
LITHUANIAN LEGATION 
622 - l6th Str. N.W. 
ashington, D.C.

U.S.A.

LITUANIE INDEPENDANTE. INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY

Nr. 40 (46-Hejl metai) SPALIO - OCTOBER 2 d. * LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS * 7722 GEORGE St., LA SALLE, P.Q. H8P 1C4. Tel.: 366-6220 * 50 e.

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
BAIKIME VASAROS ATOSTOGAS SU LIETUVIŲ DIENA MONTREALYJE SPALIO 10-11-12 DIENOMIS!

ŠIE CHORAI,KARTU SU KITAIS,

(h.n.) DAINUOS KLD ŠVENTĖJ E

F' . r "-iaiS ’ tol1 t '
mA *

Shultz ir Sovie- 
reikalŲ ministe- 
Shevarnadze pa- 
susitikus New

DAR VIENA TIKRŲ IR 
NETIKRŲ ŠNIPŲ ISTORIJA

Neatrodo,kad Washington'o 
ir Maskvos sunarpliotos šni
pų istorijos kada nors baig
sis. JAV valstybės sekreto
riui George 
tų užsienių 
riui Eduard 
kartotinai
York'e, pagaliau buvo leista 
iš Maskvos išvykti anksčiau 
KGB suimtajam amerikiečių 
žurnalistui Nicholas Daniloff. 
Amerikiečiai betgi anksčiau 
buvo suėmę Jungtinių Tautu 
administracijoj dirbusį sovie 
tų pilietį Gennady Zakharov 
ir paprašė iš Amerikos išsi
nešdinti 25 kitus sovietų 
piliečius, dirbusius taip pat 
sovietų delegacijoje prie Jung
tinių Tautų. Visus juos ame
rikiečiai apkaltino šnipinė
jimu. Sovietai betgi netru
kus suėmė minėtų amerikietį 
žurnalistų Daniloff ir apkal
tino taip pat šnipinėjimu. 
Beveik visų mėnesį amerikie
čių spauda, vyriausybė ir 
net patsai prezidentas įtiki
nėjo pasaulį, kad Daniloff 
nesųs joks šnipas, o KGB

M ONTR EA L10 A.V.PARAPIJOS VYRŲ CHORAS.

Toronto vyrų, choras “Aras" su muz. V. Verikaičiu

apylinkėje, kur 1984 metais 
konservatorių kandidatas bu
vo laimėjęs milžiniškai34,ŪOO 
balsų dauguma, dabartinis 
konservatorių kandidatas Wal
ter Van De Walle laimėjo 
vos ne vos 232-jų balsų dau
guma. Jo konkurentu buvo 
Ivor Dent, buvęs Edmonton'o 
miesto burmistras ir atstova-

jį suėmę todėl, kad Krem- ves NDP (socialdemokratų) 
liūs norįs atsilyginti už jų partija. 1984 metais už kon 
šnipų persekiojimų. Ir visa servatorių kandidatų balsavo 
tai, žinoma, nepadėjo pasita 70% rinkėjų, o dabar tiktai 
rimams dėl netrukus planuo- 37%. Net už liberalų kandi
jamo Reagan'o ir Gorbačiov’ datų, gavusį dešimčia tūks- 
o susitikimo. Kaip tiktai tančių mažiau balsų, balsavo 
todėl, kad ir sovietai ir a- daugiau žmonių negu 1984tm. Gi 
merikiečiai to vadų susitiki- rinkimuose, kurie įvyko Que 
mo labai trokšta, pagaliau bec'o provincijos St. Mauri- 
buvo išleistas namo Daniloff' ce rinkiminėje apylinkėje 
as. Bet tai dar ne viskas, (ilgus metus populiaraus libe- 
Nors JAV teigia, kad už ralo Jean Chrėtien tvirtovė- 
Daniloff'o išleidimų Krem- je) liberalai laimėjo, kaip 
liui nieko nebuvo duota nei ir buvo tikėtasi, labai leng- 
pažadėta, jau kitų dienų bu- vai. Jų kandidatas Gilles 
vo grųžintas į Maskvų pa- Grondin, surinko net 59% 
gautasai šnipas Zakharov, visų paduotų balsų ir laimė- 
Taip pat, kaip kai kas dar JO 12,857-nių balsų dauguma, 
visi teigia, būsiu leista vėl Tuo tarpu konservatorių kan- 
atvykti kitiems 25-kiems didatas vos išsilaikė antroje 
sovietams vieton ištremtųjų vietoje, nes NDP kandidatas 
maskvinės JT delegacijosnarių, gavo tik 330-čia balsų ma- 
Už tai, o gal ir ne už tai, žiau už jį. Balsuotojų nuo- 
kitų savaitę bus išleistas Rimtis už konservatorius šio- 
į Vakarus Sovietų disidentas je apylinkėje smuko nuo 1984 
Juri Orlov'as. Ir Wa- metais laimėtų 35% iki 20%
shington'as ir Maskva giria- šį kartų. Tuo tarpu už NDP 
si laimėję. Kas iš tiesų lai- kandidatų šį kartų balsavo 
mėjo, sunku pasakyti, nes net 15-5% daugiau balsuoto- 
šitam komplikuotam tarptau JU negu 1984 metais.
tiniam žaidime dar yra per SOVIETAI PARODĖ 
daug klaustukų, nutylėjimų SLAPTUS ĮRENGIMUS 
ir nežinomų užkulisių. Pa- Pirmų kartų sovietai pa
čiom paskutinėm žiniom, rodė mažai vakariečių žurna- 
Reagan'as susitiks su Gorba- lįstų grupei kelis tunelius, 
čiov'u spalio 11-12 d.d. Is- kurie iškasti centrinėje Azi- 
landijoje. Tasai pasitarimas joje ir kuriuose sovietai atlie- 
bus paruošiamasis dar kitam ka slaptus branduoliniu gink- 
vadų susitikimui, kuris įvyk- iq sprogdinimus bei kitokius 
siųs dar šių metų pabaigoje bandymus. Lankymosi metu 
Washington'e. sovietų generolas pasakė

kei’s propagandinius sakinius
DU {DOMUS PAPILDOMIEJI apie taikų. Šiuo metu tuose 
RINKIMAI KANADOJE tuneliuose jokie bandymai

Pirmų kartų po triuški- nevykdomi. Kadangi ameri- 
nančio konservatorių laimėj!- kiečiai bandymus tebevykdo, 
mo per 1984 m. rinkimus, ka- sovietai nori tokia propa- 
nadiečiai turėjo progos pasi- ganda paveikti ir JAV. 
sakyti, kų jie galvoja apie 
Brian Mulroney valdžių. Re- .
zultatai konservatorių nega- KĖSINOSI NUŽUDYTI 
Ii džiuginti, nes Kanados GORBAČIOVĄ?
piliečiai žymiai mažiau bal- Maskvoje dar vis sklinda 
sų jiems atidavė. Štai, Al- gandai, kad prieš šešias sa- 
bertos provincijos Pembinos vaites, Gorbačiovui vasaro- 

• MIRĖ ELENA JUCIUI 
line, kuri atsidūrusi Amerikoj 
nors ir palaužta sveikata; isgj

Apie savo pergyvenimus ji 
gas:Pėdos Mirties Zonoje, Ąžuolynėlis ir Igarkos 
Naujamiestis, pateikdama vaizdžių stiliumi nepa
mirštamus išgyvenimus tremtinių kalinių lietuvių 
ir nelietuviu su kuriais tekdavo susitikti. Ji rašė 
paprastai ir nuoširdžiai.

Ė, buvusi Sibiro ka- 
gyveno Bostone. J i 

v'feno 75 metus, 
yra parašiusi 3 kny-

jant slaptoje, tik Politbiuro NOŠČ vadovas Walesa nese- 
nariams skirtoje, vasarvietė- nįaj pasakytoje kalboje pa- 
je, prie Juodosios Jūros, bu- reikalavo, kad būtų vėl leis- 
vęs įvykdytas pasikėsinimas ta laisvai veikti šiai neko- 
prieš Kremliaus vado gyvybę, munistų vadovaujamai dar- 
Pasikėsinimo metu buvusi bininkų organizacijai. Gi gen. 
sužeista Gorbačiovo žmona Jaruzelski, dabartinis sateli- 
Raisa. Pats Gorbačiov'as ,tinės Lnekijos diktatorius, 
likęs nepaliestas. Vakarų re- kreipėsi į Vakarus, prašy- 
porterius tie gandai pasiekė damas panaikinti visus eko-
Maskvoje prieš maždaug dvi nominius suvaržymus, nes
savaites. Jų manymu, tuos jo valdžia paleidusi iš kalė- 
gandus - gal teisingus, gal jimų 225 politinius kalinius, 
ne - paleido arba KGB eilė- Sankcijos buvo uždėtos, po 
se arba šiaip aukštuose pos- to, kai Lenkijos komunistinė 
tuose esu Gorbačiov'o konku valdžia uždarė SOLIDAR- 
rentai į Kremliaus sostų. NOSC ir sukišo daug jos 

. narių kalėjiman.
LENKIJOJE VĖL RENKASI Dedamos naujos pastan- 
AUDROS DEBESYS gos, ^a(j būtų pripažinta ne

uždraustos laisvosios pro- priklausoma darbininkų uni- 
fesinės sųjungos SOLIDAR- ja.

praneša elta

JAUNIEJI ŠVEDŲ POLITIKAI RAGINA ATKREIPTI 
DAUGIAU DĖMESIO [ PABALTIJO KRAŠTUS

• Stockholmo dienraštis "Dagens Nyheter" liepos 
17 d. atspausdino dviejų jaunų politikų straipsnius, ragi
nančius švedų visuomenę ir vyriausybę parodyti didesnį 
solidarumų baltų tautoms ir rūpestį jų problemoms.

• "Reikia bandyti sustabdyti branduolinės jėgainės, 
kuri yra didžiausia pasaulyje, plėtimų Lietuvoje",- skel
bia Andreas Calgren'as. Jis rašo, kad Ignalina, kur ran
dasi jėgainė, yra netoli nuo Gotlando salos ir Stockhol
mo apylinkės. Sovietai baigia jėgaines statybų, kuri su
konstruota pagal Černobyl'io modelį, tik būsianti dar 
1 ir 1/2 karto didesnė.

A.Calgren'as taip pat pabrėžia, kad jėgaine buvo 
suprojektuota ir statoma priverstinai, nepasitariant ir 
neatsiklausiant krašto gyventojų. Lietuvos komunistų vy
riausybė yra bejėgė tuo klausimu kų nors daryti, nes 
visa administracija ir Ignalinos jėgainės priežiūra yra 
nelietuvių rankose.

Komunistinė propaganda apibūdina Ignalinos jėgainę 
kaip "pavyzdį socialistinio internacionalizmo", bet realy
bėje ši jėgaine tik pritraukia daugiau kolonistų iš kitų 
Sovietų respublikų ir taip prisideda prie rusifikacijos.

Andreas Calgren yra pirmininkas Švedijos Centro 
Partijos Jaunimo Sųjungos.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS PRIE ŠVENTOVĖS

A.Calgren'as ypač susirūpinęs dėl nepakankamų apsau
gos priemonių Ignalinos jėgainėje ir dėl jos įtakos gam
tai. Primena, kad Lietuvos mokslininkai buvo įspėję apie 
ekologinius pavojus Drūkšių ežerui. Bet jėgainės projek
tas toliau vykdomas rusų rankomis. Jis stebisi Švedijos 
vyriausybės tyla dėl tokios didelės visai žmonijai grės
mės.

LATVIJA- NUODINGŲ MEDŽIAGŲ RINKIMO VIETA
Sovietų vyriausybė, nors padėtis pavojinga, tęsia ir 

toliau ypatingų nuodingų atliekų suvertimus į net 25% 
Latvijos teritorijos, t.y. 15.000 kvadr.km. plote.

Jau 1979 m. vokiečių korespondentas rašė, kad So
vietai eksperimentuodami, nuodingas radioaktyvias me
džiagas slepia į 1200 metrų gylį.

Taip pat Latvijoje Pavilosta vietovėje, Latvijos uoste 
tarp Liepojos ir Venspils. planuojama statyti branduolinę 
jėgainę. Ši viętovė jau yra stipriai užteršta neseniai 
labai primityviai pastatytos alyvos rafinerijos komplekso- 
PRANEŠA LIC
RUOŠIASI VIENOS KONFERENCIJAI

Vienos Konferencijos metu, kai pasirašiusios valsty
bės peržvelgs Helsinkio Baigiamojo Akto principų įgy
vendinimų, sukaks dvi lietuviams svarbios šventės, kurios 
bus atitinkamai paminėtos sukaktuviniais leidiniais.

1986 m. lapkričio 25 d. sueina Lietuvos Helsinkio 
grupės dešimtmetis. Šia nepaprasta proga, ypatingai Vie
nos Konferencijos šviesoje, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vice-pirmininkas prof.Tomas Remeikis, talkinant 
Lietuvių Informacijos Centrui, ruošia leidinėlį apie Lie
tuvos Helsinkio Grupę. Jame bus uždokumentuota Lietu
vos Helsinkio Grupės ryžtinga veikla ir pateikiamos ži
nios apie kiekvieno Helsinkio Grupės nario likimų.

LB-nės siunčiamas Lietuvos Helsinkio Grupės narys 
Tomas Venclova, gyvenus Vakaruose, dalyvaus Vienos 
Konferencijoje ir gyvu liudijimu kels Helsinkio Grupės 
rūpesčius spaudai ir susirinkusiems delegatams.

Lietuvių Informacijos Centro vedėja Gintė Damušytė 
rengia trumpų Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komiteto istoriją 
Vienos Konferencijai. 1986 m.lapkričio 13 d. sueina 8 
metai nuo šio Komiteto įsisteigimo Lietuvoje. Leidinėly
je bus sutelkti TTG KK dokumentai bei Komiteto narių 
apybraižos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei finansuojant, Lietuvių 
Informacijos Centras Vienai ruošia ir brošiūrų anglų kal
ba apie religinį persekiojimų Lietuvoje.

Šalia šių specialių leidinių, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Visuomeninių Reikalų Komisijos nariai- Gintė 
Damušytė, Juozas Danys, Algimantas Gureckas, Narcizas 
Prielaida ir Tomas Remeikis - ruošia Lietuvų liečiančių 
dokumentacijų bei žinias spaudai, kurios bus plačiai 
skleidžiamos prieš ir per Vienos Konferencija*
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BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS MERKINĖS APYLINKĖSE

Antrasis Pirčiupis

dar gyvi. Mūsų pateiktus faktus dar ir šiandienę gyvai 
atmena Merkinės apylinkių vyresnės kartos žmonės. Mūsų, 
pateiktos datos yra tikslios. Datų, kurių negalime šiandie
nę prisiminti ar nustatyti, neduodame. Todėl kai kurie 
įvykiai gali būti nušviesti nenuosekliai, tačiau ypač iškel- 
tini viešumon, kurios taip bijo ir vengia rusų vldžia, ko
munistų partija.

Karo aidams tilstant

1944 m. išvijus iš Merkinės apylinkių

Labai mažai kas žino, kad 1984 m. gruodžio 24 
d. sukaks 40 metų, kai Merkinės apylinkėse buvo žiauriai 
susidorota su Klepočių, Lizdų, Druskininkų, Ryliškių, Taru- 
čionių, Vertelkų ir Pieriškių kaimų gyventojais. Kai 
tę įvykį vadina antrojo Pirčiupio tragedija.

Pirčiupio kaimę sudegino ir gyventojus sušaudė 
kiečiai. Jie 1944 m. birželio 3 d. nužudė 21 vyrę, 29 
teris ir 69 vaikus. Iš viso 
tikslų neslėpė. Jie iš anksto pasakė; 
Ginkitės.'" 
sidorojo rusai, 
tautos išvaduotojai"...

Pirčiupio tragedija yra kruopščiai ištirta, aprašyta, 
o jo aukoms atminti pastatytas didingas paminklas. Deja, 
kada pamatysime Klepočių ir kitų kaimų nekaltoms au
koms atminti monument?, ar bent užuominų spaudoje? 
Apie šį siaubingų įvykį tylima ir neleidžiama niekam net 
jo prisiminti. Yra asmenų, kurie asmeniškai matė ir per
gyveno tę tragedijų, tik jiems navalia apie tai kalbėti. 
Nevalia net lankytis savo gimtosiose vietose. Kodėl?

Apie Pirčiupį kalbama, rašoma. Jo tragediją nu
šviečia muziejus. Čia vedami vaikai, suaugę, svečiai iš 
užsienio. Klepočių, Lizdų ir kitų kaimų tragedija niekur 
negarsinama. Apie jų šiandien tiksliai pasakoti sunku. Jų 
išsamiai ištirti būtų galima tik su valdžios parama. Tik 
nejaugi pats galvažudys rašys apie save straipsnius, kny
gas, kaip tę siaubingų 1944 m. Kūčių dienų įvykdė iš 
anksto paruoštų niekšiškų planų.

■"Kuo mes paremiame savo tvirtinimus? Ttio. laiku 
kai kas iš mūsų buvome tiesioginiai liudininkai tų kruvinų, 
įvykių. Mūsų liudijimus papildė kai kurie asmenys, patys 
pergyvenę 1944 metų Kūčių dienų, jos siaubų, ir šiandien-

kas

vokiečius, 
Merkinė, Varėna, Druskininkai priklausė Alytaus apskričiai. 
Labiausiai nukentėję kaimai 1944 m. gruodžio 24 d. pri
klausė Merkinės valsčiui. Merkinė buvo visiškai sugriauta. 
Miestelio vidury išliko bažnyčia ir cerkvė, o pakraščiuose 
- keli mediniai nameliai. Kitur - vieni griuvėsiai. Kaimuo
se maža kas buvo sugriauta. Gal viena kita sodyba, buvu
si prie svarbiausių kelių. Vietinių žmonių aukų taip pat 
nedaug. Fronto linija tolo, šūvių aidai kasdien silpnėjo.

Žmonės spėliojo, kas bus toliau, kaip pakryps gyve
nimas. Visiems buvo aišku, kad vokiečiai jau negrįš. Lietu
va vėl neš rusų okupacijų. IŠ Maskvos sugrįžusių valdžios 
atstovų atžvilgiu žmonės laikėsi santūriai. Niekas į jų 
didelių vilčių nedėjo, nes lietuviai šių valdžių gerai prisi
minė iš 1940-41 m., kai nežinia už kų daugybė lietuvių 
buvo areštuota, išvežta į lagerius, Sibiro tremtį. Valdžios 
skelbiamos priežastys gyventojų neįtikino. Juk koks čia 
nusikaltimas priklausyti Šaulių sųjungai, tarnauti valdiš
koj įstaigoj, įsigyti daugiau turto ar būti kataliku, lietu
viu!.. O kas bus dabar, kai prasidėjo tarybinės valdžios 
atkūrimas? Kaip valdžia dabar žiūrės į lietuvius, kurių 
daugelis nebuvo įsivėlę į politikų, tik ramiai dirbo savo 
žemelę, meldė Aukščiausiojo palaimos savo kraštui? Ko
dėl kai kas pasitraukė į 
kėslus? Tokie klausimai 
binę valdžių žiūrėta ne 
baime.

Pirmieji daliniai,

Vakarus? Gal jie žinojo apie rusų 
vargino visų galvas. Užtat į tary- 
tiek su viltimi, pagarba, kiek su

Pirmieji daliniai, kurie mušė bėgančius vokiečius, 
vietinių gyventojų beveik nelietė. Bet iš paskos užplūsda
vo tokie, kurie trumpai apsistoję, gyventojus ne tik apvog
davo, apiplėšdavo, bet ir baugindavo, smurtavo. Jie reiškė 
uiuviy r\auu^luvii^ muiai, o tik kų susiorganizavu —
si valsčiaus valdžia jiems nieko negalėjo padaryti. Žmo
nės baiminosi, kad ir vėl atsinaujins trėmimai į Sibiru, 
areštai ir tardymai.

Paskelbta mobilizacija. į kalriuomenę pakliuvo labai 
nedaug kas. Nemaža šaukiam 1 kaip reikalingus darbuo

vo- 
mo- didelę neapykantę lietuvių tautai

119 žmonių. Vokiečiai savo
"Mes jūsų priešai.

Su Merkinės apylinkių gyventojais žiauriai su-
kurie 1944 m. čia sugrįžo, kaip "broliškos

tojus, broniravo įvairios įst^gos, organizacijos. Buvo ir 

 

tokių, kurie gavo broniruotesj. Už pinigus. Kai kurieimobili- 

 

zacinius punktus visai neatvyko. Valdžia buvo nepatenkin
ta. Sklido kalbos, kad lietuviai klauso išbėgusių fašistų 
nurodymų, visaip priešintis, kenkti tarybinei valdžiai. Ru
sai absurdiškesnio dalyko negalėjo sugalvoti. Juk vokie
čiai buvo tokie pat lietuvių tautos priešai, kaip ir rusai. 
Vieni ir kiti nesiskaitė su lietuvių tauta, vieni ir kiti am
žiais jų engė. Nedaugei lietuvių dalyvavo šių abiejų tautų 
nusikalstamuose veiksmuose. Dauguma lietuvių išliko svei
kos moralės, ištikimi savo tautinio charakterio bruožams, 
papročiams - nenorėjo nei vieniems, nei kitiems tarnauti 
pavergiant ir engiant kitas tautas.

1944 m. lapkričio mėnesį mobilizacija pakartota.
Visi vyrai 1945 m., sausio T3 . ttw^jo rinktis Merkinėn. 

' , . . lo'bili'žaęinį punktų ruošėsi vykti,
dėl savo likimo žmones 

karo pavojų, negu tarybi-

Šįkart dauguma vyrų į m 
Nebuvo kitos išeities. Nerimus 
taip jaudino, kad geriau rinkosi

PROGRAMA
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$12.50 asmeniui

Toronto ‘’Aušra*’ t Hamiltono "Kovas", Londono "Tauras 
Montrealio "Tauras" ir Toronto "Vytis".
Verdun Catholic High School 
6100 Champlain Boulevard 
DIDYSIS BALIUS 
Orkestras, šokiai, vaišės, baras, loterija 
James Lyngj High School 
5440 Notre Dame Street West $10.00 asmeniui

sekmadienį F
111 00 v.r.

12*30 v.p.p

3*00 v.p.p

7«00

z psl

į VISUS

Skilandž iūnas

LAUKIAME VISLI 
ARTI IR IŠ TOLI

ATSILANKYKIME 
RENGINIUS*.

IŠ

$4.00 asmeniui

spalio 12 d.
PAMALDOS KATALIKAMS 
Iškilmingas Mišias laikys kun 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 
3426 rue Parthenais 
PAMALDOS EVANGELIKAMS 
Pamaldas laikys kun. P. Dilys 
Šv. Jono bažnyčioje 
3594 rue Jeanne Mance 
K.L.D. KONCERTAS. MONTAŽAS! LIETUVA 
Solistai! G? Capkauskienė ir A. Keblys 
Chorai* Otavos "Ramunėlės"* Toronto "Aras", Lietuvos 
kankinių parapijos ir Prisikėlimo parapijos chorai* 
Montrealio Vyrų Oktetas, "Pavasaris", Aušros Vartų 
parapijos ir Šv. Kazimiero parapijos chorai 
Šokių grupės! Toronto "Gintaras", Montrealio 
"Gintaras" ir Hamiltono "Gyvataras" 
Dirigentai* L. Marcinkutė, A. Stankevičius, I. Tark 
ir V. Verikaitis 
Akompanuojai Montrealio liaudies instrumentų orkestras 
"Gintaras* ir muzikali J. Govėdas 
CEGEP Andrė Laurendeau 
1111 rue Lapierre 
JAUNIMO ATSISVEIKINIMO VAKARAS Orkestras, šokiai, vaišės, baras. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
3426 rue Parthenais

Stankevičius

$10.00 asmeniui

nius kalėjimus ar Sibiro kančias. Be to, visi jautė greitų 
karo baigtį. Deja, ir antroji mobilizacija nebuvo sėkminga. 
Dėl to buvo kalti patys rusai.

Pasirengimas kruvinam užmojui

1944 m. lapkritį Merkinėn iš Alytaus atvyko nedi
delis kariuomenės dalinys. Jo vadas valsčiuje užsipuolė pir
mininkų, kodėl šis neparuošė patalpų, nes esu, apie dali
nio atvykimų buvo pranešta iš anksto. Valsčiaus pirminin
kas Radzvilavičius buvo nerinktas, o paskirtas net neatsi
klausus sutikimo. Jis aiškinosi, kad jam apie tai nežinoma. 
Dalinio vadas apsiputojęs keikėsi lietuvio ausiai dar negir
dėtais šlykščiausiais žodžiais. Pirmininkas liepė įspėti Ja- 
nulynienę ir Platulevičių, kad jų namuose apsigyvena ka
riškiai. Greit jie ten ir apsigyveno. Iš čia karinis dalinys 
pradėjo vykdyti savo slaptų uždavinį.

Pradėta nuo Merkinės. Netrukus dingo Stambrauskų, 
Kvaraciejų, Jovarauskų, Strumskų ir kitos šeimos. Nušau
tas prie Nemuno tilto gyvenęs Baliūnas. Toliau dalinys 
pradėjo lankyti apylinkės kaimus. Išvykę anksti rytų, nak
voti grįždavo Merkinėn. Kaimuose darydavo kratas, tardy
davo žmones, kažkų užsirašinėdavo savo sąsiuviniuose. 
Maitinosi tuo, kų rasdavo pas žmones. O imdavo tiesiog 
nesiklausę - matant šeimininkui, arba vogčiomis. Per to
kius žygius Janonyse buvo nušautas vienas ar du žmonės. 
Česų kaime kareiviai suvarė vyrus Janavičiaus naman. 
Tinkamus kariuomenei ir darbams areštuodavo. Tarp suim
tųjų buvo Juozas Kvaraciejus, ketvirto kurso klierikas. 
Jis turėjo seminarijos dokumentus. Klierikų vadas išjuokė, 
užgauliojo. Pagaliau pasakė: "Nenori su vokiečiais kariau
ti, tai eik pas motkų". Kareiviui liepe išvesti laukan ir 
nušovė. Vyresnysis, kurį vadino Semionov, šūviui nuaidėjus 
net nekrustelėjo. Areštuotieji visa tai matė. Jie suprato, 
kad vadas žinojo, kaip kareivis su klieriku pasielgs.

Pašilingės kaime buvo nušautas Kavaliauskas su 
žmona ir dukterimi. Kai kas tvirtina, kad čia buvę nušau
ta daugiau žmonių. Nušautų buvo Norulių, Rodukos, Palan
kių ir Makšįmų kaimuose. Masališkėse nušauta Ivanauskie
nė. Kiek vėliau buvo sunaikinta visa jos sodyba su ketu
riais broliais: Vincu, Jonu, Antanu ir Pranu. Penktasis 
brolis žuvo Sibire. (bus daugiau)

(From Lithuanian Information Center)

SOVIET PROPAGANDISTS INTENSIFY ATTACKS ON 
RELIGION

A Soviet campaign of disinformation and intimida
tion against organized religion has been stepped up in Li
thuania, report two issues of leading underground publica
tion which have just been smuggled to the West.

According to issue nos. 68 and 69 of the samizdat 
Chronicle of the Catholic Church in Lithuania and perso
nal attacks against religious activists for disrupting Church 
"unity". ..."The government atheists cry, 'There is no 
unity.', understanding that unity not as unity with Christ 
and the Holy Father, but with those who have given up 
and submitted to the dictates of KGB", writes the Chro
nicle.

The source said that the government propagandists 
have been quite vocal in condemning activist priests as 
extremists.'^ Fęrp instąnęę, -in a. meeting with priests and 
bishops, the Commissioner for Religious Affrairs in Lithu
ania, Petras Anilionis, laid the blame for the re-arrest 
of a prisoner of conscience, Father Jonas-Kastytis Ma
tulionis, "with extremists priests, who incited Father Ma
tulionis... to preach too zealously". According to eyewit
nesses, for reciting one of his poems to the people who 
greeted him upon his return to Lithuania, Father Matulio
nis was charged with "staging a demonstration". He is 
now completing a tree year sentence in Chita.

According to Anilionis, extremism has appeared 
even at the Kaunas theological seminary. The Commi
ssioner refers to a book Man Without God, discovered 
on campus. This philosophical work by the higly-respec- 
ted emigre author, dr. Juozas Girnius of Boston, is black
listed by the Supreme Court of the Lithuanian SSR.

Anilionis also condemned the increasingly populiar 
practice of allowing lay people to preach in the chur
ches. He was especially agitated over the fact that two 
former prisoners of concience, Miss Nijolė Sadtlnaitė and 
Mr. Petras Paulaitis, had addressed the parishioners of 
Viduklė and Josvainiai, respectively, from the pulpit. 
"This is proof that all activity on the part of extremists 
is taking place according to secret intructions from the 
U.S. and other Western centers of disruption", alleged 
Anilionis. {

According to the Chronicle, the Commissioner 
tried to shame those, who dared solicit signatures out
side parishes on Christmas Day for a petition requesting 
Father Matulionis’ release. He alleged that they were 
more concerned with the prisoner-priest than with the 
observance of Christ's birth. "Collecting signatures... has 
nothing to do with religion", asserted Anilionis.

The Chronicle expresses concern over Soviet at
tempts "to convince the world and our people that they 
do not interfere in the Church's canonical activity". Yet 
to the contrary, the Chronicle reports several instances 
of government attempts to stack elections of priests' 
counsils.

Especially disconcerting to the Chronicle are the 
intimidation tactics used by civil authorities against reli
gious communities of women. Since all religious orders 
were banned after the Soviet takeover of Lithuania, nuns 
have been functioning unofficially. According to the Chro
nicle, they are now being told: "You can be nuns. Pray 
all you want, but just let us know what your superiors 
are telling you to do, what priests visit them and what 
they talk about. In this way you will not transgress the 
laws of either Church or state!" There are an estimated 
2400 underground sisters in Lithuania today.

KGB recruitment of government collaborators a- 
mong believers, especially clergy, is a growing threat, 
believes the Chronicle. For example, thirty-year old Fa
ther Rokas Puzonas described in detail how he was pres
sured by the KGB to spy on his classmates in return for 
admission to the sole theological seminary in Lithuania. 
Since this disclosure and after threatened by the authori
ties, warned about his "criminal" activities, i.e. cathe- 
chizing children, and fined for organizing religious proce
ssions.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



20-ji MOKYTOJŲ,TĖVU IR 
JAUNIMO STUDIJŲ 

SAVAITĖ
L.EIMA NTA S

(tęsinys)
Būdingos paskaitos

Turbūt pirmę kartę per visas Studiją Savaites šie
met turėjome paskaitę "KAIP PARUOSTI MOKINIUS 
SCENAI". Ję skaitė detroitiškė Rūta Mikulionienė.

Juk turbūt kiekviena mokykla kasmet ruošia vieną- 
kitę pasirodymą, kurin atvyksta mokiniy tėvai ir suinte
resuota visuomenė. Mokykloje juk nebūty galima apsieiti 
be Kalėdą Eglutės , Motinos Dienos minėjimą ir kitą 
parengimą, kur mokiniai deklamuoja, skaito bei vaidina. 
Šitiems dalykams paruošti reikia atitinkamos medžiagos 
ir reikiamo sugebėjimo. Bet ypač neturime pakankamai 
geresniy dalykėlią vaidinimams. Todėl dažnai tenka kal
kę versti iš angly kalbos, pritaikyti ar- kurti patiems.

Sunkumy atsiranda, kai vyresni (daugumoje) moki
niai nenori vaidinti. Tuo tarpu mažesnieji dažnai mielai 
sutinka būti "artistais". Bet ypač dabar juk žinoma, kad 
mažesniyjy vaiky lietuviy kalba būna silpnoka, o ypač 
pagrindinei rolei reikia gėry veikėjy, kalbančiy lietuviš
kai kaip reikiant. Bet ir kitiems veikėjams, kad ir men
kiau lietuviškai kalbantiems, bet norintiems vaidinti, 
reikia taip pat duoti darbo, nes jie roles išmoksta ir 
per tai patobulina savo kalbą.

Jau ir per repeticijas būtinai reikia, kad mokiniai 
garsiai kalbėty. Taip pat svarbi ir vaidyba, kostiumai 
bei dekoracijos, ką dažnai tenka patiems pasidaryti.

Nenorintiems vaidinti, reikia duoti darbo prie sce
nos technikinės ruošos: tvarkant ar piešiant dekoracijas, 
šviesas, scenos uždangą.

Armėnija - 
Bendro Likimo Sesuo

4 (tęsinys)

- Kokia armėnę tarme kalbate: Van'o ežero ar 
Konstantinopolio?

- Aš kalbu Konstantinopolio, vakarę armėnę kalba. 
Mums buvo sunkoka susikalbėti Erevanėje. Bet...

- Esmėje nėra didesniy kalbiniy problemy?
- O taip. Jy buvo mano sūnui, nes jis nekažinkaip 

kalba armėniškai- nei rytą, nei vakarą tarme.
Tuo metu įsikiša dvidešimties mėty sūnus, kuris 

klausėsi pokalbio:
- Tai tiesa, kad aš nemoku, bet tai tėvy kaltė. 

Jie nepasirūpino, kad mes jauni kalbėtumėm gimtąja 
kalba.

•' - Taip, jis teisus,- tarė motina. - Mes neatlikom 
visko, kas reikalinga, idant vaikai pramoktą. Bet,- tęsė 
ji, vis tebesikreipdama į sūny,- daugelis mūšy nuėjo mo
kyklon, nemokėdami nė žodžio prancūziškai ir tai buvo 
mūšy "handicap". Kai aš mokiausi Asnieres pradžios mo
kykloje, mūšy mokytoja kartę prasitarė, netekusi kantry
bes: "Jūs, armėnai arba pirmaujat, arba velkatės klasės 
uodegoje". Ir toji mokytoja buvo teisi, kadangi armėnai 
buvo puikiais mokiniais, kada būdavo pramokę minima
liai prancūzę kalbos. Bet, kai jos nemokėdavo, jie vilk
davosi gale. O mes, tėvai, kaip tik norėjom, kad mūšy 
vaikai kalbėtą prancūziškai ir būty gerais mokiniais. Et, 
kaip bebūtą, nesvarbu ar armėnas pirmas ar paskutinis 
klasėje,- jis simpatiškas žmogus, turįs daug draugę. To
dėl, kad jis paslaugus. Kad jis tyros širdies žmogus. Ar
mėnas neskaičiuoja. Jis duoda 100% nesimaivęs. Neišven
giamai žmonės jį pamilsta. Aš parvažiuoju iš Armėnijos 
ir tenai jutau tę patį: jie tiesūs, atviri. Kaip taisyklė- 
galima pasikliauti armėnu...

- Ar jūs grįžote iš tenai įsimylėjusi Armėnijos res
publiką, ar veikiau nusivylusi?

- Aš, toli<, gražu, nesu nusivylus; aš tikiu Armėnijos 
ateitimi. Aš pasitikiu, bet man neramu.

- Kaip tai. Pasitikit ir nesijaučiat tikra?
- Aš pasitikiu, nes buvau įsivaizdavus, kad Armė

nija randasi kur kas prastesnėje materialinėje padėtyje, 
negu kad pamačiau. Visumoje armėnai moka tvarkytis 
bet kokioje situacijoje. Vėtyti ir mėtyti, jie visada ras 
kokį nors būdą išsiversti. Bet mane baugina Armėnijos 
ateitis. Negi jinai taip ir liks provincija? Iki kada? Šiuo 
metu jaunimas- aš sutikau gydytoją,lankiausi ligoninėse- 
tarpusavyje šnekasi rusiškai. Aš kalbu apie jaunus žmo
nes, baigusius mokslus. Tie jauni gydytojai studijavo Ru
sijoje. Studijavo rūsy kalba, ją knygos buvo rusiškos. Aš 
jy užklausiau: "Kodėl jūs kalbatės rusiškai?". Jie man 
atsakė:"Tai normalu. Panašiai,kaip jūs naudojatės pran
cūzę kalba, mes šnekamės rusiškai, nes įpratom į šią 
kalbą. Mums kartais lengviau, negu armėniškai". Štai 
kas mane baimina.

- Jūs bijot, kad kalba sunyks?
- Ji nepražus, bet/bus nustumta į šalį. Yra pavo

jaus, kad įsivyraus ,rusę i kalba. O tačiau juk galima pilnai 
studijuoti armėny/kalba. Daug laikraščiy spausdinama ar
mėniškai. Radijas- armėnę kalba. Viešose vietose ir na
muos- daugumas žmoniy ir toliau kalba gimtąja kalba. 
Vadinasi, kraštas nėra nutautintas. Bet man baisu, kad 
šviesuomenės tarpe palengva 'vyksta rusinimas. Esama 
ne vien rusifikacijos, bet taip/pat ir sovietizacijos. Ypa
tingai jaunimo tarpe. Jauni >zmonės yra gana gerai in
tegravęsi visuomenėm J'ie /yra prisitaikę prie režimo, 
ar,teisingiau tariant, jie neįsivaizduoja kitokios politinės 
santvarkos. Aš buvau Erevanėje ne vien balandžio 24- 
tąją, bet ir gegužės pirmąją. Visur fiuvo pilna raudony 
vėliavy, Lenino stovyly ir šūkių^panašiai kaip Maskvoje 
ar Leningrade. Tai. nieko nepaprasto.

Bet, jaunimas sukėlė man nerimo. Vaikai tampa pio
nieriais nuo septyniy mėty amžiaus. Ir jiems kalama, 
kad jie) yra, pirmoje eilėje, sovietiniai žmonės. Matyda
ma tuos pionierius, aš pasijutau totalitarinio režimo ša
lyje. Vaikai užprogramuojami nuo pat mažens mąstyti, 
kaip rusai. Jie priversti, jiems nėra pasirinkimo. Štai kas, 
matot, mane baimina.

- Kas labiausiai jus nustebino Erevanėje?
- Automobiliy skaičius. Ten jy kur kas daugiau, 

1986. X.2

Prelegentė siūlė net kviesti iš šalies ir ne mokyto
jus režisoriais, tačiau po paskaitos kai kas per diskusijas 
nenorėjo sutikti, kad būtinai reikėty kviesti režisoriy. 
Mokytojai, girdi, turi tam pakankamai gabumą ir patyri
mo.

Labai {domiai kalbėjo apie "POSLINKIUS LIETU
VOS OKUPACINĖJE ŠVIETIMO SISTEMOJE" dr. Kazys 
Eringis, dabar gyvenęs Chicagoje, gerai pažįstąs sovie-
tinę tvarkę ir norus.

Kaip žinoma, šiemet- liepos mėn. Lietuvoje buvo 
išleistas įstatymas švietimo reikalams. Įstatymas turįs 
14 skyriy ir net 92 straipsnius.

Paskaitininkas panagrinėjo veik kiekvieną straipsnį 
ir darė iš to išvadas. Atrodo, kad pradžios mokyklos bū
siančios 4-riy mėty. Kaip žinome, nepriklausomoje Lietu
voje, jau antrame dešimtmetyje, turėjome mokyklą šeše- 
riems metams. Visas mokslas iki akademiniy studjjy bū
siąs 12-kos mėty.

Iš šio švietimo įstatymo aiškiai prasikiša mintis, 
kad tai, girdi, pirmę kartą sukurtas demokratiškas liau
dies švietimas, bet visur pabrėžtinai akcentuojamas ir 
iškeliamas tik komunistinio auklėjimo tikslas, net dažnai 
braunantis j šeimas.

Paskaitę apie "MOKYTOJO PATYRIMAS DIRBANT 
AMERIKONIŠKOJE IR LIETUVIŠKOJE MOKYKLOJE" 
skaitė mokytojas Vytautas Jonaitis, iš Grand Rapids, 
Mich. Jis dirba gyvenamo krašto ir mūšy išeivijos mo
kyklose.

Ir amerikiečiai, kaip ir pas mus Kanadoje, neturi 
federalinės švietimo sistemos. Kaip pas mus provincijo
se ir pas juos švietimą tvarkp ir mokytojus samdo vals
tijos. Bet Amerikoje vis dar vyrauja vadinamoji D e v 
e y sistema. Ypač tai ryšku jy High Schools programo
se. Todėl dabar daug kas labiau vertina privatines mo
kyklas, kur jau laikomasi tradicinės sistemos ir reikalau
jama atitinkamos disciplinos. ,:-

Prelegento nuomone, mums gal nereikėty žavėtis 
krašto mokyklomis, bet geriau laikytis savosios sistemos, 
nes per tai galima pasiekti gęresniy rezultaty.

(bus daugiau )

ARTĖJAME PRIE MILIJONO
L. Girinis

Nėra lengva ką nors naujo rašyti ar kalbėti apie 
apie Kanados Lietuviy ForWo idėją. Fondas kai kam te
bėra miglota sąvoka ir tėseųjrantama tik tiek,- kad iš 
jo, reikalui esant, galima prašyti finansinės paramos. 
Ir daugelį karty Fondas sušelpė gyvybiniai svarbius lietu
vybės išlaikymo siekius. Daugelis tūkstančių tautiečiy 
sudaro visuomenę. Jie visi yra kviečiami būti Kanados 
Lietuviy Fondo nariais.

Prieš 24 metus Ottawoje buvo užregistruotas KL 
Fondas, priimta konstitucija,, pradėti pirmieji žingsniai. 
Nors ir negausiai rinkosi pirmieji nariai, bet savo auko
mis, ryžtu ir darbu išsiskyrė .iš ty pačių, kurie pasitrau
kėme iš Lietuvos, bijodami prarasti gyvybę ir laisvę. 
Tačiau daugelis pasitraukėme tikėdami, kad laisvėje gy
vendami, galėsime daugiau pagelbėti okupacijoj likusiam 
broliui ir Lietuvai. Atrodo, kad čia ir yra vienas iš pa
grindinių tikslų, kuris atsispindi KL Fondo konstitucinėje 
dvasioje.

Iki šių dienų sąrašuosefmatome tik apie 1300 na
rių. Bet jie gali didžiuotis; jifehife pasisekė išauginti kapi
talą Lietuvai iki 750,000 dolerių. Lietuviškai kultūrai, 
lietuvybės išlaikymui paskirstė apie 350,000 dolerių. Tie 
1300 tautiečių atliko stebinančiai didelius finansinius už
simojimus. Tik jiems reikia įtraukti didesnę dalį tautie
čių į bendrąjį lietuviškos visuomenės ir KLFondo rūpestį.

Generalinis Lietuvos Konsulas Kanadai dr.J. Zmui- 
dzinas sveikinimo žodyje KL Fondą taip apibūdino:

Ryškusis lietuvio išeivio patriotinis rūpestis yra 
tas, kad lietuvių tauta atgautų laisvę bei taptų 
valstybiškai nepriklausoma.

Ogi ne kas kita, o -tiktai šis taurusis rūpestis 
ir įdiegė mintį steigti Kanados Lietuvių Fondą, 
siekiantį, kaip teisinė jo prigimtis rodo, sutelkti 
kapitalą ateities suvereninei Lietuvai.
Vienas iš KL Fondo steigėjų ir ilgametis jo pir

mininkas dr. A. Pacevičius,/ kviesdamas lietuvius tapti 
LK Fondo nariais, rašė:

Lietuva jau daugiau kaip 40 metų neša žiaurų so
vietų raudonjo imperializmo jungą. Nežiūrint melo 

teroro, tautinio bei religinio persekiojimo, tautos 
pasipriešinimas okupantui vyksta ir toliau. Lietuva 
dar yra gyva.

Išeivijos lietuvių šventa pareiga padėti savo kovo
jantiems broliams. Nebūkime jų kančių vien tik 
pasyvūs stebėtojai, junkimės vieningon kovon dėl 
savo tautos laisvės. Ugdykime mūsų jaunimo šir
dyse Lietuvos meilę ir tautinį sąmoningumą, kad 
laisvės kova būtų tęsiama.

Tikėkime, ateis diena, kada Lietuva vėl atgaus 
savo valstybinę nepriklausomybę. Jos ūkis, ekono
mija, švietimas ir visas kultūrinis gyvenimas bus 
labai reikalingas finansinės paramos, pagalbos. 
Tai kaupkime savo įnašus Lietuvos atstatymui, 

kad ir mūsų vardas būtų kovojančios tautos eilėse1, 
(ištrauka iš užrašų).

KL Fondas savo veikloje kas metai kviečia meti
nius narių susirinkimus, aptaria darbų eigą, priima paja
mų bei pelno paskirstymo apyskaitas, pareigūnai padaro 
atliktų darbų apžvalgas. Ir šiais metais gegužės mėn 25 
dieną Toronte, Lietuvių Namuose įvykusiame susirinkime 
KL Fondo Tarybos p-kas inž. Lapas, prisilaikydamas die
notvarkės, pravedė atidarymą, tylos minute pagerbė am
žinybėn išėjusius narius, padėkojo visiems darbuotojams. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Šarapnickas. Sveikino KL fi
nes Krašto Valdybos vardu adv. J. Lasienė-Kuraitė, Šau
lių "Vilniaus" Rinktinės vardu J. Jokūbaitis.

KL Fondo Valdybos p-kas H. Stepaitis padėkojo 
visiems Fondo aukotojams bei dirbantiesiems, patiekė

negu Maskvoje ar Leningrade. Jų taip pat tiršta kaip 
Vakarų Europoje. Jie turi problemų su mašinų aikšte
lėmis. Tikrumoje, Maskvoj ir‘ Leningrade mašinų nedaug. 
Ten daugumoje taksiai. Mane nustebino ir krautuvės. Le
ningrade ir Maskvoj yra vitrinų, bet dažnai jose nieko 
nėra. Erevanėje prekių yra: mažiau nei pas mus, bet 
daug daugiau negu Maskvoje.

- Kokių produktų yra Erevanėje?
- Daug kopūstų. Paskui daug konservų dėžučių, uo

gienių, konjako...Esama net šiek tiek rūbų, avalynės...Tru
putis visko. Kada grįžtant iš Leningrado, išlipama Ere
vanėje, jaučiamasi, tarsi nesama Sovietų Sąjungoje. Bent 
aš aiškiai pajutau tą kontrastą. Ir galima klaustis savęs

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR [NAŠAI

1313. Skripkutės Genovaitės atminimui ...... . ...............$ 100.-
1314. Balsienės Aleksandros atminimui .......................... 400.-
1315. Rakauskas Bronius ........................................................  100.-
1316. Tamkevičiaus Antano ir Marijonos atminimui . 100.-
1317. Uleckaitė Jūratė Kristina ......................................... 100.-
1318. Uleckas Gintaras Tomas Arūnas .........................  100.-
1319. Jocų Adomo ir Stasės atminimui .......................... 200.-
1320. Malaškevičiaus Kazimiero atminimui ................... 120.-
1321. Zinkevičius B...................................................................... 100.-
1322. Chinienės Elenos atminimui ......................................  100.-
1323. Davidonio Edvardo Testamentinis palikimas ..5,000.-
1324. Poška Jonas ........................................................................100.-
1325. Duliūnienės Janinos atminimui ..................................120.-
1326. Gumbulevičienės Elenos atminimui ....................... 343.-
1327. Dumčiuvienės Bernadetos atminimui ..................... 125.-
1328. Norkaus Edmundo atminimui ....................................240.-
1329. Grajauskienės Petronėlės atminimui .................... 265.-
1330. Stočkaus Vytauto atminimui ................   274.-
Pradiniai įnašai:
Rusinavičiaus Vlado atminimui .........................................$.20.-
Skučo Rimvydo Edmundo atminimui ....................................80.-
Čižausko Kazimiero atminimui ..................  .50.-
Butkevičiaus L.K. atminimui .................................................  10.-
Bacevičiaus L. atminimui .........................................................20.-
įnašus papildė:
23. K.L.B. Ottawos Apylinkė iki ........... j...............$ 8,700.-
25. Januškos Petro atminimui ................................. 540.-
48. "Parama" - Lietuvių Kredito Kooperatyvas .. 4,450.-
87. "Litas" - Montrealio Lietuvių Kred. Koop. 2,200.-
146. Šukaičio Antano atminimui .................................. 240.-
161. Baranausko Beno atminimui ............................... 555.-
227. Klimo Juozo atminimui ......................................... 110.-
241. Strazdo Jurgio atminimui .................................... 805.-
272. K.L.M. D-ja Delhi Skyrius .................................. 825.-
383. Kardelio Jono atminimui ..................................... 300.-
433. Kardelienė Elzbieta ................................................ 300.-
440. Vindašiaus Edmundo atminimui ........................ 552.-
460. Dr. V. Kudirkos Lituanistinė Mokykla .......... 300.-
688. Zulono Jono atminimui ......................................... 1000.-
742. Ruzgas Albinas .......................................................... 400.-
870. Šiaurys Henrikas ...................................................... 1000.-
898. Šarauskas Mečys ir Ema ...................................... 440.-
1118. Demikio Jurgio atminimui .............................. 350.-
1187. Statkevičienės Elenos atminimui ................... 330.-
1303. Ralio D. Testamentinis palikimas .............. 28,000,-
1307., Pabedinskienės Bronislavos atminimui ......... 550.-

Sveikiname ir džiaugiamės naujais ir įnašus papil
džiusiais nariais - tačiau tenka priminti, kad tik dalelė 
mūsų lietuvių remia ir įstoja į K.L. Fondo narių eiles 
- visi žinome, kad tai yra mūsų visų pareiga - prisidėti 
savo doleriuku, o tai reiškia Tėvynės ir lietuvybės čia 
išeivijoje išlaikymas. Mūsų LIETUVA vistiek bus laisva! 
Ją, reikia atstatyti - ir tai yra mūsų pareiga.' Mieli na
riai, pakeitę savo adresus, malonėkite pranešti:
1573 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6R 1A6. K.L.F.

trumpą bet išsamią KLF veiklos apžvalgą. Iš jos sužino
me, kad iš 1985-tųjų metų pelno buvo paskirstyta: švie
timui, mokykloms ir kultūrinei veiklai $24,050; spaudai 
ir radio - $10,850; tautiniams šokiams ir dainų viene
tams - $9,000; jaunimo veiklai - $13,350.

Investacijų sekcijos pirm. inž. Dar gis žodžiu ir 
raštu patiekė pranešimą, iŠ kurio sužinome, kad vis dar 
gerai sekasi rasti investavimo punktus, iš kurių už ilga
laikes investacijas tebegaunama iki 13% ir daugiau palū
kanų.

KL Fondo iždininkas Eug. Bersėnas patiekė 1985 
-tųjų metų gruodžio 31 d. balansą, kuriame smulkmeniš
kai sužymėta visos finansinės operacijos. Iš balanso ma
tosi, kad šiuo metu Fondo kapitalą sudaro $765,717.67; 
A. ir T. Koyelaičių Fonde randasi $62,980; pelno paskirs
tymui numatyta $81,732.32.

KL Fondo Valdybos sekretorius K. Lukošius susi
rinkimui pateikė 127-nių naujų narių sąrašą, kuris vien
balsiai buvo priimtas.

Inž. E. Čuplinskas priminė, kad šiais metais naujų 
narių įstojo žymiai daugiau, negu praeitaisiais, tik dėka 
artimesnio bendradarbiavimo organizacijų atstovų tarpe.

Revizijos komisiją, kurią sudaro L. Skripkutė, V. 
Skrebutėnas ir J. Dambaras, pranešė, kad atskaitomybė
je klaidų nepastebėta.

Diskusiniuose pasitarimuose p-kas H. Lapas iškėlė 
KL Fondo paramos reikšmę, skirtą jaunimui, kuris atliko 
Laisvės Žygį Baltijos jūroje. Pirmininko rūpesčiu ir visų 
pritarimu buvo paskirtos lėšos dalinai dengti delionės 
išlaidoms. Apie 11 jaunuolių lietuvių grupėje būtų buvę 
mažiau, jeigu KL Fondas nebūtų skyręs paramos.

Šis jaunimo žygis plačiai nuskambėjo laisvojo pa
saulio spaudoje, bet ir lietuviui buvo ir liko nepamirš
tamas atvejis.

Švedijoj, Stockholmo miesto aikštėje demonstraci
joms grupuojasi pabaltiečių tautiniai margas jaunimas. 
Prie švedų vėliavos plevėsuoja trys pabaltiečių vėliavos. 
Didelės žmonių minios ir studentiškas švedų jaunimas 
kelia ovacijas. Kalba Švedijos parlamento atstovas. Lietu
viškas jaunimas bei mergaičių tautinių šokių grupės apsi
rengimas patraukia visuomenės ir švedų studentijos dėme
sį. Viena švedų studentė savo laikysena atkreipė lietuvių, 
dėmesį. Ji laikė lietuvišką vėliavėlę ir su kiekvienu Lie
tuvos vardo paminėjimu šaukė "Valio!" ir ragino švedy 
studentiją dėtis prie jos iniciatyvos.

Ši reikšminga mūšy jaunimo atlikta kelionė ir 
KL Fondo finansinė talka leido Įvykiams riedėti gražiau, 
negu buvo tikėtasi. Jaunimui suteikė vilčiy naujiems žy
giams, naujiems užsimojimams.

kodėl? Juk santvarka ta pati, algos tos pačios...
Šiuo momentu sūnus pertraukia motiną, sakydamas:

- Reikia pripažinti, kad armėnai daug pasitarnauja 
rusams. Jie išrado ir ištobulio daug ginklą. Pradedant 
Mig'ais, kuriuos tekty vadinti jy tikrojo išradėjo vardu: 
Miklojanais. (bus daugiau)

—•
Nesiskundžiau ir nedejavau dėl savo likimo, tačiau 

kartą, kai buvau basas ir neturėjau lėšy batams nusipirk
ti, pradėjau murmėti. Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be kojy. Tuomet dėkojau 
Dievui už tai, kad turėjau abi kojas, kurioms trūko tik
tai apavo. (Madi)
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
NAUJOS LIETUVIŲ MUZIEJAUS PATALPOS

BALZEKO LIETUVIU KULTŪROS MUZIEJAUS ATIDARYMO METU 1986. IX. 14 d. Chicago’Įe; kairėje: Muziejaus vadovybe su 
svečiais. Stovi Muziejaus egzekuty vini s direktorius dail. V. RAMONIS, salia jo dailiųjų menų direktorė ir architektė A. RAUKUS.
Viduryje — pats Stanley BALZEKAS , jaun.

JAUNOS LIETUVAITĖS KANKLININKĖS groja atidarant 
Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejų. Vi sos nu'otr. Ėcf. Sulaiči'o.

ANTITARYBINE ŠYPSENA
( Satyrinis vaizdelis )

Šį rytų mokytojas Paklusnutis pravėrė klasės duris 
pusėtinai suirzęs. Vakarykščiame pedagogų tarybos posėdy
je švietimo skyriaus atstovė ir vėl trinko jam galvų dėl 
ateistinio auklėjimo spragų. O ir kolegos, užuot paskubėję 
užtikrinti, kad spragos jau baigiamos lopyti, kad trūku
mai nedelsiant likviduojami, užuot nukreipę vizitatorės 
dėmesį nuo susigūžusio Paklusnučio - ir tie su direkto
rium priešakyje prisijungė prie įsikarščiavusios kritikės, 
papildydami jos dudenimų kandžiomis pastabomis: "Užleis
tas darbas su tėvais", "nepanaudotos vaizdinės priemonės, 
nustatant vaikus prieš religijų", "nepakankamas poveikis 
viešajai klasės kolektyvo nuomonei" ir 1.1. Paklusnutis 
raudo ir balo kryžminėje kaltinimų ugnyje.

Užtat dabar į pamokų ėjo su nuotaika medkirčio, 
pasiryžusio vienu ypu viršyti savo specįsipareigojimus ir 
paruošti n kubometrų medienos daugiau, negu tuo pat me
tu pernai...

Ir čia jo žvilgsnis pirmiausia atsirėmė į jaunų tie
sų ųžuoliukų - kaip tik prieš mokytojo stal$, vidurinėje 
suolų eilėje sėdėjo bene stropiausias klasės mokinys Sau
lius Nelankstūnas. Savo mokytojo bejėgiškam apmaudui 
nepriekaištingų mokymusi šis septintokas puikiai derino 
su "fanatišku" bažnyčios lankymu ir tuo norom nenorom 
griovė Paklusnučio karjerų. Štai ir šiandien vaikinas atėjo 
į pamokų, pasirišęs raštuotų tautinę juostelę, kuri išsyk 
krito į akį raudonom kaklaraiščių "silkutėm" apsuktų pa
kaklių fone. Irgi mat, pienburnis, savo nepritarimų kažkam 
demonstruoja.' - nurijo kylantį pagiežos gumulų Paklusnu
tis. Vos medkirtiškai nepasispjaudęs rankų, jis čiupo... 
ne, ne kirvį - istorijos vadovėlį. Laikas su šaknimis išrau
ti supuvusius viduramžių prietarus, kurie žalingiausi tuo, 
kad atims ramų gyvemimų doriems tarybiniams pedago
gams.'

- Pradėsime sekantį paragrafų, - kreipėsi Paklusnu
tis į beužsnūstančių savo auditorijų. - Kaip žinome, mis
tinės krikščionybės srovės, susiformavę I-II mūsų eros am
žiuose, buvo engiamosios liaudies nevilties išdava. Kristus, 
kurį tamsybininkai laiko savo religijos įsteigėju, niekad 
žemėje negyveno, yra mitas ir istoriniuose šaltiniuose 
neminimas...

"Kų gi, atrodo, pataikiau į opių vietų, - apsidžiau
gė Paklusnutis, akies krašteliu pamatęs, kaip susigūžė 
klasės pionierės, giedančios bažnyčios chore... Tačiau mo - 
kytojo žvilgsnis susitiko ramias Nelankstūno akis, kuriose 
nesimatė sumišimo. įdomu būtų dabar šito klapčiuko min
tis išvysti - blykstelėjo Paklusnučio sųmonėje. Tikriau
siai vaikigalis žino, kad Kristaus istoriškumų patvirtina’ 
romėnų istorikas Tacitas, žydų - Juozapas Flavijus, met
raštininkas Svetonijus, netgi Kristaus priešai - Plotinus, 
Celsus, Purfirijus ir kiti. Kad tik tas atžagareivis nesu
manytų man klausimų užduoti! - sunerimo Paklusnutis. 
Skubinti tolyn!

- Krikščionybė, būdama tamsos ir žmonių neapykan
tos skleidėja, visais laikais nuožmiai kovojo su bet kokios 
mokslinės minties apraiška, - plieniniu balsu tęsė istori
jos mokytojas. - Raganos, inkvizicija, Galilėjus, Džiorda-
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Š.m. rugsėjo mėn. 14 d. popietėje buvo atidarytos 
naujos Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejaus patalpos, 
6500 S. Pulaski Avenue, netoliese lietuviais tirštai apgy
vento Marquette Parko.

Tai didžiulis pastatas, kuris anksčiau buvo priglau
dęs ligoninę, turintis tris aukštus. Muziejų atidarant dar 
ne visos patalpos buvo įrengtos, tačiau ir tų, kų atvyku
sieji pamatė, jau įrodė, jog čia yra sukaupta tikrai daug 
vertingos medžiagos, kuri ateityje bus vis didinama.

Pats muziejus gimė prieš 20 metų, tačiau visų 
laikų jis buvo prisiglaudęs kukliose patalpose prie Balze
ko automobilių parduotuvės Archer Avenue. Dabartinės 
patalpos yra apie 10 kartų didesnės už anksčiau turėtų- 
sias. Kaip atrodo, šis lietuvių muziejus bus didesnis už 
kitus etninius muziejus Chicagoje.

Muziejų atidarant buvo plati programa, kuriose 
pasirodė nemaža kalbėtojų be/ kanklininkės ir F. Strolios 
vadovaujamas L. Vyčių ckiffras, o taip pat sol. Algirdas 
Brazis.

Pačių programų pravedė J. Katauskas, o kalbėto
jų tarpe buvo Illinois valstijos Atstovų Rūmų pirm. Ma
digan, kurio žmona S. Madigan sveikino Illinois Arts 
Council įstaigos vardu. Taip pat kalbėjo Chicagos Moks
lo ir Pramonės muziejaus prez. dr. V. Danilov, Lietuvos 
gen. garbės konsulas V. Kleiza ir kt. Pabaigoje žodį ta
rė pats Stanley Balzekas,-jaun., kuris pažymėjo, jog šis 
muziejus yra ne tik jo, bet ir visų lietuvių įstaiga bei 
pasididžiavimas. Atidarymo kaspinų perkirpo buvusi Lietu
vos gen. garbės konsule J. Daužvardienė ir Stanley Bal- 
zekas, senj. Atidarymo proga sveikinimo telegramų at
siuntė ir JAV prezidentas Ronald Reagan.

Gausi publika (jos buvo apie 500) apžiūrėjo lietu
vių dailininkų jungtinę parpdų, jau mirusio žymaus foto
grafo Kastyčio Izokaičio parodų bei kitas ekspozi
cijas. (eš).

nas Bruno...
Atrodo, tų davatkų sufanatizuotų galvelę mažai 

veikia triuškinantys mūsų argumentai. O jeigu ims ir pa
klaus: kas įkūrė Vilniaus universitetų? Kas išleido pirmųjų 
lietuviškų knygų ir stovėjo tautinio atgimimo priešakyje? 
Kokia inkvizicija pasmerkė ir uždraudė, "buržuaziniais 
pseudomokslais" apšaukė genetikų? Kokie "raganų medžio
tojai" Stalino laikais susidorojo su žymiu tarybiniu moksli
ninku Vavilovu ir daugeliu kitų? Ne, greičiau sprukti iš 
šios slidžios temos! Pamokos laikas eina, o dar neįpusė- 
tas turinio dėstymas.

- Bažnytininkai klaidina visuomenę, o ypač vyres
niųjų kartų, veidmainingai teigdami, kad be tikėjimo į 
Dievų, neįmanoma dorovėj neefektyvus jaunimo auklėji
mas. Tuo tarpu gyvenimo faktai nenuginčijamai rodo, kad 
tik įgyvendinus komunizmo statytojo kodeksų, žmogus 
tampa iš tikrųjų doras...

Be abejo, kunigai ekstremistai supažindins tokius, 
kaip šitas Nelankstūnas, su alkoholizmo, nusikalstamumo 
abortų statistika, - zirzia neramios mintys Paklusnučio 
galvoje, kai liežuvis dirba jam pavestų darbų. Ir ko gi 
laukia tarybiniai teismai,- seniai laikas užkimšti šmeiži
kams gerkles! Tikriausiai daug kam žinoma, kad ir mano 
sūnus prisvilo, pavakarėm pardavinėdamas tas nelemtas 
plytas... Ir jeigu ne mūsų pažintis su teisminės kolegijos 
pirmininku... Ne, geriau palikime moralės klausimus, čia 
ir taip viskas aišku... Dar paklaus, kodėl prie bažnyčių 
net per atlaidus milicijos furgonėliai nestovi, o prie kul- 
tūrnamių ar prie mokyklose organizuojamų diskotekų - 
dažnai...

- Šimtmečių bėgyje puikiai susipažinę su žmonių 
psichologija, dvasininkai mitriai panaudoja meilės, tarpusa
vio pagalbos poreikį savo juodiems tikslams. Todėl ir 
krikščionybės idėjiniu centru veidmainingai skelbiama arti
mo meilė, - išnaudotojų sųjunginikė, liaudies skurdo įtei- 
sintoja ir kaltininkė...

Beje, kai paskutinį kartų lankiausi Nelankstūno na
muose, šeima kaip tik klausėsi Vatikano radijo laidos a- 
pie motinų Teresę iš Kalkutos. O kų su tokiu, ims ir lep
tels - kiek badaujančių planetos gyventojų pamaitins ne
veidmainingos artimo meilės skelbėjai - Lietuvos ateistai 
kiek Nobelio premijų už tai gavo? Iš tokių, kurie keliais 
eina apie Šiluvos Marijų ir tokio įžūlumo galima tikėtis! 
Ir išaiškink tu jiems, kad Bažnyčia tik dangstosi žmonių 
meilės ir solidarumo šūkiais! Ne, reikia ieškoti silpnesnės 
vietos šioje prietarų tvirtovėje...

- Tiktai su socialistinės epochos aušra mokslo pa
siekimai tapo prieinami kiekvienam mūsų plačiosios tėvy
nės piliečiui. Panaikintas mokestis už mokslų, įvestas pri
valomas vidurinis mokymas, aukštosios mokyklos atvėrė 
duris visiems gabiems mūsų respublikos jaunuoliams. Pilie
čiai gali netrukdomi studijuoti mėgstamų profesijų ir dirb
ti pasirinktų darbų... - beria tarybinės gerovės grūdus 
Paklusnutis, ir vėl nervingai grįžteli į Nelankstūno pusę. 
Ne, mokinio nėra už kų papeikti - nesisukioja, netrukdo 
kitiems. Tik lūpomis slankioja atlaidi, vos pastebima šyp
senėlė. Tikriausiai, užsispyrėlis prisimena savo seserį, to
kių pat fanatikę, kuri užpernai penketais išlaikė abitūros 
egzaminus. Kaip ir buvo nusipelniusi, Paklusnutis įrašė 
jai į charakteristikų viskų pasakančių frazę apie "nesusi-

VII-TASIS TEATRO FESTIVALIS

Septintasis Teatro Festivalis rengiamas 1986 m.lapkričio 
28-30 d.d., Chicagoje, Jaunimo Centre, 5620 So.Clare- 
mont Avenue.

JAV Kultūros Taryba Festivaliui vadovauti pakvietė 
Petrų Petrutį. Rengimo Komiteto nariai: Vanda Aleknienė 
Simas Jokūbaitis, Leonas Narbutis ir Vytautas Šumskis. 
Šiuo metu sudaromos komisijos atskiriems Festivalio rei
kalams. Teatro Festivalio rengimui talkininkauja JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos valdyba, kuriai vadovauja Birutė 
Vindašienė. Rengimo komitete apygardos valdybų atsto
vauja Danutė Račiūnaitė.

Visais Teatro Festivalio reikalais prašoma kreiptis 
į Petrų Petrutį, MARGUČIO RADIJO adresu: 
2615 West 71st Street, Chicago, IL 60629 tel: 312-476- 
2242.

• Rašytojas JURGIS GLIAUDĄ šiemet švenčia 
savo 8O-ties metų sukaktį.

• "DIRVOS" NOVELĖS KONKURSĄ LAIMĖJO 
ANATOLIJUS KAIRYS

"Dirvos" Novelės Konkurso Jury Komisija- pirm. 
Rūta Klevą Vidžiūnienė ir nariai Irena Tamošaitienė ir 
Vytautas Plukas- pranešė, kad iš devynių Konkursui siųs
tų novelių vienbalsiai atrinko premijai Artojo atsiųstų 
novelę "LAIPTAI į SAVE".

Atidarius vokelį, paaiškėjo, kad novelės autorius 
yra Anatolijus Kairys, gyvenantis Chicagoje.

Premijos 600 dol.mecenatas- neseniai miręs a.a.Si- 
mas Kašelionis.

"Dirvos" novelės premijų Anatolijus Kairys laimi 
antrų kartų.

ATSIUSTA PAMINĖTI:
LIETUVIŲ DIENŲ rugsėjo mėnesio numeryje spausdinami 
šie įdomūs straipsniai: Gimtoji Kalba ir Mes, Los Ange
les LB "Spindulio " Išvyka į Pietų Amerikų (O.R.), Van- 
couver'yje Apsilankius (R.K.Vidžiūnienė- Jurgio Gliaudos 
80 m. Sukaktis, Bernardo Brazdžionio Poezija (Ąžuolas), 
ištrauka iš knygos "Naikinamieji" (Ava Saudargienė; re
cenzija, Sovietų Sųjunga Pirmauja Medalių Produkcijoje 
(H.M.), Supažindinimas su Nauja Knyga "Kur Bėga Šešu
pė, Los Angeles Kvarteto Koncertas ir Plokštie "Apie 
Tave Svajoju" (A.R.).

Anglų kalba dalyje : Platus pasikalbėjimas su An
tanu B.Mažeika (daug iliustracijų iš jo veiklos ), "Vil
nius" Toronto 1986 m.Festivalyje (Ken Raudysk J.Kojelis 
Politiniame Ginče su Žydais, prez.Reagan'o Žodis Pasi
rašant Baltų Laisvės Dienos paskelbimų.

"Lietuvių Dienų" metinė prenumerata JAV- $20,- 
Kanadoje- $30.

formavusių pasaulėžiūrų", ir universitete mergina išgirdo, 
kad išsvajotųjų profesijų matysianti kaip savo atisis. Nie
ko, tepabraidys po kolūkinio kaimo farmas, teįsitikina, 
ar ateis tas jos Dievas padėti - pajuto piktdžiugiškų ban
gų krūtinėje Paklusnutis. Greit susizgribęs, tęsė pamokos 
dėstymų:

- Bažnyčia, būdama organiškai susijungusi su išnau
dotojų klasėmis, aktyviai talkininkavo fašistams. Daugelis 
kulto tarnų savo rankas sutepė nekaltų civilių gyventojų 
krauju...

Žiūrėk, įsistebeilijo - iškoneveikęs mintyse Nelanks- 
tūnų Paklusnutis. Aišku, mūsų apylinkėse dar gerai prisi
mena, kaip klebonas išprašė paleisti keliolika vietinių ko
munistų, kuriuos vokiečiai karo pradžioje buvo suėmę. 
Vėliau jį patį už žydų slėpimų fašistai su tūkstančiais 
kitų kunigų laikė Dachau lageryje. O kai jis be sveikatos 
sugrįžo, buvo kam pasistengti, kad tasai liaudies mulkin
tojas aplankytų dar ir baltų meškų tėvynę, kur ir pasiliko 
jo seni kaulai. Gal iš tiesų neverta ties šia tema sustoti? 
Reikia susieti praeitį su mokinių kasdienybe, tai įtikina
mai veikia!

- Tiktai tarybinės santvarkos metais realiai įgyven
dinta sųžinės laisvė, visų piliečių lygybė prieš įstatymų. 
Garantuota religinių poreikių tenkinimo galimybė, kaip 
jokioje kapitalistinėje valstybėje gerbiami tikinčiųjų jaus
mai, jų teisėti reikalavimai...

Tik dabar Paklusnutis ima suvokti, kas taip traukia 
jo akį į Sauliaus Nelankstūno pusę - labai jau neįprastai 
baltai švietė plikai nukirptas vaikino pakaušis po 15 parų, 
kurias mokinys užsidirbo ar tai už eisenų į Šiluvų, ar tai 
už pasirodymų Lenino prospekte tuo metu, kai aukščiau
siasis teismas svarstė kun. Sigito Tamkevičiaus bylų... 
Mokinys Nelankstūnas atidžiai klausosi mokytojo žodžių 
apie pačių laisviausių pasaulyje sųžinės laisvę ir susi
mastęs braukia ranka per plikų pakaušį. O jo veide nesu
laikomai plečiasi jau visai nebeslepiama, prieštaraujanti 
šypsena... Tikriausiai klebono bernas žino ir tai, kad tary
biniais metais Lietuvos tikintieji nukentėjo kur kas skau
džiau, negu per šimtų su viršum carinės priespaudos me
tų...

Nevalingai virpteli mokytojo lūpa, pliaukšteli ant 
stalo bejėgiškai išmesta knyga.

- Nesišypsok, svolačiau! - ne savo balsu suklykia 
Paklusnutis. - Saugumui perduosiu!!.'

Berniukas pakelia nustebusias akis į pamėlynavusį 
mokytojo veidų. Tuo tarpu už jo nugaros pabudo šauksmo 
pažadinta septintoji klasė...

P.S. Faktas, kad vienoje Telšių raj. mokykloje ate
istinę paskaitų skaitęs mokytojas grąsino perduoti saugu
mui mokinį, kuris tuo metu nusišypsojo.

, K. Apdairūnas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS padanges mielos
(iJSPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAV$S IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖGAU

Dr. Gv. Valančiu*
PIRMO JI SKAITYTUVŲ^
KOMPIUTERIŲ PROGRAMUOTOJŲ 
MOKYKLA

KAUNO Panemunės ra
jono jaunųjų specialistų tary
ba įsteigė pirmųjų skaitytu
vų programuotojų mokyklų..
1 Fizikinių-Techninių Energe
tikos Problemų Institutų du 
kartus savaitėje rinkosi į- 
vairių sričių jaunieji specia
listai- medikai, gamybinin
kai, inžinieriai, mokslinin
kai. Jie įgijo praktikos nau
dotis skaitytuvų technika. 
Pirmieji 16 baigusiųjų šių 
Mokyklų užprogramavo ma
šinas, kurios padės spręsti 
praktines jų darbo proble
mas.

KONCERTAVO "MUSICA 
HUMANA"

Šis senosios muzikos an
samblis ir dainininkė Regina 
Mačiutė koncertavo Vengri
joje.
• Valstybinis M.K.ČIURLIO
NIO KVARTETAS gastrolia
vo Kryme. Koncertų ciklų 
Baltijos pajūryje atliko Vil
niaus Valstybinis Kvartetas.
BITININKŲ ŠVENTĖ

STRIPEIKIUOSE,Bitinin
kystės Muziejaus plote vyko
2 dienas Bitininkų Šventė.

Jų organizavo Ignalinos 
rajono agropramoninis susi
vienijimas, apylinkės kultū
ros ir sporto komplekso ta
ryba ir Nacionalinio parko 
direkcija. Į • šių šventę, kaip 
rašoma, buvo atvykę biti
ninkai iš 20-ties rajonų ir 
iš Latvijos.

Vyko paskaitos apie biti
ninkystės naujoves (kažin 
ar palietė paskutinę naujovę 
kad bitelės maitinosi Černo-

Alytaus senojo tilto griuvėsiai

KAUNO "ŽALGIRIS" LAIMĖJO 
PASAULINI TURNYRĄ

Rugsėjo mėn. 9-14 d. d. 
Kauno ŽALGIRIO krepšinin
kai dalyvavo XX-me Tarp- 
kontinentiniame krepšinio 
turnyre Argentinoje, kuria
me išryškėjo geriausia pa
saulio klubinė komanda. 
Lietuviai ten pateko pasiekę 
II vietą Europos šalių nuga
lėtojų krepšinio taurės var - 
žybose, kur I-ą vietą užėmė 
Jugoslavijos "Cibona". Ji 
taip pat žaidė Argentinoje.

Iš viso, čia rungtyniavo 8 
komandos iš J vairių pasaulio 
kontinentų. Jos buvo paskirs
tytos į du pogrupius po 4 ko
mandas. Savo pogrupyje -

be pralaimėjų ėjusia (Bue - 
nos Aires pogrupio nugalė - 
toja) "Cibona". Jeigu Euro
pos pirmenybių superfinale 
buvo laimėję jugoslavai, tai 
šį kartą lietuviai pelnė įtiki
nančią pergalę.

Finalai suvedė lietuvius 
su Buenos Aires penketuku, 
prieš kurį mūsiškiai buvo 
pralaimėję pogrupio susiti - 
kime. Šį kartą žalgiriečiai 
žaidė užtikrintai ir laimėjp 
84-78, tuo gaudami V. John
son? o vardo taurę, skirtą 
geriausiai pasaulio klubinei 
komandai.

Lietuviai rungtyniavo to-

Valkininkų vardo kilr 
vienos legendos, Dainavos

klos sudėties: V. Chomičiuas 
(kapitonas), A. Sabonis, S. Jo
vaiša, R. Kurtinaitis, A. Bra - 
zys, G. Krapikas, R. Civilis , 
A. Visockas, M. Lekerauskas, 
V. Jankauskas.

Spalio 2 d. Rumunijoje - 
Bukarešte žalgiriečiai pra - 
deda šių metų Europos šalių 
čempionų taurės turnyrą. 
Spalio mėn. 9 d. bus revanši- 
nės rungtynės Kaune prieš 
(uos pačius rumunus.

Dalis žalgiriečių atvyksta 
į JAV kartu su Sov. Sąjungos 
rinktine, kuri Amerikoje 
pradės žaidimus spalio mėn. 
30 dieną. Ed. Šulaitis 

iė aiškinama įvairiai. Pasak 
kunigaikštis Alkys Merkio ir

KReM
VE/DROO2/M

bylio apkrėstomis gėlelėmis. 
O ir pačios Ignalinos jėgai
nės įtaka į gamtos aplinkų 
nėra džiuginanti).

Įdomus buvo pravestas 
profesinis konkursas:
įlipdyti dirbtinų korį, kopti 
ir 'išsukti medų, įkelti inki
lus spiečiams sugauti.

kurio rungtynės vyko Kordo- 
voje, "Žalgiris" užėmė II 
vietą(su tiek pat taškų, kaip 
ir I-oje vietoje išėjus Buenos 
Airės ). Įdomu, kad JAV at
stovai visai nepateko.į baig
minį ketvertuką.

Pusfinalyje Buenos Aires 
mieste lietuviai susitiko su

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po pakeitimo tai syki i lį siuntiniams į Lietuva siųsti, dabar 
muitr^turi sumokėti siuntinių gavėjai. Siūlome prakti šikus 
m alfus siuntinius, kurie siunčiami oro pastų ir pasiekia Lietuvoj 

per labai trumpą. I aiką.

1986-3
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, "Adidas” 
firmos ; vyriškas arba moteriškas bliuzonas, labai pagei
daujami Lietuvoje,’ puiki bliuskutė arba išeiginiai marš
kiniai; gėlėta vilnonė skarelė — $ 200.

1986 - 4.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški; vyriškas arba 
moteriškas nertinis; bliusonas— striukė - $ 190.

1986 -5
Anorakas — striukė, vyriškas arba moteriškas; 1 pora 
velvetinių džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas 
megztukas, nailono skarelė — $ 200.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuva prakti šk i ausiu ir. 
naudingiausiu paveldėjimo būdu.

BALTIC STORES & CO.
(Z. JURAS)

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

Tel. 01 460 2592

Gelužos santakoje pastatęs medinę pilį, kuri vadinta Alki- 
nyko pilimi. Ta vietovė vėliau praminta Alikininkais, o 
dabar - Valkininkais. Kita legenda mini medžiais apaugu
siame pamerkio kalne alkų, kur pagonys garbinę savo die
vus ir vietovę vadinę Alkinykais.

Valkininkų vardo kilmė dar siejama su šieno vilki
mu iš Merkio ir Gelužos slėnių. Pirmų kartų Valkininkų 
vardas minimas 1386 m. Jogailos rašte, kuriame nurodo
ma, kad išvykdamas į Lenkiję] Jogaila savo dvarų dovano
ja broliui Skirgailai. Šis dvaras priklausęs ir Vytautui Di
džiajam. Čia gyvenęs ir aplinkinėse giriose medžiojęs Zi- 
gimantas Augustas. |
SURASTA PIRMOJI SOSTINĖ

Amerikos archeologai* po 11 metų intensyvaus ieš
kojimo ir kasinėjimų, galų gale užtiko Egipte faraono 
sostinę ir šventyklos griuvėsius. Sostinė buvo įkurta 3100 
m. prieš Kr. Miesto vardas - Niekhen, kurio centre bu
vo didžiulė šventykla. Joje buvo atliekamos įvairios cere 
monijos ir apeigos, taip pat švenčiamos pergalės iškil
mės. Iš surastų užrašų ryškėja, kad faraonas, nugalėjęs 
kaimynines gimines, įkūrė Menes dinastijų, kuri tęsėsi 
3000 metų. Senovės egiptiečiai, pasirodo, gyveno spalvin
gų gyvenimų. Tačiau graikų istorikas Egiptu laikė Nilo 
dovana. Iškasenose rasti užrašai rodo, kad senovės egip
tiečiai jau turėjo savo nacionalinę valdžių, buvo išradę 
24 ženklų alfabetų, vadinamų ieroglifais. Jų sukurta im
perija Nilo slėnyje, kuris yra apie 20 km. pločio ir toli 
nusitęsia į Afrikos gilumų. Jie sugebėjo statyti milžiniš
kas piramides Giza slėnyje faraonams, sfinksus ir 1.1.

Garbino vienų saulės dievų - Amon Ra ir turėjo 
savo kalendorių su 365 paromis. Šventykloje būdavo at- 
švenčiamos karo pergalės ir atliekamos kitos ceremoni
jos. Todėl šventyklos egiptiečių gyvenime vaidino svarbu 
vaidmenį. Jos pradėtos statyti 3350 m. prieš Kr. Tuo 
tarpu kai piramindės - apie 2600 m.pr. Kr.

Užsilikusi šventykla dievui Amon-Ra, kurių baigė 
statyti faraonas Ramsis II, dar ir dabar žavi turistus 
savo puošnumu ir architektūriniais sugebėjimais: kolosa- 
linėmis kolonomis ir kt. Tačiau senų laikų Egiptas nepa
sižymėjo gyventojų gausumu; istorikai nurodo, kad yra 
buvę nedaugiau kaip 8 milijonai. Karuose paimtus belais- 
vius egiptiečiai panaudodavo piramidžių ir šventyklų sta
tybai.

Gyventojai spietėsi prie augančių miestų ar prie 
naujai pastatytų šventyklų. Jie mėgdavo dalyvauti cere
monijose. Charakteringa, kad šokiai egiptiečiams buvo 
draudžiami. Šokius pravesdavo kunigai ar žyniai, nes juo-

TAIP M. ČAPKAUSKAS AIŠKINA ŽODŽIŲ PRASMŲ 
SUŽYDĖTI : tapti žydu.
SPIEČIUS: bitė daugiskaitoje.
MENKĖ: silpna moteris.
PRIETARAI: pritariantys žmonės. 
ANTAUSIS:' trumpas masažas. 
BASTŪNAS: kas vaikšto basas. 
KRYŽIAŽODIS: žodis ant kryžiaus. 
LEGALUS: leistinas gerti alus. 
DARYTI: nuryti kiek telpa. 
LAVINTI: pilstyti lavų. 
PREMJERĄ: premjero žmona. 
PADAVINĖTI: pasakoti padavimus. 
SUTARTINĖ: sutartį pasirašiusi moteris. 
ŠVEICORIUS: Šveicarijos pilietis.
LAIDOTUVĖS: paskutinė deportacija. 
ŽEMĖLAPIS: ant žemės nukritęs lapas. 
ŽAIBAS netrenkia du kart i tų pačių vietų, kadangi 

nėra reikalo.
TINGINYSTĖ: natūralus poilsis. 
ĮPĖDINIS: kas eina kitų pėdomis.

Egiptiečiai buvo labai religingi. Tikėjo, kad die
vai ir dievaitės lydi beveik kiekvienų žmogaus žingsnį 
nuo gimimo iki mirties. Jie tikėjo, kad faraonas yra ga
lingas kaip dievas ir kad kraštų jis gali išlaikyti ir su
teikti gerbūvį savo dieviška galia. Derliaus ir augmeni
jos dievu jie laikę Ozirį, Įsurio^btiveinė buvo netoli ąą^ti- 
nės ir vadinosi Heliopolis.

Mirusiųjų lavonus sugebėdavo balzamuoti, o tiems 
kurių nebalzamuodavo, įdėdavo į karstų mirusiųjų maldų, 
kad jie jų skaitydami, apsigintų nuo piktų dvasių. Kuni
gai ar žyniai už palaidojimų negaudavo jokio atlyginimo. 
Už tai jie turėjo teisę pašaukti gyventojus prie šventyk
lų statymo ar darbų priklausančioje šventykloms žemėje. 
Už atliktą, darbų darbininkai negaudavo jokio atlyginimo. 
Taip pat neapmokama darbo jėga buvo naudojama ir pi
ramidžių. statybai, nes jose buvo laidojami faraonai, ku
rie buvo dieviškos kilmės.

Su laiku kaimynų įtaka į religinius papročius darė 
neigiamų įtakų, kuri ypatingai sustiprėjo apie 700 m. 
pr. Kr. Egiptiečiai metėsi į karus, kad prisigaudžius be
laisvių darbų atlikimui. Į kariuomenę imdavo jaunuolius 
tada, kada prasidėdavo lietingasis sezonas ir patvindavo 
Nilo upė, o jai atslūgus ir potvyniams praėjus paleisdavo.

Atkasto miesto griuvėsiuose rasta daug įdomių 
dalykų, kurių išstudijavimas užims nemažai laiko.

P. Indre i ka

AA CENTRINĖS ;
Montreal 273-7544 Lylh 

Ottawa 523-9977
Torontu 489 - 3693
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI

London 438-1122 ! 
Windsor 252—3842 ; 
Calgary 287 — 2712 
Winnipeg 233 — 3506 
Sudbury 674- 6217

tavo Reikalas.
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK J LIETUVIU A, A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) £ 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ» 
TREČIADIENI. 1HI GEORGE ST. LA SALLE. QUE. $

se dalyvaudavę dievai. Kaimus ir miestus jie kurdavo 
pagal Nilo krantus, nes Nilu jie laikė šventa upe. Prie 
Tėbų miesto ant Nilo kranto buvo įsteigtos kapinės, ku
rios buvo vadinamos Karalių Slėnio kapinėmis.

Jaunimui auklėti ir mokyti rašto buvo įkurtos mo
kyklos, kuriose buvo mokoma piešti ieroglifus ant papi
ruso augalo žievės. Berniukams plaukai nuo galvos buvo 
nuskutami, tik išimtis būdavo daroma tiems, kurie rengė
si tuoktis. Žydai, būdami Egipto vergijoje, išmokė egip
tiečius, kaip išsaugoti grūdus ilgesnį laikų, kad ištikus 
nederliaus metui, būtų kuo maitintis. Už tai egiptiečiai 
yra dėkingi bibliniam Juozapui.

C F M LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366-7770
Dainiui L. ; 768-9606; Jonui R.: 337-8637

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vol. nakties

Programos vedėjasLIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvemay, Laval, P.O. H7G 4K7 

Tol.: 669-8834

NAMŲ REMONTO

VAJUS
2 REIKALINGA $.15,000

1
10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:

7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q.
1.000 H8P 1C4, CANADA

Mr.Mrs......................................................................................................

Adresas ...............................................................................................

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m. ...... dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ................. dol.

U86.X.2 5 p si.



toronto

DALIA VISKONTIENĖ po vieno 
koncerto New Yorke.

• PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
CHORAS organizuoja kelionę 
1 KANADOS LIETUVIU DIE
NAS Montrealyje SPALIO 10 
-12 d. d. Registruotis Para
pijos raštinėje, sumokant 
$52.
• LIETUVIŲ. PENSININKŲ 
"VILNIUS MANOR" rūmuo- 

pradedami siuvimo ir 
mezgimo užsiėmimai pir
madieniais nuo 1O. 30 vai . 
ryto. Kviečia visas pens! - 
ninkes dalyvauti.

• TORONTO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBAS ren
gia išvyką į Bracebridge- 
Muskoką SPALIO 8 d. ,tre -
čladienį. Tai vienos dienos 
išvyka. Iškeliaujama auto - 
busti nuo VILNIUS MANOR 9 
vai. r ir grįžtama 5 vai. p. p. 
Kaina asmeniui $13. Bilietai 
gaunami pas S. Dervinienę 
tel: 767-5578 ir J. Gustainį, 
tel: 769-1599.

"VOLUNGĖ" - GERIAUSIAS CHORAS IŠ 100.

Š.m. rugsėjo mėn. 28 d. per CBC FM stotį buvo paskelb
ti KANADOS CHORŲ KONKURSO rezultatai. Toronto 
VOLUNGĖ pateko į finalą ir dabar paskelbta, kad laimėjo 
etninių chorų grupėje Il-ą vietą ir $1000 premiją. Pir
moji premija nebuvo niekam paskirta, tai reiškia, kad 
VOLUNGĖ buvo geriausia .

Visi chorai buvo suskirstyti į vaikų, paauglių,jaunuo
lių, kamerinius, etninius ir mišrius. Dalyvavo 100 chorų.

VOLUNGĖ laimėjo už Čiurlionio harmonizuotą dainą 
' ’’Beauštant! aušrelė”.

SVEIKINAME ir džiaugiamės, kad buvo pripažintas 
aukštos kvalifikacijos dainos vienetas ir jo vadovė muz. 
dirigentė Dalia Viskontienė.

Tegu tai paskatina lietuviškąjį jaunimą jungtis prie 
mūsų chorų, toliau intensyviai puoselėti mūsų tautos tur
tą- dainas- nelaukiant, kol kitataučiai mus įvertins. Tam 
reikalinga ir moralinė parama vyresniųjų ir tėvų. Turime 
gerų muzikų, yra dar nemaža ir balsingų tautiečių. Rei
kia tik pasiryžti.

Na-
LAISVĖS DEMONSTRA-•I

• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ- 
LIUTERONŲ IŠGANYTOJO 
PARAPIJOS Moterų Draugi
ja nuoširdžiai dėkoja vi
siems, prisidėjusiems dar
bu ir aukomis prie Parapi - 
jos bazaro, kuris sėkmingai 
praėjo rugsėjo mėn. 13 d.

CIJĄ Vienoje- Austrijoje , 
iš Toronto išvyksta grupė 
SPALIO 31 d.z ir grįš LAP
KRIČIO 10 d. Skrenda tiesiai 
į Londoną- Vieną. Lėktuvo 
bilietas, viešbučiai ir pus
ryčiai $1. 5O8’(kanad.). Su
interesuotieji šia kelione 
registruojasi Lietuvių 
muose.

LEONUI GURECKUI 
mūsų mylimam nariui ir grupės istegėjui 

taip staigiai atsiskyrus iš mūsų, tarpo, 
liūdime kartu su jo žmona OLGA ir visa šeima.

Ilgai, Leonai, tu būsi mūsų mintyse ir širdyse-

TORONTO LIETUVIŲ A.A. GRUPE

Lietuviu Namų Žinios

6 psl.

Į Vokietiją"! 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ 
MOKSLO METŲ PRADŽIA

Rugsėjo 1 Vasario 16 
Gimnazija pradėjo naujuosius 
moklso metus. 36-tą 
į vokišką padangę 
lietuviška trispalve , 
kartą per Romuvos 
ir Hūttenfeldo bažnytkaimį 
nuaidėjo iš 10-ties valstybių 
suvažiavusių jaunuolių krūtie 
nių mūsų Tautos Himno žo
džiai - Lietuva, tėvyne mū
sų. Kai kurie jų net lietu - 
viškai kaip reikiant dar ne
moka, betgi atvažiavo čiotiz' 
kad išmoktų ir tikrai išmoks.

Po vėliavos pakėlimo, 
visi mokiniai ir mokytojai 
nuskubėjo į ekumenines pa
maldas, kurias laikė gimna
zijos kapelionai kunigai: e- 
vangelikų - Fr. Skėrys ir 
katalikų - J. Dėdinas. Vargo
navo muzikos mokytojas ir 
choro bei orkestro vadovas 
Arvydas Paltinas.

Pradžioje visus pasveiki
no dievnamio 
vokiečių kun.

kartą 
pakilo 
36-tą 
parką

Trys muzikai, J. Govėdas, L. Marcinkutė ir V. Verikaitis diriguos 
Montreal io KLD koncerte.

kino gimnazijos direktorius 
Andrius ŠMITAS. Pranešė, 
kad nauji moklso metai pra
dedami su 83 mokiniais. Iš 
jų 35 nauji. Pastebėjo, kad 
Vasario 16 gimnazija yra 
vienintelė lietuvių gimnazija 
laisvajame pasaulyje. Čia 
yra tūkstančiai kitų gimnazi
jų, kuriose kiekvienas galėtų 
mokytis, tačiau be lituanisti
nių dalykų. Lietuvių kalba, 
literatūra, istorija, geografi
ja ir kiti lituanistiniai daly
kai dėstomi tik šioje gimna
zijoje. Dėl to vokiečių val
džia ją remia. Jei tie daly
bai nebūtų dėstomi, vokiečiai apie joo stovyklautojų, pra

dedant šeimomis su maža
mečiais vaikais, baigiant 
gerokai amžiaus sulauku
siais pensininkais. Stovyk
lautojai buvo susirinkę iš į- 
vairių Kanados bei JAV vie
tovių, nuo Floridos iki Al -

LIETUVIŲ NAMŲ ir VYRŲ BŪRELIO poilsio stovykloje laukiant piety.

LIETUVIŲ NAMŲ 
POILSIO STOVYKLA

LN pastangomis rengiama 
Poilsio stovykla Tėvų Pran
ciškonų stovyklavietėje Va- 
sagoje, kasmet susilaukia 
vis didesnio pasisekimo ir 
pritarimo. Šiemet rengtoje 
jau 9-toje stovykloje rugpjū
čio 9-17 d. d., dalyvavo jau

savo paramą nutrauktų ir 
mokykla turėtų užsidaryti. 
Todėl mokytojai ir mokiniai 
turi ypač didelį dėmesį 
kreipti į lituanistines pamo
kas ir jas uoliai lankyti.

Direktorius įsakmiai pa
brėžė, kad ši gimnazija yra 
rimta mokykla, o ne stovyk- bertos, 
la, todėl mokslas statyti- F 
nas pirmoje vietoje. Pamoku rasta 
lankymas visiems privalomas, 
Kas be pakankamo pagrindo 
praleis 
dukart 
rnqls.os 
tomas 

. ’ ir gali
SKĖRYS' linimo

šeimininkas 
Kammerer,

Stovykloje visiems, buvo 
___ t užsiėmimo. Esant 

’■ gražiam ir šiltam orui,dau~ 
bas gelis vasarotojų leisdavodvi pamokas, ----

įspėtas. Trečios pa- dienas Vasagos paplūdimyje, 
praleidimas bus svars- idti vykdavo meškerioti, 

Mokytojų Taryboje sportuodavo ir 1.1. Vakarais 
būti priežastimi paša-vykdavo paskaitos-ruošia- 

iš mokyklos. Vad. mi laužai. Kasdien ryti - 
nę mankštą pravesdavo 
sportininkas-žurnalistas Br. gimnazijas jau yra T/ A . . , , . , ,

bigę, sudarys 13 b. klasę. Įur 1 s , kuris taipgi 
Jie mokysis daugiausia litua- skaitė dvi paskaitas, lie- 
nistinių dalykų ir vokiečių čiančias lietuvišką sporto 
ar dar kurios kitos pasirink- veiklą bei sporto ir mankšr- 
tos kalbos. Griežtai uždraus-tos reikšmę sveikatos išlai- 
ta gimnazijos ribose ne tik kyme, 
vartoti, bet ir laikyti alkoho
linius gėrimus. Rūkyti gali 
tik vyresni kaip 16 metų 
mokiniai su tėvų 1---------
ir tik nustatytose vietose, liai— Lietuvos visuomeninio 
Bendrabučiuose reikia laiky-ir kultūrinio gyvenimo cent- 

Jis ir Pats taip elgėsi. Daug' tis nustatytos tvarkos. Tik ras" (Šiemet sueina 750 m. 
gali padėti geri draugai. Y- tada gyvenimas bus ne tik nuo Šiaulių miesto įsteigi - 
ra žmonių, kurie be draugysr pakenčiamas, bet 
tės nei dienos negali išbūtitf ir įdomus. 
Sunkiomis valandomis didelę 
paguodą suteikia malda. Tai 
meilės santykis su 
Pamokslininkas patarė mylėt 
ir žmones, o jie tuo pačiu 
atsilygins. Sukalbėjo moklso 
metų pradžiai pritaikytą 
maldą. 

Katalikams šv. Mišias 
aukojo kun. DĖDINAS. Jis 
priminė šv. Luko evangeliją, 
kuri pasakoja apie Kristų, 
kai jis dar buvo tik 12 me
tų, bet šventykloje svarstė

palinkėdamas geros įžangop 
į naujus moklso metus ir 
Dievo palaimos. Pamaldūs 
pradėjo kun. Fr.
evangelikų giesmėmis. Jis laisvieji klausytojai arba hos- 
ir šv. Luko evangeliją apie pitantai, kurie savuose kraš- 
10 raupsuotųjų išgydymą per- tuose 
skaitė ir pamokslą pasakė. 
Anot jo, kiekvienas žmogus 
neša savo 
dai. Vieni 
miesi ją 
nusimesti, 
kantrybę, 
rūkalų ar 
dar labiau pasunkindami gy
venimą. Pavargusiems Kris
tus patarė pasitraukti į nuo
šalę. susikaupti, pailsėtų

naštą, tik nevieno- 
kantriai, stengda-"' 
lengvinti arba ir

Kiti, praradę 
griebiasi alkoholio, 
narkotikų, tuo tik

Visus mokinius 
rius supažindino su 

Dievu, jais, jų turimomis 
mis ir dėstomais

meškerioti,

vo A. Totoraitienė, J. 
ManiuŠka.A. Ulbinas , 
A. ir I.Kusinskai, D. 
Klibingaitienė, V. Pe - 
čiulis, O. Blauzdžiū- 
nienė, T. Stanulis ir 
kiti.

Stovyklos užbaigimui rug
pjūčio 16 d. buvo ruošiamas 
koncertas ir gegužinė. Kon - 
certo programą atliko nese
niai iš Lietuvos pasitraukęs 
estradinis solistas V. P o- 
v i 1 o n I s. Deklamavo ir 
pranešinėjo dr. V. Samu
le v i č i u s.

Po koncerto vyko geguži - 
nė,kurioje visi linksminosi , 
palydint J. Adomaičio 
muzikos garsais.

Nors ir esant karštam 
orui, koncertas ir gegužinė 
sutraukė gausų skaičių da
lyvių.

Stovyklą organizavo ir 
pravedė Lietuvių Namų V y- 
rų Būrelis. Stovyklos 
personalą sudarė H. C h ve
du k a s, dr. V. S a m Ule
vičius, A. Sukaus- 
k a s, Z. R e v a s, A. B o r - 
kertas, A. Bričkus.

Skanų stovyklos maistą 
gamino V. Birštonas, 
talkininkaujant A. ir I. G a - 
taveckams. V. K .

Buvusi Šiaulietė M. Gar- 
bačiauskienė-Skipi

> 111OLŲI

leidimu tytė skaitė paskaitą:"Siau-

direkto- 
mokyto- 
pareigo- 
dalykais, 

o taip pat su klasės auklėto
jais. Abiturientai pasveikino 
jauniausius mokinius - pirmo
kus ir antrokus, - įteikdami 
jiems gėlių. Tada visi moki
niai išsiskirstė į savo klases 
susipažinti su klasės auklėto
jais.

Netrukus visi mokytojai 
bei auklėtojai susirinko pir-

malonus

Dr. V. Samulevičius skaitė 
paskaitą: "Krizė Lenkijoje ir 
lietuviai; bendras žvilgsnis 
iš laiko perspektyvos".

Kas vakaras vykdavo lau
žai, kuriems sumaniai ir e - 
nergingai vadovaudavo L. 
Mačionienė. Į laužų 
programas įsijungdavo ne 
tik stovyklautojai, bet ir Va- 
sagoje vasarojantieji tautie
čiai. Ypač lauže talkininka-

• Vasaros metu Lietuvių Na
muose buvo sustoję nemaža 
prakeleivių.

Rugpjūčio ir rugsėjo mėn. 
į svečių knygą pasirašė ir 
dalis iš toli atvykusių. Iš J. 
A. V. - J. ir J. Sikora, A. B . 
Libavičius, B. Chacho- Igna
tavičius, C. Mileris, J. ir G . 
Miklinąs, G. Šileika, N. Ka- 
veckienė, B. Laurinaitis; iš 
Australijos-L. ir S. Makaus
kai; iš Dominica respublikos 
L. A. Grašauskas; iš Norve- 
gijos~V. Vidala; iŠ V. Vokie
tijos- G. ir R. Eglinskai, M . 
Pušis; iš Argentinos - A . 
Račkauskaitė; iŠ N. Zelandi- 
jos-V. ir K. Procūta.

gyvenimo klausimus su išmin- mo posėdžio ir posėdžiavo 
tingais vyrais. Ir tokiame iki vakaro, o mokiniai naudo 
amžiuje tenka susidurti su josi laisvalaikiu, nes pirmą 
rimtais klausimais ir juos dieną pamokų dar nebuvo, 
spręsti. Patarė kiekvienam Įtampus darbas prasidėjo 
kambary įsirengti mažytį rugėsejo 2 dieną.
kapmelį, kuriame rastų vie
tos Lietuvos ir gyvenamos JONAS GLEMŽA PERDAVĖ 
šalies vėliavėlės, Lietuvos VADOVO LAZDĄ 
žemėlapis, pora paveikslėlių,. Š.m. gegužės 10 d. Hūt- 
Šis kampelis ir bus kun. Skė tenfelde įvyko metinis LAB-" 
rio patarta susikaupimo ir DAROS draugijos susirinki- 
dvasinės atgaivos vieta. mas. Pirmininkavo A. Šmi-

Po pamaldų visi sugrįžo tas, sekretoriavo Z. Glemžie 
į gimnaziją. Čia juos pasvei- nė. Revizijos komisijos siūly-

mu (revizorius Tėv. Alf. 
Bernatonis), patvirtintas 
1985 m. gruodžio 31 d. ba
lansas bei pajamų-išlaidų 
apyskaita už 1985 metus 
ir valdyba atleista nuo atsa
komybės. Pirmininkas Jonas 
Glemža pranešė, kad dėl 
nusilpusių akių, nebegali pir
mininkauti ir Draugijos rei
kalų tvarkyti. Išrinkta nauja 
valdyba, kuri taip pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkė 
Zina Glemžienė, vicepirm.

dr. Jonas Norkaitis, reikalų 
vedėjas ir iždininkas Armin 
Lipschis, sekretorė Bronisla
va Lipšienė, nariai: dr. Ali
na Veigel, Kristina Šereikie- 
nė ir Ričardas Tendzegols- 
kis. Revizoriai - Tėv. Alfon
sas Bernatonis ir Alina Gri
nienė. Jonas Glemža išrink
tas garbės pirmininku.

Draugijos valdyba tikisi | 
lietuvių visuomenės pasitikė
jimo ir paramos, kuria ji f 
naudojosi per 18 metų.

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

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

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje hamifton

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ......  5 %
santaupas.....................5.75%
kasd. p ai ūk an. už sant5.25% 
term, indėlius l m........8.25%
term, indėlius 3 m........8,25%
reg. pensijų fondo ......7. 25%
90 dienų indėlius........ 7,5 %
( minimum $ 5.000 )
Reg. pensijų 1 m. ..8.25%

MILIJONUS DOLERIŲ
IMAME UŽ: 
ne kiln, turto pask. 9.5 % 
asmenines paskolas 12% 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $ 25.000

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.

montreal

“GRANDINĖLĖS" KONCERTAS
Clevaland’o garsioji tau - 

tinių šokių grupė GRANDI
NĖLĖ atvyksta į Hamiltoną 
ir SPALIO 19 d., 3 vai. p. p. 
duos didingą koncertą West
dale Gimnazijos salėje, 700 
Main str., W. , Hamiltone .

Bilietai jau platinami sek
madieniais po pamaldų Jau
nimo Centre. Kviečiami visi 
iš anksto Įsigyti bilie
tus. Jų kaina: $7 ir $6; vai - 
kams iki 12 m. amžiaus įėji
mas nemokamas , 
moksleiviams tik $3.

Visi kviečiami iš visų a- 
pylinkių Šiame koncerte da
lyvauti. Tegul nelieka nė 
vieno lietuvio, kuris neat
vyktų į šį didingą koncertą.

Stovyklos vadovai: J. JONELIS ir A. STASKEVIČIENĖ. 
Nuotr. R. Otto.

ševičiai, J.V.Danys, A.R.Ot
to, H.Dauderis, V.Gruodis.J.
Tanner,R.ir R.Kilčiai, K.ir 
A.Gustainiai, R.ir /.Valins
kai, Geležinio Vilko Skautų 
Tuntas, P. Jurgutis, K.Toliu
šis, J.Šulmistras,I.Mališka,R. 
Žitkauskas, H.ir Z.Lapinai, 
Aušros Vartų Parapija, Br. 
Staškevičius, Neringos Skau
čių Tuntas, R.ir A.Lapinai.

$114,- surinkta stovyklos 
pamaldų metu ir klebonų 
paaukota Remonto Vajui.

Nuoširdus AČIŪ VISIEMS 
AUKOTOJAMS.

Kurie dar nespėjote atsi
liepti, prašome skambinti 
I.Kličienei tel: 331-5590, G. 
Vazalinskui- 739-7251 arba 
tiesioginiai įdėti į LITO są
skaitą Nr.3742.

Už aukas bus išsiuntinė
jami mokesčių pakvitavimai. 
Ta pačia proga norime pra
nešti,kad BALTIJOS Remonto 
Vajaus UŽDARYMO BALIUS 
įvyks LAPKRIČIO mėn.22

APIE "BALTIJOS" 
STOVYKLĄ

Prabėgo vasara. Gražioje 
nuotaikoje praėjo ir skautp 
stovykla BALTIJOJE. Dėka 
geradarių aukotojų jau ir 
pagrindinio stovyklavietės 
pastato stogas uždėtas.

Yra dar ir daugiau atlik
tinų darbų: mergaičių ir ber
niukų namukų sutvarkymas, 
balkonai, platformos...Bet 
žinome, kad remiant lietu
viškai visuomenei, ~ visi tie 
darbai bus atlikti. Šiandieną 

sumes tik norime kartu 
visais pasidžiaugti, kad iki 
dabar jau surinkta $5299.

Žemiau duodame dar 
anksčiau neskelbtų aukotojų 
sąrašą: $20,- E.Brikis; $40,- 
Ą. ir S.Baršauskai; $25,- 
Jūratė Dauderis; po $50,- 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
Šaulių Kuopa, 
kienė 
$100,- I.ir G.Vazalinskai, A. 
Dasys, A. ir P.Povilaičiai. 
Br. Niedvaras, J. Araminas, d.AV Parapijos Salėje. 
R.ir J.Piečaičiai; S.ir J.Naru- Programoje: skaučių

D.Pusaraus-
J. ir V.Biliūnai; po

MU.YJO4
----- -J SPECIALYBES t
• BATU TAISYMAS
D DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
B ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS
I UŽUOLAIDŲ VALYMAS
B SAUGOJIMAS (STORAGE/
B zomSas
495-80* AVENUE, LaSalle

2955 ALLARD, VIUo Emard

1986. X.2

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!

1986 m, SPALIO mėn. 19 d. SEKMADIENĮ, 3 vai. p.p.
R U 0 J / A M A S DIDINGAS KLEVELANDO TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖS

“GRANDINĖLĖS,, KONCERTAS
Wesfda/e gimnazijos saloje, 700 Main St. W. , Hamilton •

Bilietai gaunami koncerto diena prie įėjimo arba sekmadieniais po pamaldų, JAUNIMO 
CENTRE ir galima užsisakyti i/ anksto telefonu: 549—5372. Bilietų, kainos $7 ir $6‘, 
vaikams iki 12 m. amžiaus — įėjimas nemokamas, o moksleiviams tik S3.

WESTDALE GIMNAZIJA: važiuojant 403 keliu,i įvažiuoti Ab er d e en i švaŽi avimu ir tuoj ant 
pirmų. Šviesų (Longwood g-ve) sukti į kairę ir ant sekančių Šviesų (Main St. W. ir Longwood 
kampas) randasi said. v!KI PASIMATYMO HAMILTONE I KLB ŠALPOS FONDO HAMILTONO SKYRIUS

Be to, . atsiveskite ir savo 
kaimynus bei draugus kana
diečius į šį GRANDINĖ LĖS 
koncertą. Parodykime,kaip 
mūsų jaunimas praleidžia 
kultūringai laiką.

Koncertą ruošia KLB Šal
pos Fondo Hamiltono Sky -

riaus komitetas ir visus 
kviečia atsilankyti. Pelnas , 
jeigu jo būtų, skiriamas šal- 
—">s reikalą rus.

• Choras AIDAS pradėjo 
naują sezoną rugsėjo 21 d. , 
3 vai. p. p. su pirma repeti

cija Parapijos salėje. Cho - 
rui vadovauja neseniai iš 
Lietuvos pasitraukęs m?įzl- 
kas solistas Vaclovas PO
VILONIS.

Visos mergaitės kviečia
mos įsijungti į aidiečių eiles.

J. P.

AUKSINIO AMŽIAUS HORIZONTE 
AUGUSTINAS M Y L Ė

Prie garbės stalo A. Mylę sveikina jo sesuo įteikdama dovana, 

jo kolonijos gyvenimo.
Po trumpą sveikinimo žo

dį tarė kun. St. Šileika, su- 
kaKtuvininko bičiuliai, arti
mesni draugai. Įvairių orgar 
nizacijų atstovai, jų tarpe 
LKMindaugo Šaulių Kuopos , 
Vilniaus Rinktinės, Ramo -

Sukaktuvininką Augustiną 
Mylę rugsėjo mėn. 20 d. , 
pasitiko prie AV Parapijos 
salės durų smagi lietuviš
kų maršų muzika, susirin - 
kusių dalyvių didelio būrio 
plojimai ir korsažai jam, jo 
žmonai Onai ir viešniai- se- ... „ 
šeriai SaturninaE Gėlės venų, "Nepriklausomos Liė- 
puošė salės šonus, staliukus 
ir garbės stalą. Sugiedo - 
jus Ilgiausių Metų, pagerbi
mą atidarė V. Sušinskas. Pa
grindinį žodį pasakė J. Šiau- 
čiulis, pabrėžęs, kad neįma
noma atpasakoti sukaktuvi
ninko nuveiktų darbų lietuvy
bei, tad patiekė trumpą bio
grafiją ir pasveikino savo ir 
kelių organizacijų vardu.

Su jumoru prisiminė AV 
kleb. kun. J. Aranauskas, S J., 
kaip buvo įtaręs Augustiną 
parapijos lempų vagyste,kai 
šis, neraginamas, bandė 
pats jas pataisyti. Šis pa
vyzdys, p tokių būta daug, 
liudija sukaktuvininko darb - 
štumą ir prisidėjimą įvai
riais būdais prie lietuviŠko-

tuvos" Valdybos ir darbuo
tojų, Žvejų it Medžiotojų 
Klubo NIDA, Tautos Fondo At
stovybės.

Augustiną sveikino jo se
suo, įteikdama gražų liaudiš
ką rankšluostį su jos pačios 
išsiuvinėtais sveikinimo žo
džiais.

Savo sukurtu ilgesniu eilė
raščiu pasveikino Pr. Dikai - 
tis ir Alf. Vazalinskas savo 
Sveikinimą papildė Prano 
I«emberto eilėraščiu ir savo 
parašytu ketureiliu.

Nuo visų buvo Įteikta bend
ra dovana-gamtos paveiks - 
las. Pasivaišinta, pasišne - 
kučiuota. Supjaustytas puoš - 
nūs gimtadienio tortas,kurio 
Paragavo vėliau atvykęs

Sukoktuvininkas taria padėkos žod|. Abi nuotraukos A. Kalvaičio.
Tėv. J. Kubilius*-, »«»’'»•*<» -«*« ■ Kas norėjo, galėjo ir pa - •

Sukaktuvininko padėkos si šokti, grojant plokštelių 
žodis buvo pasakytas su jam muzikai. Netrūko ir dainų . 
charakteringu jumoru. d.

Tą dieną balti debesys klajojo, 
Kai su klyksmu pasaulį išvydai. 
Pribuvėja su džiaugsmu sušuko:

Nešk šnabės, šeimininke, kareivį naują valstybei gavai.
Džiaugsmas veržėsi per stogus ir sienas, 
Vyturys čiulbėjo aukštai lankoje.
Kaimynai skubiausiai išplatino žinią:
Jaunas kareivėlis Mylės troboje.• • • • •

Žinom, kad metų laikai ir toliau vartysis, 
Taip jiems įsakyta, ką jie daugiau darys- 
Linkiu Tau, Augustinai, taip pat tvirtai laikytis, 
Skirtas likimas ateity savaime pasisakys.

(Keli posmai iš Pr. Dikaičlo sukaktuvininkui 
sukurtos baladės) __________

skautų SKAUTORAMA (ge
riausi stovyklų laužų pasiro
dymai, dainos ir 1.1.), kol
dūnų vakarienė (paruošta 
skaučių ir jų motinų), mu-

zika, šokiai, loterija.

AUKOKIME BALTIJAI. 
DALYVAUKIME VAJAUS 
UŽDARYMO BALIUJE! V.P.

n D F CU C P INSURANCE 8.M H L O n L 11 REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v. v. , ieitadieniais 9 v.r, t- 12 v.r.n.
Narys oi ”Better Business“ Būro

GUY ■ 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 

UY RICHARD, kuris jau seniai Lietuviams patarnauja.
Darba atlieka sųliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DR AU DA-1NSURANCE
Welter Daugini* Insurance Broker Limited 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V BaČėnUS all seasons travel, b.d.
1551 Bloor St. W.
Toronto, om.
M6P IA5

Visais kelionių reikalais 
b*t kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

FUNERAL HOME 
jf J. F. Wilson A Son* Inc. 

J23 Maple Blvd. 5784 V*rdwn Av 
Chataauguy.. Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956



rnontreal
MIRUSIEJI :
• KUŠLEIKA Pranas, 82 m., 
mirė Reddy Memorial ligo
ninėje.

Palaidotas iš AV bažny
čios.

Užuojauta artimiesiems.

• JOVAIŠA Jonas, mūsų cho
ristės Zinos URBONIENĖS 
brolis,.mirė Lietuvoje.

Užuojauta seseriai ir ar - 
timiesiems.

• KANADOS LIETUVIŲ;DIE
NŲ didysis BALIUS vyks 
James Lyng High School sa
lėje-5440 Notre Dame Str . 
W. Jauki salė lengvai su - 
randama: nuo Atwater, Not
re Dame gatve netoli {Va
karus. Iš LaSalle vykstant- 
Laurandeau, St. Remi gatve 
netrukus atsirandama prie 
mokyklos pastato. Yra ge - 
ra aikštė automobiliams pa
statyti.

LIETUVIŲ. DIENŲ BA
LIAUS STALUS rezervuoki - 
te jau DABAR AVKios- 
k e arba vakarais pas J. 
ŠiaučiulĮ tel;7G8-3674 . 
ir pas K. T o 1 i u š {, tel : 
767-2930.

Baliui pasamdytas puikus 
7 asmenų orkestras su dai
nuojančiais muzikantais.

Baliui vaišes ruošia Jonas 
Celtorius. Paruoštas 
lėkštes ir kavą bus galima 
nusipirkti prieinama kaina .

Veiks turtinga loterija.
Rezervavę staliukus, pra

šome už juos atsis - 
kaityti DIENĄ PRIEŠ BALIŲ 
tuo palengvinant rengėjų dar
bą.

Stalą galima užsisakyti 
lO-čiai asmenų, arba pusg 
stalo- 5-kiems. Taip pat ir 
pavienes vietas.

Taip pat BILIETUS Į LIE
TUVI IĮ DIENŲ KONCERTĄ 
jau galima gauti A V KIOSKE, 
pas J. ŠiaučiulJ ir pas K. To- 
liu§{.

"PAVASARIS" GRAŽIAI 
PASIRODĖ

Š. m. rugsėjo 13 d. PAVA
SARIS dainavo Bostone, Lie
tuvių Klube, Tautos Šventės 
proga.

Gražią koncertinę prog
ramą atliko 14 PAVASARIO 
dainininkių su dirigente mųz. 
Ihgrid Tark, akomponuojant 
muz. Jeff Fisher.

Į koncertą buvo susirinkę 
arti 300 žmonių, kurie vos 
sutilpo į salę.

PAVASARIO mergaitės

KRIKŠTYNOS
Julijos ir Prano Mickaus 

gyvenime Tėv. Jonas Kubi
lius S J buvo ir yra jų šeimos 
tradicijų tęstinumas, nes 
1952 m. juos sutuokė;1953 m . 
gimus kūdikui, Tėv. Kubilius 
j{ pakrikštijo Antano vardu.

Kai užaugęs išsirinko sau 
žmonelę, montreališkę Te
resę Keršytę, 1983 m. Tėv . 
Kubilius palaimino ir jų san
tuoką jungtuvių apeigomis.

Dabar, 1986 m. rugsėjo 20 
d. jų pirmagimi sūnų pa
krikštijo tas pat kun. Tėv. J. 
Kubilius Antano- Pauliaus 
vardais. Krikšto tėvai- And
rė ja Celtoriūtė ir Juozas 
Keršys ( kūdikio motinos 
brolis).

Krikšto apeigos buvo pra
dėtos A V bažnyčioje, prie
Marijos altoriaus, skaitant 
atitinkamas maldas. Vieną iŠ 
lekcijų skaitė krikšto motina 
A. Celtoriūtė. Po įžanginių 
maldų, kūdikis buvo neša - 
m as krikštyklon, kalbant 
"Tėve mūsų" ir "Sveika 
Marija".

KrikŠtyklo je, apsuptas 
krikšto tėvų, abiejų pusių 

taip pat giedojo pamaldų 
metu bažnyčioje, vargonuo
jant komp. A. Kačinskui.

Jaunosios dainininkės bu
vo labai gražiai globojamos 
ir publika supažindinta su 
kiekviena. Apdovanotos gė
lėmis buvo ne tiktai daini
ninkės, bet ir dirigentė, a- 
komponiatorius ir adm.inis - 
tratorė Jadvyga Baltuonienė. 
Po koncerto ji visų vardu ta
rė padėkos žodi.

PAVASARIS dainavo 14 
dainų ir labai plojant, dar 
vieną priedo.

PAVASARĮ kvietė LB 
Bostono Apylinkės Valdyba.

Dabar PAVASARIS inten - 
šyviai repetuoja XXXI-jų 
Kanados Lietuvių Dienų kon
certui. k.

e KETVIRTASIS Canada A- 
wards for Excellence {tei - 
kimas vyks spalio 9 d. , ,EX-» 
PO 86, Vancouver’yje. Į kan
didatų grupę paskirtas An - 
gėlo Ruffo, vice-direktorius 
tyrimų skyriuje, priims žy - 
meni firmai Johnson&. John
son už"Inovation in surgical 
dressing". Šis pagerintas

senelių ir jų Šeimos narių 
ir būrio prietelių, stebin
čių krikšto apeigas, kūdikis 
ramiausiai miegojo savo 
baltuose rūbeliuose, kuriuos 
pasiuvo pati motina.
Nepabudo ir kada buvo pila
mas krikšto vanduo ant Jb 
galvutės.

Krikšto tėvams pasira
šius { bažnytines knygas ir 
patvirtinusiems, kad tikrai

Šis kūdikis priimtas j krikš
čionišką bendruomenę, visi 
nuėjo f Seselių Namų salę. 
Čia pirmagimio krikštą at
šventė apie 50 kviestinių 
svečių.

Abu kūdikio tėvai yra uo
lūs Aušros Vartų parapijos 
choristai; džiaugiasi pagau
sėjusia šeima: laikui atėjus, 
gal ir Antanukas prisijungs 
prie giesmių ir dainų.

A. K e b 1 y s

produktas chirurgijai jau ką vadovavo GINTARĖLIUI, 
naudojamas ir kitose šalyse, mokydamas groti liaudies

Į žymens {teikimo iškil- instrumentais.
mes vyksta ir jo žmona, muz, Jis prisideda savo talka 
Milda Bile vič iūtė-Ruffo. prie ateinančių XXXI-jų Ka~ 
• ŽURKEVIČIUS Jonas buvo nados Dienų Koncerto spėk
pagerbtas SHELL kompani - 
jos už gerai atliktą darbą 
per 25 metus.

Ta proga buvo apdovano - 
tas auksiniu žiedu su dei
mantu, gražiu laikrodžiu ir 
suma pinigų nusivesti šeimą 
{ geriausią restoraną.

Jonas Žurkevičius ilgą 
laiką talkininkavo Montre - 
alio Jaunimo Ansamb
liui GINTARAS ir kurj lal-

taklio.
• VINCO KRĖVĖS Literatū- 
ros Premijos {teikime žod{ 
apie laureatą Leonardą Žit
kevičių tars dr. H. Nagys ir 
paskaitys jo eilių kartu suV. 
Piečaičiu. Bus galima įsigyti 
autoriąus pasirašytų knygų.

Įteikimas vyks A V Parapi
jos salėje, SPALIO 10 d., 7 
v. v. Gros orkestras. Veiks 
baras. Gera vakarienė.

PARDUODAMAS
6—Šių butų (6—p lex) namas, St. Catharine, Cnt.
Pajamos 24,000 dol. Prašoma kaina 1555,000 Jai.

Salia parduodamas ir 2—jų miegamųjų bungalow.
Skambinti Tel.: ’1 (416) -227-4493

LAIKU ATSIUNTĘ PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. "NL"

HONEY FOR SALE I

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

Tel.: 627-1328.

Dr. GAETAN, D.M.D, 
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde ) 
Skambinti Tel : 662—1177

’’ADAMS” RĘSTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.O. 

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dr. J. MALISKA
d. d. s;

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS 

1440 St. Catherine St. W. 
Suite 600,. Montreal. F.O.

Tel. 6u«.: 846-8235
Namu: 781-4015 ______ >

Dr Philip Stalginski
D. D. S.

Danty gydytojas - chirurgas
MOS Central*, com corner 45e eve. 

euKe 200. 304-4SM 

Tel: 364-4658

767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Taisau ir remodeliuoju 
e Siuvu ir-parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. 8.H3A 2G6

Kailių Siuvėjas

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ Tel: 2S8-964*

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

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

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

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.0. TEL: 931-4024

NOTABAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , cue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6
Tel. (514) - 871-1430

8 psl.

TONY
P H OTOĮ MARIAGE - WEDDINGS 

STUDIOS5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS OUČBEC SIDINGS LTD
ALIUMI Ml J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMtNUUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
Savininkas : JOHN OSKOWICZ 

3351 Bei oi r St., Montreal, Que., H2A 2A5 
Telefonas : 721-9496

LITAS
MONTREALIO 

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
1475 DE SĖVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD. Ir

SV. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DE SĖVE 3907 A ROSEMONT Šv.KAZIMIERO PAR.

Pirm. Antr. TreS. 9:00-3:00 -------- ---------

Ketvirtadieniais 12:00-8:00 4:00-8:00 -------------

Penktadieniais 10:00 — 6:00 2:00—6:00 ------------

Sekmadieniais 10:30—12:30 • 10:30—12:30

DUODAME VISUS BANKINIUS
PATARNAVIMUS

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

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE"

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d.
SEKMADIENIAIS “LITAS” bus uždarytas.

REŠTORANAS
KOSUHS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BRGCHETTERIE” -

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

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

Tel. Bus.: 722-3545
Į?es.: 256-5355

PETRAS A DAMON IS
C. I. B.

e GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39D7A RO8EMONT BUVO. MQNTRtAL, QUE. Hlk 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Refd.
draudimo agentūra

669S — 15th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727-3 120 Hemų 376 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
attakomybėi, pyvyhbi draudimo*

Ą jį en •JLrjLJr .111J

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

N ekilno)amo'Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

Tel. Business: 273-9181 Residence: 737^-0844.

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C6tĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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