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ATOMINĖS JĖGAINĖS 
KATASTROFA SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Š.m. balandžio mėn. 26 
d. (nors data, laikraštį spaus
dinant , dar nebuvo Krem
liaus oficialiai patvirtinta), 
Chernobyl'o branduolinėje 
jėgainėje, esančioje apie 100 
kilometrų į šiaurę nuo Ukra
inos sostinės Kijevo, įvyko 
dar Kremliaus nepaaiškinta 
nelaimė ir milžiniški kiekiai 
radioaktyvių dujų buvo iš - 
mesta atmosferon. Sovietų 
valdžia apie įvykusių nelai
mę paskelbė tiktai po pus
antros dienos, kai Švedijos 
radiacijos stotys ėmė prane
šinėti atmosferoje nuolat 
didėjantį kiekį nuodingų me
džiagų. Dar po keliolikos 
valandų Kremlius patvirtinu 
kad Ukrainoje įvykusiu didelė 
katastrofa ir prašė Švedijos 
ir Vakarų Vokietijos atsiųsti 
specialistų, kurie padėtų už
gesinti jėgainės viduje tebe
degantį grafitų, naudojamų 
branduolinės reakcijos kont
roliavimui. Viena jėgainė 
tikrai sunaikinta. Paskuti
nėm žiniom, grafitas dar 
dega ir vis dar kyla atmos
feron radioaktyvinės dujos. 
Tų nuodingų dujų pirmieji 
debesys iš Chernobyl'o vėjo 
buvo nunešti per dalį Lenki
jos ir dalį Lietuvos ir per 
Baltijos jūrų į Švedijų, 
Norvegiją ir Suomijų. Dujos 
tačiau pasiekusios, pagal 
vienos žinių agentūros prane
šimų, ir Danijų, Estiją bei 
Latvijų. Sovietų radijas ir 
televizija tvirtina, kad žuvę 
vos keli žmonės, kad iš jė
gainės apylinkių gyventojai 
išvežami į saugesnes vietas 
ir kad paliestieji radioakty- 
vinių dujų, esu gydomi. Tuo 
tarpu laisvajame pasaulyje, 
laikraštį spausdinant, gautos 
tokios žinios: šioje iki šiol 
didžiausioje pasaulyje atomi
nės jėgainės katastrofoje 
esu žuvę jau virš dviejų

tūkstančių žmonių pačioje 
jėgainėje ir artimiausiose 
apylinkėse, dešimtys tūkstan
čių žmonių buvę jau evakuo
ta ir tūkstančiams gręsia 
visokios sveikatos komplika
cijos, net mirtis, po mėne
sių ir metų. Be to, Kijevo 
miesto (turinčio 2 su puse 
milijonų gyventojų) vandens 
baseinas ir net Dniepro u- 
pės vanduo esųs užterštas 
radioaktyvinių nuodų ir to
dėl netinkamas gėrimui. Ly
giai taip pat ir pati derlin
giausia žemė Ukrainoje gali 
ilgam laikui būti netinkama 
žemdirbystei. Vakarų pasau
lis pasipiktinęs, kad sovietai 
pervėlai pranešė apie nelai
mę ir dar vis bando nuslėp
ti tragedijos nepaprastų ap
imtį. Daugiau ir, tikėkimės, 
tikslesnių žinių galėsime pra
nešti kitame numeryje. Ga
lima dar paminėti, kad vi
sai neseniai viename propa
gandiniame žurnale, skirta
me Amerikai, sovietai di
džiavosi ta pačia jėgaine, 
tvirtindami, kad joje negalin
ti atsitikti jokia nelaimė 
per dešimt tūkstančių metų.

IZRAELIO ATSARGOS 
GENEROLAS SU SĄMOKSLI
NINKAIS SUIMTI UŽ JAV 
GINKLŲ KONTRABANDĄ

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad š.m. balandžio 
mėnesio antroje pusėje buvo 
suimta septyniolikos asmenų 
gauja, bandžiusi net už tris 
su puse bilijonų dolerių nele
galiai nupirkti moderniausių
jų Amerikos ginklų ir juos 
nugabenti į Iranu. Tai būtų 
buvusi pati didžiausia ginklų 
kontrabanda JAV-ių istorijo
je. Sukčių gaujai vadovavo 
buvęs Izraelio kariuomenės 
generolas Avraham Bar-Am, 
52 m. amžiaus, pasitraukęs 
iš aktyvios karinės tarnybos 
Izraelyje 1980 metais. Dalis 
gaujos dalyvių yra taip pat 
Izraelio piliečiai. Jie bandė 
nupirkti ir nelegaliai išgaben

ti lėktuvus, tankus, raketas pie Kremliaus drumstų veik- dalinys, nes jis taip pat su- kad pacientas buvęs alkoho-
ir kt. Izraelio ats. gen. Bar- lų paskelbtos Izraelio spaudo- teiks apsaugų tuo pat metu likas. Jis nenustojęs gerti
Am su keliais kitais buvo je. Pirmoji tvirtina, kad vykstančiai septynių valsty- net šeimos prašomas ir gydy-
suimtas Bermudoje. Tuojau Kremlius savo įvairiems pa- bės galvų konferencijai, ku- tojas dr. Johnson įspėjęs
po suėmimo pareiškė, kad tarėjams Libijoje patarė lai- rioje dalyvaus ir JAV prezi- Hudson'ų, kad jeigu jis ne-
ginklus bandė pirkti su Izrae- kinai pasišalinti kelias die- dentas Ronald Reagan'as. nustosiųs gerti, tai mirsiųs.
lio valstybės žinia. Tų pa- nas prieš amerikiečių bom- Imperatoriaus valdymo Kiti liudininkai anksčiau liu- 
reiškimų jis padarė Izraelio bardavimų. Tokių sovietų jubiliejaus proga į iškilmes dijo, kad tų dienų, kai jisai
radijo stočiai. Ta pačia pro- techninių patarėjų Libijoje yra pakviesta 6000 japonų, vežė prekinį traukinį, Hud-
ga jis reikalavo, kad Izrae- esama apie 2000. Kaip tik- atstovaujančių įvairiausius son'as atrodęs blaivas,
lis jo neperduotų JAV-ėms, tai dėlei to, esu nė vienas luomus bei profesijas, ir • • .
nes tuo atveju jis ’amerikie^ rusę nebuvęs užmuštas, daug užsienio atstovę. Te- PRIĖMĖ MIRUSI į
čiams viskų pasakysiaęs . Kremlius nenorėjęs jokių kančios saulės ordinu apdova- Amerikiete Wally Simp
Ats. gen. Bar-Am turėjo tiesioginių susikirtimų su noti 54 užsieniečiai, jų tar- son» kurių vesdamas Didžio-
su savim laiškų, pasirašytų Amerika. pe ir 5 Kanados piliečiai. sios Britaniios karalius Edu-
Izraelio gynybos ministerio Antrųjų žinių suteikė ne- ardas VIII atsisakė savo ša-
Yitzhak Rabin'o, leidžiantį seniai iš Sovietų Sųjungos REIKŠMINGAS DAKTARO lies sosto, buvo palaidota
jam užmegzti kontaktus dėl išleistasai disidentas Anatoly LIUDIJIMAS Anglijos karalių F rogmore
oficialaus ginklų supirkimo. Ščaransky. Po mėnesio tylos, Š.m. vasario mėn. 8 d. kapinėse, esančiose Windsoro 
Izraelio vyriausybė tuoj pra- jis aplankė Izraelio parla- įvykusioje traukinio katastro- karališkajame parke. Jinai 
nešė, kad apie Iranui perka- mentų (Knesset) ir jo atsto- fojė ties Hinton (Albertos palaidota šalia savo vyro 
mus ginklus ji nieko nežino- vams pasakė, kad jie turį provincijoje), kurioje žuvo Windsoro kunigaikščio ir bu- 
jo. Tačiau Izraelio šaltiniai vienu balsu kalbėti apie so- 23 žmonės, jų tarpe 7 trau- vusio karaliaus, nes taip sa- 
patvirtino, kad Irak'as ir vietų žydų likimų, nes Gor- kinio įgulos nariai, buvo nu- vo testamente prašė kuni- 
Iran'as esu žydų valstybės bačiov'as esųs lyg Mozės statyta, kad į keleivinį trau- gaikštis ir taip jam buvo 
priešai, todėl Izraelis esųs laikų egiptiečių faraonai, kinį įvažiavusio prekinio pažadėta dabartinės Anglijos 
suinteresuotas tų dviejų vals- kurie taip pat laikė žydus traukinio buvo nekreipta dė- karalienės.
tybių karo pratęsimu ir iš vergijoje ir neleido jiems mesio į signalų, reikalaujan- Betgi karališkieji rūmai 
šių dviejų, Irakas esųs Izra- grįžti į savo gimtų šalį. tį nuošalės bėgiuose esančio nedovanojo. 1936 metais 
eliui pavojingesnis. traukinio sustoti. Vienas iš Eduardas VIII buvo privers-

Visa kontrabandininkų JAPONIJOS IMPERATORIAU! prekinio traukinio teišlikęs tas atsisakyti sosto, nes ka- 
gauja š.m. balandžio mėn. VALDYMO SUKAKTIS gyvas konduktorius, tuojau šališkieji rūmai ir Didžiosios
22 d. buvo New York'o teis- Dabartinis Japonijos im- po susidūrimo buvo pasakęs, Britanijos vyriausybė nesuti- 
m* ,'•'’Itj.nta sumoksiu nele- aeratorius Hirohito valdo kad garvežio mašinistas tur- ko, kad du kartu persiskyru- 
galiai pirkti ir gabenti ame- Japonijų jau 60 metų. Joks būt buvo užmigęs ir todėl s* ponia Simpson pasidarytų 
rikiečių ginklus į Iranų.Anot kitas gyvųjų monarchų pašau- pravažiavo raudonų sustoji- Anglijos karaliaus žmona, 
Reuterio agentūros, Izraelio lyje taip ilgai nėra savo kraš- mo signalo šviesų. Vėliau taigi, karaliene. Todėl ir 
vyriausybė esanti susirūpinu- to valdęs. Nors modernio- teisme jis tų savo pasisaky- ant Jos kapo paminklo tėra 
si, kad ši skandalinga afera sios ir demokratiškosios da- mų atšaukė. Dabar gi tame įrašyta "Wallis, Windsoro 
nesugadintų santykių su JAV-bartinės Japonijos piliečiai pačiame vis dar tebevykstan- kunigaikštienė", bet be kara- 
ėmis. Atrodo, kad tuo jau ir nebelaiko imperatorių die- čiame teismo apklausinėjime Bekojo HRH - Her Royal
pasirūpinta, nes Šiaurės A- viška būtybe, bet jį labai medicinos gydytojas dr. Bri- Highness - kreipinio raidžių,
merikos spaudoje skandalas gerbia, kaip ilgos ir svar- an Johnson paliudijo, kad
tik nežymiai paminėtas, nu- bios savo tautinės bei religi- žuvęs traukinio mašininstas .
kišant jį į pačius paskuti- nės tradicijos saugotojų ir Jack Hudson buvęs jo pači- * Min. p-kas Brian Mairo
nius puslapius. simbolį. Tuo pačiu metu bu- entas ir jis jį gydęs nuo ai- neY paskyrė Lt. -Gen. Paul

vo atšvenčiamas ir 85-tasis koholizmo. Hudson'ui jis pa- Manson, 52 m. amžiaus, nau-
IZRAELIS IR ŠČARANSKIS imperatoriaus gimtadienis, daręs vidurių operacijų, kuri juoju Kanados Gynybos Šta -
APIE KREMLIŲ Iškilmę saugojo didžiausias buvo reikalinga dėlei to, bo viršininku.

Dvi įdomios istorijos a- japonų istorijoje policijos PRANE$A ELTA- '

KULTŪROS TARYBOS PREMIJA OPERAI IR DAILEI
JAV LB Kultūros Taryba 1985 m. Teatro Premijų 

paskyrė Chicagos Lietuvių Operai savo posėdyje, 
š.m.balandžio mėn.3 d.

Chicagos Lietuvių Opera išaugo iš 1949 m.susior
ganizavusio Chicagos lietuvių vyrų choro. Kiekvienais 
metais choras davė po kelis koncertus įvairiose lietuvių 
gyvenvietėse. Pirmosios operos Verdi "Rigoletto" spek
taklis įvyko 1957 m. Nuo tada kasmet paruošia po vie
nų operų.

Šis sambūris išaugino profesinio pajėgumo mišrų 
chorų. Spektakliuose yra dainavę pajėgiausi mūsų solis
tai. Sunkų spektaklių organizavimo lėšų telkimo darbų 
atliko buvę pirmininkai. Taip pat prie operos pastatymų 
savo darbu yra daug prisidėję dirigentai,režisoriai,daili
ninkai ir eilė kitų

$1.000 premija Chicagos Lietuvių Operai bus 
įteikta Vl-je Premijų Šventėje š.m.gegužės mėn. 17 d. 
Bostone.

Premijos mecenatas- Lietuvių Fondas.
JAV LB Kultūros Tarybos Dailės Premija paskirta 

dailininkui Romui Viesului. Jis buvo tris kartus pagerb
tas Guggenheimo stipendija. Jis taip pat buvo pirmasis 
JAV dailininkas, gavęs Tamarindo stipendijų. Yra daly
vavęs daugelyje tarptautinių parodų JAV ir kituose kraš
tuose. Jo darbų yra įsigiję daugelis muziejų pasaulyje. 
Yra surengęs daugelį individualių parodų lietuvių koloni
jose, parašęs eilę straipsnių meno klausimais mūsų spau
doje. Jo vėliausias įnašas yra Šv.Kazimiero 500 metų 
mirties sukakties pašto ženklas Vatikane ir iliustracijos 
Vergilijaus knygos vertimui "Georgikos".

Romo Viesulo bendradarbiavimas mūsų kultūrinia
me gyvenime ir jo įnašas į lietuvių kultūrų, jos iškėli
mas tarptautinėje plotmėje daro jį ypatingai vertu kan
didatu 1985 m.JAV LB Kultūros Tarybos Dailės Premi
jai.

Premijos komisijų sudarė: dail.Pr.Lapė.dail.V.Viz- 
girda,dail. K. Varnelis.

Premijos mecenatas- Lietuvių Fondas.Premija bus 
įteikta Bostone,gegužės mėn. 17 d.B o s t o n e,VI-toje 
Premijų Šventėje.

IŠ BERNO KONFERENCIJOS
Š. m. balandžio 15 d. Bellevue-Palace patalpose, 

Berne, Šveicarijoje, prasidėjo Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo (ESB) konferencija - ekspertų susirinkimas 
svarstyti žmonių ryšių klausimus. Konferencijų atidarė 
Šveicarijos prezidentas Alfonse Ėgli.

Šioje konferencijoje dalyvauja VLIKO pirm. dr. 
K. Bobelis, (JAV), Algis Bobelis (JAV), Algis Klimaitis- 
(Šveicarija), bei inž. Adolfas Venskus ir Birutė Venskuvie- 
nė (Paryžius). Visiems duotas NGO (nevyriausybinių orga
nizacijų) dalyvių statusas.

Kovo mėnesį 27-ių valstybių užsienio reikalų mi- 
nisteriams išsiuntinėtas VLIKO memorandumas apie "žmo
nių ryšius Sovietų okupuotoje Lietuvoje", vėl buvo pada
lintas ESB konferencijos delegatams, bei išdalinta kita 
informacinė medžiaga apie Lietuvų.

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferenci
jos proga, Berne suruošta ir "kontra-konferencija", pasiva
dinusi Resistance International vardu. Joje dalyvauja so
vietų užimtų kraštų tautybių atstovai. Šios konferencijos 
iniciatoriai - Andrei Sakharov Institutas, Vladimir Bu
kovsky (JAV) ir kiti. Susirinkimai vyksta Burger viešbu
tyje.

Balandžio 14 d. Resistance International atidarė 
savo konferencijų, kurioje JAV ambasadorė Šveicarijoje, 
Faith R. Whittlesey padare pareiškimų ir perskaitė prez. 
Reagan'o telegramų - sveikinimų. Vakare dr. K. Bobelis 
su lietuvių delegacija dalyvavo ambasadorės Whittlesey 
suruoštame priėmime.

Balandžio 15 d. prieš prasidedant oficialiajai ESB 
konferencijai, Resistance International susirinkime tauty
bių atstovai davė savo pranešimus. Lietuvių vardu kalbė
jo dr. K. Bobelis, estus atstovavo Maido Kari (JAV) ir 
latvius - dr. Linards Lukss (Kanada).

Balandžio 15 d. numatyta Pabaltiečių, Pasaulinės 
Santalkos spaudos konferencija.

Didžiausias katalikų dienraštis Šveicarijoje, Die 
Ostschweitz, šeštadienį, balandžio 12 d. įdėjo straipsnį 
apie VLIKO informacinį biurų Bern'e. Nord-Deutsch 
Rundfunk panaudojo A. Klimaičio paruoštų spaudos prane
šimų apie VLIKO dalyvavimų Bern'o konferencijoje.

Iš Šveicarijos dr. K. Bobelis vyksta į Londonu pa
sitarimams su Didž. Britanijos Lietuvių Sųjunga apie 
VLIKO organizuojamų lapkričio mėnesį kelionę į Vienos 
konferencijų bei VLIKO Seimą Londone.



Ui Lietuvos išlaisvinimą? Ui ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyauti au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne—’ 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

ANTANO MONČIO SKULPTŪRA

Putinas 
MOTINAI

Tas vakaras, kaip krikštolas, o tolyje varpai.
Tokį, motute, vakarę ir tu mane supai...

Pro langę saulė leidosi pašvaiste ugnine, -
Tu poterį kalbėdama, meldeisi už mane, 

Kad aš užaugčiau didelis ir sveikas ir gražus - 
O saulė žarstė vygėje tuos žėrinčius dažus.

Paskui atėjo sutemos, juoda rudens naktis.
Lig ryto alpo motinos nerimstanti širdis.

Kai išklydau iš tėviškes, atsimenu gerai, 
Galulaukės arimuose liepsnojo vakarai...

O kai grįžau pavasarį, su paukščiais iš piety, 
Audringi rinkos debesys ant tėviškės skliautų.

Radau tave palinkusię, kaip obelį laukuos.
Ne, nebedaug tau nemigę gegutė iškukuos...

Ak, rodos, vakar - užvakar, motut, mane supai, 
O štai, tę tylų vakarę tau skambina varpai...

Motinos Dienai
V. Boc i tinas

Prasmingasis Motinos Dienos minėjimas Amerikoje 
buvo pradėtas 1908 m. Philadelphia mieste. Po šešeto 
mėty, Kongreso nutarimu, gegužės mėnesyje jau visame 
krašte buvo minima Motinos Diena. Tai buvo vienas iš 
didžiausių žmogaus asmenybės sužibėjimų ty asmeny tar
pe, kurie suprato ir iškėlė tę mintį.

„ „ Motina jos Dienoje iškeliama ne tik kaipo gyvy
bės davėja. Gimdymo biologinis vyksmas yra gamtos pę- 

.sįsąkyrnąs ne tik žmoguje. Tačiau tik motina, nuo pat 
pradžios paveikia kūdikį savo dvasia, kuria jame asmenį. 
Su meile ir pasišventimu, tik motinai jaučiamais būdais, 
ji savo atžalai atsiduoda, - net tai atžalai nutolus, ta
pus keleiviu šioje žemėje, ir negirdint ilgesyje jos laimi
nimo, nematant jos vienatvėje džiūstančių ašarų.

Čia yra motinos didybė. Čia jos įprasminimas. 
Tai nepalyginamai reikšmei atžymėti ir priminti, moti
noms skiriama ta diena.

Geros valios žmonės nuo neatmenamų laikų žinojo 
motinos kilnumę, nustelbiantį kasdienines vertybes. Ras
tume nepaprastų pavyzdžių, kaip motina aukojasi. Nesta
tydama jokių sęlygų, motina atiduoda viskę. Amerikie
čių literatūroje randama prancūzų kilmės baladė, kurioje 
sakoma: - "Apakusi© meilėje vyro mylimoji, buvo vis 
nepatenkinta". Pagaliau ji pareikalavo, kad šis jai atneš
tų savo motinos širdį. Sūnus nužudo metinę, išplėšia šir
dį, ir skuba atgal. Kelyje suklumpa arklys, žudikas virs
ta iš balno, - ir ta, aplipusi žemės dumblu motinos šir
dis, klausia: - "Sūneli, ar užsigavai?"

Paul Valery, prancūzų poetas, apie Gabrielę Mist
ral, Nobelio premijos laureatę, sako: -"Niekas, niekuo
met nėra anksčiau taip dainavęs apie vaikę, kaip šioji 
moteris."

Mūsų literatūroje perdaugelį metų buvo ir dabar 
dar mokomai pasakojami Kęstučio ir Birutės romantiš
kas susitikimas ir vėliau, Birutės, Vytauto Didžiojo moti
nos vaidmuo. Ta tema galėtų daugiau susidomėti mūsų 
busimieji "pietariai", - istorinių romanų rašytojai.

Vėlesnėje mūsų literatūroje, tarp kitų, motinos 
pilnas vaidmuo nusakomas Marijos Pečkauskaites aprašy
tame "Sename Dvare".

Prof. A. Maceina apie Motinos Dienę pasisako, 
kad ji yra pilna prasme - moters kūrybos šventė. Poezi
joje mūsų poetai tikrai nėra motulės pamiršę, teisingu 
žodžiu ją. papuošė, net mistikos šydu apvilko.

Motina yra tautos ramstis. Jei normaliai gyvenant 
namai ir visa miela, sava aplinka yra motinos talkinin
kai savo vaikų tautiniame auklėjime, tai okupacijoje, 
ar tremtyje - taurios motinos jaučiamos užduotys tampa 
milžiniškos.

Žmogaus prigimtis neleidžia savęs ir savųjų neigi
mo. Tie, kurie aiškina, kad šeimos tautiniame ir religi
niame auklėjime "aplinka daro ir atiks savo", todėl esę 
neverta stengtis, - yra bėgliai su svetima srove, darę 
nusikaltimę savo tautai ir žaloję augančius. Laiko eigoje 
per daug buvo progų atiduoti svetimiems atsakomybę. 
Daugelį metų buvome ujami, ir dabar, tautos kamiene 
esančiam lietuviui - vergui brukami skurdūs okupanto 
papročiai.

Ir tik dėka tėvų, o ypač motinų, kad per tuos 
šimtus laisvo, neramaus ir vėl vergijos - gyvenimo metų, 
padedant taip turtingos istorijos pavyzdžiams, vėliau dau- 
kantams, valančiams, Ivinskio kalendoriams, elemento - 
riams, kudirkoms, maironiams, anos kaimietės motinos 
surinko tas vertybes verpimo ratelių dūzgime, mirksinčių, 
balanų smalkėse, ir atidavė, nuo kitų išsaugotų, savajam 
skiriamų, brangių lietuvio relikvijų.

Tai didelė garbė, ne tik gyvybę duodančiai, bet 
ir sunkiausiose gyvenimo sęlygose nepalūžtančiai lietuviš
kumo saugotojai - motulei.
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DEŠIMTOSIOS BALTISTIKOS STUDIJŲ KONFE
RENCIJOS REGISTRACIJA jau vyksta. Kon
ferencija "BALTAI UŽ PABALTIJO RIBŲ" įvyks 1986 
m.gegužės mėn.29-31 d.d.,university of Wisconsin-Madi
son, J AV.

Prof.dr.John O.H o 1 z h u e t e r skaitys pa
grindinę paskaitę apie Baitų imigracijos istorijų į Wis- 
consin'o valstijų. Jis yra žinomas' 19-to ir ankstyvojo 
20-tojo šimtmečių imigracijos istorikas ir pagalbinis re
daktorius šio universiteto State Historical Society.

Šeštadienio iškilmingieji pietūs pagerbs Baltistikos 
Studijų Fondo (Baltic Studies Fund) aukotojus ir rėmėjus. 
Fondas neseniai laimėjo NEH Challenge Grant, kuriam 
dabar renkamos aukos.

Pramatytos TRYS PARODOS: "Baltistika Univer
sity of Wisconsin-Madison bibliotekose","Ivar Ivask Gra
fika ir Fotografijos" ir "Balty Imigracijos Istorija". Šiuo 
metu renkami eksponatai iš Wisconsin'e buvusių 1 i e- 
tuviy parapijų.

Jubiliejinė- dešimtoji- Konferencija užsibaigs iš
kilmingu banketu Madison Civic Center patalpose.

Dalyviai nakvos Universiteto bendrabučiuose (1/4 
mylios atstume), viešbutyje (1 bloko atstume) arba vie
tiniuose viešbučiuose.

Madison randasi 90 mylių į vakarus nuo Milwau
kee ir 160 mylių į šiaurės vakarus nuo Chicago. Madison 
miestas pasiekiamas tiesiog oro linijomis. Autobusai daž
nai važinėja tarp Chicago O'Hare oro uosto ir paties 
Universiteto.

Konferencijų rengia Baltistikos Studijų Puoselėji
mo Sęjunga (AABS-Association for the Advancement of 
Baltic Studies) ir University of Wisconsin Baltistikos 
Studijų Centras.

REGISTRACIJOS ANKETOS IR PROGRAMOS 
GAUNAMOS ŠIUO ADRESU:

Baltic Studies Center 818 Van Hise Hall, 1220 
Linden Drive,Madison,WI 53706. (608)262-2192.

LIBIJA
Mažai kam žinomos Šiaurinės Afrikos respublikos 

Libijos (Lybia) vardas dabar staiga iškilo į pirmuosius 
spaudos puslapius. Istorijos bėgyje Libija niekad nebuvo 
nepriklausoma valstybė, nes tę sritį, kurioje ji dabar ran
dasi, valdė graikai, romėnai ir ję vadino įvairiais var
dais: Kirineikos, Kartagenos ir kt. Dar šiandienę Libija 
daugelio vadinama Barka. Šiaurinės Afrikos žemyno daly
je, kuri randasi tarp Viduržemio jūros, Egipto ir Sudano 
bei Tunisijos, yra įsikūrusi Libijos respublika, apimanti 
1,759,540 km. plotų. Iš jų 1,685 km. sudaro Viduržemio 
juros pakraštys arba krantas. Libijos sostinė yra Tripolis. 
Šiame plote priskaitoma vidutiniškai tik apie 2 asmenis 
viename kvadratinio kilometro plote. 90% valstybės plo
to sudaro Saharos dykuma ir tik 2% yra dirbamos že
mės pagal Viduržemio jūrų. Skaičiuojama, kad Libijoje 
yra apie 3,945,000 gyventojų. Tankiausiai apgyvendintas 
Viduržemio jūros pakraštys ir jis laikomas Libijos duonos 
aruodu. Jame auginama daug vaismedžių, sėjama nemaža 
miežių ir kviečių. Nors metų bėgyje iškrinta šiek tiek 
lietaus, bet vasaros būna karštos ir sausos. Krašto vidu
ryje prasideda dykumos su dideliais temperatūros svyra
vimais ir maža lietaus.

Toliau į pietus jau prasideda Sacharos klimatas. 
Dienos metu temperatūra siekia 60-70 laipsnių karščio. 
Sacharos dykumos oazėse klajoja nomadai su ožkų ir 
avių bandomis bei kupranugariais.

Bendrai imant, Libija nuo seny laikų buvo žinoma 
kaip tautų mišinys. Prieš II-jį Pasaulinį karę Tripolyje 
ir Bengazi gyveno daug žydų, bet jiems įkūrus nepriklau
somų Izraelio valstybę, jų dauguma persikėlė į Izraelį.

Libiję nuo 1911 metų buvo užėmę italai ir ję ko
lonizavę bet po II-jo Pasaulinio Karo jie buvo priverkti 
iš ten išsikraustyti.

18-me amžiuje dabartinės Libijos vietoje buvo su
sukę savo lizdų piratai - brakonieriai, kurie plėšikavo 
ir bujojo, nieko nebijodami... Piratai- arba jūrų plėšikai, 
užpuldavo ir apiplėšdavo laivus Atlanto vandenyne, o 
ypatingai plaukiančius Viduržemio jūroje. JAV-ės, nebepa- 
kęsdamos piratų plėšikavimo, 1807 m. buvo įsivėlusios 
su jais į karę.

Viduržemio jūros Afrikos krantuose buvo įsikūru
sios įvairių tautų grupės. Iš jų reikėtų paminėti Berbe
rus, kuriuos istorikai kildina atvykus iš Indijos ir juos 
priskiria arijų padermei. Dar ir šiandien jų priskaitoma 
netoli 20 milijonų, kurių dalis gyvena Libijoje, bet jau 
nutautėję ir virtę arabais.

Iki naftos suradimo, Libijos gyventojai, palyginus 
su kitomis arabų valstybėmis, buvo laikomi vargingiau
siais. 1959 m., suradus naftos šaltinius ir juos pradėjus 
eksploatuoti, staiga pasikeitė žmonių gyvenimo lygis, 
nes jie praturtėjo. Dabar į tę valstybę nukrypo ir Sovie
tų Rusijos akys. Pagal Maskvos kurpalį buvo sudaryta 
vyriausybė, kurios vyriausias organas yra penkių narių 
sekretoriatas ir, tariamasai, žmonių rinktas komitetas, 
kuris išrenka valstybes sekretorių, kuris tvarko visus 
valstybės reikalus. Tokiu sekretorium buvo išrinktas Mua
mmar El Quaddafi. Jis 1959 m. suruošė kariuomenes su
kilimų ir išvijo karalių Idris. Dabar Khadafi tapo Libijos 
diktatorium. Tapęs nevaržomu valdovu ir turėdamas la
kių arabiškų vaizduotę - užsimojo sukurti arbabiškę impe
rijų, panašių-kaip buvo sukūrę Otomanai XV šimtmetyje 
Šiaurinėje Afrikoje ir net įsigalėję Balkanuose. Otomaną, 
imperija sunyko po I-jo Pasaulinio Karo ir galutinai su
žlugo 1922 metais. Tai buvo arabaų ir turkų mišinys, 
pagrįstas Islamo tikėjimu ir papročiais. Sultonas buvo 
vyriausias valdovas, kuris rinkdavo mokesčius iš gyven
tojų ir niekad nepateikdavo jokios apyskaitos. Įvykęs ka
rininkų sukilimas prieš sultonų Abdul-Hamid II 1908 me
tais, apribojo jo galių, paskelbiant konstitucijų, kuriai 
jis privalėjo paklusti.

Dabar tolimas Otomanų imperijos palikuonis Kha
dafi, tapęs Libijos neribotu valdovu ir norėdamas įgyven
dinti savo fantastines svajones, praturtėjęs iš rastos naf
tos laukų, tuojau pasiuntė Chado sukilėliams karinę para
mų, sukurstė Maroke sukilimą,) pasiūlė Egiptui ir Sirijai, 
o taip pat ir Libijai susijungti į vienų valstybę...

P. I n d r e i k a

APIE TREČIĄJĮ PASAULINĮ KARĄ

Nors jokio pasaulinio karo būti nebegali dėl atomi
nių ginklų, galinčių sunaikinti visų žmonijų, tačiau sovie
tai stengiasi užimti pasaulį ir be karo. Tuo būdu, III-sis 
Pasaulinis Karas jau vyksta nuo Baltijos kraštų užėmimo 
dienos. Sovietų Rusija jau yra užėmusi visų Rytų-Vidurio 
Europų. Jai bereikia užimti Vakarų Europų su Prancūzija, 
Anglija, ir tada jau ji turi būtinų prietiltį šuoliui į Ame- 
rikų ir į viso pasaulio pavergimų. Ar tas sovietams tikrai 
pasiseks, yra kitas klausimas, bet sovietai to siekia nuo 
revoliucijos laikų visomis įmanomomis priemonėmis. Šiais 
laikais jie to siekia ne karštu karu, bet gerai užmaskuota 
subversija, giliai paslėpta apgaule.
k ; Praeitais metais "Epoche" žurnalas, leidžiamas 
Miunchene, atspausdino Vakarų Vokietijos parlamentaro 
Hans Graf Huyn straipsnį, kuriame jis rašo: "III-sis Pasau
linis Karas yra jau prasidėjęs". Išvardinęs kraštus, ku
riuos sovietai jau yra užėmę vienokiu ar kitokiu būdu, 
jis nenurodo Baltijos ir jos kaimynų, bet paaiškina: "Sovie
tų valdžioje atsidūrusios tautos yra geriausi vakariečių 
sųjungininkai". Ir tikrai: ne karo bijo šios tautos, bijo so
vietinės "taikos", o savo "taikų" sovietai mėgina užmesti 
pasauliui ant kaklo jau nuo revoliucijos laikų, tebemėgina 
ir dabar. Jie yra išvystę nepaprastai didelę melo ir apgau
lės propagandų, kuria pradeda tikėti net įvairių kraštų ka
talikai, kad ir nedidelė jų dalis. Remia sovietų "taikų"' 
"nusiginklavimų", nesuprasdami kų visa tai reiškia, kaip 
sovietai visa tai panaudoja pasaulio pavergimui.

H.G.Huyn mano, kad sovietai gali pasiekti savo 
tikslų dėl to, kad laisvojo pasaulio žmonės, įskaitant ir 
pavergtuosius, per lengvai pasiduoda apmulkinimui. "Ne
tyčiomis" bendrauja su sovietais, tuo stiprindami juos sa
vo pozicijose. Klaidingai mano,kad galima su sovietais 
ar jų samdiniais palaikyti kultūrinius ryšius be politinių 
reikalų lietimo. Tokių dalykų sovietai nežino.

Amerika, matydama išeivijos pavergtų tautų neryž
tingumų kovoje už savo laisvę, palengva traukiasi į savo 
kiautų. Dairosi į visiškų užsidarymų savo galingoje tvirto
vėje, virš jos iškėlusi "Žvaigždžių karų" gynybos sistemų, 
"gynybos lietsargį" nuo galimų sovietinių raketų. Po "liet
sargiu" išdėstytos lėzerio spindulių šaudyklės, galinčios 
sunaikinti sovietų raketas ant žemės ir betkuriame skridi
mo aukštyje. Taip pat būtų išdėstytos dar galingesnės da
lelyčių spindulių-protonų bei neutronų šaudyklės sunaikini
mui sovietinių raketų mechanizmams. Būtų išdėstytos va
dinamos "bėgių šaudyklės", galinčios paleisti į sovietų ra
ketas labai galingus elektroninius smūgius. Amerika mano 
kad šitaip apsiginklavusi, galės užmiršti apie sovietinį pa
vojų bet kuriuo metu, bet kaip su pavergtomis tautomis?

Tai, žinoma, yra nepaprastai svarbus klausimas, 
kaip su NATO kraštais?

NATO kraštai jau dabar yra pasiekę tokių ginklavi
mo išradimų, kad gali be jokių sunkumų atmušti sovietų 
puolimų ir net pereiti atakon, naudodami "paprastus" - 
heatominius ginklus. Ir dabar jau NATO kraštai ne tik 
gali kovoti su Sovietų Rusija ir jos satelitinėmis armijo
mis, bet gali jas ir nugalėti be jokios pagalbos iš Ameri
kos... jei Amerikos "lietsargis" saugos ir NATO šalis!

Taigi, ateitimi rūpinasi pati Amerika, NATO kraš
tai, tiktai mažai kas girdėti apie pavergtųjų tautų pasi
ruošimų sutikti greitai atskubančius lemtingus laikus. Maž
daug 12 milijonų pavergtų kraštų išeivių Amerikos kraš
tuose iki šiol dar meturi jokios bendros organizacijos , 
nes yra įsitraukę į visokiausius nereikšmingus tarpusavio 
vaidus ir nesutarimus, kas sovietų dabar vedamam subver- 
sijos ir apgaulės karui ir yra reikalinga. Taip esant, sovie
tai gali visiems laikams pasilaikyti pavergtus kraštus. Šie 
būtų pasmerkti lėtai mirčiai sovietų vergijoje.

Bet kas reikia daryti? - klausia Hans Graf Huyn, 
kad taip neįvyktų. Jo manymu, reikia pavergtuosius la
biau informuoti, kad jie nedarytų klaidų, - netarnautų so
vietų imperializmui. Siame raikale blogiausia yra ne su 
"nemokytais", bet su tais, kurie mano, kad jie daug išma
no, ir kur buvę-nebuvę, vis tepa pavergėjo imperialistinio 
vežimo ašis, vis dar tebeieško "dialogo su savais".

Kad tyliu būdu vyksta III-sis Pasaulinis Karas - . 
tuo netenka nė abejoti. St. Š e t k u s

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ VIENO KARO LAIKU
DIENORAŠČIO M.A. (tęsinys) 
9* Gegužės 13 d., pavakariop, įplaukiame į Kiel'io 
uostų. Matėme tik miesto griuvėsius. Išlikę medžiai ža
liuoja. Taip norisi ko greičiau išlipti ir pulti ant žaliuo
jančios žolės ir padėkoti Aukščiausiajam, kad leido dar 
gyventi ir likti sveikam, ir kad galiu džiaugtis pavasa
riu...Daugelis draugę užmigo, amžinu miegu karo sūkury
je, pavasario nebesulaukę...

Naktį praleidome savo kampuose. Aš, įsitaisęs ant 
vamzdžių, bent galėjau išitiesti.kiti visų laikę vos turėjo 
vietos sėdėti.

Ryte pradėjo leisti po vienų žemyn. Kiekvienų 
anglų dalinio kariai smulkiai iškratė ir lieptu, kur iš a- 
biejų pusių stovėjo kariai, ėjome į krantų ir į lauko plo
tų, apsuptų sargybos. Rinkomės čia visi, ir pasijutau,kad 
tikrai jau esu belaisvėje. Tiesa, išlipant iš laivo, nebera
dau savo kuprinės, kur dar buvo 4 kepaliukai duonos ir 
asmeniniai daiktai. Bet nužiūrėjęs, kuri storesnė, paė
miau kitų. Joje duonos buvo tik 2 kepaliukai, bet kito 
maisto daugiau, kaip manojoj ir šiaip neblogesnių įran
kių. Tik mano pradėtas dienoraštis liko pas kitų. Čia 
radau irjachmatus/kas man vėliau daug padėdavo pra
leisti laikų, malšinant alkį ir pernešant kitus vargus.

Sutinku dar du lietuvius; jau esame penki. Po 
pietų jau viso esame 29,kurie buvome laimingi ir turbūt 
apsukresni, kad galėjome pabėgti. Iš 460-ties- tai nedi
delis procentas.Kiti liko rusams. Mūsų kuopa dar turėjo 
94 vyrus su štabu. Visi liko.

Kadangi mūsų kreiseris ėjo paskutinis iš Kurlando, 
tai jame jau buvo apie 200, mes 29 prisijungėme prie 
latvių, kas pridėjus dar buvusius vokiečius, sudarė apie 
3.000 vyrų grupę.

Apie 3 val.p.p. mūsų grupė "March group 5" paju
dėjo . Pirmų dienų atžygiavome apie 30 km.per Schles
wig Holstein'ų. Žygiuojame maždaug po 1 valandų, ir 
tada leidžia pailsėti pagriovyje 10 minučių. Vos spėji 
ištiesti kojas, jau ir vėl šaukia žygiuoti. Nesuspėjan
čius atsistoti,sargybiniai iššauna virš galvų , gųsdina. Taip 
retkarčiais pašaudo, kai kiek iškrypstame iš rikiuotės. 
Sargybiniai važiuoja tanketėmis ir motociklais. Kadangi 
einame visi vokiečių uniformose- be beveik jokių lietu
viškų ženklų, lenkai , belaisviai ar civiliai,kurie buvo iš
vežti vokiečių, randa laikų atkeršyti beginkliams vokie
čiams. Daugelyje vietų buvome užpulti. Vyko masinių 
muštynių, būdavo daug sužeistų iš vienos ir iš kitos pu
ses. Man irgi pribėgęs, nežinau nė kas, užsimojo, bet 
aš suspėjau jam įspirti, kur daugiausiai skauda... Taip 
susiriesdamas ir nukrito...

Pakelyje vienoje vietoje, kaimelyje susitikau "Z", 
sakėsi dirbus kažkur pas ūkininkų. Ten jis ir liko.

Naktį preleidome laukuose, ant dobilėlių. Nors 
sunku eiti, pavargę, visokie nepritekliai, bet bent saugiau- 
nei lėktuvai, nei sviediniai, nei rusai mūsų nebebaido.

Gegužės 16 rytas išaušo gražus. Pasiekėme lage
rio zonų, tam skirtų teritorijos plotų. Nors žygį 70 km. 
pradėjome beveik pilnoje aprangoje (išskyrus ginklus), 
bet atėjome beveik nieko neturėdami, nes dėl karščių, 
nuovargio, alkio, kad tik; lengviau T>Gfy'iėi't’i^,viskų būVb'rh'ė 
palikę pakelyje... • > ■ 1

Šioje vietovėje vienus paliko, o mūsų būriui- apie 
2.000 vyrų įsakė eiti dar apie 18 km. Sargyba jau nebe- 
lydėjo, tik liko palydovai ir taip visų dienų vis atsiskir
davo po kelias kuopas.

Kadangi mūsų lietuvių buvome 29, tai po pietų 
mus paleido Dasendorf kaimelyje. Patalpos- daržinė, se
nų šiaudų užtektinai. Esame be sargybos, be priežiūros, 
be nūrodymų, be maisto. Antrų dienų prisistato vokie
čiai kariai, rodos 4, kurie mus vėl tikrina,išduoda mais
to...jeigu tai būtų galima vadinti; taip tik, kad badu ne
mirtume. Jau iš pirmos dienos mūsiškiai pradėjo kombi
nuoti - mainyti, vogti...Išlikęs gyvas iš karo, kas norės 
mirti badu... Taip renkamės žirnių, rūgštynių,dilgėlių, 
kas tik žalia ir verdamės jūros vandeny "erzatzungus".

Maždaug po savaitės, vienų rytų žiūriu, ūkininkas 
mažu pjūkliuku pjauna malkas. Kitas vokietis skaldo, ne
ša ir krauna į pastogę. Aš priėjęs iš nuobodumo stebiu. 
Po kokių 10 minučių, nunešus jam malkas, paimu kirvį 
ir mėginu skaldyti. Ūkininkas man nieko nesako. Aš jam 
irgi nieko. Grįžęs darbininkas prikrauna kitų glėbį. Vėl 
nueina. Aš skaldau toliau. Dabar ūkininkas nueina, grį
žęs darbininkas pradeda pjauti, aš skaldau toliau...Po 
kokios valandos ateina vokietis su lėkšte ir kava, klausia 
gal be pusryčių.Atsakau, kad mes nežinome, kas yra pus
ryčiai, pietūs, vakarienė.Valgome,kada turime, laiko ne
žiūrime. Paklausia, ar patinka man darbas, atsakau- taip. 
Dabar abu mane palieka vienų, parodo kaip pjauti, pa
leisti, sustabdyti pjūklų . Pjauk, skaldyk, krauk- ir pa
linkėję sėkmės, sako, pietums atsinešti katiliukų ir ateiti 
į namų, į virtuvę. Parodo kur.

12 vai., kaip sakyta,nueinu su katiliuku. Katiliuką 
paima, pasako kur rankas nusiplauti ir pakviečia prie 
bendro stalo, kur pietaudami daug ko manęs klausinėjo: 
kas toks esu, iš kur, kaip atsidūriau kare, kaip patekau 
čionai, ir tt.,ir 1.1. Baigėme pietus; paklausė, ar sutik
siu dirbti, jei taip, tai pirmų valandų vėl pradėti pjauti. 
Gaunu pavakariams pieno,duonos ir 6 vai. vakare dar
bų užbaigėme. Vakarienei prikrauna maisto katiliukų ir, 
jeigu linkęs, galiu iš ryto vėl prisistatyti 8 vai.

Ryte kitas darbas. Išvažiuojame durpių kasti.Gau
nu tris arklius, ant vieno sėdžiu, po vienų iš šonų, ir 
taip keturiese miname durpes porų dienų.

Gaunu maisto, gaunu dalinio, gaunu pasitikėjimų, 
einu po visų ūkį laisvai, kaip tikras namiškis. Gaunu 
atlyginimo ir markėmis,bet jų pinigo dar neįvertinau, 
nes už pinigų nieko dar negalima gauti. įsigyju mainyda
mas prarastų aprangų, milinę, paklodes, apatinius ir kt. 
Kasdien vis į mūsų kaimų atvyksta nauji būriai lietuvių. 
Jau esame apie 400, bet aš vienas tik tedirbu, nors 
daugelis mėgino darbo gauti. Priima tik saviškius.

Čia išbūnam iki liepos mėn.l dienos. Tada mus 
visus iškėlė į naujų vietovę,į miškelį Kiel miesto link. 
Sako, čia būsiųs visų lietuvių susirinkimo punktas ir ne
ilgai trukus, mus paleis į laisvę...

Čia jau ūkininko nebebuvo, bet buvau gerai apsi
rūpinęs įvairiu maistu, kad vos panešiau. Čia ir maisto 
problema pasibaigė: laukai pilni įvairaus vasarojaus- bul
vių,žirnių, net karvutes parsivedame...

Nors vokiečių "štreife" saugoja, pagauna,peršauna, 
bet maisto tiekimas nesustabdomas. Jau gauname po 2 
cigaretes dienai ir galima vienų kitų iš vokiečių nusi- 
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pirkti. Pradėjau varyti "biznį". Paimu iš draugų įvairaus 
turto ir ’už sutartų atlyginimų atsiskaitau. Kas viršaus- 
tai mano. Bet turto atsagos sumažėjo- buvo išmainytos, 
suvalgytos, prarūkytos, praloštos.Biznio nebėra.

Vienų vakarų žiūriu- ūkio darbininkas "L" darosi 
sau klumpaites. Sakau, tu dirbk jų daugiau, aš išleisiu. 
Ir tikrai, atidariau naujų "biznį". Jis pasiėmė keletu pa
dėjėjų ir aš kasdien po 4-5 poras turėjau jau išmainyti 
su vokiečiais ūkininkais į maistų bei kitus reikmenis.

Taip eina laikas. Jau liepos pabaiga.Miegame duo
bėse, palapinėse, po medžiais. Vasarojame, atostogauja
me...

Šiandien liepos 25 d. Laukiame Potsdamo 
Konferencijos nutarimo. Nuo jo priklausys mūsų likimas. 
Vakar buvo atvažiavę rusų atstovai, ragino grįžti į Lie
tuvę; sako - būsite laisvi, gyvensite kaip gyvenote, jū
sų niekas nebaus,Tėvas Stalinas visiems už viskų dova
nojus... Bet mes- žinome geriau ir į jų pareiškimus tik 
nusispjauname. Čia, miškelyje ir apylinkėse jau yra su
rašyta apie 1.500 lietuvių:Rytų fronto, Wehrmacht'o,Bau 
Batalijonų ir Luftwaffe karių. Iš šio skaičiaus, nepatik
rintais daviniais, užsirašė grįžti apie 80 lietuvių.Tai la
bai mažas procentas. Kada išvažiuos- nežinau. Daugelis 
apleidžia belaisvių rajonų ir suradę D.P.stovyklas, ten 
apsigyvena. Kaip girdime- ten irgi negeriau. Šiandien 
mus aplankė Raudonojo Kryžiaus darbuotojai. Gauname 
kiek maisto,cigarečių,taip pat ir virtuvei nemažų kiekį 
maisto produktų.

Liepos 27 d. laukėme anglų generolo inspekcijai, 
bet jis neatvyko.Aš šiandien susitikau kitų svarbų, gal 
svarbesnį dar asmenį "J",kuris irgi randasi šioje stovyk
loje. Kartu aplankėme saviškius. Sulošėme dar kortomis.

Liepos 29 d.,sekmadienis. Lyja ir šalta. Į pamal
das nėjau. Vakarop buvau koncerte, kurį davė iš lietu
vių lagerio atvykę solistai ir muzikai.

Panašus koncertas jau antras, kaip gyvename šioje 
stovykloje.

Klumpaičių prekyba vyksta patenkinamai. Retkar
čiais dėl įdomumo išeiname naktirųis į laukus kvie
čių, rugių varpų. Išdžiovinus, iškūlus verdame košę, ži
noma, pirma sumalę savo išradingais "malūnėliais" ir 
valgome košę, rodos, lyg visi žemaičiai būtume.Bet kar
tais ir atsargai grūdus pasidedame- ryt dienai.

"L" išvyksta į ligoninę. Namiškių prisiminimas, 
jų pasiilgimas kasdien eina stipryn. Taip norisi grįžti 
į tėvynę, bet kada?

( bus daugiau )

Valdas V. ADAMKUS
Valdas Adamkus, JAV gamtosaugos pareigūnas, preziden
to R. Reagan'o apdovanotas 1985 metų iškilaus valsty
bės pareigūno žymeniu (Distinguished Executive Award), 
kuris buvo įteiktas Baltuosiuose rūmuose. V. Adamkus 
vadovauja gamtos apsaugos komisijai derybose su Sov. 
Sųjunga ir Kanada.

SPORTAS, JAUNIMAS IR LIETUVYBĖ
IŠ VALDO ADAMKAUS PASKAITOS LIETUVIŲ NAMUOSE 
TORONTE, Š.M. KOVO 16 d.

Kalbant apie sportų ir sportinių organizacijų dar
bų išeivijoje, reikia būtinai žvilgtelti į sportinio sųjud- 
žio užuomazgų ir vystymusi nepriklausomoje Lietuvoje, 
nes visa mūsų pokarinė veikla yra tampriai susijusi su 
to meto rezultatais, pasiektais įvairiose sporto šakose 
ir organizacine struktūra.

Sportas ir sportinių idėjų vystymasis Lietuvoje 
yra neatskiriamai susijęs su valstybės kūrimosi eiga. Su
griautoje ir karo nuniokotoje teritorijoje 1918 metais 
lietuvių tauta pakilo nepriklausomam gyvenimui, dėjo 
pirmuosius pagrindus būsimai modernių laikų valstybei. 
Kūrė savas institucijas, žadino tautinę sųmonę, ugdė 
meilę ir patriotizmų naujajai Lietuvai, kuri pakilo kaip 
paukštis feniksas, iš pelenų. Prisimenant to laiko sųly- 
gas - buvo padarytas stebuklas.

Vertinant valstybininkų pastangas, mes neturėtume 
užmiršti ir mažo sporto entuziastų bū
relio, kuris jau 1919 metais įsteigė LIETUVOS FIZI
NIO LAVINIMO SĄJUNGĄ- LFLS. Žinant, kad būrelio 
nariai tuomet dar neturėjo šioje srityje patyrimo,neturė
jo su kuo pasitarti, iš ko pasimokyti - jų veiklos rezul
tatus reikia priskirti prie didžiųjų pergalių. Tačiau kyla 
klausimas,ar pavyko šiems entuziastams pakelti sportų 
į tokį sųmoningumo laipsnį,kad fizinis auklėjimas ir spor
tas mūsų jaunoje valstybėje būtų priimtas kaip kultūrinė 
apraiška, kaip mokslinė auklėjamoji disciplina, priside
danti prie fizinių ir moralinių savybių ugdymo, auklėjant 
jaunųjų kartų. Mano asmeniniu įsitikinimu, jiems,be kai- 
kurių išimčių- nepavyko to įvykdyti. Kokios to priežas
tys? Jų yra daug, bet paprasčiausia ir svarbiausia - ne
turėjome pakankamai laiko. Istorija mums buvo pamotė, 
leidusi nepriklausomai gyvuoti tik 22 metus. Per šį lai
kotarpį neišaugo nė viena karta, kuri būtų sųmoningo 
ir sistematingo auklėjimo produktas.

Antra- mes neturėjome palankios dirvos,kurioje 
tarptų sportinės idėjos, neturėjome sporto tradicijų. Ma
no oponentai gali prieštarauti ir nurodyti teigiamus pa-

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ PREMIJA
1986 m. grožinės literatūros premijai atrinkti ver

tintojų komisija sudaroma iš kvalifikuotų asmenų rytinia
me Amerikos pakraštyje. Bus svarstomos tik tos knygos, 
išleistos 1985 metais, kurias komisija gaus iki 1986 m. 
birželio 15 d. (pašto antspaudo data). Knygų leidėjai 
arba autoriai prašomi iki tos datos atsiųsti po 5 egz. 
komisijai šiuo adresu: Dr. Mirga Pakalniškytė-Girniuvienė, 
11 Sycamore Lane, Westford, MA 01886, USA.

Kiti komisijos nariai bus paskelbti vėliau. Kasme
tinis premijos mecenatas yra JAV Lietuvių Fondas. Pre
mijos dydis - 2000 dolerių.

LRD Valdyba

siekimus Lietuvos sportiniame gyvenime. Pavyzdžiui: bu
vo pastatyti Kūno Kultūros rūmai prie Vytauto Didžiojo 
Universieto, įkurta sporto katedra, veikė fizinės kultū
ros mokytojų kursai, 1937-38 m. Lietuvos krepšinio rink
tinė iškovojo Europos čempiono vardų. Šios pergalės yra 
ir šiandien gyvos Lietuvoje, o krepšinis tapo populiariau
sia sporto šaka. Tai tiesa,kurios nesiruošiu neigti, bet 
aš tvirtinu, kad šie ir kiti laimėjimai buvo pasiekti tik 
pasišventėlių ir entuziastų dėka. Manau, kad dar keletas 
svaresnių laimėjimų ir sportas Lietuvoje būtų buvęs į- 
trauktas į sųmoningo ir kryptingo auklėjimo sistemų.De- 
ja, pristigome laiko, nes tautų ištiko tragiški karo įvy
kiai.

Nors ir skaudu sutikti, bet vertindami šį laikotar
pį iš metų nuotolio, turime atvirai pripažinti,kad asme
nys, buvę prie valstybės vairo -mūsų šviesuomenė- ne
skyrė sportiniam sųjūdžiui reikalingo dėmesio, neįvertino 
jo reikšmės auklėjimo srityje, nepakėlė iki kitų discipli
nų lygio. Tokia padėtis tęsiasi emigracijoje ir išliko net 
iki šių dienų.

Dabar aš noriu trumpai pasisakyti apie išeivijos 
sportinį gyvenimų, kuris prasidėjo pokarinėje Vokietijoje. 
Šis laikotarpis specifiniai yra įdomus. Jis buvo veikia
mas nenormalių gyvenimo sųlygų ir turėjo savotiškų isto
rinį tęstinumo pagrindų. Sovyklinio gyvenimo kasdienybei 
paįvairinti, dėka spontaniškos entuziastų veiklos, įsistei
gė sporto vienetai, bet sportinės veiklos organizavimo 
nuo viršūnių pradžioje nebuvo. Sporto organizacijų vado
vybė susikūrė tik stovyklinio gyvenimo pabaigoje - 1948 
metais. Šis vėlus vadovybės susidarymas tik patvirtina 
mano išvadų, kad visas mūsų sportinis kelias yra nuties
tas ne normalių, pagrįstų tradicijomis arba moksliniais 
pagrindais nustatytų gairių, bet gaivališkas, gyvenimo 
sųlygų iššauktas padarinys.

Pabėgėlių - tremtinių stovyklose kūrėsi sporto klu
bai, spaudoje atsirado sporto skyriai, tvoromis aptverto
se stovyklų teritorijose vyko varžybos. Žaidėme net tarp
tautines rungtynes. Šveicarijoje ir Prancūzijoje. Žaidėme,  ̂
tvarkėmės, kaip kas sugebėjome. 1948 metais Augsburge 
įvyko Pabaltijos tautų žaidynės, sutraukusios skaitlingų 
būrį sportininkų ir sporto darbuotojų. Pabrėžiu, visa ši 
veikla - entuziastų darbo vaisius. Taip šių žaidynių metu 
gimė pirmoji išeivijos sporto vadovybė, kurios tikslas 
- suteikti sportiniam sųjūdžiui organizuotumo pobūdį. 
Man atrdo, kad ši vadovybė dar turėjo nerašytų 1 tikslų 
ir nėišsakytų norų - pristatyti stovyklinei visuomenei 
sportinį sųjūdį, kaipo vertingų ir neatskiriamų mūsų gyve
nimo veiklos dalį. Taip pat siekė, kad sportinis sųjūdis 
būtų lygiateisis su kitomis išeivijos organizacijomis.

Ar pasiteisino šios viltys bei siekimai? -Kalbant 
apie organizacinę struktūrų - taip. Tačiau įsipilietinti 
išeivijos sųmonėje ir įgyti pripažinimų - nepavyko. Gal 
to meto sųlygoms tai buvo nerealus troškimas, nes išei
vija nesidomėjo sportiniu sųjūdžiu. Kiekvienas rūpinosi 
kuo greičiau ir geriau sutvarkyti savo asmeninį gyveni
mų ir gerovę. Nekreipė dėmesio į sporto organizacijų 
veiklų ir organizuota išeivijos dalis, kuri buvo stiprioje 
patijų įtakoje. O visgi, šis tas vertingo ir prasmingo bu
vo pasiekta, sukūrus sporto organizacinę struktūrų. Cent
ralizuotai ir planingai rūpinomės sporto klubų veikla, 
ruošėm varžybas, plėtėme tarptautinius ryšius. Šis sporti
nis sųjūdis dėjo pirmuosius mokslinius pagrindus fiziniam 
lavinimui ir auklėjimui. Nors Grafenslau suorganizuoti 
sporto vadovų kursai teoriniu ir paruošiamuoju aspektu 
buvo skurdūs, tačiau tai buvo pastangos vystyti sportų 
moksliniu pagrindu. Įgytas patyrimas vėliau buvo panau
dotas organizuojant sportinę veiklų JAV, Kanadoje, Aust
ralijoje ir kitur. '

Dabartinę išeivijos sporto veiklų reikia vertinti 
teigiamai. Dedama daug pastangų suburti lietuviškų jau
nimų, palaikyti jame tautinio sųmoningumo liepsnelę. 
Stengiamasi juos įtraukti į visuomeninę veiklų ir padary
ti aktyviais lietuviškos visuomenės nariais. Jau keletu 
dešimtmečių vykdome sporto žaidynes, organizuojame 
išvykas. Daugiau kaip 30 metų turime sporto vadovybę, 
kuri planuoja ir koordinuoja paskirų klubų veiklų, o šie 
savo ruožtu, stengiasi įtraukti daugiau jaunimo į aktyvų 
sportų. Tačiau šioje veikloje yra vienas didelis trūkumas, 
kuris lydi mūsų sportinį sujudi nuo pat jo užuomazgos. 
Būtent, mes neturėjome, neturime ir gal būt neturėsime 
fizinio auklėjimo programos. Trūksta šios srities spe
cialistų. Musų gyvenimo sųlygos nesuteikia galimybių 
užpildyti šių spragų. Mums trūksta lietuviškos žemės, 
kurioje natūraliai klestėtų lietuviškas sportas. Viena kita 
valanda praleista šeštadieninėje mokykloje - tai ne fizi
nis auklėjimas. Iš idealistų, kurie neša sportinės veiklos 
naštų su asmenišku pasišventimu, mes daugiau reikalauti 
negalime.

Kur mus veda šis kelias? Optimistinių vilčių netu
rime, bet ir nusiminti nereikia. Kol turėsime lietuvių 
bendruomenę ir kalbėsime lietuviškai, kol rinksimės lietu
viškose pastogėse, turėsime lietuviškas organizacijas ir 
rengsime žaidynes, tol jaunimas eis į sporto sales ir da
lyvaus varžybose. Svarbiausia yra išnaudoti visas progas, 
kurios pasitarnauja lietuviškam sportui, palengvina pasi- 
šventusiems vadovams jų darbų. Reikia nuolat skiepyti 
visuomenei mintį, jog sportinis sųjūdis yra integralinė 
modernaus civilizuoto pasaulio lygiavertė sritis, kaip ir 
kitos kultūrinės gyvenimo apraiškos.

Santraukų paruošė V.L.K.
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sesytės,

jauniausia.

lengviau jų paklausyti.

Po istoriją žygiuojam 
O rašytojus rūšiuojant, 
Tikrą norą reik turėti, 
Tas žinias įsidėmėti...

gramatiką mokės, 
geriau rašyt galės.

Klasė mūsų ta pati, 
Tik paaugom mes visi. 
Mokytojas turim dvi, 
Kartais bara mus abi.

tėra trys, 
net būrys,

Garbanos pas vieny. 
Vis kaskart ryškėjo; 
O kita kas dienų, 
Vis labiau storėjo...

Kai Kalėdos jau artėja, 
To darbelio padaugėja... 
Nors vaidint visiems patinka 
Scenoj dreba kartais kinka...

Mūsų tėvynė, Lietuvai, 
Kokia tai nuostabi šalis

sužinoti, 
priskaičiuoti.

KOPŪSTŲ GALVOS 
Dvi kopūstų galvos 
Augo gan tolokai, 
Bet dėl savo būdo, 
Ginčijos dažnokai...

Skyrių turime šešis, 
Kas čia juos ir suskaitys? 
Dirbame visi bendrai, 
Darbą gaunam atskirai...

"Puoštis man
Pamatyt kas
Tu baisi... -
Svorį mesk į šalį"...

svarbiausia, 
gali...
skubiausiai

Viena jų pati
O kita iš jų - vyriausia. _

"Tu tik puoštis nori... 
Ar darže prasminga? 
Priaugintum 
Aš sunki...

Prisidėjo dvi
Naujokaičių tai mergytės.
Kai berniukų
o mergaičių,

Balsę, priebalsę pažįstam, 
Kartais truputį suklystam. 
Bandom pasakas skaityti, 
Bet

Kas
Tas
Daina mums čia mėgiamiausia, 
Šaukti galim kuo garsiausiai...

Tarp kopūstų lapų kirminas buvojo, 
Jų kalbas girdėdams - jis nusišypsojo... 
Tas abi galvytes - jis suėst ketina, 
Juk kopūstų galvos... - šito jos nežino...

svorį, 
žavinga..."

Abu eilėraščiai Alės Paškevičienės

SAUJELĖ TRUPINIŲ. Rinkinys mūsų mažiesiems ir jau
nuoliams. Alė Paškevičienė. 1986 m. Iliustravo 
Julyanne Reginaitė. 102 psl. Kaina $> 8. Išleido 
Albinas Vilniškis.

1985 m. birželio 1 d. nutarimu, JAV LB Švietimo Ta- MES ŠIEMET (1984) 
ryba rekomenduoja šį leidinėlį išeivijos lituanistinėms Mokslo metai prasidėjo, 
mokykloms. Mūs būrelis padidėjo...

Mokytoja Alė Paškevičienė, pasišventusiai dirbusi 35 pjy
metus nedidelėje Šeštadieninėje Mokykloje, stengėsi sukur. y
ti mažiesiems patrauklių, lengvai išmokstamo teksto, vei
kalėlių. Šioje knygoje jos darbų rinkinys. Parašytas leng
vai, pailiustruotas jaunos mokinės, su meilė skirtas"Ma- 
no buvusiems Dr. Vinco Kudirkos Lituanistinės Mokyklos 
Ottawa, Ontario, Canada auklėtiniams".

Proginiai vaidinimėliai, dainelėms žodžiai, eilėraš
čiai. Tai labai naudinga mpkytojoms, kurios gal ir visai 
neturi progos susitikti su didesnių kolonijų darbuotojais 
ir pašidalinti medžiaga, mintimis, sumanymais. Tinka ir 
motinoms, kurios namuose gali vaikams paskaityti ir juos 
pačius pratinti prie linksmų, lengvų pasiskaitymų.
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Dobilas

IŠMESTINUKAS
14. APYSAKA

( tęsinys)
Dienos metu ji dabar aiškiai matė tų patį per 

Dauguvą tiltą, kur susipažino su tuo geruoju berneliu, 
kurio šiltas kraujas buvo vilgęs jos rankas. Koks jis buvo 
geras ir nuolaidus, ir koks nekaltas tas bučinys, kuriuo 
jis Laimą pabučiavo... Traukiniui dundant, grįžo praėju
sios dienos, kuomet Laima prieš trejus metus paliko su 
rūpesčiu tas apylinkes. Štai- ji vėl savame krašte, bet 
nelaisva, o turi būti kaip zuikis svetimame darže. Gal 
ir be teismo ją pasmerktų, nors nieko blogo nebuvo pa
dariusi, kaip ji galvojo, tik prikabinėjusi raudonų popierė
lių ir skudurėlių ant gurguolių...Taip viskas susimaišė.

Kaip ir anksčiau, ji nurimo po maldos; pasijuto 
tvirta ir nepraradusi ryžto pamatyti sūnų. Ir šį kartą 
jai nusišypsojo laimė: traukinys dar gerokai prieš stotį 
sumažino greitį ir dar jos neprivažiavęs, sustojo. Laima 
pastebėjo švytruojant raudonas signalines šviesas. Dar 
buvo apie du kilometrai ligi stoties. Ji nutarė aplenkti 
miestelį ir aplinkiniu keliu pasukti į sesers namus.

Ramiai, nesikarščiuodama, Laima nulipo dvejo
mis pakopomis ant žvyro ir nusileido nuo pylimo. Antro
je pusėje visai arti prie griovio, stovėjo gražiai sukrauti 
pabėgiai. Ramiai, lyg ką dirbdama, kad neatkreiptų dė
mesį,ji užslinko už jų ir prisiglaudė,laukdama ligi trauki
nys pajudės. Neilgai pastovėjęs, jis nusiraite tolyn.

Laima apsidairė ir apsitvarkiusi, pamažu patraukė 
į keliuką, kuris jai jau buvo žinomas. Saulės tą dieną 
nebuvo ir ji negalėjo nustatyti laiko. Sprendė, kad galė
tų būti jau po pietų. Aplinkui čia sniego nebuvo ir pilk- 
švumos apgaubti laukai ramiai gulėjo.

Laima nesiskubino pasiekti sesers namų su šviesa, 
nes galėjo kas nors ją pažinti. Be to - gal sesuo ten 
jau negyveno. Dėl tikrumo ji apsistojo šalia miestelio 
esančiame beržynėlyje. Čia buvo ramu ir nors dvelkė 
ruduo, bet kažkoks mielas jausmas ją užplūdo.Daug kar
tų ji čia su draugėmis žaidė, bėginėjo, galvojo apie a- 
teitį... Ar kuri iš tų jos buvusių draugių galėtų patikėti, 
kad štai Laima slapstosi tame miškelyje? Tikrai skaudi 
tikrovė.

Pradėjo temti. Čia jau ji tamsos nebijojo; viskas 
buvo žinoma. Tikriausiai nebijotų ir kapinėlėse pernak
voti, o kaip baisu būdavo anksčiau prieblandoje pro jas 
praeiti...
Miestelį ji paliko kairėje. Jis skendo tamsoje, tik keli 
žiburėliai protarpiais sužibėdavo. Nors naktis buvo debe
suota, bet mėnuliui šviečiant, kelio ruožas ir artimi 
daiktai matomi. Tuos dešimtį kilometrų Laima perėjo 
per gana trumpą laiką. Gal tas laikas jai toks pasirodė, 
kad visu keliu galvojo apie susitikimą. Nutarė seseriai 
apie savas bėdas, del kurių čia atsirado, nieko nesakyti. 
Tik jei suabejotų ir atvirai jos paklaustų mama,nuspren
dė viską jai atskleisti. Sunku, labai sunku su savais 
jausmais užsidarius būti.Motina ją paguos visada, duos 
patarimų ir visaip kitaip padės.

Pasimatė pažįstami trobesiai. Nors ir naktis, bet 
jų pavidalas buvo atpažįstamas ir labai artimas. Dar ku
rį laiką stovėjo atsirėmusi į durų siją. Ką sakyti įėjus? 
Laima visai užsimiršo, kad reikia pasibelsti, ir atsidariu
si duris, lyg pasvyravo ir įsirito į trobą. Tuo laiku jos 
sesuo Albina nešė dubenį. Pamačius seserį, išmetė jį iš 
rankų ir sušuko: "Vardan Dievo Tėvo. Šmėkla..." ir vir
pėdama, plačiai peržegnojo Laimą.
4 psl.

Turinyje: *
Miško mokykla, Mamytėms, 
Paparčio žiedas, Žaislų ka
ralijoj, Kiškių šeima, Kalė
doms artėjant, Kalėdos pas 
nykštukus, Mokinukės sap - 
nas, Kūčių naktį, Kūčių va - 
karą, Meduoliai, Vilniaus į- 
kūrimo legenda, Pasakėčios, 
Tik aš- geriausias, Panašu
mas, Kopūstų galvos, Kiškis 
-zuikis, Varna ir žvirblis , 
Kalakutas ir gaidys, Trupi
nėliai, Pelėdos vaišės, Mo
kyklos norai, Mūsų klasė, 
Klasė, Mes šiemet, Naujo
viška muzika, Margučiai , 
Nuotykis prie baravyko ,

••••••••••••••••••••
- Nekvailiok, Albinute, matai -esu gyva ir sveika, 

tik mirtinai privargusi,- ir Laima puolė prie sesers. Ty
lą ardė tik greitas ir aštrus alsavimas.

- Argi tai ne sapnas? Juk tu...
- Ne, brangioji, visai ne sapnas.Tįk jau negnąibyk 

man veid>4. o tai bus mėlyni.
Po tų žodžių Albina prapliupo verksmais.
- Kiek aš prikentėjau ir kiek mane sąžinė pri- 

graužė, kad tada tave leidau išvažiuoti. Pati buvau nei 
mirus, nei gyva, nes vyras taip pat turėjo pasišalinti.

Kurį laiką nutilusi ir Laimai nieko nesakant,ji at
sigavo ir jau smagiai pridėjo: "Taigi tu, gyvačiute, tik
rai esi ,nemirusi. Juk buvome ir ant tavo kapo, kur jus 
bevažiuojant lėktuvai išdaužė. Kiek aš ir visi dėl tavęs 
prikentėjome. Nugi žiūrėk tu man, mūsų Laima gyva, 
sveika ir štai kaip rožė prieš mane stovi. Tai dėl ko 
tu,rupūžėle, anksčiau neatėjai?

Tokie išsireiškimai toje apylinkėje reiškė labai di
delę meilę, kurios gražiais žodžiais negalima buvo įspū
dingiau išreikšti. Ilgai dar seserys, atsitokusios nuo viena 
kitos, apsižiūrinėjo ir per tą trijų metų laiką viena kitai 
pasikeitimus švelnindamos aptarė. Pirmoji išsireiškė Al
bina:

- Suaugai ir virtai tikra moterim. Šypsnys irgi
pasikeitęs. ,

- Taip, Albinute,jau esu moteris.
Tai pasakiusi, susigriebė: "Laikas viską daro, o 

kad linksmoji veido dalis 'apsinešė, visai nėra ko stebėtis, 
nes juk švelnios rankos manęs neglostė. Manau, kad ka
ras palieka žymes visiems. Pradėjai minėti,štai ir skaus
mą pajutau. Matai,buvau sužeista į ranką ir pradėjo pū
liuoti, dilgsto lyg adatomis."

- Tai kur ir kas tave sužeidė?
- Bebėgant per frontą. Ar vokietis, ar ruskis- ir nežinau. 
Vieni ir kiti pylė, kaip reikiant.

- Tai reiškia, tu iš anos pusės per frontą čia a- 
tėjai?

- Nu kaip gi, atėjau, ale tik taip garsiai nešauk. 
To neturime niekam sakyti, nes kalbos plinta žymiai 
greičiau, negu gali tikėti.

- Per frontą atėjai. Tai gal jau tas vokietis visai 
baigtas?

'- Gal geriau būtų,Albinute,apie viską vėliau pasi
kalbėti, nes iš tikrųjų, man tą ranką stipriai skauda. 
Jei tau nieko, tai labai norėčiau ją apvalyti.

- Taigi, tas ir yra, kad čia nėra gydytojo. Mano 
vyras išvažiavęs į Vilnių mainų reikalais ir jis grįš tik 
rytoj po pietų. Matai,jis buvęs kariuomenėje sanitaru,tai 
daug nusimano ir visokių mostelių turi.

- Tai tavo vyras laisvas? Jo niekas nesulaikė?
- Buvo sulaikę ir tupėjo valsčiaus daboklėje,bet 

matai,vokiečiai juos paklausinėjo, visus iš ten paleido 
ir liepe eiti į darbą. Nuo to laiko niekas daugiau jo ne
lietė. Išvežė į Vilnių lašinius ir iš ten nori šį tą, kas 
čia reikalinga ir negalima gauti, parsivežti.

- Pažiūrėsime ir mes pačios, o ypač, jei dar ko
kių nors išplovimui vaistų turite.

Albina jai padėjo nusirengti ir netrukus persisunkę 
tvarsčiai pasirodė. Su šiltu vandeniu juos atmirkius,žaiz
dą apvalius ir lengvai aprišus, Laima psijuto visai išse
kusi. Beklausydama Albinos čionykščių naujienų- užmigo.

Lijundra pradėjo barškėti į langus. Laima miegojo 
kietai ir ramiai, šiltoje sesers troboje. Netoli nuo tėviš
kės, nuo motinos, o gal ir nuo išsiilgtojo sūnelio. Lauke 
pasidarė tikros raganos vestuvės. Medžiai, apsitraukę 
ledu, braškėjo nuo vėjo ir gabalai krisdami daužėsi ir 
laužė medžių šakas. Kelias - kad ir katę reikėjo kausty
ti, kaip ’sakydavo vietiniai, keliams ledu apsitraukus.

ii " e--ėrv ■ -i-?-
SKELBIAMAS NOVELES KONKURSAS

Lietuvių rašytojų draugija tęsia tradicinį Aloyzo 
Barono novelės konkursą ir skelbia 1986 metų premijai 
taisykles:

1. Novelės temą autoriai pasirenka laisvai, tačiau 
pageidautinas lietuviškas turinys ir personažai.

2. Novelės ilgis - ne daugiau 20 mašinėle rašytų:psl.
3. Terminas - 1986 m. rugpjūčio 1 d.
4. Rankraščiai, rašyti mašinėle (su tarpais),pasirašomi 

slapyvardžiu; atskirai pridedamas užklijuotas vokas, pa
žymėtas tuo pačiu slapyvardžiu, o viduje autoriaus pa
vardė, adresas ir telefonas.

5. Rankraščiai siunčiami vertintojų komisijos pirminin
kei Alei Rūtai-Arbienei šiuo adresu: 306 22-nd Street, 
Santa Monica, CA 90402, USA.

Kiti nariai - Rūta Kl. Vidžiūnienė ir Pranas Visvydas.
6. Komisija sprendžia balsų dauguma. Jei nerastų tin

kamo premijai kūrinio, premija atidedama kitiems me-- 
tams. Nepremijuotų kūrinių slaptieji vokai nebus atida
ryti. Jie, kartu su kūriniais, bus autoriams grąžinti tik 
jiems patiems prašant.

7. Premijos dydis - 500 dolerių. Jos mecenatas - dr. 
Kazys Ambrozaitis.

8. Dėl premijuotos novelės spausdinimo LRD valdyba 
susitaria su autorium.

LRD Valdyba••••••••••••••••••••••••••••••••M
Laima miegojo, o Albina prie jos sėdėjo ir vos 

jai sukrutėjus, vėl ją apkamšydavo antklode.
Auštant audra aptilo. Debesys sulandžiojo į pa

kraščius ir saulytė apsiliejusius ledu laukus ir medžius 
dar juos pagražino, apiberdama auksiniais spinduliais. 
Jau ir šulinių svirčių braškėjimas ar retežių bildėjimas 
pradėjo ardyti tylą.

Albina jau plakė blynams tešlą ir ruošė išalkusiai 
Laimai pusrytėlius. Kai jau taukais aptekę blyneliai var
tėsi lėkštėje, jį švelniai prižadino Laimą:

- Kelkis, brangioji, jau tau šį tą pusryčiams pa
ruošiau. Kai pavalgysi- galėsi vėl ilsėtis.

Laimai atsibudus, ji išėjo į virtuvę Blyneliai jau 
pradėjo atšalti ir Albina susirūpinusi atėjo dar kartą pa
raginti sesers, bet nustebo,kai pamatė,jog Laima, atsi
klaupusi prie lovos, meldžiasi. Grįžo atgal lyg susigė
dusi, prie ruošos. Pasirodė ir Laima su sesers margais 
naktiniais marškiniais.

- Kokia graži dienelė, o girdėjau per miegą, kad 
lauke buvo tikra audra,- buvo pirmieji Laimos žodžiai.

- Ryte audra aptilo. Skubėk, blyneliai atšals. Ale 
kad tu ir pamaldi pasidarei. Maniau, pabuvusi bedievių 
krašte...

- Albinute, kur Dievas vaikomas ir ujamas, Jis 
dar tvirčiau įsminga į žmonių širdis.Kas tu manai, man 
padėjo čia atsirasti, jei ne Jis?

Pažiūrėjusi į švaria staltiese apdengtą stalą,, Lai
ma pridėjo: "Sakai,sesute, kad blynai atšals. O kaip būtą 
buvę džiugu, jei taip ir į ledą virtusį ir purvu apsinešu- 
sį blynelį būčiau kelionės metu ar ten,Rusijoje būdama, 
gavusi...Jau visai ir jų skonį esu pamiršusi."

Susėdus už stalo, Albina rūpinosi Laimos ranka 
bet ši užtikrino, kad žymiai geriau. ( bus daugiau }

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ur. Gv. Valančius
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• KAUNE pastatyti nauji 5- 
kių aukštų Archyvo rūmai . 
Įrengtos aštuonios saugyklos, 
archyvarų darbo kabinetai , 
skaitykla. Rašoma, kad čia 
bus saugomi ne tik miesto, 
bet ir šešių aplinkinių rajo - 
nų Įmonių, ūkių, Įstaigų do - 
kumentai, istorinė medžia
ga.

• KAUNE Įkurtas pirmasis 
Medikų ir Technikos Specia
listų Visuomeninis Susivie - 
nijimas "Biosignalas".

Šio susivienijimo tikslas- 
organiszuoti bendrus tyri - 
mus kuriant, gaminant ir iš
bandant naujus aparatus eks
perimentinei ir praktinei 
medicinai.

• Europos jaunių povandeni
nio plaukimo pirmenybėse 
europinius rekordus atsiekė 
kauniečiai - R. Sipavičius ir 
D. Glemža.
e Tarptautinėse bokso rung
tynėse Prancūzijoje, St. Na
zare mieste antrą vietą lai
mėjo kaunietis? R. Bilius.

• ALYTAUS šaldytuvų ga
mykloje pagamintas ketvir - 
tamilijoninis šaldytuvas mo
delis "Snaigė-15”.

Dabar čia gaminami labai 
populiarūs trys modeliai: 
"Snaigė- 15", "Snaigė-5" ir 
"Snaigė- 17",

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų, pertvarkymu ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į, 
Lietuva siųsti , dabar vėl, galima paremti savo artimuo — 
sius pasiunciant jiems naudingų dovanų.

Šių metų pradžioje siūlome Šiuos dovanų siuntinius: 

1986 1
Vyriškas arba moteriškas bl iuzonas—anorakas, velve

tinės "Wrangler” firmos džinsinės kelnės, vyriški 
arba moterįški sportiniai batai firmos "Adidas”,

Šio siuntinio kaina pasiunčiant 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 medžiagcrs džinsinės kelnės firmos “Wrangler” 

arba " Levi”
Siuntinio kaina su pasiuntimo išlaidomis................... $ 280.—
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvųprakti škiausiu ir nau
dingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪDU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

BALTIC STORES & CO.
(Z. JOBAS)

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

Tel. 01 460 2592

London 438—1122 i 
Windsor 252—3842 , 
Calgary 287 — 2712 
Winnipeg 233 — 3504 
Sudbury 674- 6217

AA CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 -9977 
Toronto 489-3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO ftEIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

Mr.Mrs.............................................................. ...............................................
Adresas ..........................................................................................................

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) į 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ? 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE. !

* a__ ■__ t___

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366-2548 ( namu ). 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637

1986.V.1

APIE KAUNO PILJ
Kauno pilis buvo pastatyta 

Nemuno ir Neries santakoje, 
ant nedidelės kalvos. Kada ji 
buvo pradėta naudoti gyni- 
muisi-tiksliai nežinoma, ta
čiau galimas dalykas, kad ši 
vieta apsigynimui buvo nau
dojama priešistoriniais ar 
ankstyvosios istorijos lai -

kais, nes Kauno Ir jo apylin
kių žemėvaizdis galutinai su
siformavo ištirpus ledynams. 
Netrukus Į Kauno apylinkes 
atsikėlė pirmieji klajoklių- 
medžiotojų būriai. Jų stovyk
lų liekanų daug aptikta Ne
muno ir Neries pakrančių 
smėlynuose.

Pilies kieme htskiri radi
niai siekia V a.

Kilus vokiečių invazijos 
pavojams, ypač pradėjus 
jiems veržtis Į Lietuvos gir 
lumą, buvo statoma Kauno 
pilis apginti ne tik Kauną, bet 
Nemuno ir Neries kelią. Pra 
džioje medinė, jau Kęstučio 
laikais buvo pastatyta-mūri
nė, sustiprinta grioviu iš 
pietų ir rytų pusės. Tas 
griovys ir dabar aiškiai ma
tomas, ypač tarp pilies ir 
Šv. Jurgio bažnyčios.

Ryšium su Vytauto *Di - 
džiojo metais nepriklauso
moje Lietuvoje, Kauno mies
to savivaldybė išpirko ap
link pilĮ buvusias lūšneles , 
jas. nugriovė ir aptvarkė pi
lies rajoną. Nuo 1930-39 m. 
vyko kasinėjimai ir konser
vavimo. darbai.

Nuo 1954 m . pradėti siste- 
matingi kasinėjimo darbai 
ii' šioks toks restauravimas. 
Negalima tvirtinti, kad Mas
kvos diriguojama vyriausy - 
bė rūpintųsi tų darbų sparti
nimu. Daug svarbiau "gigan
tiški" paminklai. . .

Paulius Stelingis
O MOTINA

O, motina, dėl mano laimės tu į ugnį puolanti plaštakė, 
Ir dieną, ir tamsioj nakty manoj širdy gyva ! t
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė, 
Ir vakaro, tyloj manoji tremtinio malda.

O motina! Palikus saugoti šventosios žemės saujos, 
Mažyčio žiburio gimtajam židiny.
Tu amžinai gyva manam lašely kraujo,
Tu amžinai gyva mažytėje širdy.

O motina! Skausmingų sūkurių verpetuos
Atvėrus laimėn sklidinas duris.
Tavam raukšlėtam veide pati tėvynė šneka, 
Tavam pilkam veide - sustingusi širdis...

O motina! O motina! Ant didžio vargo tako
Tu židinio brangiausio negęstanti liepsna,
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė, 
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda...

• Sį pavasarį Lietuvoje jau 
pradėti miškų apželdinimo 
darbai. Planuojama paso - 
dinti daugiau kaip 1O tūks
tančių hektarų jaunuolynų. 
Tam tikslui paruošta apie 
1OO milijonų medžių sėjinu
kų ir sodinukų.

• Alfonso Bieliausko roma
nas " Tąda, kai lijo" išėjo 
antra laida rusų kalboje. Iš- 
leido"Tarybinių romanų lei
dykla" žurnalo "Družba na- 
rodov" skaitytojams Mas - 
kvoje.

•••••••••••••••••••••••••••••M
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”

NAMŲ REMONTO VAJUS

-MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI, prašome pasinaudoti 
šia atkarpa ir ją atgal atsiųsti "NL" adresu:

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

••••••••••••••••••••••••••••M
AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES
PASAKŲ ? JOSE RASI IR GROŽIO, IR JUMORO IR IŠMINTIES I

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanai Cr. Duvernay, Lavai, P.Q. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

kReM
VE/DRoDž/AI

Ar jūs nieko pries, jei mes čia pasėdėsim ir 
pirmiau su sk aic i uo si m kalorijas?’’

Du turistai, atvykę pirmą kartą Į Londoną, važiuoja 
autobusu. Vienas jų užlipo Į antrą aukštą ir greitai per - 
balęs sugrįžo atgal ir sako savo draugui:

- Nelipk Į viršų, ten nėra vairuotojo!
ooooooo /

- Kai tik kokia moteriškė pasilieka viena su manimi, 
tuojau jos veide pasirodo maloni šypsena.

- Kaip tai ?
- Esu fotografas.

ŽALIA NYK ŠTIŠ 
PAVASARIO LINKSMYBĖS

PavasarĮ žydintys krūmai, jų tarpe alyvos, paruošia 
tų kvapiųjų žiedų kekių užuomazgas ant praeitų metų 
ūgio, beveik prieš pasirodant ryškesniems lapams ar nau
jiems ūgiams. Tai labai svarbu Įsidėmėti, nes, jeigu su - 
sigalvosite apkarpyti alyvų krūmą pavasarĮ, prieš jam su- 
žydint, nesaugosite praeitų metų ūgių - jūs pašalinsite vi
sus snaudžiančius žiedų pumpurus, kurie ruošėsi ilgai, 
per visą žiemą pavasariniam žydėjimui. Ta pati taisyklė 
galioja forsytijos "auksinio lietaus" krūmui ir spirėjos . 
Jie irgi žydi anksti pavasarĮ, kol šakelės dar beveik vi - 
sai be lapų. . «•

Tad - alyvų krūmų žiedai turi būti nukarpyti jiems be
baigiant peržydėti - kai pakeičia spalvą, blunka ir ima 
vysti, dar nesusikrovus sėklų. Tuo pačiu metu galima , 
jei norite pakeisti krūmo išvaizdą, apkarpyti ir šakas. 
Kiekvienas naujas ūgis per likusį sezono metą suspės pa
siruošti stipriam žydėjimui kitą pavasarį. Netgi, kaip sa
ko specialistas Stuart Robertson’as, galima seną alyvų 
krūmą, kūd ir 20 pėdų aukščio, nukirpti iki 4 pėdų aukš - 
tumo. Po kiek laiko išaugs naujos šakos ir žydės stebi
nančiu vešlumu.

Alyvos kilusios iš Kinijos, Japonijos. Jų rūšių yra 
daug natūraliai ir sodininkų išveistų rūšių.

Priešingai reikia elgtis su krūmais, kurie žy
di vėlai vasarą arba rudenį, pav. , hydrangėja. Jie krauna 
žiedus ant sumedėjusio koto, augusio sezono pradžioje-Tad 
karpymas anksti pavasarį nepakenks šio’krūmo žydėjimui.

ŽEMĖ DARŽAMS
Keletas labai šiltų dienų(ypač netikėtai Montrealyje) 

pakankamai išdžiovina nuo žiemos liekanų žemę ir jau ga
lima pradėti rūpintis jos paruošimu daržams.

Svarbiausia- žemės sudėtis ir jos derlingumo gali - 
mumai. Sauja žemės turi savyje smėlio, molio, organiš - 
kųjų medžiagų ir nuosėdų. Jeigu perdaug smėlio - žemė 
pergreitai praleidžia vandenį ir išdžiūna. Tai kenkia au
galams ir jie neišvysto pilno ūgio nė pajėgumo. Perdaug 
molio sulaiko vandenį ir sulėtina augimą, nes šaknims y- 
ra sunku prasiskverbti pro kietą ar susmegusią molinę 
žemę.

Ideali žemės sudėtis būtų tada, kai visi 4 elementai - 
smėlis, nuosėdos, molis ir organinės medžiagos yra tų 
pačių proporcijų.

Smėlį ir gerą, molio kilmės žemę lengva nusipirkti ir 
papildyti darže žemę.

Organinė medžiaga (humus) išsieikvoja per kiekvie - 
ną augimo sezoną ir ją reikia pridėti kiekvieną pavasarį 
į daržo žemę, nors smėlio ir kitų medžiagų esama tinka
moje proporcijoje.

Organinę medžiagą galima irgi nusipirkti arba jos 
lengvai susirasti gamtoje. Ją sudaro susmulkinti .perpu
vę lapai, žolių nuokarpos, sukapoti šiaudai ar šienas, iš- 
rūgęs gyvulių mėšlas.

Perkant- tinka maišuose durpinės samanos ( peat 
moss), kompostas, sudžiovintas gyvulių mėšlas (pav. she
ep manure) ir kt.

Visos šios medžiagos palaiko žemės derlingumą ir 
lėčiau išsieikvoja, negu pridedamos cheminės trąšos. Il
gai išsilaiko augalams naudingi medžio pelenai. Jie duo
da potašą ir jų patartina įmaišyti į žemę pradžioje ir vi
duryje augimo sezono.

Jeigu žemė yra rūgšti, reikia pridėti negesintų kal
kių (lime),kurios turi saVyje daug kalcijaus ir neutrali - 
zuoja rūgštingumą. Jas reikia dėti sezono pradžioje ir pa
baigoje (apie 5 svarus 100-tui kvadratinių pėdų pločiui).

Visus tuos priedus reikia įmaišyti 6”, -12" gilumo že
mės kiekyje.



z toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

BYį% už 90 dieną term, indei. •> 
834% už 6 mėn. term, indė). «■ 
9 % už 1 metų term, indei. X 
9 % už 2 mėty term, indei.
9 % už 3 metų term, indei.
9)6% už pensijų planų £
7)6% už special i ą taup. s—ta 5
7 % už taupymo sąskaitas X
6—8% kasd. palūk. sąskaita £
6 % už čekių sąskaitas

AKTYVAI VIRŠ 51 MILIJONO DOLERIŲ 

Asmenines paskolas duodame iki 565,000 ir rnorfgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau S 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki S 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai ( American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

K ĄSOS VALANDOS: pirmod., antradieniais ir treči adieni ai s — 
nuo 10 v.r. iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniai s ir penktadieniais- 
nuo 10 v. r. iki 8 vai. v.; šestadi en i ai s — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais uždaryta ) 
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai : 532-8723 -Toronto , Ontario
ir 532-1149 M6P 1A£

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

AKTYVAI VIRŠ 29 MILIJONU DOLERIŲ

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais 10-3 |
Ketvirtadieniais 10-8 |
Penktadieniais 10-8 S
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9-12.30 S

DUODA PASKOLAS:

asmenines nuo 
mortglčlus nuo

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v-P-P-

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
P aiduodame pin igi ne s perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio uz išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET “SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

bndon,ont.
SUKAKTIS IR KONCERTAS

Š. m balandžio. 20 d. ma
žoji Londono lietuvių para
pija išgyveno tikrai malonų 
ir iškilmingą sekmadienį
Mat, parapijos Taryba su - 
rengė ir pagerbė kun. Igną B. 
Mikalauską, švenčiantį 
75-rių metų amžiaus sukak
tį,

Į iškilmes buvo atvykę 
(Londonan pirmą kartą) mū
sų vyskupas Paulius Bal
takis, o jį atlydėjo Lietu
vių Pranciškonų Provincio- 
las kun. Placidas Barius, 
bei keli kunigai iš Toronto

1 ir St. Catharines lietuvių pa
rapijų.

Per iškilmingas pamal
P. Baltakis pasakė pastatymų.das vysk.

labai turiningą pamokslą ir 
pagerbė sukaktuvininką kun. 
Ig. Mikalauską. Mūsų bažny
čia buvo pilnutėlė tautiečių, 
net iš St. Catharines atvyko 
gausus būrys. Ir sankatari- 
niečiams kunigas Mikalaus
kas yra buvęs mielas ir il
gametis klebonas.

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

ATEIK 1 LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. iv.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

6 psl

PARAMA
IMA :

uz asm. paskolas nuo ... 11% 
už nekiln. turto (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų  ......... . 11 %
2 metu................ 11)6%
3 metų .......... 12 % 

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų....... .10)6%
(vari abi e rate)

MOKA UZ:
90 dienų term, indėlius......8)6%
180—185 d. term, indėlius 8%'% 
Term, indėlius 1 metų "° 
Term, indėlius 2 metų, .9 % 
Term, indėlius 3 metų ...>..■ 9 % 
Pensijų sąskaitų..............
Sped alių taupymo sask,..‘ </r/o 
Taupomąją sąskaitą........ 7 % 
Kasd. taupymo suskaitą....7 % 
Depozitų —čekių sąskaitą-.6 % 

.. 12 % 
10!6%-12%

Po 4 vai. pamaldų visi nu
vyko į Londone esančią 
MARCONI erdvią salę, kur 
vyko visuomeninis suaktu - 
vininko pagerbimas, dovanų 
įteikimas ir vakarienė.

Tačiau t>ene maloniausia 
susitelkimo programos dalis 
buvo koncertas- tikra 
ir maloni atgaiva. Koncertą 
pradėjo mūsų iškilios toron
tiškės solistės-sopranas A - 
nitą Pakalniškytė ir 
kontraltas Slava Žieme - 
lyte. Ir savo išvaizda ir 
laikysena jos užimponavo .
Giliu įsijautimu padainavo 
Budriūno " Tykiai, tykiai", 
Stankūno "Tyli naktis" ir iš
trauką iš J. Offenbacho žy
miausios ir fantastinės ope
ros "Hofmano p'asakos". Šią 
operą daug kas prisimena, iš 
Kauno Valstybinio Teatro

Pirmą kartą 
Kaune, nepriklausomoje Lie
tuvoje ji buvo pastatyta 1925 
metais. Solistės taip puikiai 
padainuodamos šios operos 
ištrauką , mums davė mie
lą operos atgarsį.

Londoniškė muzikė Regi
na Bankienė, jau ne
kartą girdėta, vėl virtuoziš-

PAGERBĖ UZ SAVANORIŠKĄ 
VEIKLĄLIETUVES

Ontario Kultūros ir Pilie
tiškumo žymenis už savano
rišką visuomeninę ir kultu - 
rinę veiklą įteikė ministerė 
dr. Lily MUNRO "Sheraton 
Centre "viešbutyje balandžio 
20 d. Šioms lietuvėms; "At
žalyno" darbuotojoms: L . 
PACEVIČIENEI ( 10 m. žy
menį), A. LUKOŠIENEI-lOm. 
J. VITKUNIENEI-10 m. , V . 
VITKŪNAITEI-5 m. , V. DO- 
VIDAITYTEI - 5 m. , A. 
DARGYTEI-BYSZKIEWICZ- 
10 m. , M. GUTAUSKAITEF 
HURST- 5 m.
• Inž. R. LAPAS susižiedavo 
su veiklia montrealiete Dai
va PIEČAITYTE, Silvijos ir 
Vinco Piečaičių dukra.
• REGISTRACIJOS BLAN - 
KAI Į PRISIKĖLIMO PARA
PIJOS TARYBOS JAUNIMO 
Sekcijos organizuojamas 
STOVYKLAS gaunami klebo
nijoje.

Lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams sto
vykla bus nuo LIEPOS 5 iki 19 
d., o lietuviškai kalbantiems 
nuo LIEPOS 20 iki RUGPJŪ
ČIO 2 d.

Daugiau informacijų gau - 
site pas L. Kuliavienę tel: 

kai pasmuikavo Deniku-Hei- 
fetz’o Staccato ir DeFallos 
Ispanų Šokį. Malonu taip pat 
pažymėti, kad garsusis 
smuikininkas - virtuozas 
Heifetz yra kilęs iš 
Lietuvos- gimęs Vilniuje.

Solistė Anita Pakalniškytė 
nepaprastai jautriai ir iški
liai padainavo LaWalley iš 
"Divos" filmos skambią iš
trauką, o sol. Slava Žieme - 
lyte davė visada taip mie
lą klausyti St. Šimkaus "Kur 
bakūžė samanota". Apie sol. 
Žiemelytės koncertą Bosto
ne yra rašęs "Dirvoje" St. 
Santvaras. Jis tvirtina, kad 
torontiškis muzikas >r 
komp. Jonas Govėdasy- 
ra šią dainą papildęs, nepa
žeidžiant St. Šimkaus sti
liaus, sukurdamas šiai dai
nai smuiko partiją. Todėl

ĮchicagoĮ
NELĖS PALTINIENĖS
TRIUMFAS

Estrados dainininkė Nelė 
Paltinienė turi kažkokią ma~ 
gišką sceninę galią patrauk
ti į save publiką. Todėl sa
lės, kur tik ji koncertuoja, 
būna pilnos.

Taip atsitiko ir MARGU
ČIO rengtame koncerte ba
landžio 20 d. , Chicagos Jau-
nimo Centre, kur į jos pasi
rodymą pritrūko bilietų, ne
žiūrint, jog ji čia vieši jau 
ketvirti metai iš eilės.

Solistės Paltinienės nuo
širdumas, melodingos dai
nos ir puikus jų perdavimas 
moka užhipnotizuoti klausy-
tojus, kad šie neturi laiko 
nuobodžiauti ir visai nepa
junta, kuomet ateina koncer
to pabaiga.

Solistė, kuri dar netaip 
seniai kartu su savo vyru 
muziku Arvydu Paltimi yra 
išvykę iš Lietuvos apsigy
venimui į V: Vokietiją, savo 
programą pradėjo daina a- 
pie jų gimtinės grožį-"Gra- 

Birutė Grigaitytė-Spudienė
namų pirkimo Ir pardavimo agentė

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

766-9226 arba R. Jaglowitz - 
622-9919.

• ŠIAUČIULIS Raimondas į- 
taisė knygų lentynas Prisi
kėlimo bažnyčios prieangy - 
je, pritaikindamas jų stilių 
prie bažnyčioje jau esančių 
baldų.

Lentynos įrengtos Parapi
jos Tarybos Jaunų Šeimų 
Sekcijos iniciatyva.

• APKEISTAS PALTAS per 
D. Petkevičiūtės mergvakarį. 
Pastebėjus klaidą, pranešti 
Parapijos raštinei.

• IŠVYKĄ Į CLEVELAND’ą 
ruošia Prisikėlimo Parapi
jos Jaunų Šeimų Sekcija 
BIRŽELIO 20-22 d.d. Kreip
tis į Reginą Masionienę tel: 
239-2840.

• ŠATRIJOS ir RAMBYNO 
skautų tuntai balandžio 27 d 
buvo po mišių susirinkę 
į bendrą sueigą.
• KAS TURI išnuomavimui 
BUTĄ ar KAMBARĮ, prašo - 
mi pranešti Prisikėlimo Pa
rapijos raštinei.

• VISUOTINAS KANADOS 
LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS kviečiamas 
GEGUŽĖS 25 d. , sekmadienį, 
12 vai. Toronto LIETUVIŲ. 
NAMUOSE, 1573 Bloor St.W.

mes Londone labai susitelkę 
išklausėme "Bakūžę" lyg su 
dvigubu akompanimentu. Sol. 
Žiemelytę labai darniai pa
lydėjo smuiku R. Bankienė ir 
pianinu jaunasis muzikas- 
londoniškis Andrius P e t - 
rašiūnas.

Be to, sol. Žiemelytė pui
kiai padainavo Čaikovskio 
populiarų romansą "Vieniša 
širdis" ir valsą iš Leharo 
operetės "Linksmoji našlė".

Koncertą užbaigė londo- 
niškių choras PAŠVAISTĖ , 
akomponuojant ir diriguojant 
muz. A. Petras iūnui . 
Labai darniai nuskambėjo 
Raudonikio "Prie Trakų e- 
žerų", Žilevičiaus " Čia 
kraštas liūdnas" ir Švedo 
"Lino žiedas".

L. Eimantas

ži tu, mano brangi tėvyne".
Kadangi jie ilgą laiką yra 

praleidę Klaipėdoje, kur Pal- 
tinas vadovavo"Kopų Balsų" 
orkestrui, o Nelė Čia buvo 
pagrindinė ansamblio so - 
listė, tai antroje dainoje ji 
išsakė meilę "gintarinėms 
kopoms ir jūrai gintarinei". 
Apie Kuršių Marias(muz. B. 
Gorbulskio). Paltinienė dai
navo ir kitoje dainoje, ku
ri ’ skambėjo nostalgija apie 
tą nuostabų žemės plotą 
prie Baltijos.

Koncertą pradėjo MAR
GUČIO programos vedėjas 
Petras P e t r u t i s, kuris 
taip pat užpildė tarpus tarp 
solistės dainų, duodamas jai 
progą atsipūsti ar pakeisti 
rūbus ( tai ji padarė net 
4 kartus). P. Petrutis čia 
įnešė jumoro ir šiaip sutei
kė informacijų, panašių į tas, 
kurias jis kasdieną perduoda 
savoje radijo programoje.

Vieną kartą prie mikrofo
no buvo iškviestas ir muz. 
Paltinas, kuris čia neturėjo 
daug darbo, o tik paleisdavo 
ar sustabdydavo aparatūrą, 
iš kurios skambėjo muziki - 
nė palyda solistei. Jis buvo

M

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

Lietuvių Namų Žinios
• LIETUVIŲ NAMUOSE po- ' 
sėdžiavo Kanados meninių 
ansamblių atstovai iš Ha
miltono, Toronto ir Montre
al io, aptardami šių metų Ka
nados Lietuvių Dienų prog - 
ramą. Šiemet jos bus ruo - 
šiamos Montrealyje.

Toronto Tautinių šo - 
kių^grupės - GINTARAS ir 
ATŽALYNAS bei Hamiltono 
GYVATARAS pasižadėjo da
lyvauti. Iš chorų dar laukia- 

>mi atsakymai.
Posėdyje dalyvavo 14 as - 

menų.
• Dr. K. KARVELIS skaitė 
paskaitą apie partizanų 
laisvės kovas pokario metais 
okupuotoje Lietuvoje balan - 
džio mėn. 27 d. , Toronto 
Lietuvių Namuose. Prele
gentas plačiau apibrėžė par
tizanų veiklos aukas ir kai 
kuriuos lietuvius išdavikus, 
tarnavusius rusų komunisti
niams okupantams.

Pokario metais tauta tu
rėjo daugiau aukų, negu ne
priklausomybės kovose. Tos 
didvyriškos aukos nebuvo 
bergždžios ir Lietuvos isto
rijoje atsispindės kaip he
rojiškas laikotarpis.

Dr. K. Karvelis ap
gailestavo, kad mūsų veiks - 
niai nėra surinkę tikslesnių 
žinių ir davinių apie šį tau
tos pasipriešinimą okupan
tams. Tai būtina pada - 
RYTI nedelsiant, nes jau to
se kovose dalyvavę asmenys 
pradeda išmirti, o mūsų 

Sol. Nelė PALTINIENĖ, atvykusi is V. Vokietijos, dainuoja
Chicagos lietuviams balandžio 20 d. Jaunimo Centro salėje.

Nuotr. Ed. Šulaičio

muziką įgrojęs namuose ir 
čia tik pasitenkino mygtukų 
spaudymu. Prie mikrofono 
atėjęs, muz. Paltinas, kuris 
yra Vasario 16-tosios Gim
nazijos muzikos mokytojas 
ir orkestro bei choro vado
vas, padėkojo tautiečiams už 
dėmesį Gimnazijai ir pagau
sėjusį mokinių siuntimą iš 
Š. Amerikos.

Beveik vias( išskyrus vie
ną, atliktą Vokiškai) solis - 
tė sudainavo lietuviškai, ne
žiūrint, kad gana daug jų 
buvo nelietuvių kompozito
rių (vertimus į lietuvių kai - 
bą padarė pati solistė). Iš 
lietuvių kompozitorių vyra
vo B. Gorbulskis ir Telks - 
nys. Dainuodama, buvo nu - 
lipusi porą kartų nuo scenos 
ir dainavo vaikščiodama 
tarpe žiūrovų ir tokiu būdu 
sugebėjo glaudžiai bendrauti 
su publika.

Po koncerto svečiai iš V. 
Vokietijos susilaukė nemaža 
plojimų ir gėlių. Programos 
vedėjas P. Petrutis publikai 
pranešė, jog sekantį pa va - 
sarį N. ir A. Paltinai vėl at

PRIEŠAI DUODA VISIŠKAI 
KLAIDINGAS INFORMACI
JAS APIE ŠĮ LAIKOTARPĮ.

Paskaitą atidarė ir pre
legentą pristatė Vytas 
Šimkūs. Paskaitos klau
sytojai, kurių buvo apie 150, 
pakviesti LN Vyrų Būrelio 
pirmininko H. Chveduko, pa
gerbė žuvusius partizanus 
tylos minute. Paskaitą ren - 
gė LN Vyrų Būrelis.

• VII-TOJI LITHPEX - LIE
TUVIŲ FILATELISTŲ PA - 
RODĄ vyko Lietuvių Namuo
se balandžio 26-27 d. d. Joje 
dalyvavo filatelistai ir nu
mizmatai. Paroda domėjosi 
ir gausiai lankė ne tik lietu
viai, bet ir kitataučiai.

Suvenyrinių vokų galima 
gauti(su pašto ženklu ir ant
spaudu) po $1. Vien tik vo - 
kai - 5 už $1,.- kreipiantis į 
K.Kaminską, 25 Norma Cres. 
Toronto, Ont. M6P 3G9.
• PETRAITIS Viktoras,"NL" 
Rėmėjų Būrelio kasininkas , 
priima "NL"prenumeratas , 
skelbimus ir 1.1.

Prašome kreiptis į jį tel: 
233-4074 arba raštu 2684 
Bloor Str. W. , Apt. 6, TO
RONTO, Ont. , M8X1A5.

• LIETUVIŲ ŠACHMATI
NINKŲ KLUBAS, įsitaisęs 
LIETUVIŲ NAMUOSE, ruo
šiasi Š. Amerikos lietuvių 
šachmatininkų varžyboms, 
kurios vyks š. m. LIEPOS 
mėnesį.

vyks koncertuoti į Chicagą 
ir kitus Amerikos miestus , 
ką publika labai entuziastin
gai priėmė.

Pabaigai buvo persikelta 
į Jaunimo Centro kavinę, kur 
N. A. Paltinai, gurkšnojant 
kavą ar vyną, dar ilgai 
bendravo su gausiais savo 
gerbėjais. e š.

TEATRO PREMJERA
Neseniai įsisteigęs VAI

DILUTĖS jaunųjų teatras, su. 
premjera pasirodys GEGU
ŽĖS 18 d. , 3 vai. p. p. Jauni - 
mo Centro didžiojoje salėje. 
Čia bus • suvaidinta linksma 
komedija " Uošvė į namus- 
tylos nebus. Šiame vaidini - 
me pasirodys 5 vaidintojai , 
kurių amžius nuo 23 iki 30 
metų ir kurie iš jų jau yra 
pasireiškę amerikiečių sce
nose ir puikiai kalba 
lietuviškai-

Šio teatro valdybos pirmi
ninku yra visuomenininkas 
dr. Petras Kisielius,© 
jam talkina būrelis lietuviš
ko teatro entuziastų, kurie

( nukelta į 7 psl......... )



Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs nuosovuose namuos* —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 23
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.)   5 % 
santaupas ..................... . 7 %
kasd. polūkan. uz sant. 6.5% 
term, indėlius 1 m. ..... 9 %
term, indėlius 3 m........ 9.25 %
reg. pensijų fondo ..... 8 %
90 dieny indėlius.........  8.5 %
( minimum 5 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ... 9 %

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. — 1 vai. p.p.; penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

hamilton
PASIŽYMĖJO DVI MOKINĖS 
LIETUVAITĖS

ŽUKAUSKAITĖ Onutė ir 
GRAJAUSKAITĖ Dana mo
kosi St. Mary's Gimnazijos 
XII klasėje, abi yra garbės 
studentės ( "Honor Roll" ) , 
veiklios savo gimnazijoje ir 
lietuviškojo jaunimo organi
zacijose.

Abi buvo pagerbtos hu
manitariniais "MaxRotman" 
žymenimis iškilmėse Mies
to Rotušėje.

fchicago|
(............. atkelta iš 6 psl.)
tikisi, jog jų, o taip pat ir 
aktorių pastangos bus gau
siai publikos paremtos. Jei
gu taip Įvyks, tai Chicaga gal 
vėl galės turėti pastovų te
atrą.
ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (SLA) šią vasarą 
Chicagoje rengia savo Sei
mą, kuriame bus paminėtas 
šios organizacijos ŠIMTME
TIS.

APIE LIETUVIŲ FONDA
Lietuvių Fondo pradžią davė dr. A. Razmos 

1960 m. gruodžio mėn. 8 d. atspausdintas straipsnis "MI
LIJONO DOLERIU FONDAS LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS 
IR TO FONDO PARLAMENTAS".

Pirmąjį Fondo iniciatorių posėdį sušaukė dr. A. Raz
ma pas Aliciją Rūgytę 1961 m. sausio 8 d. Jame daly - 
vavo keturi asmenys: dr. A. R a z m a, dr. Rimvydas 
Si d r y s, Jonas Padebinskasir Alicija R u g y- 
t ė.

1985 m. LIETUVIU FONDAS yra daugiau 2-jų milijo
nų kapitalu, kuri investavus, gauta daugiau kaip 1 milijo
no ir 200 tūkstančių dolerių pelno, iš kurio išdalinta apie
900. 000 dolerių lietuviškiems reikalams.

(Iš JAV'LB Trys Dešimtmečiai")

KU.VJV14
SPECIALYBĖSE

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

495-90e AVENUE, LaSalle 
365-1 143

7661 A CENTRALE, LaSalle 
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1986. V. 1

MILIJONUS DOLERIU
IMAME UŽ:

ne kiln, turto pask.. 10.5 % 
asmenines paskol as 12.25 % 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $25.000

Iš miesto ir apylinkių 
moksleivių tokius žymenis 
gavo iš viso tik 8 mokslei - 
viai-jų tarpe ir toš dvi lie
tuvaitės.

» Gražiai pasirodė AV PA
RAPIJOS CHORAS, vadovau
jamas muz. D. Deksnytės 
Povėli meninėje programoje 
Kanados lietuvių šaulių 
rinktinės VILNIUS suvažia
vimo Vakare-Pokylyje.

Šis choras ruošiasi savo 
metiniam koncertui-vakarui 
lapkričio mėn. 8 d.

Seimas vyks BIRŽELIO 30 
-LIEPOS 3 dienomis Chica- 
gos miesto centre- ESSEX 
INN viešbutyje, 800 S. Michi
gan Avenue.

Į Chicagą tomis dienomis 
suvažiuos daugiau negu 100 
delegatų iš visos Amerikos 
ir Kanados. Čia bus ne tik 
posėdžiai, bet ir eilė kitokių 
pramogų, kurie bus skirti ir 
plačiajai visuomenei.

Chicagoje sudarytas pla
tus komitetas, kuris rūpina
si, kad Seimas ir minėjimas 
kuo geriau pasisektų, e š.

Montrealio Šeštadieninės Mokyklos jaunieji mpkiniai su savo 
mokytojais ir globėjais Nuotr. R. Otto

"NIDOS” KLUBO NARIU 
SUSIRINKIME

Balandžio 20 d. , Aušros 
Vartų parapijos salėje įvy
kęs Montrealio Lietuvių 
Žvejotojų-Medžiotojų NIDOS 
Klubo narių metinis susirin
kimas praėjo atgimstančio 
pavasario nuotaikoje.

Susirinkimą atidarė NI
DOS Valdybos pirmininkas 
Juozas Šiaučiulis. Po miru
sių Klubo narių prisimini-
mo rimties minute, pakvietė 
Augustiną Mylę susirinki
mui pirmininkauti ir - Alb. 
Urboną sekretoriauti.

Bendrą Klubo veiklos pra
nešimą padarė Valdybos p- 
kas J. Šiaučiulis, iždininkas 
A, Račinskas ir Revizijos 
Komisijos pirmininkas K . 
Toliušis.

Praeito NIDOS narių su
sirinkimo protokolą per
skaitė. J. Ladyga.

Klubo ižde susirinkimo 
metu buvo 3, 092. 78 dol..

Klubas įsteigtas 1966 m . 
gegužės mėn. 8 d. Šį rude
nį spalio mėnesį švęs 20 
-ties metų sukaktį, dėl ku
rios plačiau pasisakė susi
rinkimo dalyviai. Meninę 
programą atlikti yra anga
žuotas Montrealio Lietuvių 
Vyrų Oktetas.
' Dėl Valdybos pranešimų 
platesnių diskusijų nebuvo . 
Buvo pasiūlymų daugiau duo
ti informacijų apie Klubo 
veiklą mūsų spaudoje ir ban
dyti įtraukti jaunimą.

Į iškeltą pasiūlymą pa
remti mūsų spaudą, "Nepri
klausomos Lietuvos " laik - 
raščio vedamam Namų Re-, 
monto Vajui, daugumo su
tikimu iš Klubo iždo paskir
ta 500 dolerių parama.

Susirinkimo dienotvarkei 
išsisėmus, vyko visų dalyvių 
vaišės, kurias puikiai pa
ruošė M. ir Br. Kasperavi- 

ĮĮ[nĖw yorkĮĮ 
“DARBININKO” 
SUKAKTUVINIAME VAKARE

Atžymint "Darbininko"? 0- 
ties metų gyvavimo jubiliejų,

DRESHER
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.rf'rl v. v. , šeštadieniais 9 v.r. t- 12 v.p.p.

Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

S33-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5 

čiai. Už jas Klubo Valdy
ba yra nuoširdžiai dėkinga .

J. Š .
ĮDOMUS LIETUVIŲ 
AKADEMINIO SAMBŪRIO 
MONTREALYJE VAKARAS

Naujoji Akademinio Sam
būrio Valdyba suruošė pir
mąjį savo Vakarą,kuris vy
ko Noelos ir Justo Kibirkš - 
čių namuose.

Buvo susirinkę apie 40 
dalyvių; apie ketvirti jų su - 
darė jaunimas, kas labai 
pradžiugino ruošėjus.

Akademinio Sambūrio 
Valdybos pirmininkė Regina 
Piečaitienė atvyku
sioms pristatė Valdybos su
dėtį: sekretorė - Roma Va
linskienė, iždininkas-Romas 
Verbyla, informacijai narys- 
Gytis Vazalinskas, narys- 
Eugenijus Dainius.

Sekė lietuviška vakarienė 
-cepelinai ir virtiniai, vy
nas.

Po to Jūratė Ciplijauskai- 
tė-T a n n e r papasakojo a- 
pie šio Sambūrio pradžią, jo 
įsikūrimą ir veiklą. Justas 
Kibirkštis paskaitė 
ištraukas iš 1965 m. "Kočė
lo". ( Tai buvo jumoristu- 
nis Sambūrio leidinys, lei - 
džiamas beveik kiekvieno 
susirinkimo proga, vėliau 
per Naujų Metų sutikimus) . 
Buvo įdomu pasiklausyti kas 
ir kaip buvo rašoma prieš 
20 metų. . .

Vakaro atmosferą stipri - 
no kasetėmis grojama lietu
viška muzika.

Pabaigai- kava su "ausy
tėmis ir meduoliu.

Mūsų jau antroji akademi - 
nė karta, atrodo, pradeda į- 
vertinti ir susidomėti " se
nųjų" akademikų darbais lie
tuvybės baruose, kas tikrai 
džiugu. Reikia pagirti Val
dybą ir už paruoštą progra - 
mą. ž.

š. m. balandžio 13 d. Kultūros 
Židinyje vyko iškilmingas 
minėjimas-koncertaš. Jį a- 
tidarė "Darbininko" Redak
cijos narys aktorius Vitalis 
Žukauskas. Invokaciją

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS 

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

Tel. S33-3531

sukalbėjo Tėv. Placidas Ba
rius, OFM. Sugiedojus Ame
rikos ir Lietuvos himnus, 
vyko sveikinimai. Žodžiu 
sveikino Lietuvos gen. kon - 
sulas Anicetas Simutis, LB 
New Yorko Apylinkės p-kas 
Aleksandras Vakselis, Kre
dito Unijos "Kasa”atstovas 
Alg. Šilbajoris, kuris, svei
kindamas "Kasos" vardu į- 
teikė "Darbininkui"7 00 dol . 
čekį.

Raštu sveikino Lietuvos 
Pasiuntinybės atstovas ir 
Lietuvos Diplomatijos šefas 
dr. Stasys A. Bačkis .vysku
pai Vincentas Brizgys ir 
Paulius Baltakis. Šiuos svei
kinimus perskaitė aktorius 
Vitalis Žukauskas.

Buvo gauti sveikinimai iš 
prez.R. Reagan* o, NY vals
tijos senatoriaus M. J. Knorr 
ir NY miesto pareigūno W. 
Ward. Juos paskaitė Laima 
Jankauskaitė.

Savo jubiliejaus proga 
"Darbininkas" buvo paskel
bęs romano- novelės kon - 
kursą. Atsiųsta šeši rank
raščiai.

st. Catharines

Marko- suorganizuoti

• KUNIGO IGNO MIKALAUS
KO deimantinio amžiaus su
kakties pagerbime, įvykusia
me Londone, Ont. , balandžio 
20 dieną, dalyvavo ir 20 St. 
Catharines lietuvių. Pager
bimo programa buvo labai 
gerai sudaryta ir labai 
sklandžiai pravesta tiek per 
iškilmingas pamaldas nuo
savoje, gražioje šventovėje, 
tiek erdvioje italų "
ni" salėje, kurioje matėsi a- 
pie pora šimtų šventiškai 
atrodančių tautiečių iš pa
ties Londono ir kitur. Tarp 
keletos svečių kunigų matėsi 
ir pats vyskupas Baltakis.

• RUOŠIAMAS LABAI STIP
RUS BAISIOJO BIRŽELIO 
PAMINĖ JIMAS, nes jį rengia 
šiemet Pavergtų Tautų Or
ganizacija, vadovaujama bal- 
tiečių grupės.

BIRŽELIO 14-šeštadienį - 
įvyks Ekumeninės pamaldos 
St. Catharines katalikų Ka
tedroje ir po to įvyks gerai 
organizuota demonstracija 
prie miesto Rotušės. De
monstracijoje dalyvaus lie
tuviai, latviai, estai, lenkai, 
ukrainiečiai, čekoslovakai , 
vengrai ir kitų tautybių pri
jaučiantieji žmonės su vė -

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COM VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, Icuris jau seniai I i etuvi am s patam auį a. 
Darba atlieka sgliningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo dengimui “ar taisymui skambinkite : 364-1470

Vertinimo Komisija iŠ Ne
lės Mazalaitės, dr. P. Bagdo 
ir V. Volerto, balsuojant du 
prieš vieną, $ 1. OOO premi
ją paskyrė ALEI RŪTAI už 
romaną " MARGO RAŠTO 
KELIU".

Po to platesnę apžvalgą 
apie "Darbininko"veiklą pa
tiekė aktorius Vitalis Žu
kauskas.

Po oficialios dalies ketu - 
r i as dainas padainavo vieš
nia iš Bostono (tame mieste 
buvo pradėtas leisti "Darbi
ninkas") sol. Daiva M o n - 
g i r d a i t ė. Solistas sve
čias iš Toronto, Vaclovas 
V er i kai t i š padaina
vo tris dainas. Po to abu so
listai pasižymėjo įvairių o- 
perų programa. Jiems akom- 
ponąvo koncertinis pianistas 
William Smiddy.

Minėjimą baigiant Tėv. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM 
padėkojo visiems, o progra
mos atlikėjai buvo apdova
noti gėlėmis ir karštais, il
gais plojimais.

Scena buvo papuošta dail. 
Česlovo Janušo.

liavomis, šūkiais bei plaka-, 
tais. Smulki programa bus 
paduota vėliau, bet jau dabar 
labai SVARBU, kad tautiečiai 
VISAME NIAGAROS PUSIA
SALYJE ir TAIP PAT AME
RIKOS PUSĖJE gerai ATSI - 
MINTŲ ŠIĄ DATĄ ir jai 
SKIRTŲ ATITINKAMĄ LAI
KĄ.

Šiais laikais ką didesnio 
nėra niekam

lengva, todėl KIEKVIENO 
lietuvio prisidėjimas prie 
šios viešos demonstracijos 
už Lietuvos ir kitų Baltijos 
tautų laisvę bus pats di
džiausias pasitarnavimas 
savo kenčiančiai tautai ir -4.it v- ii 4A.£4 A ąkovai uz jos laisvę...___  fe

BROLI, SESE, LIETUVI- 
iš anksto paskirk laiką ir sa
vo pastangas šiam svarbiam 
įvykiui,nes šiais metais su
eina lygiai 45 metai nuo anų 
baisiųjų dienų sovietinių ru
sų pavergtoje Lietuvoje.

• MOTINOS DIENA rengia
ma GEGUŽĖS 11 d. Paskaitą 
skaitys Sesuo Margarita iš 
Toronto. Iškilmingų mišių 
pradžia 1O vai. Maloniai 
kviečiami dalyvauti lietuviai 
iš viso Niagaros pusiasalio .

K or.



montreal
MIRUSIEJI:

• GRIGAITIENĖ Petronėlė, 
73. m. , mirė balandžio 24 d. 
Ottawoje. Gyveno netoli 
Montrealio, St. Therese.

Užuojauta artimiesiems.

• A. a. SLĖNIO VYTAUTO 15 
metų mirties atminimui, jo 
motina Marija GUDIENĖ pa
aukojo "NL" $ 1OO. Nuošir - 
džiai dėkojame. "NL"

VISI kviečiami atsilankyti 
-pasiklausyti naujos PAVA
SARIO Mergaičių programos, 
pasišokti prie puikios muzi
kos ir savo atsilankymu pa
remti "NL" leidimą.
• Dr. Milda DANYTĖ atliko 
svarbų uždavinį, surinkdama 
aktualią medžiagą ir para
šydama knygą"DP Lithuanian 
Immigration To Canada”, (ž. 
skelbimą). Montreal iečiai , 
o ypač studijuojantis jauni
mas, savo gausiu atsilanky- 

, mu turėtų pagerbti jos dar
bą ir įnašą mūsų ir Kanados

^k====^k====xs<==^s«==^»<===^

Dr. MILDOS DANYTĖS

KNYGOS APIE LIETUVIU IMIGRACIJA*

•• DP LITHUANIAN IMMIGRATION TO CANADA”

PRISTATYMAS
MONTREALYJE

BUS KETVIRTADIENI GEGUŽĖS 8 d. , 7:30 vai. v.
SESELIŲ NAMUOSE, 1450 DE SEVE.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI
Po pristatymo — lengvos vaišės

e Į VILNIAUS Šaulių Rinkti
nės Kanadoje atstovų suva
žiavimą Hamiltone , buvo 
nuvykę - J. ŠIAUČIULIS, A . 
ir O. MYLĖS, V. SUŠINSKAS, 
A. ŽIŪKAS > A. KAČINSKAS .

• PIEČAITYTĖ Daiva, gerai 
žinoma veikli mūsų koloni - 
jos narė susižiedavo su inž. 
Ričardu LAPU, gyv. Toronte

• Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ 
ir Juozas PIEČAITIS, Lietu
vių Dienų programos Komi - 
teto pirmininkas, buvo nuvy
kę į Torontą susitikti su mū
sų meninių vienetų atstovais 
ir aptarti jų dalyvavimą Ka
nados Lietuvių Dienose. Jos 
rengiamos šiemet Montrea- 
lyje.

Posėdyje dalyvavo 14 at
stovų. Laukiama galutino

kultūrai.
DĖKOJA UŽ DALYVAVIMĄ^

Federalinis Daugiakultū- 
rizmo ministeris OTTO JE
LINEK atsiuntė laišką ir 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
Redakcijai, kuriame dėko
ja (pridėdamas ir asmeniš - 
ką parašą), kad buvo atsto
vaujama Daugiakultūrini ame 
vakare Montrealyje, į kurį 
jis buvo specialiai atvykęs .

Jis sakosi, kad šio susipa
žinimo vakare "turėjo pro
gos arčiau susipažinti su et
niškos medios atstovais , 
su dideliu pasišventimu dir
bančiais kultūrinėms bend
ruomenėms".

Laiške min. Otto Jelinek 
išreikšdamas įvertinimą, ti
kisi ir ateityje artimesnio 
kontakto su etninės spaudos 
darbuotojais.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

MOTINOS DIENOS

MINĖJIME

ĮĖJIMAS : laisva auka
RUOŠIA : MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

GEGUŽĖS 11d. SEKMADIENI po 11 vai. pamaldų

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

Meniną Programa — atlieka Lituanistinės Mokyklos 
mokiniai

LITAS
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 DE SEVE 3907 A ROSEMONT Šv.KAZIMIERO 

PARAPIJA
PIRM. ANTR. TREČ. 9:00-3:00 ------------------

KETVIRTADIENIAIS 12:00-8:00 4:00-8:00 -------------

PENKTADIENIAIS 10:00-6:00 2:00-6:00 t------------

SEKMADIENIAIS 10:30- 12:30 ------------------ 10:30- 12:30

DUODAME VISUS BANKINIUS
PATARNAVIMUS

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

DABARTINIŲ PROCENTU INFORMACIJA ‘'LITE”.

atsakymo iš chorų.

• Tradiciniame BALTŲ, VA
KARE Ottawoje dalyvavo 
Montrealio Apylinkės Valdy
bos p-kas Arūnas STAŠKE
VIČIUS su žmona Silvija, 
Montrealio GINTARO An
samblio vadove, sol. Gina 
ČAPKAUSKIENĖ,Daiva PIE
ČAITYTĖ ir Marytė ADA - 
MONYTĖ.

Baltų Vakaras, pagarsė
jęs gražia organizacija ir ka
nadiečių baltų puikia repre - 
zentacija, praėjo labai gerai. 
Plačiau-kitame "NL"nume - 
ryje.
• ŠĮ ŠEŠTADIENĮ pradėsi
me pavasarinį GEGUŽĖS 
mėnesį "NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUDOS BA
LIUMI.

JUOZŲ PAGERBIMO PIETŪS A.V. PARAPIJOS SALĖJE su kleb. J. ARANAUSKU ir 

sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ

—1,1 ———44—

RESTORANAS
KOSUHS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BROCHETTERIE” -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

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

o Automobilių nuoma 
e Naujų ir vartotų 

pasirinkimas 
e Pardavimas ir * 
e Aptarnavimas

PARDUODAMAS

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

Dr. J. MALISKA 
d. d. s;

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St. W. 
Suite 600,. Montreal. P.O. 

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

M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINĖ

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

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

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

Dr. Philip Stulginskį
D-D. S.

Dantų gydytojas - chirurgas
8606 Central®, coin corner 45e avė.

suite 209. 364.4658

Tel: 364-4658

2 butų, namas Verdųne, 1056—1058 6— th Ave.
Kaina — $46,000.- Telefonas : 767-8132

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

e Didelis pasirinkimas gatavų,paltų. 
e Vasaros laiku saugojimas (Storage) 
e Taisau ir remodeliuoju 
e Siuvu ir patduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6

numeni nu n iinnm
GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

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

PETRAS ADAMONIS
C. L B.

. GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE « GYVYBĖ•

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

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

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

Tel: 288-9646

NOTARAI

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

TONY
P H OTOI MARIAGE - WEDDINGS

STUDIO!l522^QueenMaryR<LSuite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

4495 — 35th Avenue, Mentreel Hl T - 3 A 6

TIL. 727 - 3 120 Kamy 376 -378 1

Albertas N O R K E L I Ū N A 5 , B A C.S£., ».•.

Komercinio. privataus turto, automobili* 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g • n t fi_r_ą__v e

M£Meeė D.N. BALTRUKONIS
IMMEVBLES - CLASSIC INC.

.Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
y"' PIRKIMAS - PARDAVIMAS

system 445 Jeon Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

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

8 psi.

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

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

APDRAUSTAS

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

Telefoną* : 721-9496

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

)

B.Com
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