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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

EGIPTIEČIAI ATGAVO 
SINAJŲ,

Sinajaus sritis buvo oku
puota ir valdoma Izraelio 15 
metų.. Vykdant Camp David 
susitarimus,Izraelio vyriau
sybė balandžio 25 d. galutinai 
atitraukė iš Sinajaus liku - 
sius ten savo gyventojus, ka
riuomenės dalinius, išsprog
dino pastatytus namus ir nu
leido bokšte savo vėliavą.

Egypto ir Izraelio vyriau
sybių galvos-prez. Murabak 
ir min.p-kas Begin pasiža
dėjo ” amžinai taikai ".M . 
Begin’as pasiuntė telegramą 
nužudytojo Egypto prez.Sa - 
dat’o našlei Jihan, kurioje 
prisiminė Sadat'ą, sakyda
mas, kad jis turėjo būti dabar 
ir matyti, jog jo taikos pas - 
tangos privedė prie susitai
kymo.

Žinoma, buvo ir kitų prie
žasčių, kurios privertė su
stabdyti ginčus ir ne Santai - 
kas šiame ilgus metus tru
kusiame konflikte.

JAV pre z. Reagan’as tele
fonu pasveikino Begi n’ą ir 
Mubarak’ą, pastebėjęs, kad 
Įvertino jų padėtas ypatingai 
sunkias pastangas atsiekti 
naują taikos erą abiejų vals
tybių santykiuose.

Ypatingas pastangas dėjo 
ir JAV-bių diplomatai tar
pininkaudami dėl kai kurių 
mažesnių problemų išlygini
mo ir nustatytos datos lai - 
kymosi.

KAS BUS SU FALKLAND’o 
SALOMIS?

Britų kariai, strategiškai 
gerai pasiruošę, užėmė 
Pietų Georgia salą, naudingą 
tolimesniems veiksmams, 
jeigu tokių prireiktų, Falk - 
lando salų už ė mimui .Kol kas 
argentiniečiai laikosi labai 
užsispyrusiai ir į jokias tai
kingas derybas nesileidžia .

LENKAI PROTESTUOJA TYLA
Balandžio 16 d.tylioje de

monstracijoje 5GG lenkų 
Warsawos Pergalės Aikštė
je protestavo prieš karo sto
vio Įvedimą ir prisi minė 12 
žuvusių praeitą gruodžio mė
nesį, Įvedant karo stovį.

Policija leido demonstruo
ti 20 minučių, po to išskirs
tė minią. Suimtųjų nebuvo .

NUBAUSTI SADATO 
ATENTATO DALYVIAI

Egypte, teismui pasibai
gus, buvo sušaudyti 5 kariš
kiai, kurie dalyvavo atentate 
prieš prez.Sadat’ą. Jų malo
nės prašymai buvo atmesti .

Nuteista dar 17 asmenų. Jų 
bausmės nuo vie nerių metų

iki gyvos galvos.

PRASIDĖJO VASAROS 
LAIKAS

Nuo BALANDŽIO 25 d.y- 
ra vasaros laikas ir laikro
džiai pasukti vieną valandą 
pirmyn. Taigi- diena il
gesnė ir šviesesnė.

AKTORIUS ARŪNAS
ČIUBERSKIS NEW YORKO 

TEATRE
Jaunas lietuvis Arūnas 

ČIUBERKIS vaidino Ney 
Conservatory Theater New- 
Yorke Italijos renesanso lai
kų komedijoje "The Three 
Cuckolds".

Jaunasis aktorius dažnai 
atsilanko į Kultūros Židinį

New Yorke, dažnai paskaito 
lietuvių kalba skaitinius jau
nimo pamaldų metu, 
NAUJA LIETUVIŠKOJI 
OPERA

Kompozitorius Julius GAI
DELIS sukūrė naują 3 veiks - 
mų operą "Karalius Mindau
gas". Libretas-Anatolijaus 
Kairio. Veikia 1G personažų. 
Veikalas įteiktas Chicagos 
Lietuvių Gperai susipažinti.

PAGERBTAS KANADOS
KAIP NETIESIOGINIAI 
REMIAMA KUBA

Statistika rodo, kad pernai 
JAV-bių biznieriai ir turis
tai, besilankydami Kuboje , 
paliko nemažaidolerių,Tokių 
turistų buvę apie 4O.OCO. 
Todėl važinėjimas Į Kubą 
bus apsunkintas.

PABĖGO IRANO PAREIGŪNAS 
ROMOJE

Iš savo pareigų pasitrau - 
kė ir paprašė politinio prie
globsčio Irano charge d’ af - 
faires Romoje. Jis apkalti - 
no. Irano vyriausybę teroru 
ir žudymais.

jKLIUVO GHOTBZADEH
Buvęs Irano Užsienių Rei

kalų Ministeris Ghotbzadeh , 
artimas ajatolos Khomeini 
padėjėjas, prieš kurį laiką 
suimtas ir apkaltintas plana
vęs nužudyti Khomeini.

Jis buvo suimtas,tardo - 
mas ir kankinamas. Prancū
zijos žinių agentūros kores
pondentai skelbia, kad matė 
Ghotbzadeh rodomą televizi
joje, labai suvargusį ir su
mišusį, prisipažįstantį są
mokslo planavimu.

Savo laiku,kilus amerikie
čių įkaltų krizei, jis laikėsi 
atšiauriai amerikiečių at - 
žvilgiu ir sau nelaimėjo jo - 
kių simpatijų. Gal vaidino 
tada atšiaurumą? ? ?

HEROJUS TERRY FOX
Kanados paštas neseniai 

išleido Terry Fox ženklą, pa
gerbiant Kanados jaunuolį, 
kuris savo maratono žygiu, 
teturėdamas vieną sveiką 
koją, parodė didelę drąsą , 
pasiryžimą ir pasiaukojimą 
bendram reikalui. Šis hero
jiškas jaunuolis sukėlė 24 
mil. dolerių vėžio ligos ty - 
ri nėji mo fondui.

Kanados Radijas paminė- 
joTerry Fox ženkliuko išlei
dimą ir tarp kitako pažymė
jo, kaip Sovietų Sąjunga in- 
terpretuoja Kanados herojaus 
darbą. Latvijoje leidžiama - 
me sovietų laikraštyje sa
koma, kad "Terry Fox bėgo 
maratoną ne dėl garbės, bet 
kad sukeltų pinigų savo gy
dymui, nes kapitalistiniuose 
kraštuose gydymo išlaidos 
kyla diena iš dienos". Bet 
gerai "informuoti" žurnalis
tai pamiršo paminėt’,kad vi
sur Kanadoje veikia "medi - 
care" gydymo sistema’. Spe
cialų vėžio ligos gydymą,jei
gu nesi turtuolis, apmoka 
valstybė.

Jeigu tie žurnalistai viską 
interpretuoja pagal komunis
tų partijos nurodymus- tai 
apgailėtina; jeigu šiuo atve
ju tyčia iškraipė tiesą, nes 
pavydėjoVieno herojaus ka - 
pltalistin’am kraštui- tai 
tiesiog patetiška...

PRANEŠA ELTA:
KAIP SOVIETU SĄJUNGOJE PLEČIAMAS DVI KALBI ŠKUMAS u

Jautriu "bilingvizmo” ir, netiesioginiai rusinimo 
klausimu Komunisto mėnraštyje "1981, Nr. 12/ rašo TS 
RS Mokslų Akademijos narys - korespondentas, M. Rut- 
kevičius. Jis išskirta carinę Rusijos imperiją iš k’tų ko
lonijinių i mperi jų, nes tai buvo "vieningas teritorinis 
masyvas", o be to, nežiūrint "žiaurios nacionalinės prie 
spaudos",' įvairiatautės "darbo žmonių klasės" vistiek su
artėjo. "Dvikalbystė " ėmė plisti Rusijoje dar prieš re
voliuciją, kaip "objektyvus procesas", Autorius pripa
žįsta, kad "priverstinis rusų kalbos įvedimas, carizmo 
vykdoma asimiliavimo politika" stabdė šį procesą ir "su
kėlė atsakomąją bangą vietinio nacionalizmo, kuris orien
tavosi į nepasitikėjimą viskuo, kas rusiška, taip pat į ne
palankumą rasų kalba’. Tačiau autorius nepamini panašių 
nuotaikų ’r masinių protestų šiandienos Gruzijoje, Esti
joje ir I ietuvoje.

Sort etų Sąju igoje, tvirtina Rutkevič’us, dv’kalbišku- 
mas puoselėjamas "savanoriškai", be prievartos. Daugiau 
kaip devyni dešimtadaliai Sovietų Sąjungos gyventojų mo
ka rusų kalbą tiek, jog "to pakanka tarpnacionaliniam ben
dravimui." Paskelbęs, kad >e ndra, t. y., rusų kalba - 
"jau tapo naujos istorinės žmonių bendrijos - tarybinės 
liaudies požymiu”, Rutkevičiuš pripažįsta, jog "iškyladar 
neišspręstų problemų". Jų svarbiausia esanti ta, kad 
"jaunoji karta nepakankamai išmoksta rusų kalbą mokyk - 
loję". Rusų kalba "daugelyje ’nacionalinių’ mokyklų, y- 
pač kaime, dėstoma nepatenkinamai". Šiuo metu laisvai 
rusiškai kalba apytikriai 5 iš 1G vietinių tautybių atstovų, 
gyvenanč’ų Pabalti jo respublikose, 4 -Vidurinės Azijos 
respublikose, 3 - Užkaukazės respublikose.

Rutkertč’us išvardina priemones, kurių imamasi iš
plėsti rusų kalbos žinojimą. Kai kurių "sąjunginių res - 
publikų" visose nacionalinėse mokyklose rusų kalba dės
toma nuo pirmos klasės. Pedagoginės aukštosios mokyk
los ruošia vis daugiau rusų kalbos mokytojų. Daugėja mo
kyklų, kuriose veikia lygiagretės klasės, kuriose dėsto
ma rusų ir "nacionaline" kalbomis. Anot autortaus, 35. 2 
procento rasų gyve lančių I ’etuvoje nurodė laisvai kalbą 
lietuv’škai / palyginant su 15. 5 proc. rusų Gruzijoje - gru- 
ziniškaj, ar 20,1 proc. rasų Latvijoje - latviškai/.Įdomu, 
kad Rutkevičiuš neužsimena apie Lietuvoje gilų nepasiten
kinimą sukėlusius planus pradėti rusų kalbą mokyti jau 
vaikų darželyje. Autorius baigia savo straipsnį optimis
tišku tvirtinimu, kad baigiantis šiam šimtmečiui visi' so
vietų Sąjungos piliečiai mokės rusų kalbą.

NAUJA ”LKB KRONIKA” /Nr. 50/ IR ’’AUŠRA” /Nr, 28/
Vakarus pasiekė nauji LKB Kronikos ir Aušros nume

riai. Jubiliejinis, 5G-is Kronikos numeris datuotas 1981 m 
gruodžio S d. Jame tvirtinama, kad Lietuvos Helsinkio 
grupės narį, kun. Bronių Laurinavičių, nužudė KGB. Ra
šoma, nepavyko Maskvos planai pravesti į Lietuvos vys - 
kupus tris sovietinės valdžios parinktus kandidatus. Ypač 
daug medžiagos apie jaunimo terorizavimą. Išvardinami 
šie įaujai pasirodę pogrindžio leidiniai: Tiesos Kelias, Nr. 
20, Rūpintojėlis, Nr. 17/1981. VII. 17/, kuriame talpina - 
ma nemaža suimtosios Jadvygos Stanelytės laiškų.

Aušros 28,-is numeris išleistas 1981 m. rugsėjy. 
Straipsnyje "Kuriuo keliu’?” gvildenama Maskvos taktika 
lietuvių dvasiški jos atžvilgiu, besikaitaliojanti tarp tero
ro i r iiuolaidėsnių dvasiškių viliojimo. Spausdinami 1980 
m. liepos 1O d., paskelbtas Lietuvos Helsinkio grupės do - 
kumentas Nr. 27, kuriame protestuojama prezidentui prieš 
grupės narių persekiojimą',' ir Irenos Gaiauskienės laiš
kas Prancūzijos prezidentui Mitterandui. Aprašomas mo
kytojos Zitos Šalačevi čiutės persekioji mas už norą emi - 
gruoti. Straipsnyje "Mūsų kultūros rūpesčiai" kalbama 
apie kultūrinio atgimimo būtinybę. Eilė istorinių kaltini - 
mų pateikiama straipsnyje "lietuvis ir rusai". Apie is
torinių romanų ir senosios istorinės literatūros stoką kal
ba straipsnis "literatūrų lygiateisiškumas" Tarybų Sąjunr 
goję-. Spaudi namias Balio Gajausko laiškas/198G/ ir 
straipsnis apie Vytauto Skuodžio studiją - "Ateistinė pro
paganda faktais ir skaičiais". Rašoma apie kalinių suki
limą Pravėniškėse 1981 m. liepos 9 d., Kalantos suside - 
ginimo devynerių metų sukaktį, ir tautosakos rinkėjų "fil
travimą".

LIETUVA ŠIAURĖS EUROPOS DALIS

Žurnale The Problems of Communism /1981 m. kovo- 
balandžio ■m-./ keturi Šiaurės Europos žinovai /Gilberg, 
Gsborn, Taylor ir Fairlamb/ rašo, kad šią Europos da
lį , sudaro ne tik penkios šiaurinės valstybės /Danija, Suo- 
m’ja, Island’ja, Norvegija bei Švedija/ bet ir Lietuva 
Latvija bei Ėst’ja. Jie p r, mena, kad trijų Pabaltijo vals
tybių kultūra tradiciniai orientavosi į Vakarus. Nors 
tos respublikos nėra visuomeniškai ir ūkiškai taip aukštai 
išsivysčiusios, kaip kitos Šiaurės Europos valstybės, jos 
pralenkia kitas respublikas Sovietų Sąjungoje. Be to, sa
vo nepriklausomybės metais, jos patyrė politinę demokra
tiją.

Maskvos akimis, rašo autoriai, Siaurės Europos val
stybės yra grėsmės šaltinis. Danija, Norvegija ir Islan
dija priklauso NAT& santarvei. Neutrali Švedija yra ūki
niai ir kariniai pajėgi. Ir Suomija, nežiūrint jos nuo 
Maskvos prtklausomos užsienio politikos, sugebėjo i šiai - 
kyt savo politinį ir ekonominį pastovumą; suomių tauta, 
kurioje te’ragyvi anti-rasi ški sentimentai, pasiryžusi iš
saugoti savo suverenumą.

Anot straipsnio, grėsmės įspūdį Maskvai dar sustip - 
rina tradiciniai draugystės ir kultūrinio giminingumo ry - 
šiai tarp Šiaurės Europos kraštų ir Pabaltijo tautų. Tauti
nis separatizmas bei religinis atgimimas Pabaltijo res - 
publikose, o ypač Lietuvoje, sudarai stambią kliūtį rusų į- 
takos plėtimuisi strateginiu atžvilgiu svarbioje srityje.

Straipsnio autoriai pabrėžia, kad tnijų Pabaltijo res
publikų kalbinis ir kultūrinis savitumas, jų tvirtas politi
nis nacionalizmais ir jų tebegyvi ryšiai su nepriklausomo
mis Šiaurės Europos valstybėmis savaip išskirtą Lietu
vą, latvi ją i r Esti ją iš bendros sovietinės sąrangos. 
Maskvai Pabaltijo respublikos turi ir gyvybinės svarbos, 
nes pro jas eina tradicinis invazijos vieškelis į Vakarus 
i- iš Vakarų. Toji politika pasireiškia gausia rusų imi - 
gracija, tautinių Pabaltijo kalbų ir kultūrų diskriminavi - 
mu, be’ griežta vietinių partijos aparatų kontrole,

Autorių nuomone, trys Pabaltijo respublikos Maskvai 
svari es tės ūkimu atžvilgiu, kaip tai. galėtų atrodyti iš jų 
dydžio. Pavyzdžiui, jų elektroninė pramonė remiasi. įgu
dusia vietine darbo jėga. Tradicinis pabaltiečių reiklu - 
mas ir našumas labai praverčia žemės ūkyje, kurto už - 
duot’s aprūpi iti. dideli gyventojų skaičių pačioje Rusijoje 
ir ypač Leningradą.

Bet koks politi nio ar religinio disidentizmo pasi - 
re’škimas Pabalti jyje griežtai represuojamas - rašo 
straipsnio autoriai. Pavyzdžiui. 196G -siais ir 197G-siais 
metais Maskvai didelio rūpesčio kėlė lietuvių religinė 
veikla; bijotas! i r tebesibi joma glaudesnių ryšių tarp lie 
tuvių i r lenkų. IMaskva nervingai reaguoja į įvykius Lie
tuvoje ir nedvejodama tramdo bet kokias nacionalizmo ar 
kultūrinio separatizmo apraiškas Latvijoje bei Estijoje . 
Tai rodo Maskvos baimę ir drauge jos pasiryžimą neleis
ti Pabaltijo kraštams išsprūsti iš jos kontrolės.

Pasak autorių, Tarybų Sąjunga deda ypatingų pastangų 
sumažinti Šiaurės Europos šalių kultūrinę bei ūkinę įtaką 
Pabaltijyje./Nors jie žymiai pranašesni už sovietinę,tai
gi šovinizmo ir diktatūros vardan atsisako ir sau naudos. 
Red./. Maskva gerai žino, kad tokia įtaka, susijusi su 
pabaltiečių tautiniu bei ra Ii gini u separatizmu ir politiniu 
nacionalizmu gali būti politiškai pavojinga jos trapiai , 
daugiatautei imperijai. Atsižvelgiant į gana tamprius ry
šius tarp Šiaurės Europos valstybių /ypač Švedijos ir Šuo
rui jos/ ir trijų Pabaltijo respublikų /ypač Estijos ir 
Latvijos/, Maskvai bus nele igva pašalinti Šiaurės vals - 
tybr ų įtaką Pabaltijyje. /

PRANEŠA AL T A
STUDENTAI PABALTIEČIŲ KOMITETE WASHINGTONE 
GAU GAUTI DARBO

Ir šią vasarą Amerikos Lietuvių Taryba finansuos 
lietuvio studento darbą Jungtiniame Pabaltiečių ameri
kiečių Komitete Washington’e. ALTos vadovybė jau ga
vo dvejų studentų prašymus. Kandidatų sąrašas dar nė
ra uždarytas ir norintieji tame Komitete vasarą pasidar
buoti, turi nedelsdami savo prašymus atsiųsti Į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, 26G6 W. 63rd Street, Chicago, IL6G6291,
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JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS 30 METU VEIKLOS ŠVENTĖ DETROITE, 198 2.IV.16-18 dad.

Iš kairės :
Prel. Jonas BALKŪNAS, JAV LB Garbės p-kas ;Vytautas KAMANTAS, PLB p-kas., 
Vytautas IZBICKAS, JAV LB Tarybos Prezidiumo p-kas.; Vytautas KUTKUS, JAV LB 
Valdybos p-kas ir Joana.KURĄlTĖ, Kanados LB pirmininkė. Nuotraukos J. V. Danio

JAV Lietuviu Bendruomenės
b

30 m. veiklos Šventė
Amerikos lietuvių Bendruomenė savo oficialia įsi - 

kūrimo data laiko 1952 m. vasario 15-tąją dieną, kai ji bu
vo inkorporuota Connecticut valstijoje.

1949-51 m. Amerikon atvyko apie 30.000 lietuvių 
DP , Pradėjo organizuotis Tremtinių Draugijos, pagal 
Vokietijoje turėtos organizacijos pavyzdį. VLIKo 1949 m. 
paskelbta lietuvių Charta ir taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės santvarkos nuostatai,prisidedant prel. M. 
Krupavičiaus raginimams, paskatino 195 1 m.balandžio 15 
d. sudaryti lietuvių Bendruomenės Laikinąjį Organizacinį 
Komitetą įkurti Lietuvių Bendruomenę. Komitetui tada 
pirmininkavo prel. J. Balkūnas. Šis Komitetas, vadina - 
mas I GK, suorganizavo 40 apylinkių ir jas apjungiančias 
6 apygardas, ir 1955 m. pravedė rinkimus į pirmąją JAV 
L B Tarybą, kuri Nev? Yorke 1955. VII. 1-2 d. d. suvažia - 
vi me i šrinko pirmąją JAV LB Krašto Valdybą.

Kelias į galutiną LB įkūrimą nebuvo lengvas. Dalis 
Amerikos Lietuvių Tarybos vadovų I B steigimui neprita
rė, ypač LB kontaktams su įvairiomis valstybinėmis įs - 
ta;gomis. Ta tr' ntis neišnyko, nors LB kūrėjų tarpe buvo 
r buvusių Al Tos kūrėjų, kaip prel. J. Balkūnas.

Trumpas palyginimas su LB kūrimu KANADOJE: Ka
nadoje , kaip ir A me r ko je, karo metu 194G metais įsi - 
kūrė Ka vados Lietuvių Taryba / iš tikrųjų įsikūrė keletą 
mėnesių a*\ksčiau kaip Amerikoje/, paremta taip pat ant 
politinių partijų i r ideologinių organizacijų. Imigracija į 
Kanadą iš DP stovyklų prasidėjo 1947 m., pagal sutartis? 
Jau 194« m. Kanados Lietuvių Taryba stengėsi persiorga
nizuoti, prisitaikant naujai susidarančiomis sąlygomis,bet 
dauguma naujai atvykusių nenorėjo organizacijos, kuri 
remtųsi politika1 s pagrindais.. Po maždaug metus tęsu - 
šių ginčų, nutarta organizuoti Kanados Lietuvių Bendruo
menę. Laikinas’s Organizacinis Komitetas buvo sudary
tas 1949 m. gale, o rinkimai į pirmąją Tarybą- 1952 m . 
Tais pačiais metais išrinkta ir pirmoji Krašto Valdyba, o 
Kanados Lietuvių Tarybos veikimas netrukus sustojo.Tai
gi, Kanadoje viskas vyko trimis metais anksčiau, ir vidu
jinė trintis greitai pranyko.

Prezidiumą pakvietė vysk. V. BRIZGI, prel. J. BALKŪNĄ- 
JAV LB Garbės Pirmininką, Vytautą KAMANTĄ - PLB 
pirmininką, Vytautą IZ BIC KĄ. - JAV LB Tarybos prezi - 
diumo pirm., Joaną KURAITŲ - KLB pirm.,. G. AUKŠ - 
TUOLĮ - Pasaulio Lietuvą Jaunimo S-gos pirm., ir at - 
vykusius į Šventę buvusius JAV LB valdybų pirmininkus 
Juozą GAILĄ ir Bronių NAINĮ.

Įnešus vėLavas ir sugiedojus himnus buvo sveikini - 
mai žodžiu ir raštu. Lai ką teko riboti, todėl didžiulė 
dauguma sveikinimų buvo perskaityti sutrumpintoje for - 
moję, ret ir tų sveikintojų,kurie dalyvavo Suvažiavime .

Žodžiu sveikino V.IZBICKAS - JAV LB Tarybos pre
zidiumo p-kas, G.AUKŠTUOLIS-PLJS pirm., J. KŪRAI - 
tė- Kanados L B pirm., kuri JAV I B p-kui V.KUTKUI Ka
nados I B vardu įteikė medalį su Lietuvos Vytimi. Jis 
buvo nulietas Kanados valstybinėje liejykloje dešimtojo 
Baltiečių Vakaro parlamento Rūmuose proga.

Vysk.Brizgys prisi mi nė, kaip jam teko sunki parei - 
ga prikalbinti ALTos vadovybę pasveikinti pirmąjį JAV 
LB Tarybos suvažiavimą Nei? Yorke, nors tada to paties 
viešbučio patalpose vieni posėdžiavo viename aukšte, o 
kiti kitarųe. Pagaliau adv. Olis pasveikino ALTos vardu . 
Vysk.Brizgys pabrėžė reikalingumą palaikyti lietuvybęuž 
Lietuvos ribų; veikti ne tik lietuvių tarpe; vertinti visus , 
individus ar organizaciją, kurie išeina į viešumą. Primi
nė, kad Lietuvos kovotojams reikali nga ir materialinė pa
galba, nepakanka vien žodžių ar straipsnių.

Prel. Balkūnas, vienas iš svarbiausių LB kūrėjų /iš 
tikrųjų, prisidėjęs bene prie visų pozityvių darbų lietuvy
bei/ paminėjo savo atsiminimų iš organizacinių metų ir 
pabrėžė Bendruomenės svarbą įvairiose srityse.

Pagrindinis kalbėtojas buvo Vytautas KAMANTAS - 
PLB pirmininkas,kalbėjęs tema "JAV L;etuvių Bendruo
mene1 30 metų" . Amerikos LB yra didžiausia ir stip
riausia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dalis. Per JAV

I B lietuviai įsijungia i bendrą pasaulinę Bendruomenę už 
Lietuvos ribų.

JAV LB išgyveno tris periodas. Pirmas dešimtme
tis buvo organizacinis dešimtmetis, antrame dešimtine - 
tyje organ žavimasis jau pasibaigė ir buvo galima pradė
ti veiklą visose srityse; trečiame dešimtmetyje jau im - 
tąsi didžiulių bei ilgamečių projektų vykdymo, kaip Pa
saulio Lietuvių Dienos, lituanistinis švietimas, lituanis - 
tinęs Katedros steigimas ir 1.1.; jaunimo sąjungos įsistei
gi mas, pasauliniai kongresai; Kvietė sustabdyti savitar
pius priekaištus, les tai neša tik žalą. Pagal Apylinkių 
ir Apygardų rekomendacijas, JAV LB Krašto Valdyba 
apdovanojo vcirš 1OO Bendruomenės veikėjų žymenimis. 
Tai pažymėjimai, išrašyti ant aluminijaus plokštelių,gra
žiai pritvirtintų ant medžio lentelių. Kurie dalyvavo Suva
žiavime, tiems žymenys buvo įteikt' asmeniškai.

Akadem inė dalis baigta I ietuvos himnu. Valdyba

AMERIKOS LIETUVIŲ "LAISVĖS VARPO" ' ĮRAŠAS
Reikėjo pagalvoti, kad Įrašas ir Amerikos lietu - 

viams gėdos nepadarytų ir kad tiktų dabarties ir atei - 
ties kartoms Lietuvoje. O čia redakcinių darbų išvar - 
ginta galva tuščia, kaip puodas’. Mintis turėjo būti trum
pa ,bet kilni, kurstanti, ji turėjo būti skambi, kaip var
pas. Staiga už redakcijos sienų .girdžiu, suūžė "Biru - 
t ės" choras, kuris Stasio Šimkaus vedamas gretimame 
kambaryje repetavo. Užmerkęs akis klausausi ir minti
mis, su dainos garsais, lekiu į mielą Lietuvėlę,} jos lau
kus , žalias pievas, kaimus. Staiga, nelyginant elekt
ros srovė , per galvą žybteli mintis. Griebiu paišelį ir 
skubinu ją popieriuje prirakinti, kad nepabėgtų. Štai ji:

O’. Skambink per amžius vaikams Lietuvos: 
Tas nevertas laisvės, kas negina jos

" b nq ... . B;K.B a l u't i s/lš NIDOS Kalendoriaus/

Sukaktuvinio JAV LB suvažiavimo 
Daug Re > g i n i ų

Sukaktuvinio JAV I B Suvažiavimo šventė buvo pra
dėta Detroite š. m. balandžio 16 d., penktadienio vakare,su 
Birutės RAUCKIENĖS skulptūrų i r tapybos paroda. Šeš
tadienį .balandžio 17 d. nuo ryto iki 2 vai. p. p. vyko Vi - 
suotino JAV I,B Suvažiavimo darbo posėdis,kuriame buvo 
svarstomi sociąlinia’, kultūrltiiai ir švietimo reikalai, Lie
tuvos Atstovybės Kūmų Washington’e restaura vi mas, JAV 
LB. santykiai su kitais veiksniais, lietuviškųjų parapijų 
mokinių skaičiaus padidinimas šeštadieninėse mokyklose, 
Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos Chicagoje 1983 m. , 
Lietuvių Fondo reikalai ir eilė kitų iškeltų klausimų.

Minėjimo akademinė dalis vyko po pietų, o yakare 
buvo koncertas, dalyvaujant rašytojui Bernardui BRAZ
DŽIONIUI ir solistei Ginai ČAPKAUSKIENEI, ir iškil - 
mingas banketas - pokylis.

Sekmadienį, balandžio 17 d., vyko i ški Imi ngos pa
maldos, kurias laikė vysk. V. BRIZGYS, dalyvaujant dar 
5-*iems kunigams; pamokslą specialiai apie Bendruome - 
nę pasakė prel. J. BALKŪNAS.

Po pietų vyko Antroji Premijų Šventė, kurioje lite - 
ratūros premija buvo įteikta rašytojui Jurgiui JANKUI , 
dai lės- dail. Adolfui VALEŠKAI, kultūros darbuotojo -dr. 
Vytautui KAVOLIUI /jo asmeniškai nebuvo/, lituanistinės 
publicistikos anglų kalba - dr. Rimvydu' ŠILBAJORIUI , 
muzikos - komp. Juozui ŽILEVIČIUI /jo asmeniškai ne - 
buvo/, radijo- Petrui PETRUČIUI, "Margučio" Stoties 
Chicagoje vedėjui ir teatro premija ansambliui ANTRAS 
KAIMAS : š Chicagos.

Visi Suvažiavimo ir Šventės renginiai vyko Dievo Ap
vaizdos Lietuvių parapijos KULTŪROS CENTRO patalpo - 
se. Parapijos klebonas yra kun. Viktoras Kriščiunevičius 
Visi pastatai yra nauji, pastatyti paskutinio dešimtmečio 
laikotarpyje; turi erdvią,pagrindinę salę, taip pat ir porą 
mažesnių. Moderni bažnyčia daro malonų įspūdį.

Minėjimo Akademinė Dalis
Minėji mo iškilmingąją , akademinę' dalį pradėjo JAV 

LB pirm. Vytautas KUTKUS su trumpa kalba. Į Garbės 
2 psl.

Justas we can look back with pride on our past, 
we can now look with pride to our future.

Canada now has its own Constitution 
with the traditional rights and freedoms 

we once took for granted.
Today we can truly say, the future belongs to us

The Canadian Constitution and the Canadian Charter of Rights and Freedoms
If you would like to receive more information 
check off the boxes below and complete the 
address form.
See for yourself exactly what the Constitution 
and the Charter of Rights and Freedoms means 
to you and to the future of Canada.
□ The Canadian Constitution
□ The Canadian Constitution Highlights
□ The Constitution and You
□ The Canadian Charter of Rights and Freedoms
□ Tire Canadian Charter of Rights and Freedoms 

A Guide for Canadians
□ Please add my name to your mailing list.

Sjb Government Gouvernement
B ” ol Canada du Canada

Send to:
Publications Canada, 
Box 1986, 
Station B,
Ottawa,
K1P6G6
Name

Address

City Province

Postal Code
Information to be supplied in: 

□ English □ French Canada
i(Cuc here and send tor information)

i
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2
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GENCIARIKIO KRAITIS
Koks gi Iš viso GENČIARIKIO palikimas Afrikoje, ar 

tik tas '’vandalizmo” koliojamasis žodis, taip neteisingai 
jam primestas vieno prancūzų vyskupo 18-tame šimtme - 
tyje? Ar dar tebeatmena kas nors Afrikoje lietuvių 
/ vanduolių palikuonių" karalių?

Mūsų kultūros įtaka nulėmė visą arabų pasaulio vė
lesnę raidą. Genčiarikis sustabdė katalikybės ekspansiją 
Afrikoje, išlaikydamas joje Arijų tikybą. Netgi vėles
nė musulmonų tikyba įgavo daug pagrindinių Arijų ti
kybos bruožų: jinai atmeta Trejybės dogmą / apie kurią 
Šv.Augustinas prirašė 37 tomus!/, garbina tik vieną Vi
sagalį; kovos lauke kritęs karys žengia į dangų/ nes kas 
yra brangesnio, kaip paaukoti gyvybę už kitus!/...

Vanduolių - bęrberų amalgamas sudarė elito 
branduolį vėlesniame arabų imperijos užkariavime. Van
duolių laivynas' liko viešpatauti Viduržemio jūroje ligi 
17-tojo šimtmečio. Iki mūsų laikų Rifo berberai išlai
kė karinės drąsos reputaciją. Mūsų Baronas- Varonas- 
Varys /arabiškai tariamas Far y s/- tai karžygis raite
lis, tos pat Vyties arba "senovinės rėdos".

Genčiarikis, ruošdamas Kartagos laivyną Vidurže - 
mio jūros "pacifikacijos" žygiui, t. y. prižiūrėti preky - 
bos laivyno /vadovaujamo e i s č i ų / tvarkingą ir ne
kliudomą eismą, užklaustas prieš ką ruošiamasi,trumpai 
atsakė: "Prieš šalį,- kuri užrūstino Dievą" /Salvinus/. 
Vanduoliai - tai "marinų", arba jūrų išlaipinamų puolamų 
dalinių ir vandens kelių policijos mišinys. Jų pareiga už 
tam tikrą muitą saugoti prekybos kelius ir kerš^yti pirą - 
tams, surandant ir sunaikinant jų gyvenvietes /kaip kar
taginiečiai-finikiečiai, jų protėviai!/. Vanduoliai išra
do pirmą ir, atrodo, vienintelį istorijoje jūros raitelių 
ginklą, vėliau naudotą ir v y č i ų /"vikings"/. Jie visa
da su savim laivuose turėdavo ir žirgus /Sid.Apolinarius/

Vanduolių jūros terminai prigijo visame pasaulyje: jų 
karvedys VADA-MARIOLAS, tai dabartinis /v/a d mi - 
r o 1 a s, jų MATELIS ar mateliotis, tai žvalgas,užsiko
ręs ant matos stiebo/angl. mast-mate,pranc. mate lot 
rusų m a t r o s/. ŽĖGLIAI /randami net eskimų lai -

ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Z.PUI IANAUSKAS
/tęs: nys/

Vadovui atnešus raktus, kambarius susirasti vieni naudo
jome keltuvą, kiti laiptus. Viešbutis buvo trijų aukštų, to
dėl turintiems sveikas kojas nebuvo sunkumų ja s pasinau
doti. Čia atvykome pavakare, tai ir naujų išvykų nebuvo . 
Kas norėjo- galėjo eiti pasivaikščioti ar tik savo kamba - 
riuose prabūti iki vakarienės. Aš išėjau pasivaikščioti . 
Prie vartų pastebėjau nežymią viešbučio iškabą - Park 
Hotel Haarlass. Tai mūsų laikinos viešnagės vieta.Šalia 
gatvės, žalios pievos žemumoje, teka platoka upė Neckar . 
Perėjęs skersai gatvę, nusileidau iki upės ir jos pakraš - 
čiu nuėjau iki netolimo tilto ir perėjau į kitą pusę. Čia bu
vo vienintėlė gatvė su keliomis parduotuvėmis, kavine ir 
daT- kažkokia dirbtuvė. Tiltas buvo gana didelis, bet jo
kio judėjimo ant jo. Pravažiavo tik pora dviratininkų ir 
pėsčiomis praėjo pora žmonių. Kodėl taip, nežinau. Ar - 
čiau miesto centro matėsi dar kitas, toks pat tiltas, o ju
dėjimas juo vyko gana didelis. Grįžęs prie viešbučio var
tų, dar stabtelėjau pasižvalgyti į kitą upės pusę, kur ma - 
tesi gausybė medžių, kalnų, kalnelių. Tarpais kyšojo baltų 
pastatų raudoni stogai su.bokšteliais, Kažkas buvo pana
šu į pilaites. Vaizdas įdomus. Pavakario oras buvo labai 
malonus, šiltas ir gražus.

Atėjęs į kambarį, žmoną radau jau pasiruošusią va 
karienei. Valgykla buvo kitame viešbučio name. Gavome 
sriubos, kepsnį jautienos, ledų ir po stiklą raudono vyno . 
Maistas buvo geras, bet dėl persivalgymo nereikėjo bijo
ti. Po valgio, atėjęs kelionės vadovas klausinėjo savo ke
liautojus ar jie sutinka eiti į kelionių biuro numatytas kul

tūrines institucijas ir už tai sumokėti dabar, ar kai bus 
sustota tose vietose. Su pirmu pasiūlymu visi sutiko ir 
primokėjo po 4CC markių už asmenį. Besitariant ir be
šnekučiuojant priartėjo vidunaktis ir visi nuskubėjo į sa
vo kambarius nakties poilsiui.

Kitą rytą susirinkome pusryč ų. Susėdome po 4 ir 
6 asmenis už staliukų.Davinys-lėkštelėje dvi.nedidelės 
bandelės, sviesto kva d matukas ir uogienės. Kavos ar ar
batos at lešdavo padavėjos. Jos galėjai gauti, kiek norė - 
jai.

Išvykome apžiūrėti se lojo He'delbergo universite - 
to, vadovaujami iš to pat es miesto jaunos pon>os-gidės. 
Universitetas buvo įsteigtas 1386 m. liepos 24 d., kada 
popiežius Urbonas i V davė sutikimą įkurti ” Bendras 

studijas". Tada Elektorįus Ruprecht’as I davėun'ver - 
sitętui ko istituci ūus nuostatus, kurie būdavo skaitomi 
kasmet lapkričio 1 d. piliečiams Šventosios Dvasios baž
nyčioje. Tokiu būdu universiteto profesoriai, studentai, 
kr.ygų pardavėja ir rašti ninkai buvo apsaugoti nuo mo - 
kesčių mokėjimo. Pirmuoju rektoriumi buvo magistras 
Marsvelius. Pirmaisiais metais studijavo per 500 
studentų. Senasis universitetas dabar neveikia, matėme 
tik dalį jo senų pastatų Ir jame buvusų studentų kalėj) - 
mą /Studentenkarzer/, įkurtą uni versiteto pastato užpa - 
kalinio fasado dalyje U ir III aukšte, po tris kambarius. 
Kalėjimas buvo naudojamas 1712-1914 m., kada studentų 
jurisdikcija priklausė nuo universiteto administracijos. 
Už girtuokliavimą, netinkamą ir nepadorią elgseną stu
dentai buvo baudžiami 2 savaitėm kalėjimo. Dėl ginčų 
1982. IV.29

■vjr j*'

Kuršių galvos aprėdalas, 2 š.po Kr. rasta gintaro eilutė

Kuršių ir vanduolių mergaičių galvos aprėdai labai pana
šūs. Gintaro eilutė,identiška'berberų mergaitės dėvimai, 
buvo rasta Slovakijos iškasenose /nepailiustruota/ .

/Iš M.Gimbutienės "The Balis", psl. 127, ir National 
Geographic Magazine/.

vuose Greenland’e/,tai burės išžegiamos ir sužegiamos 
tarp stiebų, vėliau perimtos lenkų žagiel ir vokiečių se
gei žodžių formose.

Tiesioginis GENCIARIKIO palikimas, tai berberų 
tauta, "kurios kilmės nepajėgiama nustatyti", ir kuri 
nieko bendra su arabais neturi. Tai kaukaziečių / aišku - 
g-alanų, dabart. osetų/ rasė: ilgos,tiesios nosys, plonos 
lūpos, yra ir mėlynakių. Jie tebegyvena aukštai nepriei - 
narname kalnyne, prie O u e d Dades /Didysis inta - 
kas/,kuris teka į D r ą /Undurą/. Tenai jie vėl- surado 
gimtojo krašto sniegą, nes jis fiziplogiškai jiems reika - 
lįngas. Pats O u e d- tai ne kas kita, kaip sutrumpėjusi 
žodžio van d/ens/ šaknis.

Gintaro karoliai yra labai mėgiami berberų moterų. 
Amerikietis žurnalistas, V.ENGELBERT, nufotografa - 
vęs tos muziejinės vertės papuošalus, tik pastebėjo, jog 
jie yra "a favorite of Berber women". Jis bešališkai pa
žymi jų kitas išskirtines ypatybes: didelį polinkį dainoms, 
svetingumą, mandagumą ir kilnią išvaizdą.

Sidabriniai galvos papuošalai ir tradicija išsilaikė 
berberuose iki šiandien. Taip atradome mūsų vanduo- 
1 i ų tautos likutį, sulietą su Kartagos trojėnu /finikiečių, 
upeningių/ palikuonimis be r be r ai s , pasitraukusiais 
į paskutinę gamtos tvirtovę Atlaso kalnyno viršūnes.

1928 m. netoli Alžerijos-Tunisijos sienos, maždaug60 
mylių į pietus nuo T e b e s s a vietovės, buvo surasta 
vaza iš terra-cotta, kurioje radosi medinės plokš - 
tės su VANDUOLIŲ raštu. Plokštėse įrašytos datos 
nuo 9-tojo iki 12,-tų "metų" karaliaus GUNDE MANTO. Geti- 
čiarikio anūko/apie 493-496 m./.

Bet visų didžiausias kraitis tai buvo Genčiarikio su
kurta Afrikos karalystė, kurios dinastija išsi
laikė apie 1OO metų/spalio 19,439 iki balandžio 534 m./. 
Taigi, galime pasauliui pasididžiuoti,kad ir mūsų protė - 
viai Balto-Aisčiai kadaise viešpatavo Viduržemio jūrose 
kaip savo namuose ! / bus daugiau/ 

su plol'Cija ten pat buvo laikomi 4 savaites. Tokių nusi
kalti mų bausmės studentų buvo p~i> mamos labai lengvai 
ir kiekvienas iš jų norėdavo patekt: kalėjiman, nors vie
ną karią studentavimo metu. 2 ar 3 dienas gaudavo val
gyti tik duonos ir vandens. Po to, kiekvienam iš jų bū - 
davo leidžiama lankyti paskaitas, bet maistu turėdavo 
pasiriipinti patys už universiteto ribų. Vieno kambario 
kampe buvo mažytis tų laikų tualetas. Kalėjimo gyven
tojai, jumoristai jį vadindavoi "Pagrindiniu v ešbučiu", 
ar "Sosto sale". Koridoriaus iv kai kurios kambarių sie
nos buvo "išdekoruotos" "meno pave:kslais", kur do
minavo profesorių ir studentų galvos ir daugybė įvairių 
įrašų. Naujajame universitete nebuvome, dėl laiko sto
kos. Jis įsteigtas 1931 m., naujoje miesto dalyje. Ja - 
me studijuoja ap e 1C.OCO studentų.

Iš čta švykome į Schweizingen’o miestelį, netoli 
Heidelbergo, pamatyt' Pilies sodo, įrengto Elektoriaus 
Karoli o-T e odor o viešpatavimo laikais 1742-1799 m. .pa
gal Versalio sodo pavyzdį. Šį sodą vokiečiai reklamuo
ja kaip "Deutschlands schoeaster Schlossgarten" - Vo - 
kietijos gražiausias pilies sodas. Pilies pagrindinė 
rezidencija- trijų aukštų rūmai su bokštais. Kiti - že
mesnį. Praemant pro pagrindinių rūmų didelę salę, ji 
buvo beveik tušė'a. Ant sienos kabojo vienas, kitas pa - 
veikslas, o ant grindų stovėjo figūrinės skulptūros. Prie 
laiptų, kurie vedė į antrojo aukšto balkoną, stovėjo japo
niškai apsirengusios moters skulptūrajyg prie klausyk - 
los. Iš gidės paaiškėjo, kad čia matomi įvairūs papuoša
lai buvo išstatyti pagerbimui tų tautų, su kurių didikais 
buvo palaikomi ryšiai.

Sodas - didelis gabalas žemės ploto. Lygi žalia pieva, 
:šdėstyta įvairaus dydžio geometrinės formos gabalais. 
Jų kraštai apsod nti žemomis, kitur aukštomis gyvatvo
rėmis. Jų viduje - gėlių lysvės, išvedžioti baltos ir rus
vos spalvos takelia s. Bendrai, sode labai daug dekorą - 
tyvinių medelių ir krūmokšnių. Sodo krašte didelė dvie
jų eilių medžių alėja. Netoli Pilies rūmų įrengtas Arions 
vardo ’ foątanas. Jame skulptūra reprezentuoja graikų 
poeto ir dainininko Arions su delfinu,kuris jį išgelbėjo 
mo nuskendimo šio sodo kūdroje. Toliau dar du fontanai, 
kurių kiekviename guli po du briedžiu, o šalia jų po du 
šunis. Tai kažkoks tų laikų medžioto jų simbolis. Ant kai 
niuko stūksojo bokštas su laiptais į jojo vidų. Tai buvo 
Apolo vardo natūralaus teatro vaizdas. Mėlyno vandens

alglmanto skiltis Į
ODĖ GINAI

i Š>ą poetinės nuotaikos apybraižą faktinai derėtų rašy
ti abiems menininkams- Bernardui BRAZDŽIONIUI ir Gi
nai ČAPKAUSKIENEI, bet, nedrįstant profanui manipu - 
li’uoti poetiniais žodžiais prieš lyrinių žodžių nepakarto - 

(jamą ir nepajudinamą meistrą,tenka kapituliuoti ir pasi - 
likti tik prie eilinių, bet gausių solistės talento gerbėjų.

Atvyko jie abu sepcialiai, vienas iš Kalifornijos, ki - 
ta iš Montreal'o į pagrindinį JAV LB 3G-mečio sukakties 
minėjimą. Rimtai ir iškilmingai nusiteikusiai publikai 
neprailgo nei POETO deklamuojama dabarties ir ateities 
vizija, nei SOLISTĖS įva: rus ir nuotaikingas dainos re - 
pertuaras. Koncertas vyko, ako imponuojant muzikui A . 
VASAIČIUI, prabangioje aplinkoje, Banketo metu. Skonin-
gai apipavidalintas salės, scenos ir stalų papuošimas,dai
liai pasipuošusi publika iš įvairių Jungtinių Valstybių ir 
Kanados vietovių, tikrai retu dėmesiu bei susikaupimu 
sekė kiekvieną solistės dainą ar ariją. Gina turėjo prieš 
save tikrai dėkingą ir jautrią auditoriją! Gal tai ir yra 
viena jos profesinio patyrimo paslapč!ų, mokėjimas sa- • 
vo klausovus tiesiog lyg ir magišku būdu įjungti savojon 
programon taip, kad negirdėsi salėje nė mažiausio triukš
melio /prie stalų, apkrautų indais ir stiklais sėdint , tas 
tikrai nelengva/ , bet jausi neatitrauktą dėmesį ir nuošir
dų, pilną kiekvieno atlikto kūrinio priėmimą! Ko~ daugiau 
solistei, stovinčiai rampos šviesoje ir bereikia! Žodžiu , 
jau pirmieji jos dainų akordai,tampriai surišo sceną su 
gausiais klausytojais. Miela staigmena, tiek pačiai Ginai, 
tek ir žiūrovams, buvojai sudainavus S. Sodeikos, pagal 
B. Brazdžionio žodžius parašytą "Benamių Dainą", kai čia 
pat salėje esąs poetas pakilo ir Ginai įte'kė iš Pietų Ka - 
lifornijos atsivežtą savo pačių sode išaugintų šviežiai eg
zotiškų "Rojaus Paukščių" gėlių puokštę! Ar galėjo būti 
lakesnis vaizdinis komplimentas solistei ? Kokia šviesi, 
banguojanti ir lengva jūsiškių montrealiečių /žodžiai Hen
riko Nagio, muzika Aleksandro Stankevičiaus/ sukurta 
"Vandens Malūnėliai"! Koncertuose taip ir norisi išgirs
ti daugiau tokių dainų!

Mielos irtai lietuviška1 dūšiai artimos ir supranta - 
mos mūsų dainos. Gina taikliai jas pasirinko įvairių au - 
torių, k. a. H.Radausko-B. Budriūnas, P. Lemberto-J. J. 
Gaidelis. Betgi publika laukė su nekantrumu Ginos kolo 
ratūros. Čia padėjo svetimi autoriai. Malonūs, įprastų 
kompozitorių, bet bent kiek rečiau girdėti G.Rossini, A. 
Scarlatt ir kitų gabalai. Žinoma, koloratūriniam Ginos 
balsui ir koncerto užbaigai, kaip saldumynas po tikrai ge
rų pietų, žaismingai skambėjo S. Santvaro vertime J. 
Strauss’o "Pavasario Balsai".

Būtume viešnios solistės taip lengvai nepaleidę nuo 
scenos; bet Banketo rengėjai ir visą.dieną virtuvėje p.lu- 
sustos šeimininkės pradėjo dėstyti ant stalų kulinarinius 
gardumynus, nes išalkusią ir valandų valandas posėdžia - 
vusią minią buvo pats laikas pamaitinti. Vadinas', inte - 
lektualirė puota, susitikimas su poetu ir soliste baigėsi , 
tik jokiu būdu nesibaigė abiejų kūrybingų asmenybių mums 
paliktas toks, lyg jankuviškai tariant, dvasinis užkandis .

Giną Čapkauskie nę girdėjome Michi ganė bene prieš 
porą metų. Ir be muzikinio išsilavi ni mo, gali pats drąsiai 
tari , kad ji st prėja, tobulėja ir balsinis zenitas tikrai 
dar nepasiektas. Salėje, keletas "žinovų" nusprendėme , 
kad Gina turi tikrai gerą vyrą, remiantį jos talentą, puikiai 
suprantantį asme >ybės, atsidavusios muzikai, reikalavi - 
mus ar gal net ir švelnius kapryzus.
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Heidelberg’o pilis, ir dalis miesto su senu tiltu per Necar upę

kūdroje buvo dar t-ys fontanai: moters ir dviejų vaikų 
figūromis su delfinais šalia jų. Ant nedidelio kanalo ki - 
mečių vardo ir meniškai įrengtas tiltukas populiariai 
vadi namas "Melo t!Itu". Kiek atokiau nuo Rūmų buvo 3- 
jų kambarių pastatas - maudykla. Ją labai mėgo Elek- 
torius Karolis. CĮa buvo didelis dušo kambarys su idi- 
deliu veidrodžiu, 6 po juo poros šunų skulptūra. Meilės 
kambarys- jame lova, kelios pus nuogių'moterų skulptū - 
ros natūralaus dydžio. Trečiame - sofa, veidrodis, ke - 
lios žvėrelių skulptūros, pora kėdžių, paveikslų. Iš šio
je maudykloje matytų išpuošimų suprantama, kad bu
vęs didikas mylėjo ne vien tik žvėreLus.bet ir moteriš
kame pasaulyje buvo gana populiarus. Šios rūšies isto - 
vinį pastatą keliautojai matė pirmą kartą visoje ekskur
sinėje kelionėje. Mūsų laikas leido apžiūrėt tik dalį šio 
sodo. Viską apeiti ir pamatyti reikia 2 ir pusės valandų. 
Vyresnio amžiaus ar sunkesniems keleiviams tai pada
ryti be poilsio buvo neįmanoma, nors ir labai įdomu, čia 
praleidę apie pusantros valandos,artėjome prie autobu
so. Keliavome atgal į Heidelbergą. Jį pas'ekus, gidė dar 
mus nuvežė pamatyti Didžiojo Karoli o-Teodoro pilį ir jo 
vardo Senąjį tiltą per Necar upę. / bus daugiau/'1

3 psi,

3

3



KULTŪRINI!
BIRUTĖ
PUKELEVICIŪTĖ

DEVINTAS LAPAS, Birutė gumas bei temų aktualumas
Pukelevičiūtė. Romanas. 1982 
m. 472 psL Viršelis Kazio 
Veselkos. Iš leido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Kaina $ 12 „

DEVINTAS LAPAS yra 
laimėjęs 3l-ąją "Draugo " 
dienraščio skiriamą litera
tūros premiją.

Šioje knygoje autorė per - 
d iodą įvykių panoramą, lyg 
natūralų tęsinį jos pirmojo 
parašyto romano "Astuoni 
Lanai".

Iš profesijos aktorė,išei
vijoje tapo ir režisore, o 
ryškiausiai ir svariausiai 
reiškiasi kaip rašytoja, lai - 
mėjusi ne vieną literatūrinę 
premiją.

Jos pastabumas, kultyvuo- 
tas žodis ir stilius, spalvin -

patraukia skaitytojus ir yra 
svarbus įnašas mūsų išeivi - 
jos literatūron.

Pradėjusi literatūrinį ke
lią poezijos rinkiniu "Metu- 
gės",parašė romanus Astuo
ni Lapai, Rugsėjo Šeštadie- 
nis, Naujųjų Metų Istorija ; 
penkias grakščiai ir gyvai 
eiliuotas pasakas vaikams 
-Peliukai ir Plaštakės,Dar
žovių Gegužinė, Kalėdų Do 
vana, Skraidantis Paršiukas, 
Klementina ir Valentina, Ri
mas pas Kęstutį; tris veika
lus scenai-Aukso Žąsis, Pa - 
likimas, Antroji Salomėja 
Painiavose ir dviejų operų 
vertimus-Fidelio ir Carmi - 
na Burana Chicagos Lietuvių 
Operai. b .

Juozas Šilėnus

VEIDU Į ŠIAURĘ
Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

JURGAIČIŲ PADANGĖJE 
/tęsinys/

38 —
Gruodžio pirmoji. Radio žiniomis, anglai ir amerikie

čiai stipria jėga veržiasi į Elzaso Lotaringiją, Atheno sek
toriuje vyksta stiprios kautynės. Rytų fronte tyla prieš 
audrą.

Aplink visą mūsų barakų rajoną kasame naujus apka
sų linijas, aukštumėlėse įrengtam stiprias priešlėktu
vinių pabū»dų ir sunkiųjų kulkosvaidžių lizdavietes . 
Naujais apkasų grioviais išraižome visas tarp apkasų 
esančias perėjas. Atskirais apkasų žiedais apjuosiame 
didžiuosius virtuvės ir sandėlių pastatus, kartu paruo- 
šiam duobes greitam pastatų užminavimui, atsitrauki - 
mo atveju , Atrodo, yra pasiruošiama rimtai gynybai. I 
apkasų kasimo darbus įjungti ir esantieji Wernmachto 
kariai. Komendantūros rajone prie kasimo privaryta ir 
civilių vyrų ir moterų.

Apkasus kasti reikia akordiniai kiekvienas po penkio
lika žingsnių dienai. Toks darbo būdas mums patinka, 
iškasam paskirtą -dalį ir galime eiti į barakus ilsėtis. 
Nesuspėjusiems padedam. Patenkintas ir Varnagė, nes 
pašiūrių darbo normą išpildome nesunkiai — visu šim
tu procentų.

Ir taip jau kelinta diena kapstomės geltono priemolio 
smėlyje. Žemės paviršių dengia nestora sušalusios že
mės pluta. Naktimis šaltoka, mėnulio šviesoje spindi 
ilgos tarpuvagių plono ledo juostos. Sniego debesys bė
ga nuplikusiomis medžių viršūnėmis. Šviežias sniegas 
akinančiai žvilga, retkarčiais pasirodančios saulės spin
duliuose.

Rankom pasišildyti susikuriam lauželius; niekas jų 
nedraudžia. Jų dūmai vinguriuoja iškastų apkasų linijo
mis ir gula į baltuojančių pievų žemumą. Vakar išĮsru 
tės buvo atvykęs mūsų ryšio karininkas, surinko reika
lingas žinias norinčių išvykti į desantininkų mokyklą. 
Patarė saugoti turimus lietuviškus dokumentus, nes jie 
gali būti labai greitai reikalingi. Plačiau nušvietė esa- 
padėtį, patarė būti budriais galimo atsitraukimo atveju

IŠ: DEVINTAS LAPAS

Pasistiprinę karininkų daviniu, kurį iš tikro reikėtų 
bent kelias valandas atrajoti, tą pat vakarą susirinkomap- 
tarti programos Gegužės Pirmajai. Rima jau buvo apgal
vojusi, kas tokiai iškilmei būtų tinkamiausia: ji skambin
sianti Chopino "Revoliucinį Etiudą". Cemkai ir Vsevolo - 
das užgyrė jos sumanymą, ir koncertinės dalies planas 
buvo vienbalsiai priimtas. Liko "dramos teatrui" ap
svarstyti savo repertuarą. Aš neturėjau jokių pasiūlymų, 
nes niekad nebuvau rusiškai vaidinusi - teko pasikliauti 
toj srity patyrusių kolegų patarimais. Pamažu vaidybi - 
nės dalies apybraižos ėmė ryškėti:

Pirmiausiai išeis Leonidas Cemko ir įvesdins salėj 
sėdinčius tamsuolius į rusų poezijos dausas - monologuiš 
Puškino veikalo "Šykštusis Riteris". /Tą jis per savo gy
venimą turbūt buvo daręs bent tūkstantį kartų; net dabar, 
atsistojęs kambario.kampe, pradžią mums pademonstra - 
vo. Meistriška’. Aiškiai jutai, kad šis monologas yra Le
onido "arkliukas"./

Po to mudu su Vsėvolodu Valerjanovičium vaidinsim 
kažkokio Schirmerlo skitą, kurio veiksmas klostosi Vie - 
nos parke ant suoliuko. Vokišką autoriaus pavardę pra
nešėjas tarsi užmirš paskelbti. Dėl viso pikto. Vsevolo- 
das tebeturi teksto kopiją - aš ją gausiu. Išmokti , sakė , 
nebus sunku; tekstas linksmas, meiliškas, perpintas leng
vom dviprasmybėm - vaidinti vienas malonumas’. /Sc’nii- 
meris? Vienos parkas? Kodėl rusų aktorius tokį veikalą 
lyg brangenybę vežiojasi? Tik vėliai! paaiškėjo , kad tai 
buvo ’Kraft durch Freude’ laikų skeveldra./

Po mūsų skito seks Nadiežda Cemkienė su dviems Je
senino eilėraščiais. "Laišką motinai" ji interpretuos gry
nai akademiškai, o antrajam eilėraščiui norėtų pasiprašy
ti Rimos pagalbos. - melodramabijai. Bus įdomiau su 
muzikos palyda.

- Ar esate skambinusi, brangioji, Čaikovskio "Mėne
sius"?

Taip, Rima kažkada kelis buvo skambinusi: liepą, ba
landį ir rugsėjį. Geriausiai ji prisimintų balandį.

- C gegužę? Ar galėtumėt gegužę?
- Ne, - papurtė galva Rima. - Gegužės niekad nemo - 

k ėjau.
-Ak , brangieji, ką gi aš darysiu? - Cemkienė despe

ratiškai skėstelėjo rankom. - Eilėraštis yra apie gegu - 
žę'. Tyčia tokį parinkau, nes taikiau Gegužės Pirmajai . 
Juk prisimenat tą nuostabią metaforą apie pražydusią ie
vą, kuri miega apsigaubusi baltu apsiaustėliu: "Mėlynoji 
gegužė. Aitrį šilima..."

- "Raudonoji gegužė’. " - kandžiai pataisė ją Vsevolo - 
das. - Nejaugi jūsų poetas nežinojo spalvų vertės, kad 
jam vaidenosi "mėlynosios gegužės". Tiesa, tais-laikais 
jis dar buvo ne praregėję s. Revoliucija jam atvėrė akis į 
"Naująjį Nazaretą". Negaliu pernešti Jesenino’.

- Nepykit ant jo’. Prašau, prašau nepykit’. - Cenkienė 
adoruojančiai sudėjo delnus, lyg maža mergaitė prieš an
gelo paveikslėlį. - Nepykit ant mano meilės, karščiausios 
ir vienintelės.’ Tik įsigilinkit į "Mėlynąją gegužę" ir pats

Džiaugi uosiu, kad reikalaujant neatidaviau s,avo as
mens dokumentų. Juos atidavę, jaučiasi apsigavę.

Gruodžio septintoji. Mano kūną, rankų ir kojų rau
menis išbėrė skaudančiais spuogais. Darbo metu ir ma
žiausias rūbų prisilietimas sukelia didelius skausmus. 
Tikiu, kad nuo peršalimo, Špico prašau pas daktarą. 
Daktaro parėdymu skubiai išvykstu į ligoninę. Išeinu 
net nieko nepranešęs nei kambario draugams, nei bro
liui Vytui, nes jie darbe.

Ligoninėje gaunu lovą, kambaryje randu tris ligonius: 
du jaunuolius iš Reicho Darbo tarnybos ir savo tautietį 
Tarutį iš ketvirto barako. Jau trečią savaitę besigydan
tį nuo raumenų uždegimo.

Džiaugiuos radęs saviškį, džiaugiasi ir jisai, ir lovas 
susistumiam arčiau vienas kito. Kambaryje jauku, erd
vu, baltutėlės paklodės, senai jaustos po šonu. Ir čiuži
niai minkštesnį kaip barakuose, ir blakių, atrodo, nėra, 
ir maistas visai kitoks. Seniai tokios skanios žirnių 
sriubos savoje virtuvėje buvau bevalgęs. Tai bent poil- 
sėsiu, kad bent savaitę čia tektų pabūti, galvoju sau 
vienas.

, Nesidžiaugsi perdaug, — lyg atspėdamas mano mintį, 
perspėjo Tarulis. "Poilsis ne visiems, nors kiekgalin- 
čius judėti pristato prie darbų, kurių čia yra apsčiai . 
Ryt šeštadienis, pamatysi, šypsojosi simpatingas aukš
taitis visu ūgiu išsitiesęs savo lovoje, rankas virš gal
vos užsimetęs, — pamatysi,čia mums visur ne namai".

Jaunatve pražydę jaunuoliai, ant rankų pasirėmę, gin
čijasi apie gražias prūsų krašto mergaites ir linksmai 
kvatojasi iš jų, neįpratų jiems įpročių. Vakare mano 
išbertą kūną ištepė juoda, nemalonaus kvapo mostim. 
Paliepė gulėti, be reikalo nesikelti ir nevaikščioti.

Temo. Lauke pakilo vėjas ir pradėjo kristi sniegas. 
Plati lyguma, nusitęsusi iki tolumoje juoduojančio miš
ko, suvilnyjo sniego pūga. Žiema pasirodė pilnu savo 
veidu. Per visą naktį nenustojo stūgauti vėjas. Ties mū
sų langais išdygo didžiulės sniego pusnys. Tamsi gruo
džio naktis subaltavo sniego šviežumu.

Rytmetį, kaip ir minėjo Tarulis, sanitarijos puskari - 
ninkis visus galinčius judėti išvarė į virtuvę skusti bul
vių. Mūsų keturiolika, visi vokiečiai, tik mes su Tarų- 
liu lietuviai, ir atrodom sveikiausi iš visų. Kiti aprai - 
šiotom galvom, subintuotom kojom, nevaldomais spran — 
dais ir pan.

Virėjas paduoda peilius ir atitempia tris maišus bulvių, 
primena,kad iki 1O vai. turime jas nuskusti. Neskubėdai 
mi, atšipusiais peiliais skutame žemėtas bulves ir meta
me į didelį metalinį indą. Trys maišai labai palengva 
mažėja, o laikas bėga. Virėjas pyksta ir ragina skubėti. 
Mes neatsiliekam nuo vokiečių tempo; ko mums skubėti, 

mėnesienoj apsvaigsi! baltai žydinčios ievos glėbyje. 
Drauge su poetu.

- A*. - burbtelėjo Vsevolodas. - Su chuliganu.
Atrodė, kad šį ginčą apie Jeseniną juodu vedė ne pir

mą kartą.
-Nebūkit toks griežtas, Vsevolod Valerjonovič. Je

seninas, vargšelis daug prisikentėjo ’. Tad štai eilėraštis 
yra apie gegužę ir todėl jam reikia gegužės muzikos.

- Aš tikrai gegužės nemoku, - atsiprašančiai pakar
tojo Rima.

Rusiškai ji galėjo susikalbėti, nors dažnai pristig
davo žodžių. Ir akcentą turėjo tarsi žemaitišką, bet ru
sai ją suprasdavo: "suprantuju", dažnai sakydavo jie, "su- 
prantuju" /pagal panimaju/, atseit, lyg ir pereidami 
į lietuvių kalbą"/. Taip mėgdavo pajuokauti ypač tie, ku
rie buvo pagyvenę Lietuvoj, o tokių nemažai sutikdavom.

- Brangieji, pasigailėkit’. - beveik ėmė ašaroti/ Cem- : 
kienė. - Ką gi aš veiksiu be gegužės muzikos?

- Tegu mergaitė skambina balandį, - įsiterpė Leoni
das Cemko. - Juk ji sakė, kad balandį prisimintų, kad ba
landį geriausiai moka.

- Balandį’. - net pašoko nuo stalo mažutė jo žmona. — 
Kaipgi aš galiu kalbėti apie gegužę jeigu man skambina
mas balandis? Juk balandis paskirtas sniego kankalėliui.

- Sniego - kam? - timptelėjo lūpą Vsevolodas. - Kan
kalėliui ?

- Jums iš visko tik tyčiotis, Vsevolod ValerjanovičI 
Sniego kankalėlis yra pirmoji gėlelė. C Jeseninas savo 
gegužėje alpsta baltai žydinčių ievų dvelkime. Tai juk 
didžiausias skirtumas’. Kaip aš galiu perduoti svaigią ge
gužės naktį, kai man akomponuoja kankalėlių varpeliai’.

- Sakykim, - bandė padėtį gelbėti Leonidas, - šaky - 
kirų , kad ir ievų žiedai kartais -suskamba lyg varpe
liai’. ... - Savo didelėm , meiliom rankom jis net parodė, 
kaip čeremuchos kekutės galėtų skambėti.

- Nejaugi aš šarlatanas? - neužsileido Cemkienė..— 
Ką pasakys publika, ką pasakys kritikai? Juk tai skauda - 
las: Nadiežda Cemko apjuokė Jeseniną, jo gegužei pride
rinusi balandžio kankalėlius.

- Jūs užmiršot, kur esat, - labai rimtai prašneko 
Vsevolodas. - Publika, kritika? Čia ne Odessa, Nadiežda 
Pavlovna. Mūsų žiūrovai tamsiausi mužikai. Visiškai 
tamsūs, su kanopom. Įsivaizduojat? Jums reikia bijoti 
tik vieno: katorgos.

- Katorgos? - nesuprato Cemkienė. - Už ką?
-’Už persi jausmini mą smulkiais , buržuaziniais mo

tyvais. Ar tai tokią literatūrą reikia pasirinkti Gegužės 
Pirmajai?.

-Jūs manot... negerai?
Man prabėgo per galvą mintis, kad viskas-"negerai": 

šykštieji riteriai, parkai Vienoje, mėnesienos, kankale - 
liai. Tie žmonės jau kelis metus praleido Vokietijoj, jie 
pamiršo sovietiškai galvoti . Juk lagerio komendantas 
troško liaudį sustiprinti bolševikiškai. Gal tik "Revoliu
cinis Etiudas" tiktų Gegužės Pirmajai? Bet ir tai - ne’. 
Juk jis sukurtas Varšuvos sukilimui prieš rusus liepsno
jant, o pats Chopin’as- lenkas su mezginių apikaklaitėmir 
iškvėpintom zomšo pirštinėm. Programa baisiai dekaden
tiška, ir sovietai nuvarys Į katorgą mus visus’. Jeigu Vse
volodas Valerjanovičius toks gudrus, nejaugi jis to nesu
pranta?

jei jie neskuba?
Į virtuvę visokiais reikalais nuolat užeina sanitarės , 

atkreipdamas visų skutėjų dėmesį. Užpykęs virėjas už
trenkia duris, ir kol mes nenuskutom bulvių, jų daugiau 
neįsileidžia.

Po pietų,pasigauna mane vėl tas pats puskarininkis ir 
liepia išplauti jo kambario grindis ir nuvalyti jo batus. 
Ką darysi, esu jo žinioje ir turiu klausyti, Atsinešu nu
rodytus skudurus, šepetį ir vandenį. Iš karto galvojau tą 
lengvai padaryti, bet apsirikau, nes negaliu pasilenkti, 
nei atsiklaupti, rūbų paliesti spuogai siekia ir skauda.

Keikiuosi į pagalbą šaukdamas lietuviškus žalčius ir 
perKūnus puskarininkio adre§u, kuris kas pus valandį pra
eidamas įkiša nosį į kambarį ir vis ragina- baigti grei
čiau.

Seniai būčiau baigęs, jei ne skauduliai. Apvynioju še
petį skudurais ir juo išbraukau, mano manymu, dar vi
sai nereikalingas valymo grindis. Nublizginau ir batus.

Džiaugiausi baigęs darbą ir nešiau padėti Įrankius . 
Čia ir vėl prisistato puskarininkis ir įsako išplauti prau
syklą. Bandau skųstis spuogų skausmais ir atsikratyti 
dar primetamo darbo.

Puskarininkis tik išsižioja ir kad suriks nesavo balsu 
— klausyti, o jei ne, tai pranešiąs Špicui. Einu, širdy
je nešdamas didžiausią pagiežą. Išvalau ir prausyklą.

Tarulis irgi turi prinešti anglių visiems kambarių pe
čiams, juos išvalyti ir išnešti pelenus. Užkurti, kad ten 
esantiems ligoniams būtų šilta, o puskarininkio ir virši
los kambariuose šilčiausia.

Sniego pūga vis siaučia per visą dieną. Užpustė, vėpū- 
tynais užvertė kelius ir visus takus. Visa žemė pasken
dus pusnynuose. Visur verianti sniego baltuma. Belą - 
pi ai medžiai, eglės ir pušys apsigaubė baltomis sniego 
marškomis. Mums grąso gili šalta žiema.

Keikiasi ir Tarulis, grįžęs iš angliij nešiojimo, trina 
sugrubusias rankas, purtosi nuo sniego. Pasirodo ir jam 
puskarininkis pridėjo “priedo": turėjo atkasti sniegąnuo 
takų iš ligoninės iki sanitarinių barakų, kad, ponas pus
karininkis galėtų lengvai pas sanitares nueiti.

Vienam iš mūsų kambario išsikrausčius, liekam trise. 
ŠneKusis Karolis pasirodo esąs austras. Vienas univer
siteto studentas, atvirai nekenčiąs vokiečių. Ir jis, kaip 
ir mes, tikisi greitos karo pabaigos ir neišvengiamo Vo
kietijos pralaimėjimo. Tvirtai yra Įsitikinęs, kad po 
karo Austrija būsianti nepriklausoma valstybė ir vokie
čiai iš jos turėsią pasitraukti. Mokosi anglų kalbos,kuri 
jo manymu, Europoje bus dominuojanti. Gerai suprato 
ir Lietuvos padėtį, jo manymu, tai tik laikina padėtis ir 
karui pasibaigus, rusai iš Lietuvos turėsią pasitraukti, 
kaip iš buvusios nepriklausomos valstybės. /b.d./
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IS PADANGĖS MIELOS
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE

MOKOMUJU FILMU
FESTIVALIS ŠIAULIUOSE

Apie 2OG režisorių, dra
maturgų, kameros technikų , 
Švietimo, Žemės Ūkio minis
terijų, spec, vidur, moksle 
atstovų stebėjo 16 kino stu - 
di jų ki ne matog rafi j os da rbus, 
skirtus moksleivių ir stu
dentų mokymui. Buvo patiek
ta apie 8G mokomųjų filmų iš 
Sovietų Sąjungos.

Lietuviai kinematografai 
parodė A.Gaide Ii o ir J. Mac
kevičienės filmą" Vytautas 
Montvila", A. Šatkausko ir 
P. Paplausko "Lietuvos pio- 
nierija", V.Imbraso "Lie - 
tuvos TSR flora ir fauna" .

Kodėl taip panoro būtinai 
Šiauliuose rodyti savo "auk
lėjamuosius" atsieki mus 16 
sovietinių kinostudijų- keista

PASIRODĖ DVYLIKTASIS 
LIETUVIU KALBOS ŽODYNO 

'TOMAS
"Mokslo"Leidykla Vilniuje 

išleido 12—tąjį, didžiojo Lie - 
tuvių Kalbos Žodyno tomą. 
Paskutinis šio tomo žodis - 
"slėpūnas", žodyne 12GG psl.

Šio tomo tekstą rašė 1G 
asmenų, redagavo 7.

Įžanginiame žodyje sako - 
ma, kad visų lietuvių kalbos 
žodžių niekados niekam ne -
pavyko ir nepavyks surinkti , 
tačiau pagarba tėvų kalbai 
/jeigu būtų leista,tikriausiai 
būtų parašę, kad ne tik tėvų, 
bet ir visos tautos kalbą ger
biant, ir išlaikant 
vieną seniausių indoeuropie - 
čių kalbų/ ir mokslo, tech - 
nikos ir kultūros raida rei - 
kalaute reikalauja užfiksuoti 
ko daugiausia žodžių.

Taip pat pasisakoma, kad 
taupumo sumetimais, nes žo
dyno kartoteka vis gausėja , 
tenka daryti iliustracinių žo
džių atranką.

Gaila, kad tenka taupyti 
mokslo srityje, o nereikia 
propagandos srityje...

LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/ 

LEIDINYS APIE PRŪSU 
KALBĄ

"Mokslo" Leidykla Vilniu
je išleido kalbininko prof.V. 
Mažiulio veikalo " Prūsų 
Kalbos Paminklai" Il-ąjį to
mą. Tiražas 4.GGG. Greta 
prūsiškųjų tekstų duodami 
vokiški originalai bei ver - 
timai Į- dabartinę lietuvių 
kalbą.

Knyga taikoma kalbinin
kams specialistams. Įdomūs 
prūsų kalbos tekstai, pridėti 
prūsų- lietuvių ir vokiečių- 
prūsų kalbos žodynai.

VIS TIE BROKAI.., • •
Šiaulių odos dirbinių fab

rikas pagamina per metus 
apie 26.GGO sportinių ka
muolių. Iš jų 12.GGOfutbo - 
lo kamuolių su Įtaisu orui 
pripūsti. Fabrikas juos ga - 
mina, prisilaikydamas nu
matytų standartų.

Tačiau pačius pripūtimo 
įtaisus gauna iš Armaviro 
gumos bei techninių gami
nių Įmonės,kurie dažnai yra 
netinkamai pagaminti ir 
kamuoliai nelaiko oro. Ta
da gaminiai pavirsta į nie
kalą.

Pasirodžius spaudoje vie
šiems nusiskundimams, 
Lengvosios Pramonės Mi- 
nisterio pavaduotojas, ap
svarstęs tuos priekaiš - 
tus kartu su Šiaulių fabriko 
atsakingais darbuotojais, iš
leido nurodymą sustiprinti 
sportinių kamuolių ir gauna
mų oripūtimo dalių kontrolę, 
kad rinkon nebūtų išleidžia
mi netikę gaminiai.

Gerai, kad problemos y - 
ra svarstomos kartu su pro
duktų gamintojais, tik čia 
keistai atrodo, kad .toltią vie
tinę problerpą . reikia, spręsi 
ti ministerio pavaduotojui 
dalyvaujant ir laukti jo nu- 
rodymų,ką daryti...

Buvęs Kauno "METROPOLIS" dabar restauruojamas

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

ATEIK I LIETUVIU A, A. f ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS” SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.”

8 vo/. vakaro.
į

ARBA SKAMBINK MUMS:

Leonui G. : 366—2548 ( namų ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

Donaldui D.: 661—1733.

1982. IV. 29

Liaudies Meno Parodoje Šiaulių Parodų Rūmuose. Čia 
buvo eksponuota visų žanrų liaudies meno darbai iš apy- 
linkių-Akmenės, Joniškio, Kelmės,Pakruojo, Radviliškio, 
Šiaulių apylinkės, Šiaulių miesto.

ŠOKOLADAS, CASANOVA IR NAPOLEONAS

Stepas VARANKA
Kas pasaulyje nemėgsta šokolado ? Karaliai, vaikai, 

ubagai, su labai mažom išimtim, galima sakyti, visi . 
Vieni daugiau, kiti mažiau. Šokoladas tai geras maistas 
ir gėrimas.

Neperseniausiai, būdamas ligoninėje, užtikau viename 
"Readers Digest"1982 m. sausio mėnesio, padidinto šrif
to laidoje gana Įdomų Jack Denton Scott straipsnį apie 
šokoladą pavadintą:"Chocolate's oh-so sweet seductions .

Šokoladas tai "dievų maistas",tai savotiškas narkoti
kas. Mėgstama dovana, tinkama visiems kiekviena pro
ga, nesudaranti jokio didesnio galvosūkio. Praktiška ir 
naudinga gavėjui. Šokoladą mėgsta ir valgo vaikai, jau
nimas, senimas, kapitalistai, komunistai, balti, juodi, 
raudoni, geltoni, paukščiai, katės ir šunys.

Šokolado pramonė šiandiena, tai bilijonų dolerių rei
kalas. -Žinomų pasaulio fia^gnų receptai, tai stipriai sau
gomos paslaptys,. ReeęptųLormųlės yra saugomos kaip 
atominiai ginklai.

Spaudoje buvo rašoma, kad 1980 metais 2 pareigūnai 
žinomos pasaulyje Šveicarijos šokolado firmos buvo su
gauti norintys parduoti Sovietų Sąjtmgai ir Kinijai 40 
slaptų Šveicarijos receptų apie šokolado gaminimą. Vė
liau juokdariai paleido gandus, kad komunistai rimtai sur 
sirūpino "dievų maisto "receptais. Sakoma, kad baisusis 
NKVD viršininkas Berija, buvo šokolado "narkomanas".

Šveicarijoje šokolado gaminimo receptų išdavimas yra 
skaitomas šnipinėjimu, taip kaip karinių paslapčių. Švei
carijos šokolado pramonė1 per vienus metus padaro 85- 
1OO milijonų dol. Mažai valstybei tai geras šaltinis va
liutai gauti. Tie Šveicarijos šokolado receptų išdavikai 
paėmė pavyzdį iš gilesnės praeities.

Vieno karo žygio laimėtojas Hernando Cortes 1519 me
tais kaipo karo grobį iš Meksikos iš Aztecų karališkos 
šeimos atsigabeno originalų, nežinomą šokolado gamini
mo receptą.

Aztecų valdovas Montezuma II nuoširdžiai vaišino Cor-

MEŠKERIOJIMO SPORTAS
Kūno Kultūros ir Sporto 

Komitetas, Mėgėjų SportoD- 
ja "Nemunas", "Žalgiris” bei 
Medžiotojų ir Zvejotojų D-ja 
turi ir sportinės žūklės sky
rius. Šios rūšies sportinin
kų esama virš 3.5 tūkstančio

Dalyvaujant sąjunginėse 
žūklautojų varžybose dažnai 
laimi pirmas vietas. TonyS Photo Studio

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška, medžiaga.

P. ADAMONIS
Tel: 722-3545

portraits Portraits 
Manage Weddings 
Passeport Passport 
2540 SHERBROOKE - E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ - LIETUVIŠKAI

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ LIAUDIES PASAKŲ.’’

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

KRENl 
VE/OROD2IM

I

/Parinko V.K./ 
LAZDA VISADA ATSIRANDA...

Sovietų Sąjungos kalėjime sėdi 3 kaliniai vienoje ka
meroje, nubausti kalėti po 10 metų.

I-asis kalinys nubaustas už dažną vėlavimą po 1/2 
valandos į darbą- apkaltintas sabotažu.

n-as'ts nubaustas už nuolatinį 1/2 vai.atėjimą per 
anksti į darbą - apkalt intas šnipinėj! mū, nes ko ateiti per 
anksti, ka; dar nieko nėra. . Tikslas- rinkti fabr’ko pas - 
lapt i s.

IlI-asis nubaustas9 kad jis punktualiai ateidavo Į dar
bą, nes nešiojo šveicarišką laikrodį - apkaltintas užsie - 
niniiį prekių spekuliacija.

RŪPESTINGAS VAIKAS
Mažas vaikas sėdi bažnyčioje šalia motinos ir klau

sosi pamokslo, kurio tema buvo "Kas yra krikščionis?".
Kunigas aiškindamas vis užduodavo tą patį klausi - 

mą:"Kas yra krikščionis?". Su tuo posakiu, kiekvieną 
kartą Smarkiai suduodavo ranka į sakyklos atramą. Po 
kelinto karto taip užklausus kunigui, vaikas ir šnabžda 
motinai: "Mama, ar tu žinai?" "Žinau, sūneli, bet tu būk 
ramus ir klausykis".

Kada pačiame gale pamokslo dar kartą kunigas pa - 
kartojo tą klausimą, vaikas jau garsiai sušunka :"Mama, 
pasakyk jam, juk tu žinai’."

tesą su "dievų" maistu-šokoladu ir leido jam stebėti,kaip 
šokoladas gaminamas.

Montezuma, kaip skelbia padavimai, išgerdavo per die
ną apie 50 taurelių tamsiai rudo tiršto kartaus šokolado 
skysčio. O eidamas į savo haremą, didelę taurę, tikėda
mas, kad tas šokolado skiedinys suteiks jam jėgų ir pa- 
darys meilingu.

Iš tikrųjų, atrodo, kad Montezuma iš dalies teisingas. 
Mokslininkai sako: šokoladas turi carbohydrate ir riebar 
lų. Vidutiniškai 1,5 uncija- pieno-šokolado plytelė turi 4% 
JAV siūlomo dienos proteino, 2% thiamino, 4% riboflavi- 
no, 6% kalciumo ir 2% geležies. Iš to atrodo, kad tai tik
ras energijos "vitaminas".

Napoleonas pilnai tikėjo, kad šokoladas yra vienas iš 
naudingų maisto produktų. Jis savo karo žygiuose visada 
buvo apsirūpinęs šokolado daviniu. Napoleonas tikėjo, kad 
šokoladas greitai žmoguje atgaivina energiją.

Amerikiečių kareiviai fronte gaudavo šokoladą prie 
maisto davinio. Šokoladas yra naudojamas JAV astronau
tų ir Sovietų Sąjungos kosmonautų. Karo metu vokiečių 
lakūnai gaudavo šokoladą kaipo maisto davinį laike savo 
kovų ore.

Everesto kalno nugalėtojas Edmund Hillary, savo žy
gyje maitindavosi šokoladu. Šiandieną daugęlis pasaulio 
sportininkų neapseina be "dievų" maisto.

Paskutiniu laiku mokslininkai nustatė, kad šokoladas 
nesukelia išbėrimų. Eastman Dental Center Rochester, 
N. Y., nustatė, pieno-šokoladas turintis proteino, kalciu
mo, fosforo ir kitų mineralų yra mažiau kenksmingas 
dantų emaliui negu kiti įvairūs saldumynai.

Pradžioje kai Cortez atgabeno kartoką skystį, tas pro
duktas nebuvo priimtas su skania šypsena Ispanijoje. Vė
liau, kai prie jo buvo maišomas cukrus ir kiti skanumy
nai, šokoladas populiarėjo. Ispanijos pramonininkai savo 
gaminių receptus laikė didelėje paslaptyje. Deja, paslap
tys niekada nėra saugios.

1606 m. vienas italas iš Florencijos sugenėjo kaž ko
kiu būdu prieiti prie tųpaslapčių ir atgabenti jas Į Italiją 
Iš čia šokolado gaminimo receptai paplito po visą pasau
lį. Taip pat ir šokolado kainos buvo nevienodos, eiliniam 
žmogeliui šokoladas buvo prieinamas tik per šventes, 
sapne. Yra kraštų kur žmonės šokolado nėra ragavę per 
20 — 40 metų.

Iki 1763 metų šokoladas prie kurio buvo maišomas pie
nas, Anglijoje taip išpopuliarėjo, kad "saiiūnininkai" ir 
"smuklininkai"pareikalavo įstatymu apriboti šokolado 
gaminimą. Šokolado pramonė pasidarė saiiūnų-smuklių 
konkurentė. / bus daugiau/

1982 METU
EKSKURSIJOS
I LIETUVĄ

GEGUŽĖS 27, LIEPOS 22 ir RUGSĖJO 9 

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU l
- VILNIUS-
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

Taipgi, mes paruošiame reikalingus dokumentus 
atsikviesti vizitui Jūsų gimines iš Lietuvos ! 

KELIONĖS LĖKTUVU į MIAMI TIK $169.00.

Kreiptis: ADRIA VOYAGE INC.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W 1Y7

30 METU PATYRIMAS KELIONIŲ PATARNAVIME I 
TEL: (514) 844-5644

, 5 psl.
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k i r s kollinki Toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame J* Jft JĮJĮ 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE ---------——

13%%
14 %
14%%

14 %
14
13
11
6

% 
% 
% 
%

MOKA:
už 90 dienu term. ind.
už 6 mėn. term. ind.
už 1 metų term. ind.
už 3 metu term. ind.
už pensijų plana
už namu plana
už specialias taup. sask.
už taupymo sask.
už čekiu sask.

AKTYVAI VIRS 29 MIL.

už asm. paskolas nuo 19 % 

už mortgičius nuo 18%%

DOLERIU

Asmenines paskola* duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perleido*, kelionė* čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West;

Telefonai: 532-8723 Toronto, (Mario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI —virš 19 milijonų
MOKA UŽ.
90 dienų termin. indėlius 14 
180-185 d. term. ind. 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 3 metų 
pensijų s-tą 
spec. taup. s-tq 
taupomąją s-tą 
depozitų-čekių s-tą 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 
moitgičius nuo

ANAPILYJE skyrius vaikio sekmad. 9.30 v.r. —

KASOS VALANČIOS:

Pirmcrh'. niais 
Antradieniais 

1 reč'iadienrois uždaryto 
Ketvirtoji*? vuer.is 
Penktadieniais 
Seštadienia'is 
Sekmadieniais

)0 - 3
10-3

10 - 8
10 8 
? - 1

9.30 »

% 
14 % 
14’/2% 
13 
15 
14 
11 

6

1

18’/i% 
173* %
v,p.p.

Duodame o- m. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75'.i įkainoto furto'vcrtės). Draudžiame norių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm, paskolos iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques;. Neša.anie mokesčio už. išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

DAR APIE JAUNIMO SVARSTYBAS
Kaip buvo skelbta,kovo 7 d< 

LN-se įvyko įdomios ir vi-, 
siems labai aktualios lietu
viškojo jaunimo svarstybos , 
pavadintos Pasaulio Lietuviiį 
Jaunimo Veikla. Svarstybas 
surengė Vi šuo meninės-Kul
tūrinės Veiklos Komitetas, 
kurįam vadovauja V. Kul
nys.

Apie tai jau buvo rašyta, 
tad čia norima patiekti jau
nųjų įdomesnius pasisaky
mus. Dr.Birgiolas pristatė 
svarstybose dalyvaujančius 
jaunuolius, kurie su specia
liomis misijomis keliavo į 
įvairius kraštus, kur gyvena 
mūsų tautiečiai, o ypač mūsų 
tautos atžaibs.

Pirmoji savo pranešima 
apie tolimąją Australiją pa
tiekė L. Beržinytė. "Ekono
miniai jie tenai gyvena ne - 
blogai. Jų gyvenimo tempas 
lėtas ir jie niekur neskuba . 
Net ir reikalui atsiradus, 
dažnai sako - nesirūpinkite , 
paspėsime. padarysime.Ga
na neblogai veikia skautai , 
sportininkai, silpniau ateiti
ninkai. Turi savo centrus , 
lietuviškuosius židinius, ku
rie labai gražūs ir moder
niški. Jaunimas susiburia į 
juos savam pabendravimui . 
Yra tautinių šokių grupių, 
nors jų lygis žemesnis, negu 
Š.Amerikoje. Trūksta žmo
nių. Veikiančios organizaci
jos neužsiima politine veikla 
kaip kad kitur. Atstumai lai
bai tolimi. Keliai visiškai ki
tokie negu čia. Jeigu reikia 
nukeliauti pas kitur gyvenan
čius, reikia visos savaitės 
laiko. Ieško vadovų ir veik
los metodų, tačiau padėtis ir 
ateitis gana neaiški."

Apie Prancūzijoje,Vokie
tijoje ir Anglijoje gyvenantį čia veikloje matome 
mūsų jaunimą kalbėjo D. Juo-’ pačius veidus.
zapavičiūtė. Anglijoje dau- Labai mėgstame vieni ki-> 
giausiai visi spiečiasi Lon- tus kritikuoti, nors vietoje to 
done, kur yra Lietuvių Namai, 
Lietuviškoji Sodyba. Jauni - 
mas nelabai skiriasi nuo ka- 
nadiškojo. Veikla dažniausiai 
vyksta anglų kalba. " Jų eko
nominės sąlygos nėra geros. 
Jaunimas ten neturi automo
bilių, taip kaip čia. Mažai te
lefonų, neturi pinigų. Visa tai 
labai trukdo jų veiklai „Nėra 
jaunimo vadovų, taigi nėra 
kam išjudinti. Norint ten iš
vystyti lietuvišką veiklą-vis- 
ką reikėtų pradėti iš pradžių.

Vokietijoje lietuviškoji 
veikla koncentruojasi apie 
Vasario 16-tosios Gimnaziją. 
Ten vyksta suvažiavimai , 
studijų dienos, paminėjimai 
ir pan.

Prancūzijoje lietuvių jau
nuomenės veiklos ratelį su
daro 15 asmenų Paryžiuje. 
Lietuvių kalba labai silpna , 
nors užsidegimo ir noro ži
noti iš kur jie yra kilę ir 
kokią veiklą galėtų išvysty
ti - nestokoja.! kitur ren - 
giamus jaunimo suvažiavi
mus iš tųl5-kos pasiunčia 11 
asmenų, - tai gėris atstova
vimas. Trūksta naujų žmo
nių. "

Paulius Kuras supažindino 
suP.Amerikos lietuviškuoju 
jaunimu. Paminėjo, kad į a- 
nas šalis iš mūsų tėvynės 
iškeliavo per 1CG.OOO tau
tiečių. Savo raporte sakė: "Iš 
visų P. Amerikos valstybių 
daugiausiai susibūrė B’ra - 
zilijoje,kur ir ekonominiai 
laikos geriausiai. Argenti - 
noje, Urugvajuje, Venezuelo- 
je, Kolumbijoje-visur veikia 
šiokios tokios lietuviškos 
organizacijos, bet jiems la
bai sunku išsilaikyti.Vyksta 
ir šiokie tokie jaunimo at
stovų pąsikeitimai su kitur 
gyvenančiais! Visur didelis 
lietuvių kalbos silpnėjimas. 
Tai pati didžiausioji bėda . 
Jaunimo stovyklos praveda
mos ispanų kalba, nes kitaip 
nebesupranta. Daug mišrių 
vedybų.Lietuviškosios insti
tucijos nyksta. Yra atvejų, 
kada jaunuoliai daugiau no
rėtų susipažinti su lietuviš - 
kurnu, negu jų tėvai.. .At- 
stumai taipgi didelė kliūtis 
lietuviškai veiklai palaikyti . 
Nėra gerų kelių, nė tokių au
tomobilių, kaip čia. Nėra lie
tuviškajai veiklai gero užnu
gario".

Z. Bersėnaitė palietė Š.Ar 
merikos lietuvių jaunimo gy
venimą. Ji taip sakė: "Nors 
čia aplinka ir ekonominės są
lygos visiems nepalyginamai 
geresnės negu kituose kraš
tuose, tačiau jaunimo reika
lai visur maždaug panašūs. 
Kokia gi nauda iš to, jeigu 
čia gyvenentis jaunuolis ir 
lankė liet, mokyklą, baigė 
lituanistinius kursus , bet 
namuose nekalba lietuviškai, 
nesidomi lietuviškuoju gyve
nimu bei veikimu, nieko ta
me neranda. Daugiausia ir 

tuos
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1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8 RUGSĖJO 29

LIEPOS 22
Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje ,

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

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

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

LIETUVIŲ. TAUTODAILĖS INSTITUTO Toronto Sky - 
riaus surengtos parodos kovo 27-28 d.d.dalis dalyvių: 

iš kairės- A. VAITONIENĖ, G. BALTADUONIENĖ, L .
NAKROŠIENĖ, H„ LASIENĖ.Paroda pavyko puikiai.

SENIAI LAUKTAS PENSININKU 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Balandžio 11 ČL , Lietuvių 
Namuose įvyko seniai lauk
tas ir reikalingas lietuvių 
pensininkų - senjorų Klubo 
visuotinis susirinkimas.

Susi r nkimui pirmininkau
ti buvo išrinktas H.STEPAI - 
TIS, sekretoriauti L. GIRI
NIS - NORVAIŠA.

Patiektoji dienotvarkė bu
vo priimta Ine didesnių pa- 
keitimų. Ginčą iššaukiantys 
klausimai buvo sprendžiami 
balsavimo būdu. Dalyvavo 
125 pilnateisiai nariai.

Visus dienotvarkės punk - 
tus išnagrinėjus ir priėjus 
prie valdomųjų organų rin
kimų, J. KARPIS, senosios 
Valdybos p-kas .atsistatydi
no.

Sumaniai ir tvarkingai H. 
Stepaičio vadovaujamas Su
s' rinkimas išrinko naują 
Valdybą iš 1O narių ir Revi
zuos Komisiją iš 3-jų.

Naujoji Valdyba pasis
kirstė pareigomis: H.ADO - 
MCN S - p-kas ir koordina
torius, P. BARBATAVIČIUS- 
vicep-kas, V.PETRAITIS - 
se kr Storius, D. RENKAUS- 
KAS-iždininkas, B.JACKUS-

statybos reikalams, S.PO - 
CIŪNAS- ūk o reikalams, J . 
POŠKA - informacijai, K . 
DAUNYS, A. BASALYKAS ir 
J. ŽIURINSKAS - kultūri
niams reikalams.

Statybos reikalų komisija
Pensininkų Namų Statybos 

Reikalų Komisija sudaryta' 
iš P. BARBATAVIČIAUS, B. 
JACKAUS, O. DEL KAUS.

Išklausius įvairius prane
šimus, jų tarpe ir archi
tekto Vytauto PETRULIO , 
jam pavesta paruošti būsi - 
mų namų projektus.

edmonton
GRAŽIAI ATŠVĘSTA 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Lietuvos Nepriklausomy
bės Atgavimo minėjimas į- 
vyko vasario 20 d., .Lietuvių 
Namų patalpose, kur susirin
ko gražus būrys vietos ir a- 
pylinkės lietuvių ir svečių.

Minėjimą trumpu žodžiu 
atidarė N. KAROSAlTĖ ir 
paprašė visus sugiedoti Lie
tuvos Himną. Pasveikinusi 
visus atvykusius, pristatė 
latvių, ukrainiečių, lenkų at
stovus.

reikėtų daugiau naudingo 
darbo,prisidėjimo. Jeigu kai 
kurie tėvai niekur nedaly
vauja, neprisideda, tai ko ti
kėtis iš jų jaunimo? Net ak
tyvių tėvų vaikai neperdaug 
noriai griebiasi veiklos, tai 
ką kalbėti apie neaktyviųjų.

Mišrių šeimų negalime iš
vengti - bandykime juos į- 
traukti į savo eiles, nors jie 
ir nekalba lietuviškai. Mes 
turime geras sąlygas,kol ne- 
pervėlu - turime glaudžiau 
bendradarbiauti".

V-tasis PLJaunimo Kong
resas įvyks 1983 m. liepos 
mėn. pradžioje. Jo šūkis- 
"Tautinis sąmoningumas ir 
jo išugdymas".

Su dideliu dėmesiu buvo 
išklausyta apie plačiai po 
pasaulį išsibarsčiusias mū
sų jaunąsias tautos atžalas .

Tiesiog nuostabu, kad tu
rime tokių iškilių ir pasi
šventusių jaunuolių, savo be 
priekaištų puikia tėvų kalba 
taip nuoširdžiai dirbančių 
mūsų pavergtos tėvynės ir 
mūsų visų lietuvių bendram 
labui.

Simon's
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

kartu 1982
1O DIENU LIETUVOJE

GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

13 DIENU SU GIMINĖM!
GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3
GEGUŽĖS 27-BIRŽELIO tO 
LIEPOS 8-22

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

LIEJOS 15 — 29 
RUGPJŪČIO 12-26 
RUGSĖJO 2-16

SAVAITEI Į LIETUVĄ
RUGSĖJO 9-16 RUGSĖJO 30-SPALIO 7 

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui i Lietuve ir iš L i etuvo s, 
Nuperkama Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus oaaeidauiamus daiktus- 
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje 

SMULKESNIŲ ŽINIŲ TEIRAUKITĖS.
TORONTO TEL: (416) 537-3060 arba 532-8772
MONTREAL : (51^669-8834 - L. Stankevičius 
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V, Ramonis 
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis

— (213)664—0791 — namų;
2385 Dundas St. W._, Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX: 06-986766 5TOR
ŠlUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI 
Kel ion i u bi uro savi nink ai — AUDRON Ė ir VYT AS 3IMINK E VlČl Al

(Kei;oniu biuro registracijos numeris — 1835961)

Paskaitą, pritaikytą šiam 
minėjimui, gražiai paskaitė 
Calgary Lietuvių Bendruo
menės p-kas K. DUBAUSKAS. 
Po to sveikino visi atstovai , 
linkėdami mūsų Tėvynei su
laukti aušros. latvių orga
nizacijos "Kmanta"atstovas 
A. STALS padovanojo N.Ka - 
rosaitei knygą " My God,I 
wanted to live ", parašytą 
jaunos latvait ės-Si biro trem
tinės išgyvetr mus,kuri mirė 
vos 31 pavasari ui pražydėjus.

Meninę minėjimo dalį at
liko Ch. ARE LYTE, E.PEV- 
CEVIČIENĖ, D.GUDJURGY-

TĖ, L . GASIŲNAITĖ, N.KA- 
RpSATTĖ ir akordeonistas A. 
TRISKA. Pirmiausiai, pri
tariant akordeonui, buvo sū
dai nuota"Lietuva Brangi" - 
lyriška, švelni daina, po to 
visa eilė gyvos nuotaikos 
dainų. Susidainuota buvo 
gražiai, gerai išpildyta .pa
lydint akordeonistui.

Šis dainės vienetas gra
žiai pasirodė ir per "Der
liaus Nuėmimo" šokius. Jis 
buvo pakviestas išpildyti da
lį programos per latvių Ne
priklausomybės minėjimą ir 
ten taip pat gražia’ pasirodė.

Edmontonietės Nepriklausomybės minėjimo programoje; 
iš kairės: akoreonistas T.Triska, N,Karosaitė, Ch.Ari- 
lytė, D.Gudjurgytė, A.Pevcevičienė ir L.Gasiūnaitė.

NuolA.Karos o
Vasario 13 d. vyko į Calgary 
su dainomis į Nepriklauso
mybės minėjimą.

Po dainų, Calgary jauni
mas pašoko keletą tautinių 
šokių, už ką buvo apdovanoti

po rožę.
Po trumpos, bet. grąž os 

programos sekė vakarienė . 
Po vakarienės - šokiai,kur 
visi praleidome laiką pakilio
je nuotaikoje. E.Karosienė

NEPRIKLAUSO IETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

. HAM/LTONO LIETUVIU

KREDITO

Į. Ik.' .1 « ±4
KOOPERATYVAS

TALKA

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: 
depozitus <P.C.A.) 
santaupas 
term. depo?.. 1 m. 
term, .depo? 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienų depozitus

6% 
12% 

14% % 
13% 
14% 

14%%

DARBO VALANDOS: pirmadieni
- penkt edi er i oi s nuo 10 iki 7 vai.

L i epas — r ugp i u<? ic mėn. šeštadieniais atdaryta.

n> ai s —ketvirtodreni oi s nuo 10 iki 5 vai. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai-

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS
METU VEIKLOS SVARSTYBOS

Lietuviškos Parapijos Me
tų proga įvyksta suvažiavi- 
mas-svarstybos 1982m. GE
GUŽĖS 8 d., ŠEŠTADIENĮ, , 
Hamiltone, Jaunimo Centre .

Į suvažiavimą-svarstybas 
kviečiama visi lietuviai dva
siškiai, parapijų tarybų bei 
komitetų nariai,KI B Centro 
ir Apylinkių atstovai, orga
nizacijų atstovai.
Svarstybų Programa 
REGĮSTRACrJA - 9 vai.
RYTMETINĖ SESIJA:
1. "Kas yra lietuviška para
pija" - prelegentas kun.dr .
F. Jucevičius
2. "Kodėl įsteigtos lietuviš
kos parapi jos"-preleg. kun. 
dr. P. Ga'da
3. "Ar lietuviška parapija 
atlieka savo paskirtį a/re Il
gini u, b/tautiniu ir c/kultū- 
riniu atžvilgiais"- pre leg. 
kun.J.Staškus.
4J "Evangelikų liuteronų pa
rapijos Kanadoje” -preleg .
G. Šernas
PIETŲ. PERTRAUKA 
POPIETINĖ SESIJA:
1. "Kaip sustiprinti lietuviš
kas parapijas"- preleg. dr.
G. Gustainienė
2. " Kaip įjungti lietuviškąjį 
jaunimą į parapijos gyveni - 
mą" - preleg. Sės.Igne
3. "Jaunos lietuviškos ir 
mišrios šeimos parapijos 
gyvenime" ir "Svetimos kal
bos įvedimas parapijoje"- 
prel. G. Juozapav čiūtė-Pet- 
rauskienė
4. Svarstybų santrauka

MONTREALIO LITUANISTINES 
MOKYKLOS REIKALAI

P askut i ni a me be nd ra me tė
vų, Tėvų Komiteto ir moky
tojų susirinki me buvo aptar
ta svarbūs mūsų lituanistinės 
Mokyklos reikalai-; jos padė - 
tis ir ateities planai.

Didžiausias Mokyklos rū
pestis- mokinių mažėjimas 
ir žemesniuose skyriuose 
silpnas lietuvių kalbos mo- 

3 $ 1.50 

Hour 
Service

SKAMBINKIT: 365*7146
NETTOYEURS CLEANERS

1982. IV.; 29 7 psl.

WJttj
830 Main St. East 

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%

N< nokama gyvybė! ir aim. potkolų drauda. 
Nemokama! pilna: čekių patarnavimo:.

kymasi s.
Šiuo metu Mokykloje yra 

tik28 mokiniai. Mieli Mont
real! o lietuviai- ar manote, 
kad viskas tvarkoje su mu
mis, turint tik tokį skaičių 
mokinių savoje Mokykloje? 
Visgi, Montrealyje yra a- 
pie 2-3.GGC lietuvių*. Pasi- 
lyginkime su tokia kolonija , 
kaip SAULT Ste. MARlE-ten 
yra 2-3GG/daugi ausiai/ lie
tuvių. Lietuviškoje Mokyk
loje yra 15 mokinių*.

Atėjo laikas, kada visi tu
rime SUSIRŪPINTI U ET U - 
ViŠKĄJA MOKYKLA. Mokinių 
verbavimas Į ją nėra vieno 
ar dviejų žmon ų darbas . 
Taigi, mieli organizacijų ir 
valdybų pi r nni ni nkai, i nstitu- 
cijų vadovai, gerbiami kle
bonai - esate prašomi pra
bilti pačiu gyvybiniu lietuvy
bės reikalu. Tetos, dėdės, 
tėvukai, apsižiūrėkite ap e 
savo šei rnų vaikus: kodėl jie 
nelanko lietuviškos Mokyk
los?

Jeigu ir toliau mokinių 
skaičius mažės-labai gali - 
mas atvejis, kad po dviejų 
metų Montrealyje I ituanis- 
tinės Mokyklos nebus.

Jau antri metai, kaip vei
kia silpnai lietuviškai kal
bantiems skyrius. Kažkaip 
mums nesiseka su šiuo sky
riumi. Progresas yra ma
žas. Šiam skyrių vadovauja 
gerai pasiruošę j r daug dar
bo įdedą mokytojai. G žiū
rėk, po metų lankymo-toliau 
nebelanko arba metų bėgyje, 
pasitraukia iš Mokyklos.

Silpnai lietuviškai kalban - 
čius išmokyti yra nelengva • 
Tenka Įdėti daugi au darbo , 
reikia daugiau laiko.Tie, ku
rie tikisi, kad bus pasiektas 
tikslas per vieną mokslo 
metų sezoną ar per porą- 
klysta, nes Mokykloje moko - 
masi per 9 sezonus- metus . 
Tenka ir tėvams daugiau su 
savo vaikais padirbėti arba 
lors , mažų mažiausia', su 
savo vaiku namuose kalbėti 
lietuviškai. Reikalinga Mo - 
kyklą REGULIARIAI, KIEK
VIENĄ ŠEŠTADIENĮ lankyti . 
Dabar turime tėvų,kurie ne-

kelnes 
pristatant
ir atsiimant

atveža savo Vaikų reguliariai. 
Ką gali vaikas išmokti,pra
leidęs pusę pamokų?

Sekančių mokslo metų re
gistracija pradedama DA - 
BAR. Norima žinoti, kiek tu
rėsime mokinių, kaip tvar
kytis su mokytojais ir patal
pomis.Prašome skambinti 
Mokyklos vedėjai Monikai 
JONYNIENEI tel: 489-2106.

Su šių mokslo metų pabai
ga užbaigia darbą Mokykloje 
vedėja ir dar 2 mokytojos. 
Visos trys jau ilgus metus 
yra išdirbusios Mokykloje ir 
jaučia, jog laikas,kad jaunes
nioji karta turėtų progos pa
siruošti ir perimti mokymą. 
Šiuo metu turime dar tik vie
ną pasisiūlymą mokytojauti . 
Taigi ir mokytojų klausimas 
iškyla visu rimtumu. Be mo- 
kytojų-nebus Mokyklos. Pra
šomi nauji mokytojai ateiti 
dirbti į Lituanistinę Mokyklą. 
Prašomi kreiptis tuo reikalu 
į Mokyklos vedėją/jau minė
tu telefonu ir su ja apie tai 
pasikalbėti, pasitarti.

Susirinkime buvo išrinktas

Montrealio Vyriį Oktetas Spaudos V akare programos metu. , IŠ kaires sėdi V .Murauskas, H.Geltonus, 
D,Malina,A.Mickus. Stovi Al f .Gudas,R.Bulota, A.Ųrbonas ir A.Rusinas Nuotr Tony's Studio

GRAŽIAI PRISTATYTA OKTETO PLOKŠTELE

/ pabaiga/
Palydėta griausmingais ap

lodismentais, Mme Roch ap - 
leido gracingai sceną, užbaig
dama I-ąją dalį programos .

Po trumpos pertraukos 
Andrėja Celtoriūtė įvedė vi
sus Į naują Okteto etapą- di
rigavimą perėmus jaunam 
muzikui Aleksandrui Stanke
vičiui. Jo intensyvaus dar - 
bo dėka ir galimybėmis, Ok
tetas buvo pasiruošęs išleis
ti plokštelę. Pasirodęs sce
noje, jis irgi gavo gėlę^u 
juo Oktetas padainavo 3 dai
nas iš plokštelės repertua
ro: Vakaro Daina, A. Bra
žinsko, žodž. V. Bložės, liau
dies daina Anoj Pusėj Ne
muno, harmon.J. Bendroiaus 
ir M. Petrausko- Gaudžia
Trimitai. Pakvietus visus 
senuosius ir naujuosius Ok- 
teto dainininkus, prisijungė 
karštas dainos mylėtojas D. 
Baltrukonis, keletą kartų 
dainavęs ir Oktete, V.Spu-

GUY ®
RICHARD
ROOFER----COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba* atl >ek a sąžiningai įr 
prieinamomis kainomis. Namų, stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Coūvertures d#» taus genres — Ail kinds of roofing
7725, Georges LaSalle

Montrealio Lituanistine Mokykla Vasario 16-ios minėjime Kairei*
naujas Tėvų Komitetas.Jam tus ir dar liks sekančių kieme.
pirmininkauti sutiko Marytė mokslo metų pradžiai. Reiš-
JURKIENĖ. ilgamečiu Tėvų , kiama padėka LTTO nariams Šiais metais nėra 9-tojo 
Komiteto pirmininku buvo Re- už pašiurtą Mokyklai para - skyriaus ir nebus Mokyklą 
mas VERBYLA, kuriam reiš- mą-$1. OGO sumoje. baigusių abiturientų.
kiama padėka už įdėtą darbą. Mokykla naudojasi St.Hen-

Mokyklos metinis biudže- ri gimnazijos patalpomis , Petras Adamonis ,
tas yra $ 5.OOG. Šiuo metu 4115 St. James St. W.,prie KLB Montrealio Apylinkės 
kasoje yra apie $3.OOO-kas labai patogaus susisiekimo: Valdybos atstovas Švietimo 
įgalins užbaigt mokslo me- metro stotis yra Mokyklos Reikalams

dulis-baritono atsarginis,D. 
Mališka - boso atsarginis, 
jauniausias Okteto narys, už 
pianino atsisėdo ir abu diri
gentai. Padainavo titulinę 
plokštelęs dainą Lauksiu Ta 
vęs Ateinant-A.Raudonikio , 
Oktetui harmonizuotą mūsų 
žinomo muziko, Zigmo Lapi - 
no.

Plojimams nesibaigiant, 
Oktetas pakiliai padainavo- 
"Tėvyne, tėvyne, sveikinu 
Tave karštai"-von Weber’io.

Oktetą su plokštelės iš
leidimu gražiai pasveikino 
Daiva Jaugelytė Mergaičių 
Choro Pavasaris vardu, į- 
teikdama raudoną rožę.

Pakviestas tarti žodį Gk - 
teto veteranų vardu Vincas 
Kačergius. Štai jis:" Tenka 
prisiminti,kad šis Vyrų Ok
tetas ne pirmas Montrealio 
lietuvių tarpe.Dalis lietuvių 
vyrų, iškirtę Kanados miš

kas, iškasę auksą, sutaisę 
geležinkelius ir 1.1.apsisto
jo Montrealyje ir pradėjo 
dainuoti 1949 m.
.. .Šios plokštelės kaltinio - 
kas savo veiklos pradžią ve
da iš 1968 m. Kada sol.A . 
Keblys sudarė sąrašą Okte
to kandi datų, pesimistai pra- 
dėjo abejoti s ar Mme Roch 
su ta medžiaga sutiks dirbti 
- per silpna, nieko neišeis. 
Tačiau ji, kuri kandidatus 
gerai pažinojo, nes visi jau 
3 metus buvo dalyvavę jos 
vadovaujamame A V parapi
jos chore, išsireiškė: "Jeigu 
dirbsite-išeis,ir išeis gerai".

Oktetas dirbo ir Įgijo pa - 
sitikėjimo ne tik Montrealio 
lietuvių ir kitataučių tarpe , 
bet ir koncertavo kituose 
Kanados ir JAV miestuose.

Okteto sąstato pasikeiti
mas neišvengiamas: »
darbo sąlygos ir senatvė - 
priverčia iš jo išstoti.
...Taigi, šiame Oktete dai
navusių ir pasitraukusių 
vardu, kurie gal būt irgi yra 
įlieję į plokštelę ne vieną 
prakaito lašą, sveikinu šiuos 
pasiryžėlius ir linkiu išlei
dus plokštelę, neužmigti, bet 
dainuoti ir toliau, nes, atro - 
do, taip reikia daryti.

Tik tenka priminti dar kar
tą Mme Roch žodžius:"Jeigu 
dirbsite-išeis".

Na,ir pabaigai, jūsų para
ginimui tegul man leista ma-

no draugų tarpe vartojamą 
malonybinį paraginimo posa
kį pasakyti:pi r m y n, blu - 
sos.*"

Šiltais plojimais nulydė - 
jus Vincą Kačergių, kalbėjo 
viso geriausio linkėdamas ir 
dėkingumą už dainavimą iš
reikšdamas kun. kleb.Tėv. 
J. Kubilius.

Oketeto seniūnas,išbuvęs 
juo per visą 14 metų Harol
das Celtorius padėkojo T ėv . 
J. Kubiliui ir parapijai už 
paramą išleidžiant plokštelę. 
Ypatingai dėkojo Zigmui La
pinui, Mme Roch, A.Stanke - 
vičiui, solistams G. Capkaus- 
kienei ir A . Kebliui už didelį 
darbą,kuris Įgalino išleisti 
plokštelę.

Trumpą sveikinimo žodį 
tarė A.Keblys.

Nuoširdžiai ir trumpai 
pasidžiaugė, kad galįs dirbti 
sų mūsų daininkais A.Stan - 
kevičius.Jis pranešė ir ma
lonią žinią- mūsų jungtinis 
Choras laimėjo I-ą vietą 
bjuebec’o C gorų varžybose .

Karštais ir ilgais ploji
mais sveikino Oktetą už gc - 
rai paruoštą programą, už 
skoningai,profesionaliai iš
leistą plokštelę.gražus būrys 
publikos.

Elegantiškai plokštelę a- 
pipavidalino Ina Varkala.Ap
lanko antroje pusėje apgal - 
votai, konde nsuotai duota 
Okteto istorija ir plokšte - 
lės repertuaras.

Plokštelėje yra įrašyta 17 
dainų, Guy Rheaume Studio 
Marco. Repertuaras Įvairus, 
malonu turėti savo muziki - 
nėję bibliotekoje. Vakaro 
metu apie 1GO plokštelių 
buvo tuojau nupirkta.

Dainuokite, vyrai*. Smagu
jūsų klausytis. b. n.

MALONUS SPAUDOS VAKARAS 
"Nepriklausomos Lietu - 

vos" "savaitraščio Spaudos 
Vakaras- Balius praėjo ma- 
lonioje nuotaikoje .Plačiau- 
kitame numeryje.

GEGUŽINES PAMALDOS

A. V. BAŽNYČIOJE

Tradicinės gegužinės pa
maldos vyks šiokiomis die
nomis 7 vai. vakaro, išsky
rus šeštadienius.

7
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KONCERTAS
Cegep ANDRE LAURENDEAU 

AUDITORIUM
1111 Lapierre St. La Salle 
Programa atlieka :

TORONTO GINTARAS s0 s0/.
pradžia: 5:30 vv. R. PAULIONIU

ĮĖJIMAS SUAUGUSIEMS: $7 00
MOK5LEIVIAM5: $4.00

RENGĖJAI :

O u

Užbaigiamieji Montreal!©GINTARO plokštelės darbai Son- 
script Studio.Sėdi- Rasa Lukoševičiūtė,dabartinė GINTA-
T? ( i rrn rT v-vnii r? i n* vwo T A "DT NT AC xx A _ HRO vadovė, muz. Zigmas LAPINAS, šio Ansamblio įstei - 
gėjas, ilgametis jo vadovas, Bernard Laundry-technikas 
ir Rimas PIEČAITIS grojėjas veteranas.

Nuotr:J„P i e čai či o

.1*

Smagu atsikvėpti pertraukos metu- Montrealio 
gintariečiai Linas PIEČAITIS ir Ina LUKGŠEVIČIŪTĖ

VALIO MONTREALIO
GINTARUI

Seniai užtarnauta ir visų 
labai laukiama mūsų ginta -

riečių plokštelė bus prista
tyta GEGUŽĖS 8 d./žiūr 
skelbimą/. Į iškilmes ir 
koncertą atvyksta ir Toron-

MONTREALIO LIETUVIU JAUNIMO ANSAMBLIS

0

LITAS

$5.00
$4.00

VAKARIENE
ORKESTRAS 
BARAS

1982 m. GEGUŽĖS 8 d,

BALIUS
AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJ, 
Tuoj po koncerto j

«

GEGUŽĖS 9 d., SEKMADIENI po 11 vai. pamaldų b.
RUOŠIAMAS

MOTINOS DIENOS

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

GINTARAS
VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI I SAVO 4.

pirmosios plokštelės
PRISTATYMĄ

TĖVU KOMITETAS

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, OUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:

Term, indėlius 1 m. ........ 15 %
Certifikatus..................... .15.5 %
Spec. Taupom, s—tas..13 %
Taupymo s—tas............. H %
su apdrauda iki $ 2.00U
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $ 20,000 ir daugiau
Čekių s—tas..............•;.... 6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS., 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 

Pirm. Antr. Tree. 
Kelvirtcdieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6

10:15-12:30

6-8
12-6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

Didele

Siuvu ir parduodu

449 HUE ST ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
sunt sooA h3a 2G6 TĖL 288-9646

DR. J. MALI ŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

1440 
Suite 
Tel : 

Namu.:

St. Cath arin e W.
6 00, Montreal, P, Q. 
866-8235

4 88-85 2 8

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJ A 

14 10 G u y Si.
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel : 932-6662

Namu.: 7 3 7-9681

| PROGRAMOJE :
| • PASKAITA : Aušra Marija JURAŠIENĖ

I • Toronto ’’GINTARAS”

g . ® su sol. R. PAULIONIU

£ VISI ATVYKIME PAGERBTI IR PRISIMINTI SAVO MOTINAS
I RENGIA : KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA
i ĮĖJIMAS : A U K A

D. N. BALTRUKONIS
r M, M r IBI IS - ( 1 ASK INC . 

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PAT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jeon Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel.; 273 - 9181 ............. Namu : 737- 0844.

Tel . Bus: 4 82-34 60
Rus. 761-4690

DANPAR REALTIES CORP.
POEZIJOS SKAITYMAI

" PLURIEL " Poezijos 
Skaitymų ciklas, kurį suorga
nizavo jaunas montrealietis - 
lietuvis Raimondas Fili pa vi - 
čius/Ray Filip/ GEGUŽĖS 6

3 10 S 1 f TORI A 
MONTREAL. P. Q.

AVE ŠIITE 409
H3 Z 2 M 9

PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

VI NCAS

i 10 p e m# 
9:30 p. m.

9:30 p . m.

B. C. L.

E.

ADVOKATAS

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

Dome E. Suite 504 
, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9534

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE 

m iki 
iki 1 

m. iki 
PRI STATYM AS 

P. Q.

nuo 9 a, m. 
SekrTiodieniois : nuo 10 a♦ 
GREITAS' , NEKAINUOJANTIS 

76 26 Central St. Vili 
Tel: 366-974 2 365-0 505

Dr.A.S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R, C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrook St . W. 
Suite 215, Montreal , P. Q. Tel. 9 3 1-40 24

. J.P. MILLER B.A. B. C L.

168 Notre Dame St. E. , Suite 20 5 
Tel: 366-206 3 K 866-2064.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g ., M . En g . L. L. B. , B. C. L.

4701 Bonnantyne, Verdun (kampas 2—nd Ave. ) , Que. H4G 1 E6 
Tel. Bureau: 769—8824; Residence: 366—6245

co gintariečiai su solistu 
Paulioniu. Atvyksta ir mū
sų Ansamblio krikšto moti - 
na muz.Dalia VISKONTIS NĘ 
kuri pristatys plokštelę. Tai 
bus nepaprasta šventė.GIN
TARAS, pirmasis pilnos mu- d., KETVIRTADIENĮ patiekia 
zikinės sudėties ansamblis 
išeivijoje yra pagarsėjęs ir 
nusipelnęs gero įvertinimo 
visur , kur tik grojo . Pa
sidžiaukime, pagerbkime ir 
atsilankykime Į jų koncer - 
tą ir vaišes, įvertindami jų 
tuzino metų meninį darbą .
e Išlaikant gražią tradici
ją, Motinos Dienos minėji
mas įvyks su įdomia progra
ma, kurios reikėtų nepra - 
leisti. Skelbimas rodo, kad 
Motinos Dienos sekmadienis 
bus tikrai neeilinis.

p • Kun.dr. F. JUCEVIČIUS 
B pasitraukia iš klebono pa- 
S reigų nuo š. m. rugpiūčio 
E mėnesio.
t MONTREALIO SAVIVALDYBE 
[ę DALINA VELTUI GĖLES 
p Montreal o Miesto Savi- 

valdybė dalina veltui gėlių 
f daigus, norintiems juos pa - 
> si sodi nti prie namų, vykdant 

miesto gražinimo planą.
j Pernai buvo išdalinta apie 
(2.4 mil. daigų, kuriai s pasi - 
5 naudojo virš 4C.GGC asme- 
g nų. Sį sezoną jų bus išdalin
ėta apie 3 milijonus. 
U 

■M 
P

dviejų žinomų Kanados poetų 
kūrinių skaitymus, dalyvau - 
jant patiems autoriams: Al 
PURDY ir Gaston MIRGN.

Skaitymų vakaras vyks 
ATWATER LIBRARY patal
pose, 12GO Atwater str., be - 
veik kampas St.Catharine ir 
Atwater. ĮĖJIMAS LAISVAS .

V AtVO RYKŠTĖ
kviečia į savo susirinkimą 

GEGUŽ ĖS 3 d., 7 vai. v., A V 
Parapijos Salėje, pradedant 
naują, 2 mėnesių /iki bir
želio pabaigos/ darbo ciklą .

Darbas vyks pirmadie - 
niais, 7 val.v., A V Parapi
jos salėje.

Kviečiamos visos, norin
čios išmokti VAIVGRYKŠ - 
T ĖS darbų.

Norintieji gauti gėl'ųtu - 
0 ri pasiimti užpildymu1 pra- 
n šymo formas iš miesto sa- 
S vi valdybės .ar kokios kitos 
K miesto įstaigos. Gėles rei- 
g kia užsakyt per 3 ŠEŠTA- 

DIENIUS, pradedant GEGU - 
g ŽĖS 22 d.

p]

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Doihaine, II e Perrot , Que, H7V5V6 

Res. Tel: 453-9142

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, P. Q. 
Tel: (514) 871-1430.

8 psl

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS?

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBt e GYYYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL, P. Q>

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo agentūra
669535th Avenue, Montreal H1T-3A6 

TEL. 727 - 3 1 20 Komu 376 - 37 8 1

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

RŪTOS KLUBO 
EKSKURSIJA

RŪTOS Klubas rengia įdo
mią ekskursiją į Kennebunk 
Port’ą, • Maine / pas Tėv. 
Pranciškonus/ š. m. BIRŽE - 
LIO 25-28 d. d.

Kaina asmeniui $150/ au
tobusas, nakvynė ir maistas/. 
Registruotis pas Sės.Teresę , 
sumokant pilną mokestį iki 
birželio 1 dienos. Kviečiami 
Klubo nariai ir svečiai.

Pirmiausiai užsiregistravę 
turi pirmenybę ekskursijai.

Komercinio pri\ ataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentūra veikia r, ugi 945 pi.

K* 
LEONAS
SALES

gureckas
MENAGER

Montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PAS (RINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSlį FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .ĮS ĮTIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Mepager'iu Leo GURFCKAS

TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D. 
ALIUM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWIC2 
3351 BELAIR St. Montreal, Que., H2A 2A5 
TELEFONAS : 721-9496

MIC GM

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end ot Sherbrooke Street West). 489*5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8
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