prie spetyniukes,gaunančios arklienos. Vis dėlto, 
jos valgyti ji dar nesiruošė ir savo dalį perleido gerajai 
mamytei.

Pirmasis penkių valandų nakties poilsis praėjo 
kaip penkios minutės. Laima miegojo su visais kitais 
varovais po tikru stogu, kur buvo apsitrynusių pernykščių 
šiaudų. Arkliai ir vežimai stovėjo lauke. Tų pirmų nak
tį, senutės pamokymų užiūliuota, miegojo kaip po moti
nos prieglobsčiu. Pabudo kartu su kitais švilpukui nu- 
terškus. Visi skubiai pasiruošė kelionei. Senutė buvo į- 
pratusi savųjį žirgelį apraizgyti virvėmis, pavadintomis 
pakinktais. Svarbus tai buvo darbas, nes neprityrusiai 
apraizgytas žirgelis tuojau krito sukruvintais ir pratrin
tais šonais. Tamsoje išduobėtais keliais vilkstinė traukė 
nekeldama didesnio triukšmo. Traškėjo ratai ir tempė 
šniokšdami arkliukai. Šių naktį jiems buvo žymiai leng
viau tempti vežimus, nes gruodas tvirtai laikė ratus ir 
lūžo tik ten, kur daugiau vandens duobėse ant kelio ra
dosi. Tas trumpas, prieš baigiant, kelio gabalas labai 
greitai prabėgo ir pradėjo matytis juos pasitinkantys 
kareivėliai. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
f-fl SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

Zapyškio Šventovė, žymus architektūrinis paminklas Lietuvoje. Spėjama, kad ji pastatyta 16 a.

SKATINA GAMTOS MEILĘ
MIELAGĖNŲ Vidurinėje 

Mokykloje literatūrinė po
pietė buvo skirta knygoms, 
skatinančioms gamtos ap
saugą, jos pažinimą ir nuo 
seno lietuvių puoselėjamą 
gamtos meilę.

Apie žvėrelių ir paukščių 
globą kalbėjo "Švyturio" 
žurnalo skyriaus redakto - 
rius L. Grudzinskas. Poe- 
taš ‘I5? RaS^us^aĮfe-ert^r  n 
apdainuojančius mažuosius 
girių ir laukų upelius,upokš
nius.

Apie ežerus, jų likimus ir 
ateitį kalbėjo geografijos 
mokslų kandidatas, knygos 
"Įdomioji ežerotyra" auto - 
rius K. Kilkus.

Lietuvoje yra apie 3. 000 
ežerų. Kiekvienas ežeras 
turi savo pobūdį ir skirtin
gas sąlygas augmenijai ir

gyvūnijai.
Ledynų vanduo suteikia e- 

žerams mėlyną spalvą, ba
lų - rusvą ar juodą, laukų- 
balzganą ar žalsvą, miškuo
se būna ryškiai žallų(pav. 
Žalieji ežerai palei Vilnių).

ČIURLIONIO MUZIKA
UKRAINOJE

Ukrainos Respublikinis
Radijas paruošė ląidų ciklą , 

■. pavadintą "Vakarinė .Stųdįją" 
H skirt ą broliškų. tautų f kąjp 

savotiškai vadinama) muzi
kai.

Pirmoje laidoje buvo kal
bama apie dailininką ir 
kompozitorių M.K. Čiurlionį, 
grojama jo muzika, skaitomi 
lietuvių poetų eilėraščiai.

Būtų įdomu išgirsti, ar 
eilėraščiai buvo perskaityti 
ir originalo - lietuvių kalba, 
kaip priimįa visose kultu - 
ringose programose.

KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS
Nepriklausomoje Lietuvoje kūno kultūra ir sportas 

buvo tvarkomi specialiu kūno kultūros įstatymu, kurį vy
riausybė išleido 1932 m. liepos 15_dieną. Tuo įstatymu 
buvo įsteigti KŪNO KULTŪROS RŪMAI, kaip atskira įs - 
taiga prie ŠVIETIMO MINISTERIJOS ir jiems pavesta vi
siška kūno kultūros priežiūra, apimanti tiek sąjungos, 
tiek sporto organizacijas ir visas mokyklas. Tuo būdu 
švietimo ministeris buvo kūno kultūros globėjas,© Kūno 
Kultūros Rūmų direktorius - tiesioginis tvarkytojas.
,p Kūno Kultūros Rūmams vadovavo dir. Vyt. Augus- 
t a u s k a s, K. K. R. vadybai priklausė 9 sporto sąjungos: 
Kamuolio, Vandens ir Žiemos sportų, Šaudymo, Atletikos, 
Žirgyno sporto, Teniso, Akademinio Jaunimo Sporto Są - 
junga, Buriuotojų ir Keliavimo sąjunga.

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęs IŠSIŽA - 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

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

tavo Reikalas
musu

AA CENTRINĖS ; /yJV
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 -9977 KSTln
Toronto 489-3693 
Hamilton 522-8392 ~

JEIGU CERI IR GALI GERTI 
JEIGU NOW NUSTOTI

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ, 1222 GEORGE ST. LA SALLE. DUE.

• vol. vaAero

ARBA SKAMBINK MUMS:
Loom* G. : 366-2548 ( oom^ ), 489-5391 (darbo);
Honrikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-M37
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APIE ZAPYŠKIO BAŽNYČIA^
Zapyškio bažnyčia garsi 

savo senu, gotišku stiliumi. 
Tikslių žinių' kada ji statyta 
neturime. Povilo Sapiegos 
rašytame beneficijos akte 
pažymėta, kad mūrinės baž
nyčios sienos yra seniausios 
statybos. Todėl vieni moks
lininkai mano, kad ji statyta 
1578 m. , kiti-1530,' dar kiti 
jos statybą nukelia į Vytau
to Didžiojo laikus.

Daug nuostolių šiai bažny
čiai padarydavo Nemuno 
potvyniai. Ji yra vienas j - 
žymiausių Lietuvos archi
tektūros paminklų. Jos grin
dys ir lubos medinės, ąžuo
linė sakykla dar iŠ 1587 m., 
didysis altorius aptvertas 
grotelėmis, kurių viršutinės 
lentos apgraužtos arklių, ku
riuos čia 1812 m. buvo suve
dę NaĮx>leono kareiviai.

1677 m. čia buvo laikomos 
pamaldos už Vytautą Didįjį .

Senoji bažnyčia stovi kaip 
istorinis-muziejinis pamink
las, nebenaudojama pamal
doms.
KAS RŪPINASI EILINIAIS 
ŽMONĖMIS

Rašo aštuonbučio gyven-
tojai, kad prieš 7 metus na
mo stoge atsirado maža 
skylutė. Ji vis didėjo. Dabar 
pavasariais ir vasaromis 
pro ją teka vanduo, o žiemą - 
pusto.

To namo gyventojai- gy
vulių veisimo įmonės dar
buotojai. Jie rašo pareiški-
mus, jiems atrašo iš įmonės 

PAMINĖTAS FELIKSO V Al T K AUS' direkcijos, Velžio apylinkės 
TRANSLANTINIS SKRYDIS Vykdomojo Komiteto, Pane - 

"LITUANICA II" su lakūnu vėžio rajono Vykdomojo Ko- 
Feliksu Vaitkum per- miteto. Bet vanduo kaip bė- 
skrido Atlantą prieš 50 me- go, taip bėga.
tų. Be ministerio įsikišimo ,

Minint Šį jubiliejų, Gruz - atrodo stogo nesutaisysi. Na, 
džių A. Griciaus Vidurinės o kol ministeris gaus leidi- 
Mokyklos Muziejaus nuolati- mą iŠ tvarką nustatančios 
nė paroda buvo atnaujinta, pažangiosios Maskvos, net 
atsilankė aviacijos vetera- ,įr krūva skundų popieriaus 

.^pojcto Ęftgl JrtogP nęužlopy#. I ' ■' i 
deracijos sporto komiteto Dail Stasio Krasausko at- 
p-kas J. Balčiūnas papasa- minimui yra įsteigta plau- 
kojo apie pirmuosius lietu- klojimo varžybų laimėtojui 
vių lakūnus ir apie aviacijos taurė. Šiemet ji buvo įtei- 
sportą. kiama ketvirtą kartą Vilniuje.

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naują pertvarkymą ir tai syki ią pakeitimo siuntiniams į 
Lietuva siąsti, dabar vėl, galima paremti savo artimuo — 
sius pasiunciant jiems naudingą dovaną.

Šių metą pradžioje siūlome šiuos dovaną siuntinius: 
j 1986 — 1

Vyriškas arba moteriškas bliuzonas—anorakas, velve
tinės "Wrangler” firmos džinsinės kelnės, vyriški 
arba moteriški sportiniai batai firmos "Adidas”.

Šio siuntinio kaina pasiunciant oro paštu................... $ 160.—

1986 - 2
"Adidas” firmos sportini s kostiumas, sportiniai batai 

firmos "Adidas’,’ vyriškas arba moteriškas megztinis, 
vyriškas arba moteriškas bliusonas, velvetinės arba 
denim medžiagos džinsinės kelnės firmos "Wrangler 
arba “ Levi”

Siuntinio kaina su pasiuntimo išlaidomis .............. ...$ 280.—
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą prakti škiausiu ir nau
dingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪDU.

Dėl smulkią informaciją ir patarimą prašome rašyti:

BALTIC STORES & CO.
(Z. IUBAS)

11 London Lane, Bromley, Kent.
BRI 4HB, ENGLAND

Tel. 01 460 2592

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

C F M LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nokti••
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvemay, Lavai, P.Q. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834

VE/DRoDž/AI

skyrybu 
ADVOKATAS

"Jūsų vyras gauna automobili, Jūs — narna, 
o aš-pinigus’’’

NATIONAL ENQUIHBH

• Dvi jaunos šeimininkės kalbasi:
- Aš suradau būdą kaip nulupti svogūną neašarojanL- 

sako viena.
- Tikrai ? Pasakyk ir man.
- Duodu tą darbą savo vyrui.

• Naujų Metų proga Jonas gavo iš savo priekabios uoš
vės dovanų du kaklaraiščius. Norėdamas jai įsiteikti, jis 
tuojau pat vieną jų užsirišo.

Pasižiūrėjusi į žentą, uošvė nepatenkinta atsiduso:
- Matyt antrasis tau nepatiko.

• - Tamsta, apsišvietęs jaunuolis, studentas- kaip ga
lėjot kreiptis į šundaktarį ? - pyksta gydytojas. - Įsivaiz
duoju, kokių niekų jis tamstai prikalbėjo.

- Daktare, - atsakė studentas, - jis patarė man kreip
tis į Jus.

GYVULIAI NUJAUČIA ARTĖJANČIAS GAMTOS NELAIMES
Žmonės nuo senų laikų pastebėjo, kad artėjant gam - 

tos nelaimėms ar kokiam ypatingam pasikeitimui, gyvu
liai reaguoja keistu, neįprastu elgesiu.

Seniausias gyvulių elgesio aprašymas prieš gamtos 
nelaimes yra išlikęs nuo 373 m. pr. Kr. Senieji graikų 
istorikai rašė, kad žiurkės, gyvatės, žebenkštis, Šimta
kojai, sliekai ir Dievo karvytės (beetles) 5 dienas prieš 
stirprų žemės drebėjimą keliaudavo būriais.

Dr. Helmut Trlbutsch - Stanford Universiteto, Cal. , 
kviestinis profesorius ištyrė daugiau kaip 70 pranešimų 
apie žemės drebėjimus ir keistą gyvulių elgesį prieš pa
sireiškiant pirmiesiems virpėjimams. Pirmiausiai tuo 
fenomenu jis pradėjo domėtis 1979 m. , kai jo tėvų kai
mą Italijoje ištiko didelis žemės drebėjimas. Jį sudomi
no kaimiečių pasakojimai, kad prieš tą nelaimę katės 
pradėjo bėgti iš savo gyvenviečių; daugelis kalbėjo kaip 
gyvuliai traukė grandines, bandydami išsiplėšti. Vienas 
ūkininkas matė, kaip jo 6 karvės , panikos pagautos, my
kė karpydamos ausimis ir smarkiai mosikuodamos uode
gomis.

Užeigos savininkas pasakojo profesoriui, kad jo a - 
bu šunes kieme staiga pradėjo balsiai loti ir pašėlusiai 
draskė duris ir langus nagais. Bet niekaip nepavyko jų 
įvilioti į namo vidų.

Valstybinis Žemės Drebėjimo Biuras Kinijoje renka 
pranešimus apie keistą gyvulių elgesį, nes tai patikimi 
signalai, kad artėja žemės drebėjimas.

Prof. dr. Trlbutsch, dirbdamas V. Vokietijoje, Berly
no Universitete, parašė knygą "Kai gyvatės pabunda" • 
Joje jis aprašo keistą gyvulių elegesį prieš nelaimes. 
Bent 1O šio Šimtmečio žemės drebėjimų buvo pagal kinie
čių dokumentaciją, be jokios abejonės praneštį keisto gy
vulių elgesio.

Didžiulis žemės drebėjimas Įvyko Tantung provinci
joje 1975 m. vasario mėnesį. Gruodžio mėn.viduryje 1974 
m. , gyvatės išlindo iš savo žiemos miego guolių ir nu - 
gaišo sušalusios. Vasario pradžioje žąsys kėlė didelį 
triukšmą ir netupėjo savo lizduose, Šunes lojo kaip pa
trakę, kiaulės graužė savo uodegas ir karvės kapstė že
mę kanopomis. Atsakingi darbuotojai tuojau pradėjo pa
siruošimus evakuacijai.

Vasario 4 d. ištiko stiprus žemės drebėjimas 7. 3 
Richterio laipsnių stiprumo. Haicheng vietovėje, kur gy - 
veno apie 1 2 milijono žmonių, pusė pastatų sugriuvo ar - 
ba .buvo gerokai apgadinti. Jeigu nebūtų laiku evakuoti 
gyventojai, jų būtų žuvę dešimtimis tūkstančių, o taip 
tik keletas aukų tebuvo.

Vienas pats keisčiausių įvykių aprašytas 1917 m. Yu
nnan provincijoje Kinijoje, mėnesį prieš žemės drėbė ji - 
mą, pakilo vandens lygis ir tūkstančiai žuvų šoko Į 
krantą.

Keistas gyvuli^ elgesys pasireiškia taip pat prieš* 
ugniakalnių išsiveržimą, žemės griūtis ir potvynių bei 
atoslūgių metu.

. Aišku, kad daugelis gyvulių sugeba pajusti žemėje 
energijos šaltinius, kurie pasireiškia prieš įvykstant 
gamtos nelaimei - daro išvadą prof. dr. Tributsch, patvir 
tindamas nuo amžių žemdirbių pastabumo išvadas.

(Parinko Ž.)



T. PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE VASAGOJE

S. M. RUGPJŪČIO 9-17 d.d.

Platesnę informaciją teikia V. KULNYS, 
1573 Bloor St. W. , Toronto, Ont. M6P 1A6

Tel.: (416)-769-1266

Toronto Lietuvių Namų 
Poilsio sTqVyKiA

RENGIAMA

" PARTIZANŲ VEIKLA OKUPUOTOJE LIETUVOJE’ 
KVIEČIAME VISUS SKAITLINGAI DALYVAUTI Į 

ĮĖJIMAS - NEMOKAMAS.
RENGIA - LIETUVIŲ NAMŲ VYRU BŪRELIS

1986 m. BALANDŽIO 27 d. SEKMADIENĮ 3:30 vai. p.p. 

Toronto Lietuvių Namų salėje 
ĮVYKS \ Dr. KAZIO KARVEUO 

PASKAITA

• PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
organizuoja DVI VASAROS 
STOVYKLAS VAIKAMS.

toronto
_____ ■ ■ -

RADO - PAMETĖ ..,
ANAPILIO salėje "TŽ" 

Spaudos Vakaro metu , 
buvo rastas auksinis žiedaa

Pamesta perlinė apyrankė 
"TŽ" Spaudos Vakaro metu. 
Jeigu kas rado - praneški - 
te tel: 532-8529.
9 TORONTO LIETUVIU VY
RU CHORAS "ARAS" sezono 
užbaigimo proga rengia sa
vo koncertą GEGUŽĖS 4 d. , 
sekmadienį, 5 vai. p. p. LIE
TUVIŲ. NAMUOSE.

ARUI vadovauja sol. Vac
lovas V e r i ka i t i s. A - 
komponuos muz. Jonas Go- 
v ė d a s.
• KARAVANO "VILNIUS" 
renginys vyks birželio 20-28 
d. d. Jam vadovauti įsiparei
gojo šiemet Kęstutis Rau
dys. Ypatingai rūpinasi 
geros muzikos perdavimo 
sistemos įrengimu.

Rūpinamasi naujos temos 
suradimu, pristatant lietuvių 
kultūrą. Kodėl nepanaudoti 
tautosaką ?

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. i

Lietuviškai NEKALBAN
TIEMS lietuvių kilmės vai
kams stovykla bus nuo LIE - 

'POS 5 - LIEPOS 19 d.;
lietuviškai gerai KAL- 

BANTIEMS-nuo LIEPOS 20 
iki RUGPJŪČIO 2 d.

Smulkesnes informacijas 
teikia Lina Kuliavienė 
tel: 766-9226 ir Rūta J a g- 
1 o wi t z tel‘.622-9919.

Stovyklos kainos: 1 vaikui 
1 savaitei - $100, dviem sa
vaitėm $170; 2 vaikam l sa
vaitei $170, dviem sav. -$295; 
3 vaikam 1 sav. $240, dviem 
sav. - $400.
o Kun. B. PACEVIČIUS pri
vačiai atžymėjo kunigystės 
5O-ties metų jubiliejų.

• KLB TORONTO APYLIN
KĖS VALDYBA savo posė
dyje nutarė paskelbti dvi 
rinkliavas VASARIO 16 
GIMNAZIJAI išlaikyti. Todėl 
GEGUŽĖS 11 ir 18 d. d. lie
tuvių parapijose ir Lietuvių 
Namuose vyks tam tikslui 
rinkliavos.

“ATŽALYNO” jaunųjų grupės mokytojai — vadovai:
Vida DOVIDAITYTĖ ir Raimundas TURŪTA

Nuotrauka St. Varankos

Dr. MILDOS DANYTĖS KNYGOS

apie lietuvių imigracija į Kanadą

“DP LITHUANIAN (MIGRATION TO CANADA

’ Toronte
Įvyks 1986 m. BALANDŽIO 30 d.

Trečiadienį 7:30 vai. vakaro, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS PARODŲ SALĖJE. 

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
ĮĖJIMAS LAISVAS

floridą

“ATŽALYNO” 15 METŲ 
SUKAKTIS

Toronto Tautinių Šokių 
Ansamblis ATŽALYNAS š. 
m. balandžio mėn.12 d. at - 
šventė 15 metų sukaktį nuo 
savo įsikūrimo.

Koncertas vyke West 
Park Mokyklos Auditorijoje. 
Programą atliko 105 ATŽA
LYNO šokėjai, pradedant 
jaunučiais ir baigiant vete- vimus
ranais bei tėvais.

Šią nuotaikingą ir sklan
džiai pravestą Silvijos Mar - 
cinkutės-R advilienės 
programą šiltai sutiko virš 
400 žiūrovų.

ATŽALYNO vadovė yra 
Lilė Pacevičienė, dir
ba 8 šokių mokytojai.

Po koncerto LIETUVIŲ 
NAMUOSE vyko šaunus po - 
kylis, paruoštas ATŽALYNO 
Tėvų Komiteto, kuriam pir-: 
mininkauja J. Vitkūn i enė .

Ir čia, pilnoje Vytauto Di
džiojo Menėje nuotaikingai , 
bendrai linksminosi jauni
mas ir vyresnieji iki vėly - 
vos nakties.

Silvija Marcinkutė-Radvi
lienė savo žodyje išreiškė ir 
visų linkėjimus: "Valio AT
ŽALYNAS, ir tegul jis gy
vuoja dar daugelį metų ! "

V. K .

“PARAMOS" METINIAME 
SUSIRINKIME

Š. m. balandžio 13 d. , ŪN 
įvyko PARAMOS Kredito Ko
operatyvo metinis susirinki
mas. Dalyvavo 420 narių, 
kurie buvo pavaišinti kavų - 
te, pyragais ir lietuvišku sū
riu.

PARAMA šiais metais pa
darė 50 milijonų dolerių a - 
pyvartą ir turi 5. 480 narių.

Susirinkimą pravedė Val
dybos pirmininkas H. S te
pa i t i s, kuris pristatė 
Valdybos pranešimą ir siū

Birutė Grigaitytė-Spudienė 
■■■................... I I 1-1

namų pirkimo Ir pardavimo agentė
1280 Dundas St. West, 
(prie Do vercourt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

lymus, kuriais PARAMA pla
čiau patarnautų savo na
riams:
- Ateityje rašantieji testa - 
mentus dėl palikimų, galės 
paskirti PARAMOS Vaidy
bos narius testamentų vyk
dytojais.
- Daugelis įstaigų, siunčiant 
dolerius-į’ okupuotą. Lietuvą, 
-t ma net iki. 1Q%> liž patarna -

nuo persiunčiamos
sumos.

Nariai pritarė Valdybos ir 
pirmininko pasiūlymui, kad 
PARAMA ateityje tarpinin
kaus pinigų persiuntimui gi
minėms į Lietuvą, imant tik 
2 ar 3 procentus už šį pa - 
tarnavimą.

Buvo narių, kurie pasisa - 
kė prieš tokį pasiūlymą. Bu
vo taip pat pageidavimų, kad 
šis svarbus klausimas būtų 
rimčiau ir ilgiau apsvarsty
tas.

Priimti iždininkų, revizo
riaus ir kitų komitetų prane
šimai.

Praeitų metų PARAMOS 
Valdybą sudarė pirm. H. 
Stepaitis, vicep. -Vyt.Auš
rotas, ižd. -D. Vaidila, sekr . 
- J. E. Birgiolas, narys - O. 
Delkus.

Neatsiradus kitų kandida
tų, aklamacijos būdu buvo
perrinkti O. Delkus ir D. 
Vaidila.

Kredito Komitetą sudarė: 
pirmininkas - L. Šeškus, 

. sekretorius - V. Petraitis , 
narys - T. Stanulis.

L. Šeškui pasitraukus, jo 
vietoje išrinktas K. Draud- 
vila.

Priežiūros Komitetą su
darė V. Sendžikas-p-kas, S . 
Masionis - sekretorius, A. 
Jucys - narys.

Neatsiradus kitų kandida
tų, V. Sendžikas perrinktas 
aklamacijos būdu į Priežiū
ros Komitetą. V. K.

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

• LIETUVIŲ RESPUBLIKO
NŲ KLUBO p-kas J. A. M i e - 
želi s parašė padėkos laiš
kus visoms trirtis TV sto
tims ( 8, 1O ir 13) už iškil
mingo Vasario 16 minėjimo 
parodymą Šv. Jono bažnyčio
je, o vietos laikraščiui "St. 
Petersburg Times" pasiuntė 
protesto laišką už šios šven
tės visišką ignoravimą.
• STASYS BARAS, LIETU - 
VIŲ FONDO darbuotojas, ko
vo mėn. 9 d. Lietuvių Klube 
padarė šios kolonijos lietu
viams išsamų pranešimą ak
tualiausiais Lietuvių Fondo 
reikalais.

Kalbėdamas apie LF atei
ties planus, ragino Fondo na

trius didinti savo įnašus, o 
||neapsisprendusius - stoti
naujais nariais. Po prane
šimų buvo įvairių paklausi
mų, į kuriuos kalbėtojas vi - 
siems išsamiai atsakė.

Prelegentą pristatė ir pa - 
baigoje jam padėkojo LF į - 
galiotinė J. Gerdvilienė.
PRANEŠIMAS APIE LIETUVIŲ 
TEISIŲ GYNIMĄ

Teisingumo ir Saugumo 
Koalicijos ( Coalition for 
Constitutional Justice and 
Security)koordinatorius An
tanas Mažeika kovo 17 d.
Lietuvių Klubo salėje pada - 
rė pranešimą apie jo vado
vaujamos koalicijos veiklą.

Kas liečia OSI.kuri vado
vaujasi Elizabeth Holzman 
iniciatyva pravestu įstatymu, 
dėl jo pakeitimų dar nėra 
pasiekta teigiamų rezultatų. 
Tuo reikalu dirba apie 50 
organizacijų, įskaitant ir a- 
merikięčius. Tariamasi su 
vokiečiais ir lenkais, prie 
kurių OSI taip pat pradeda 
kibti . Bandoma išjudinti te
leviziją ir daugelį radijo 
stočių. Sunku darbą pagrei
tinti dėl lėšų stokos.

Pranešime jis dar palietė 
kai kuriuos kaltinatnus as
menis. Pranešėjas atsakinė
jo į įvairius klausimus. Jis 
taip pąt pabrėžė ir priminė, 
kad mūsų mokslininkai dar 
nėra paruošę istorinę me
džiagą apie tai kas vyko Lie
tuvoje II-jo Pasaulinio Karo 
metu. Tokia medžiaga šiuo 
metu yra būtina. kurią atliks vietinės pajėgos.

••••••••••••••••••••••••••••••

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS"
NAMŲ REMONTO VAJUS

Siunčiu "NL" prenumeratą ui 198...m........dol.
"NL" namų remonto vajui ....................... ....dol.

Mr.Mrs............................................................ •«
Adresas .................... ..................................................... . ..........................

• BALANDŽIO 9 d. LIETU
VIŲ KLUBAS suruošė atsi
sveikinimą su čia žiemą 
praleidusiais tautiečiais.Pa
vasariui atėjus, dauguma jų 
grįžta į šiaurę, į savo nuola
tines gyvenvietes. Čia viešė
dami, įsijungia į Lietu - 
vių Klubo veiklą.

Pobūvyje meninę dalį at
liko Klubo Choras, vad. muz. 
P. A r m o n o ir veteranų 
tautinių šokių grupė AUDRĄ, 
vad. A. Karnienės. Po 
kokteilių, karštos vakarienės 
ir programos, "Lorelei" or
kestrui grojant, vyko šokiai .

GERAI SURENGTA
MADŲ PARODA

LIETUVOS DUKTERŲ D - 
JOS St. Petersburg© Skyriuj 
kovo 12 d. surengė Lietuvių 
Klubo salėje didelio susido
mėjimo sulaukusią madų pa
rodą. Atsilankė virš 300 sve
čių.

Svečius pasveikino Sky
riaus p-kė Andrejauskie- 
nė.

Aštuonios modeliuotojos 
parodė įvairius drabužius, 
pradedant sportiniais, dieni
niais ir baigiant elegantiš
kais vakariniais. Rūbai buvo 
"Trudy" krautuvės, kurios 
atstovė apibūdino anglų kal
ba.

Sekančias dvi dalis prave
dė S. Vaškienė, lietuviškai 
aptardama drabužius ir su
pažindindama su modeliuo - 
tojomis. Trys jų buvo apsi
rengusios geltonais, žaliais 
ir raudonais rūbais. Sekė f- 
vairūs sportiniai drabužiai, 
kostiumai, suknelės ir ran
komis megzti rūbai.

Trečioje dalyje buvo ro
domi elegantiški išeiginiai 
ir vakariniai rūbai. Išskir
tinai atkreipė dėmesį M. 
Andrejauskienės Sukurtieji.

Sceną gražiai išdekoravo 
daik V. Va iti e kūną s . .

Po vakarienės buvo lote$- 
rija, kurią pravedė L. Žvy
li i enė .
• LIETUVIŲ KLUBAS ren - 
gia MOTINOS DIENOS minė
jimą GEGUŽĖS 11 d. Klubo 
salėje pietų metu. Paskaiti
ninkas - kun. dr. E. G e r u- 
1 i s ir meninė programa ,



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

MILIJONUS DOLERIŲ
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask... 11 % 
asmenines paskolas 13 % 
Nemokamas pilhas Čekiu 
patarnavimas
Nemokoma nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 10.000.

. 5 % 
.. 7’/2% 
. 7 % 

. 9'/2 % 
9%% 
8 % 
8%%

AKTYVAI PER 23 
MOKAME UŽ: 
indėlius (P.C.A.) ......
santaupas ......................
kasd. palukan. uz sant 
term, indėlius 1 m.........
term, indėlius 3 m.......
reg. pensijų fondo......
90 dienai indė)ius.........
( minimum 5 5-000) 
Reg. pensijų 1 m. ...10%% 
DARBO VALANDOS; pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 v. ryto iki 5 v.p p., trečiadieniais — nuai 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieni ai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiai, ieftadianiais uždaryta.

Hamilton
HAMILTON'© SPORTO KLUBO "KOVAS" 35 METŲ 
VEIKLOS SUKAKTIES PROGA, GEGUŽĖS 2, 3 ir 4 

| DIENOMIS RENGIA HAMILTONE XXXVI-

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
su tokia programa:

PENKTADIENį, gegužės 2 d. 6:00 vai. p.p.
registracija Jaunimo Centre, 
48 Dundurn North.

JAUNIMO ŠOKIAI 7:00 v.v. Jaunimo Centro sa- 
|| Jėje, įėjimas - $ 2.

ŠEŠTADIENĮ, gegužės 3 d. Sportinės Varžybos:

KREPŠINIS- Sherwood gimnazijoj, 25 High St.
iL-x./ -Westdale kolegijoj, 700 Main W. . įjjjį
jr “ jų > v (George P.Vanier, 50 Acadia Dr.

- Sir John A.Macdonald, 130 York Blvd.
TINKLINIS -Mohawk kolegijoj, Fennell &W 5-th

- St. Thomas Moor gimn., 150 E 5-th
LEDO RITULYS - Wentworth Triple Rinks, 2100

|| . Main St. West.
STALO TENISAS ir ŠACHMATAI- Mohawk kole

gija , Fennell & W. 5-th St.
KĖGLIAVIMAS - Hamilton Mountain Bowl, 1525 

Stonechurch Rd. E.
RAKETBOLAS - Circle Raquetball Ltd., 1545 

Stonechurch Rd. E.
ŠAUDYMAS - Žūklautojų-Medžiotojų Klubas, 

Caledonia, Ont.
j SUSIPAŽINIMO VAKARAS- ŠOKIAI- St. Elizabeth's 
I Hall, 307 John St. Baras, bufe-
|| tas, įėjimas - $ JL

I SEKMADIENĮ- gegužės 4 d., 10:30 vai. r. spor
tininkų mišios AV šventovėje.

FINALINĖS RUNGTYNES - Krepšinio-Mohawk 
kolegijoje, Fennell & W. 5-th., 

- tinklinio - St. Tomas
|| Moore gimnazijoje, 150 E.5-th St

ĮĖJIMO BILIETUS jau dabar galima įsigyti pas 
|| Sporto Klubo narius. Yra platinami ir sporto 

marškinėliai su liet, žaidynių Įrašais. į visas žai-
| dynes Įėjimas nemokamas.

Dėl informacijų skambinti Leonui Meškauskui, 
Tel.: (416) 544-2749, arba Rimui Šiūliui, tel.: 
(416) 389-5112.

Dalyvaukime visi šioje didžiojoje lietuvią spor>> 
tininkų sukaktuvinėje šventėje!

i Hamiltono Sporto Klubas KOVAS

| MUVJK14
----- -J SPECIALYBES:
• BATŲ TAISYMAS
9 DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
9 ADYMAS AUDIMU
9 MARŠKINIŲ SKALBIMAS
9 UŽUOLAIDŲ VALYMAS
9 SAUGOJIMAS (STORAGE
9 ZOMŠAS

495-90® AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Villa Emard
766-2667

1986. IV. 17

SENJORŲ SUEIGA
Balandžio 3 dienos ket

virtadienio popietėje Jauni
mo Centro salėje vyko sen - 
jorų mėnesinis susirinki - 
mas. Jis buvo kiek skirtin
gas nuo kitų, nes jame do - 
minavo velykinė nuotaika. 
Atvykusieji buvo apdovano
ti įvairių spalvų velykiniais 
margučiais, kurių stiprumą 
galėjai bandyti su draugais, 
o Klubo pirmininkas sudarė 
komisiją nustatyti geriau
siam menininkui -kiaušinių 
margintojui.

Akį traukė ant stalo išdės
tyti keli tuzinai meniškų 
margučių. Atidaręs susirin
kimą, Klubo p-kas K. M i k- 
š y s pristatė dienotvarkę, 
kuri buvo priimta be patai - 
sų. Sekretoriaus A. M in
gė 1 o s perskaitytas pra
ėjusio susirinkimo protoko
las taip pat buvo priimtas 
be pataisų. Tačiau Pirminin
kas pastebėjo, kad numatyta 
filmą apie Lietuvą nebus ro
doma, nes nėra asmens, ža - 
dėjusio filmą čia pristatyti 
ir rodyti.

Dalinantis įspūdžiais apie 
Klubo reikalus, vienas kal
bėtojų pastebėjo, kad jis 
skaitęs "Draugo" dienrašty
je, jog senjorų Klubo pa
skirta 200 dol. suma Litua
nistikos Katedrai, esanti 
"Rambyno" Klubo auka. 
"Rambynas" yra tik lietuvių 
vardu pavadintas ir pastaty
tas daugiabutis namas. Mūsų 
Klubo p-kas dar pažymėjo, 
kad "Rambynas" tvarkosi 
atskirai ir nieko bendro ne
turi su Senjorų Klubu.

Dienotvarkę išsėmus, tuo 
pačiu laiku savo davinius 
paskelbė ir margučių deko
ravimo komisija. Pirmos 
vietos laimėtoja tapo narė p. 
Pusdešrienė, antros- 
nariai p. p. T ė v e 1 i a i ir 
trečios- narė p. Lukošie - 
nė .-m‘/Laimėtojai buvo apdo
vanoti kiekvienas - lietu - 
viška knyga. Kiaušinių deko
ravimo sąraše figūravo 10 
pavardžių.

Pirmininkas pakvietė vi- - kiečių-rusų mūšių laukai, ku- 
sus vaišintis specialiai šiai 
dienai skirtais patiekalais.

Šių metų vasariu io- ras minepme jvionTreaiyie. uiriguo|a i ev. Milox, grojant 
talkinant muz. A. Stankevičiui. Prie pianino Vilija LukoseviČiutė.

žinomą buv. Sovietų Rusijos 
valdovą Staliną.

Buvo šiek tiek parodyta vo-

kės vaizdus. Matėsi ir Auš - 
ros Vartų koplyčia su dau
gybe žmonių viduje ir jos a- 
pačioje. Dar gyvenant nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
žinoma, kad rusams Vilnių 
grąžinus Lietuvai, į Vilnių 
buvo siunčiama Lietuvos ka
riuomenė. Dabar šis vaiz - 
das buvo matomas filmoje, 
stebint didelį kiekį kariuo
menės, žygiuojančios pėsčio
mis, gurguolėse ir važiuo - 
j ant tankuose. Matėsi sa
liutuojantis ir buv. Lietu - 
vos kariuomenės vadas St. 
Raštikis. Iš buvusių valdžios
atstovų matėsi buv. min.p-kas ckies"bus galima pasivaikš- 
Antanas Merkys ir buv. prez. 
Antanas Smetona, besikalbąs 
su keliais vyrais.

Gana gražūs Kauno mies
to vaizdai, kuriuose domina - 
vo senoji miesto dalis, buvu
sieji Kauno Miesto Savival - 
dybės Rūmai ir dalis kitų 
pastatų.

Skaudus, vaizdas geroko 
skaičiaus žmonių lavonų,ke
lių pakaruoklių ir traukinių, 
judančių Sibiran su pilnais 
vagonais mūsų tautiečių. 
Momentui teko pamatyti buv. 
Anglijos min. p-ką Churchill, 
-su dideliu cigaru burnoje , ___________ __ ____________
•JAV buv. prez. Roosevelt5ą Ir kaujant Hamiltono Lietuvių

Žūklautojų ir Medžiotųjų 
Klubui GIEDRAITIS.

Varžybos vyks

Pagaliau įvyko lyg ir ste
buklas: baigiant užkandžius, 
pro duris įžengė žmogus su 
žadėta filmą. Jis tuojau nu
skubėjo ją paruošti, o sve
čiai dar panaudojo tą laiką 
kavutei ir pyragaičiams ra
gauti, ir skubėjo užimti tin - 
karnas vietas stebėti Lietu
vos vaizdus.

Pagaliau baltame ekrane 
pasirodė pirmiėji Lietuvos 
gamtovaizdžiai, nespalvotoje 
filmoje, vardu " Lietuvos bas ruošia ekskursinę ke- 
Tragedija 1941 m. ", paaiški- lionę Montre^Iin trims die
niniai anglų kalba- Matėme noms BIRŽELIO mėn. pabai- 
Vilniaus miesto dalį su Ka - goję, jeigu atsiras reikalin- 
tedra ir varpine- bokštu ir gas keliautojų skaičius. Šiuo 
mažo masto miesto apylin - metu užsiregistravo tik 20

riųose buvo šaudoma pa
trankomis.

Prieš pabaigą filmoje bu
vo kalbama apie latvius ir 
estus. Buvo ir daugiau vaiz
dų, tačiau sėdinčiam kiek 
toliau, sunku buvo viską nu
girsti ir pamatyti.

Pirm. K. Mikšys padėkojo 
filmos demonstruotojui, žiū
rovams už atsilankymą ir 
vaišių paruošėjams už jų di
delį darbą.
PENSININKŲ IŠVYKOS

Hamiltono Pensininkų Klu-

h D F C U C D INSURANCE &
V E. O al b REAL ESTATE BROKERS

233-3314 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B IKS 
Lietuvių kolba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 r. v. , iaitodtaniais 9 v.r. — 12 v*p.p.

Nerys oi "Bottor Business” Bure

patarnavimas - greitas ir tikslus i

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

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

TEL: 533-3531 

narių. Kelionė kainuos tik 
$140 asmeniui. Norintieji 
vykti prašomi PASKUBINTI 
UŽSIREGISTRAVIMĄ, kad 
vėliau neprarastume gali
mybės gauti autobusą ar 
vietas lėktuve.

Rugpjūčio pabaigoje pen
sininkai vyksta ! EXPO 86. 
Buvo galima sudaryti tiktai 
26 asmenų grupę. Vykstama 
visai savaitei. Parodos ap
žiūrėjimui yra skirta 3 die
nos. Kitas laikas bus sunau
dotas Vakarų Kanados ap
žiūrėjimui- gražios vasar
vietės Banff, kalnuose- "Ro-

Gintaro Ansambliui , 
Nuotr. D.N. Baltrukonio

sporto šakose. Šalia sporto 
varžybų vyks ir pasilinks - 
minimo - žaidynių šokiai - 
GEGUŽĖS 3 d. , 7 vai. vaka - 
re, St. Elizabeth Hall, 307 
John Str. North. Bilietai pla
tinami Jaunimo Centro sa ~ 
Įėję. Kartu platinami ir 
sporto baltinukai(T shirts ), 
kaina - 7 dol. Tai daro
ma KOVO 35 metų jubiliejui 
ir šioms sporto žaidynėms 
prisiminti.

o " VILNIAUS " ŠAULIŲ 
RINKTINĖ S KANADOJE su
važiavimo proga vyks KON
CERTAS - POKYLIS su šo - 
kiais Jaunimo C e n t— 
r e, Hamiltone BALANDŽIO 
26 d. .šeštadienį, 7 vai. va
karo. Visi kviečiami daly - 
vauti.

čioti,’ kur keliautojai užke
liami spec, automobiliu. La
bai jdomus ežeras vardu 
Lake Louise. Kelionė žada 
būti j domi.

Dėl pirmosios ekskursi - 
jos prašoma kreiptis pas p. 
Klevą ir p. Navicką.

Z. Pulianauskas

SPORTAS IR ŠOKIAI
Hamiltono Sporto Klubas 

KOVAS, švęsdamas savo 
veiklos 35 m. sukaktį, ruošia 
36-tąsias Šiaurės Amerikos 
Sporto Žaidynes GEGUŽĖS 

.2,3 ir 4 dienomis, talkinin-

keliose

• Toronto AITVARAS kovo 
16 d. viešėjo Hamiltone, pa
kviestas mūsų "Aukuro" su
vaidinti hamiltoniečiams ga
na įdomią 3 veiksmų kome
diją A. Kairio "Sidabri - 
nę Dieną". Režisavo Aldona 
Dargytė~Byszkiewicz. Žiū
rovų buvo tik apvali šimti
nė, tačiau manoma, kad vai
dintojai nuostolio neturėjo. 
Vaidinimas vyko Jaunimo 
Centro salėje, žiūrovus 
linksmino aštuonetas artis
tų. Jų lauksime ir kitą kar
tą.

STALO TENISAS
Paskutinis nepriklausomos Lietuvos stalo tenisinin

kų pasirodymas buvo 1937 m. pasaulio pirmenybėse Aus
trijoje, kur jie laimėjo 8-10 vietą, kartu su Prancūzija ir 
Rumunija. Lietuva tada nugalėjo Egiptą 5-O, Vokietiją - 
5-O, Belgiją 5-1 ir Prancūziją 5-O, o pribš pasaulio ano 
meto meisterį JAV pralaimėjo 1-5.

Geriausiai žaidė VARIAKOJIS ir DZINDZILIAUSKAS. 
Variakojis nugalėjo garsų vengrą SZAfiADOS, tas pats 
Variakojis ir Dzindziliauskas nuvainikavo Lenkijos meis
terį EHRLICHT’ą.

PABALTIJO pirmenybėse KAUNE .1936 m. Lietuva 
nugalėjo Latviją 8-1 ir Estiją 7-2.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sųliningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui ar taisymui skambinkite: 364-1470

(Hi

FUNERAL HOME
J. F. Wilson &Sons Inc.

!l23 Mop I. Blvd. 5784 V*rdun Av 

Chateauguytl Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel; 767-9956

MK* 
7 psl.



VISI KVIEČIAM DALYVAUTI

MOTINOS DIENOS

O

Montrealio GINTARO Ansamblio veteranai ir Montrealio Lietuviu 
Choras atlieka VASARIO 16—tos programą Verduno gimnazijos sa
lėje. Diriguoja muz. A. STANKEVIČIUS. Nuotr. N.D. Baltrukonio.

• SIMONE LIS Eric susižieda
vo su Marie Mustillo.

MINĖJIME
GEGUŽĖS 13 d. SEKMADIENI P° H *<«l. pamaldų

Priėmimų salė 2—me aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

BALYS KASPERAVIČIUS- 
SUKAKTUVININKAS

Balandžio 11 d., Aušros 
Vartų Parapijos salėje, šau
lių, draugų ir artimųjų bū - 
relyje Balys K a s p e r a - 
v i č i u s buvo pasveikintas 
ir pagerbtas savo 70- ties 
m. amžiaus sukakties pro - 
ga.

Jį sveikino Tėv. J. Kubi
lius, S. J., kleb. J. Aranaus -, 
kas S. J., įvairių organizaci - 
jų atstovai. Gavo ir dovanų . 
Visi pasivaišino puikia va - 
kariene.

Balys Kasperavičius nuo 
seno yra ’’Nepriklausomos 
Lietuvos" savaitraščio rė - 
mėjas ir Valdybos Revizijos 
Komisijos narys.

Geriausi jam linkėjimai.
• SMILGEVIČIUS Kazimie
ras minėjo savo vardines 
gausiame draugų būryje. Bu
vo pasveikintas ir gavo įvai
rių dovanų.

• KISIELIUS Mark ir žmona, 
gyv. Brookville, Ont. , susi
laukė dvynukų- pirmagimių 
dukrelės ir sūnelio.

Justinas ir Rūta Kisieliai , 
gyv. Montrealio priemiesty - 
je Ville Brossard, džiaugiasi 
vaikaičiais.
• Klubas RŪTA ruošia eks
kursiją į PUTNAM’ą pas Se
seles š. m. BIRŽELIO mėn. 
2-3-4-5 dienomis.
F*.......................‘ 1 1 —.—N

DrJ. MALISKA 
d. d. s;

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St. W.
Suite 600.. Montreal. P.Q.

'el. Bus.: 866 -8235
Namu : 761-4675

c. I. B.

M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINĖ

Tel: 288-9646

TONY
MEMBER

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

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

• Didelis pasirinkimas gatavų.Paltu
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuva ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A
Montreal, P-Q. &H3A 2G6_________

STUDIOl Hi22^QueenMary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel.: 481-6608

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS

PETRAS ADAMONIS

Komercinio, privataus turto, automobiliuTierUflIŲ lifflVj WWlUfHWHIf

atsakomybės, gyvybės draudimas |
Onr_ą_ _y 9jį, i J JUL 2. _ LZA^-jC.’—

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

TIL. 727 - 3 120 Namų 376 -378 1

Albertas N O R KE L I 0 N AS, BA C.S.£., I.B.

e GAISRAS o AUTOMOBILIAI o ATSAKOMYBE • GYVYBĖ o 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L.7

Dr Philip Stulginski 
D.D.S.

Dantų gydytojas - chirurgas
8606 Centrais, coin corner 4Se eve.

Mite 209. 3B4-46M

Tel: 364-4658

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

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

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

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal, P.Q. H3B 2G2 
Tel. (514) - 871-1430

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

ROBERT BERNOTAS B.Com
Tel. darbo : 871-1430

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI
ruošiamas

SPAUDOS BALIUS
GEGUŽĖS 3 d. ŠEŠTADIENĮ 7 vai. v.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve, Montreal,

PROGRAMOJE: “PAVASARIO” Mergaičių Choras, vadovauja INGRID TARK 
' • Karšta vakarienė • Visokių rūšių gėrimai • Loteri

ŠOKIAMS GROS : Digital Compact Disc - Laser Pick Up

• Premijuojami šokiai •

ĮĖJIMAS : $ 10.00
pensininkams $7,— jaunimui - $5.r-

"NL ” SPAUDOS BENDROVĖ

VISI MALONIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI I

e A. PATAMSIS, atsiliepda
mas { "NL" Namų Remonto 

^ Vajų, atsiuntė $ 1OO. Nuo - 
širdžiai dėkojame. "NL"
• BURČIKIENĖ Marija pa
aukojo L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos bibliotekai 60 lietu
viškų vertingų knygų. DĖKO
JAME. Valdyba
• KANADOS LIETUVIU DIE
NŲ koncerto ir vakaro 
programų reikalais jau yra 
buvę keliolika posėdžių. Šio
mis dienomis bus paskelbta 
iš kitur atvykstančių grupių 
sąrašas.

Kelionė autobusu, nakvy - 
nės ir maistas $12O(kanad.) 
asmeniui.

Numatyta nuvežti į gra
žias vietoves New Port'e ir 
J apsipirkimų centrą.

Registruotis pas Valdybos 
narius IKI BALANDŽIO i 
mėn. 30 d. , {mokant $50, - I 
arba ir visą sumą. d

• SESELĖ PALMYRA ruošia 
vaikus Pirmajai Komunijai , 
kuri pramatyta per Motinos 
Dieną, GEGUŽĖS 11 d.

ĮĖJIMAS : laisva auka
RUOŠIA : MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

A. V. PARAPIJOS SALEJE 
1465 rue de Seve, Montreal.

Meninu Programa — atlieka Lituanistinės Mokyklos 
mokiniai

ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.Q. 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

FOTO M. L.S

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

APDRAUSTAS
Savininkas : JOHN OSKOWICZ

3351 Belak St., Montreal, Que., H2A 2A5 
Telefoną*: 721-9496

MONTREALIO 
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8 
TEL.: 766—5827; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD.
ir ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DESEVE 3907 A ROSEMONT Sv.KAZIMIERO 

PARAPIJA
9:00-3:00

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

10:30-12:30

4:00-8:00

2:00-6:00

PIRM. ANTR. TREČ.

KETVIRTADIENIAIS

PENKTADIENIAIS 

SEKMADIENIAIS

DUODAME VISUS BANKINIUS
10:30- 12:30

PATARNAVIMUS
AKTYVAS VIRŠ $ 17,000,000. REZERVAS $ 600,000.

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”.

RESTORANAS
KOSCHS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BROCHETTERIE” -

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama

Automobilių nuoma 
Naujų ir vartotų 

pasirinkimas 
Pardavimas ir 
Aptarnavimas 

5987 Verdun Ave., Verdun, P. Q, H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & CČTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

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.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

B.Com
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