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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

KERŠTU GRANDINĖ c«
Londone Izraelio ambasa - 

dorins Shlom Argov bavo 
užpultas arabų teroristų ir 
peršautas per galvą. Jis 
randasi Londono ligoninėje, 
kritiškoje sveikatos būklėje 
Jeigu pasveiks- gręsia pa - 
ralyžius.

Buvo suimti ir apkaltinti 
4 arabų teroristai<, Taip pat 
rasta jų buveinė, kur buvo 
laikomi ginklai ir ’’juoda
sis sąrašas "dar likviduoti- 
nų Izraeli o diplomatų ir tar
nautojų Britanijoje ir kitur 
Europoje.

Atsilyginant už tai,Izrae
lio kariuomenės daliniai su 
tankais, kovos lėktuvais su
bombardavo Lebanono pasie
nyje besirandančius PLO į - 
rengimus, peržengė Leba
non© sieną, apnaikino visą 
eilę ir privačių pastatų, su
žeidė ir užmušė nemažą 
skaičių civilių gyventojų.Iz
raelio kariuomenė atstūmė 
Taikos Korpuso dalinius, 
nesiskaitė su Jungtinių Tau
tų sudrausminimu susilaiky
ti nuo karo Veiksmų. nes 
kerštas- " dantis už dantį" 
šimteriopai peržengė pro
porciją. Ir santykiai bei si - 
tuacija Vid. Rytuose nuo to 
nepagerėjo ir nepagerės.

SYRIJA JUNGIASI į KARO 
VEIKSMUS

Syrijos 25.OCC kareivių, 
kurie buvo Lebanono terito
rijoje, prisijungė kovai prieš 
Izraelio invaziją. Izraelio 
vyriausybė pasiuntė savo ka
riuomenę sunaikinti palesti - 
niečių įsitvirtinimus. Iš ten 
jie užpuldinėdavo Izraelio 
sodybas šiaurėje. Po atenta
to Londone prieš Izraelio 
ambasadorių, Izraelio ka
riuomenė bombardavo Leba
non© pasienį 2 dienas ir po 
to įsiveržė gilyn. Dabar 
randasi 20 m. į pietus nuo 
Beiruto.

IZRAELIS IR LYBIJA 
PARŪPINA GINKLU 
ARGENTINAI

Argentina, norėdama pa
pildyti prarastus moder
niuosius ginklus' kovose dėl 
Falkland© salų, nežiūrint di
džiųjų valstybių boikoto, de - 
rasi su Izraeliu ir Lybija.Ar
gentina nori užpirkti Mirage 
ir Dagger tipo karo lėktuvų 
bei Gabriel ir Exocet raketų. 
Be Izraelio ir Lybijos, gink
lus parduoda Brazilija, Peru 
ir Venezuela.

PEKINGAS APKALTINO 
AMERIKIETĘ STUDENTE

Lisa Wechser, 28 m.bai - 
gusi Denver Universitetą 
JAV-se, nutarė tęsti studi
jas doktoratui, atliekant 

mokslinį darbą Kinijoje. Ji 
gavo leidimą, studijavo agri
kultūros sistemą Kinijoje , 
rinkdama duomenis. Buvo 
suimta ir, apkalti nūs "šnipi
nėjimu”, pasodinta į kalėji
mą. Šnipinėjimu Kinijoje 
laikoma ir medžiagos rinki
mas bet kokioje srityje, ku
ri nebuvo niekur oficialiai 
paskelbta. „.

Įsikišus JAV-bių Amba
sadai, ji raštUjanot Peking'© 
oficiozo, "prisipažino". Mer
gina buvo paleista ir papra
šyta apleisti Kiniją per 48 
valandas.

Jos istoriją sukomplikavo 
tai, kad ji ir jos kinų kalbos 
mokytojas,taip pat studentas, 
įsimylėjo. Juodu paprašė 
leidimo vestis. Jaunuolis bu
vo suimtas ir manoma, kad 
dar tebesėdi kalėjime.

Lisa Wechser pareiškė, 
kad nežiūrint visko, jos sim
patijos Kini jos žmonėms lie
ka labai stiprios.

SAU TAIKOS ŠŪKIU 
NETAIKO

Sovietų vyriausybė skelbia 
taikos idėjas kiekviena pro
ga tiek savo teisėtiems ir 
neteisėtiems piliečiams, 
tiek visur kitur tarptautinė
je arenoje. Ypatingai užgi- 
ria V.Europoje ir Amerikos 
kontinente pasireiškiančias 
demonstracijas su šūkiais 
sustabdyti branduoliniųgink- 
lų gamybą ir jų vartojimą. 
Tačiau, kai " Greenpeace" 
organizacijos jachta. Sirius 
nuplaukė iki Sov.Sąjungos į 
Leningrado uostą ir paleido 
porą tūkstančių balionų su 
anti- branduolinių ginklų šū
kiais - sovietai ištempė lai
vą ir pareikalavo, kad 28 
"Gteenpeace" aktyvistai iš
keliautų.Priežastis? "Ter - 
šia uostą..."

Pagal ideologiją - turėjo 
juos priimti išskėstomis 
rankomis ir pabučiuoti 3 
kartus į žandus, ar ne?

ŠVEDIJA STEBI DU 
POVANDENINIUS LAIVUS

Švedijos kariniai daliniai 
užblokavo dalį Botnijos Į- 
lankos, ieškant dviejų ne
atpažintų povandeninių laivų 
kurįe buvo pastebėti šiaurės 
rytų pakraštyje, ties Ūmios 
uostu. Helikopteriai, karo 
lėktuvai ir jūrų laivyno gru
pė vykdo jų ieškojimą,

NEPAKRAUNA ARGENTINAI 
PREKIŲ

Kanadoje,Saint John mies
te, International Longshore - 
man's Association- uosto 
krovikai - nutarė nepakrauti 
branduolinių medžiagų ga
mybos pre kių,siunčiamų Ar
gentinai, palaikant Didž. Bri

taniją Falklando salų konf
likte. Darbininkai nutarę 
taip elgtis savo iniciatyva , 
nes laikosi principų ir pas
merkia Argentinos pradėtą 
agresiją.

ATŠAUKĖ SUSITIKIMA c
Planuotas Baltuose Rū

muose prez. Reagan'o ir M. 
Begin’o susitikimas birželio 
21 d. atšauktas dėl vykstan
čios Izraelio invazijos į Le- 
banoną.

Prez.Reagan’as ragino o- 
f i daliai Izraeliui atsitraukti 
iš Lebanono ir palestinie
čiams nenaudoti Lebanono 
kaip bazės Izraelio valsty - 
bes užpuldinėjimams.

TEXAS VILIOJA
KANADOS GYDYTOJUS

Texas Doctors Group yra 
atidarę skyrių metiniame 
Ontario Medikų Sąjungos su
važiavime ir vilioja Kana
dos gydytojus į kraštą, kur 
daug saulės ir nėra korpo
racinių bei asmeninių mo
kesčių. Per paskutinius 6 
metus, sako, nemažai pasi
naudojo tokiais kvietimais .

Jeigu taip- tai tokie iš
važiuojantys, baigę specia - 
liūs mokslus čia, naudojęsi 
ir valstybinėmis ir asmeni
nėmis paramomis, turėtų 
kokiu nors būdu atsilyginti , 
kad ir padirbus4-5 metusr 
tik po to emigruoti.

NORMALI REAKCIJA AR 
NUSIVYLIMAS ?

Parti Quebecois nuo šių 
metų pradžios prarado apie 
100.000 narių. Partijai 
priklauso dabar apie 200. 
OOG narių. Louise Sexton , 
PQ partijos atstovė užklaus
ta apie šį faktą, pasisakė, 
kad toks narių sumažėjimas 
esąs normalus, dažnai įvyks- 
tąs 1 metams praėjus po vi - 
suotinų rinkimų. "Visuomet 
prieš rinkimus narių skai
čius pakyla, po rinkimų nu
krinta", - kalbėjo atstovė.

Dabar PO vykdo kampa ni-
Vaizdai iš Falklando-viršuje britai pakrauna lėktuvus 

žemiau-argentinieciai rengia šaudmenis saloje

ją sukelti lėšoms ir siekia priklausomos Latvijos mi- 
nisteris prof.Eduards Lai -2.5 mil. dolerių. Liberalų 

partija siekia 1.5 mil. dole
rių.

PQ $5 nario mokestis su
daro partijai apie 1 mil.dol.. 
kurių dalis naudojama apmo
kėti 21 pilno laiko tarnauto-* 
j ui algas.

KANADA PRARADO 19
BILIJONŲ DOLERIŲ

Opozicijos lyderis Joe 
Clark tvirtina, kad 19 bil.d'ol. 
investuotojų kapitalo iškelta 
iš Kanados paskutinių 2-jų 
metų laikotarpyje. Už juos 
būtų buvę galima sutelkti 
190.000 naujų darbų.

Anot J. C lark’o, įvairios 
vyriausybės programos, ypač 
valstybinė energijos prog
rama ir užsienio investavi - 
mo peržiūros agentūra pri
sidėjo prie investacijų at
šaukimo.
RAGINA BOIKOTUOTI 
PRUDENTIAL DRAUDIMO 
IŠTAIGA e s.

Apie 5CO tarnautojų per
kelia iš Montrealio į Kitche
ner, Ont., Prudential Drau
dimo Įstaiga. Tai sudaro 3 
skyrius. ’

Tuo viešai pasipiktino St . 
Jean Baptist organizacija , 
ragindama savo narius ir li
nijų narius atsiimti draudi
mus i š Prudential Įstaigos ir 
perkelti juos į frankofonų 
įstaigas. Taip pat ragina 
tais draudimais padengti 
paskolas ir investuoti jas į 
Quebec’© kompanijas.

St.Jean Baptist organiza
cijos p-kas Gilles Rheaume 
stebisi,kad Prudential įstai
ga iškelia tiek daug tarnau - 
tojų, kai pusė apsidraudusių- 
jų randasi Quebec’o provin - 
ei j oje. Turbūt, yra rimtas 
reikalas. Reikėtų apie tai 
rimtai pagalvoti ir Quebec’o 
organizacijoms.

MIRĖ PASKUTINIS LATVIJOS 
MINISTERS

Bostone prieš kelis mė - 
nesiūs mirė paskutinis Ne-

minš. Po šešių mėnesių jis 
būtų šventęs savo amžiaus 
ICC m. sukaktį.

1951 m. jis atvyko į JAV iš 
Eslingeno stovyklos ir dirbo 
Harvardo Universiteto ob
servatorijoje.

Neprikl. Latvijoje E.Lai
mi nš buvo keturis kartus 
vidaus reikalų ministeriu ir 
vieną kartą krašto apsaugos 
ministeriu, seimo deputatas, 
Latvijos Universiteto astro
nomijos ir geodezijos pro 
fesorius.

Garsėja kanadietis lietuvis sportininkas Jonas KARPIS 
/viduryje/, Toronte. Iš arti 30 -ties JAV kolegijų ir u- 
niversitetų susidomėjo jo gabumais ir siūlė stipendijas. 
Jis priėmė Syracuse Universiteto pakvietimą.

PLB PAST ANGOMIS ^IŠ
LEISTA V. LIULEVIČIAUS

knyga IŠEIVIJOS VAIDMUO 
NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS ATKŪRIMO DARBE.

Knyga įrašyta į Kongreso 
Katalogą nr. 81-84240. Išlei-

ALOYZO BARONO NOVELĖS KONKURSĄ, ka
rį skelbė LIETUVIU RAŠYTOJU DRAUGIJA, laimėjo Rūta 
Klevą ATDŽIUNIENĖ už novelę BE JOKIOS ABEJONĖS.

Premija įteikta V-tame Lietuvių Rašytojų Draugijos 
suvažiavime, gegužės mėn.22 d., Clevelande.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ KURSAI

Iietuvių Tautinių Šokiu Institutas praneša, kad yra 
ruošiama tautinių šokių studijų savaitė-- kursai ir kartu 
šaukiamas visų tautinių šokių vadovų ir mokytojų SUVA
ŽIAVIMAS RUGPIŪČIO MĖN. 22-29 d. d. DAINAVOS Sto
vyklavietėje, MANCHESTER, Michigan.

Vadovai, kurie nėra gavę pranešimo ir informacinio 
laiško, dėl pašto kaltės ar kitų priežasčių, prašomi re
gistruotis pas LTŠI pirmininkę Galiną GUOBIENĘ, tel : 
/313/ 563-8260 arba laišku 6849 Vernon A venue, Dear - 
born Heights, Michigan 48127.

ŠEŠTOSIOS DAINŲ SVENTĖS‘CHORŲ REPERTUARO KOMISIJA
II-ėstos PASAULIO LIETUVIU DIENOS, kurios įvyks 

1983 m.LIEPOS 3 d., CHICAGOJE,pasibaigs VI-ąja DAI
NŲ ŠVENTE. Jai ruošiamasi iš anksto . Repertuaro Ko
misiją sudaro pirm.Vaclovas VERIKAITIS, nariai -St . 
GATLEVIČIUS, J.GOVĖDAS, p.KAZĖNAS, J. MIKULSKIS, 
D. VISKONTIS NĖ. ' ■ ,

Jaunių choro repertuaro komisijai vadovauja pirm. 
Faustas STRoLIA, nariai - V.GUTAUSKAS, D.POLIKAI- 
TIS, O.RAZUTIENE, R.ŠOLIŪNAITĖ ir P. ZARANKA.

PRANEŠA ALTA;
STUDENTĖ VASAROS DARBAMS

Daiva BARŠKĖTYTĖ priimta ALTos Valdybos dirbti 
6 savaites Washingtone, Amerikos Baltiečių Komitete ir 
2 savaites ALTos Centre, Chicagoje.

Daiva Barškėtytė yra baigusi De Paul Universitetą , 
mokytojauja I ituanistinėje Mokykloje, veikli skautų ir a- 
teitininku organizacijose.

PASIKEITĖ’KARIO" 
REDAKTORIAI

Žurnalą KARYS 28 metus 
redagavo Zigmas RAULI- 
NAITIS. Dabar iš tų parei
gų pasitraukė. Žurnalą lei - 
džia ramovėnai. Jie pakvie
tė redaktoriaus pareigoms 
Vladą ŠAKALĮ.

LIETUVIS PROFESORIAUJA
Profesorium asistentu 

Rutgers Universitete, New 
Jersey paskirtas Paulius 
LANDSBERGIS.

d:.mui paramą teikė ir Lie - 
tuvių Fondas.

RASYTOJUI VYTAUTUI
ALANTUI , sunkiai susirgus, 
padaryta širdies operacija . 
Jis yra žinomas rašytojas, 
publicistas, Lietuvių Žurna
listų Sąjungos Garbės Narys.
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BAISIOJO BIRŽELIO trėmimus prisimenant: lietuviu tremtiniąnamel i s Sibire.

Iš:'TAUTU KAPINYNAS SIBIRO TUNDROJE"-
. . .Pakeliui kelioms valandoms buvome sustoję vienoje 
gyvenvietėje. Oras buvo puikūs ir malonu buvo, atsigulus 
ant žemės, kiek nusnūsti. Aplinkui kvepėjo beribė taiga, 
tyli, be jokio paukščio balso. Šnekėjau su apyseniu žmo
gumi - klausiau, kur eina šis plentas. Čiabuviai žmonės 
buvo susigyvenę su valdžios smurtu. "Šis kelias todėl la
bai geras, kad jis yra grįstas jį tiesusiųjų žmonių kaulais. 
Jis eina iki Ienos ir toliau į šiaurę, o ten jūs išmirsite 
badu - kalbėjo senas, mano sutiktas žmogus.

-11 -.1 i ii . .CStčt. ■'

. ^Kovo mėn. už naujai apstatytos Trofimovsko gyven
vietės, orams aprimus, poliarinei saulei apšvietus pla
čiąsias sniego apklotas ir vėjo išlygintas lygumas, galė
jai matyti daug vėjo supūstų > kiek pakilusių sniego kups
telių. Nežinantis, ką tos kupetėlės reiškia, jei pasitei - 
rautų, gautų paprastą atsakymą - tai žiauriuoju žiemos 
metu mūsų mirusiems poliarinių vėjų supilti sniego ant
kapiai. Kartais tie patys šiaurės vėjai, lyg ir bežais - 
darni, šiuos sniego antkapius nupūsdavo, bet ir vėl, lyg 
susigėdę tokiu savo darbu, juos naujai supildavo ir rū
pestingai balta drobule apklodavo.

H.Tautvaišienė

RAŠO DABARTINIAI MUSŲ KALINIAI 
IŠ SIBIRO

ŽINIOS IŠ PERMĖS LAGERIO
6 km.nuo stoties Vsesviatskaja išsidėstę griežto re

žimo lageriai. Viename iš jų kalinami 195G m. gruodžio 
22 d. Vilniuje nuteisti: Povilas PEČELIŪNAS ir Gintautas 
IEŠMANTAS. G.IEŠMANTAS dirba prie staklių, o P.PE
ČELIŪNAS - virtuvėje. PEČELIŪNAS dirba poJ2 val.į 
parą, bo išeiginių/t.y.be laisvų dienų Red./. Žinant jo 
silpną sveikatos būklę, toks darbas jo jėgas visiškai nu - 
alina. Dar baisesnis moralinis tetoras: barakuose nuola
tinės kvotos, atimta bet kokia galimybė kurti / kūrybi - 
niam darbui/, neleidžiama skaityti pavergėjų dvasios ne- 
atatinkančios literatūros.

Tame pačiame lageryje iš leningradiečio V.PORES 
buvo atimta Biblija. Protestuodamas prieš tokį elgesį , 
pastarasis paskelbė bado streiką, išbadavo 77 paras. Mai
tino prievartiniu būdu - ampulėmis, tačiau Biblijos ne - 
grąžino.

Hitlerio valios vykdytojai, norėdami pasityčioti iš 
savo aukų, liepdavo jiems patiems išsikasti sau duobę. 
Permės lagerio prižiūrėtojai kartą įsakė kaliniams taisyti 
jų tvorų spygliuotą vielą,tačiau kaliniai atsisakė tai da - 
ryti.

Panašiai 1981 m. balandžio 18 d., Did-Šeštadienį, 7 
lietuviai atsisakė dirbti šeštadieninėje talkoje.

Lagerio administracija visai nesirūpina kalinių svei
kata. Vietinis gydytojas arba nepakankamai kvalifikuotas 
arba sąmoningai nesuteikia medicininės pagalbos.

P.PEČELIŪNUI iki šiol nesutvarkyti dantys, o G. 
IEŠMANTUI paskyrė vaistus akims, kurie sukėlė užde
gimą ir tik po ilgų debatų jam buvo iškviestas gydytojas 
iš rajono centro, kuris paskyrė IEŠMANTUI tinkamus 
vai stus.

G. IEŠMANTAS
Kreipimasis į Europos Komunistų Partijų vadovus.

198C m.gruodžio 15-22 dienomis Vilniuje, kartu su 
lituanistu P.PEČELIŪNU ir docentu V.SKUODŽIU, buvau 
2 psl.

Dešinėje -

TAUTOS FONDO 
SUVAŽIAVIMO DALYVIAI

Pirmoje eilėje iš kairės: 
Dr. Janavičienė, A.Firavi- 
čius, M.Noreikienė, konsu - 
lasA. Simutis,dr.K.Bobe - 
lis, A. Vakselis,To Blinst rū
bas, L.Grinius.

Janina Degutytė

Nuotr:L.T amošaičio ,N.Y

GINTARAI
Skliautas tarsi marios prasivožia - 
Gintaru išplaukia pilnatis.
Ir nustebus,ir apsvaigusi iš grožio 
Aiktelia laukų tyloj naktis...

Pilkas takas ir pilki arimai 
Sublizgėjo aukso smiltimis, 
Ir siūruojanti pušis nurimo, 
Gintarą sugavus šakomis.

Dar sublyksi gintaro kruopelė, 
Debesų putotų išplauta.
Dar ir dar... Iš pat gelmių begalių - 
Gintarėlių sauja paberta.

C žmogaus širdie Kaip jūra, kaip dangus tu.’ 
Kiek skaidrumo tavo gelmėse .’ 
Ūžianti tamsi banga paplūsta
Gintarėlių išplautų šviesa...

teisiams už tai, jog propagavau socializmą su žmogišku 
veidu, rašiau poemas ir eilėraščius, aukštinančius gėrį, 
laisvę, tiesą ir draugystę /kūriniai nebuvo išspausdinti/, 
ir troškau, remdamasis Konstitucija, kad Lietuva išsto
tų iš TSRS, būtų nepriklausoma, laisva socialistinė vals
tybė.

Kreipiuosi į visus geros valios žmones, ypač į visus 
Europos komunistų partijop vadovus padaryti vislią, kad 
mums būtų suteikta laisvė, prašant TSRS generalinį pro
kurorą peržiūrėti mano grupei sufabrikuotą bylą, daly - 
vaujant Europos šalių advokatams.

L i etų vos Jau ni mul
Dėkoju už pilietinę bei moralinę paramą, kurią pa - 

tyriau teismo metu. Ypač džiugina jūsų drąsa ir ryžtas 
kovoje dėl laisvės ir tiesos. Jūs-, mūsų viltis ir ateitis'. 
Trokštu vieno - tesiplečia judėjimas už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę. ' Gintautas IEŠMANTAS

P. PEČELIŪNO LAIŠKAS , 1981 m.GEGUŽĖS MĖNUO:
Man daug kas linki ištvermės. Aš dar kartą kartoju: 

jos pakanka. Viską nulemia vidinis pasaulis~ir toji Švie
sa, kuri ryškiausiai atsispindi Rezurėkcijos Šventėje. Be 
to, gyvi širdyje mano paties pasakyti žodžiai iš Švent - 
raščio:’ "Tiesa jus padarys laisvus". Juos saldau viešai, 
juos sakau ir Tau. Esu laisvas tiesoje'. Čia ir yra ištver
mės šaltinis. Tos vertybės, dėl kaikurių kai kas tiek daug 
sielojasi, yra menkos. Tikros vertybės eina kartu su 
žmogumi. Su manimi kartu iškeliavo ir tikroji Šviesa, ir 
savo Tėvynę išsinešiau širdyje. Viskas gyva-ir artima.. 
O kaip norėčiau, kad mano artimųjų širdyse būtų tiek Ra
mybės, kiek yra mano širdyje. Jei kas žvelgtų į viską 
mano akimis, pasaulį matytų tokioje šviesoje, kur tikros 
vertybės spindi savo tikrąja prigimtimi.

Aš visur matau prasmę. O tai - svarbiausia'.
... Šviesa nugali tamsą. Tai ir yra mano tikėjimo 

trykštanti versmė. C žmones reikia mylėti, kokie jie be
būtų’. Nei kerštu, nei neapykanta dar niekas nepagerino 
pasaulio. C meilė jau davė savo vaisius. Ir meilei pri - 
klauso ateitis’.

JULIAUS SASNAUSKO LAIŠKAS
Štai ir pavasario pirmosios dienos. Nors į mūsų ka

marėlę, nei į tą pasivaikščiojimų šulinį saulė dar neuž
klysta, bet vis tiek smagu, kad dienos ilgėja, o tas dan - 
gaus lopinėlis tarp grotų toks giedras giedras, net akys 
skauda bežiūrint... Pasimatysim, deja, tik balandį, taip 
sakė valdžia. „.

...Laiškų išsiuntimas tapo tikra problema: pats ne
reikšmingiausias sakinys pasirodo įtartinas, su "poteks
te", gaunu iš naujo perrašinėti... Laiškas Zitai kone mė
nesį vaikšto tai pirmyn, tai atgal, niekaip neįveikiamas vi' 
sų barjerų.
... ... Kameros kaimynas gąsdina Sibiro pamėklėmis, 
pranašauja, kad ten iškratys iš galvos visas "paikystes”, l

... Gabens mane į Tomsko guberniją Dievas duos, 
neprapulsiu, nesiduosiu Sibiro praryjamas. Tik Jūs dau
giau nesikrimskite.
Gegužės 6 d. laiške Julius SASNAUSKAS rašo:

...Štai jau gegužis, paskutinis mano mėnuo rūsy. Nors 
ir sunkiai stumi tokioj vietoj paskutines dienas, ypač dar 
pavasarį, bet visgi smagu, kad jau galas... Galas, kuris 
atrodė toks neįtikėtinas, pirmąkart žiūrint į tas betono 
sienas ir tinklą virš galvos. Laisv dar toli,bet iš vietos 
į vietą nešiesi jos paveikslą, i r ne tik kaip žeidžiantį pri
simini mą, bet visų pirma kaip tikėjimo, vilties ženklą.

/ Ju’ius Sasnauskas nutremtas į Tomskaja obl. ,s.±^a- 
rabelskoje, Sovetskaja 147 a.

JULIUS SASNAUSKAS
...... Nusipurčiau nuo batų kalėji mo dulkes i r tapau trem- 
tiniu. Iš Vilniaus išlydėjo ypatingoji sargyba /taip save 
vadino/ - du kareiviai ir karininkas. Lėktuve uždėjo ant
rankius. ..tik per vėlai laikraščiu pridengė. C žmonės 
smalsūs... visą kelią linksmįno ir manuosius sargus per 
dantį traukė.

Tomske vėl pristatė į kalėjimą. Vėl kratymai, ilgas 
laukimas, kol pagaliau prasivėrė kameros durys. Pati kar 
merą mažytė, saugume tokioje gyvenome dviese, o čia - 
visas desėtkas. Cementinės grindys, dviaukščiai narai , 
langas kone aklinai užkaltas. Karšta, tvanku. Vidurnaktį 
į sceną išeina blakių legijonai. Kalėjime išlaikė tik vie
ną naktį, penktadienį po pietų jau etapu pajudėjome link 
Parabelio.

Parabelyje buvau lygiai už paros,t.y. šeštadienį po 
pietų. Dvi naktis teko praleisti milicijos daboklėje. Pir
madienio rytą atėjo valdžia ir po visų instrukcijų... iš- 
sprūdinau laukan.

Gyvenu bendrabutyje, pačiame miestelio pakraštyje^. 
Išvažiuoti be komendanto leidimo negaliu nė žingsnio./Gis 
jau, aišku, jie patys sugalvojo, nes kodeksas apriboja tik 
admini stracinį rajoną, o ne vietovę/. Dirbsiu šaltkalviu- 
santechniku naftotiekio valdyboje- Irgi patys paskyrė, at
sieit... sugebės "reikiamai paveikti". Aišku, auklėjama
sis darbas tuo neapsiribos, kažkoks "ponas" jau paskir - 
tas...

RAŠO P. LUKOŠEVIČIUS
...... Mane vėl ištiko žiauri ir klastinga saugumo ranka. 
1981 m. sausio 22 d., anksti rytą iš buto /Tulpių 21-62/ma
ne paėmė ir atvežė į Respublikinę Naujos Vilnios Psicho
neurologinę ligoninę. Šį kartą nenumanau už ką ir kuriam 
laikui. Niekur nieko nesužinosi, nes viskas daroma slap
tai. Psichiatrinė ligoninė paklusniai tarnauja saugumo in
teresams. . .Kaip saugumas nurodo, taip ji "gydo"...... 
laiko tiek, kiek įsakyta KGB. Nėra įstatymo, kuriuo būtų 
galima remtis, ieškant teisybės. Tiesa, konstitucija y- 
ra, bet ji.. .tik užsienio propagandai varyti ir ten žmo
nes klaidinti.

Laukiu pavasario, atšilus orui, daug lengviau. Išlei
džia į orą pasivaikščioti,darosi erdviau. Tiesa, ir dabar 
išleidžia, bet dėl nepakankamp apsirengimo ilgai nebūsi. 
iŠ PSKOVO KALĖJIMO

"mus griežtai nubaudė už tai,kad mylėjome savo Tė
vynę Lietuvą, už tai, kad troškome savo tautai laisvės, už 
tai, kad nesutikome tapti lietuvių tautos išgamų arba jos 
priešų vergais. Tačiau mūsų sąžinė rami, nes priešas ne
pajėgė palaužti mūsų valios. Dabar mes esame kelyje į 
katorgą, po kurios seks ilgi tremties metai Sibire. Ne - 
žinia, ar visi kada nors sugrįšime į savo Tėvynę. Tačiau 
savo ateitį pasitinkame ramūs ir tvirti. Mus pačius ski - 
ria kai kurios mūsų pažiūros ir įsitikinimai. Vienas iš. 
mūsų - socialistas, kitas- demokratas,trečias- humanis
tas, du praktikuojantys katalikai, vienas- indiferentas . 
/Red. pabraukta. / Tačiau mus visus jungia idėjos, dėl 
kurių ryžomės paaukoti savo regimąją laisvę. Dabar mus 
dar labiau sujungė bendra lemtis...

Iš niūraus kalėjimo požemio siunčiame savo padėką, 
nuoširdžiausius linkėjimus ir meldžiame Dievo palaimos 
ir gausių malonių visiems, kas prisimena mus geru žo
džiu. Mes turime viltį, jog mūsų auka, sudėta ant Tėvy
nės aukuro,palaikys liepsną, kurios neužgesins . jokios 
gyve ni mo s mulk me no s."

G. V.IEŠMANTAS’?.PEČELIŪNAS’V.SKUOD'S
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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BALTO-AISCIU CIVILIZACIJOS
LIKUČIAI

, J.J.B./
/tęsinys/

AFRIKOS KARALYSTĖS GALAS /534-53Š m. po Kr./
Po GENČIARTKIC mirties /kuris tebuvo tik genčių 

valdovas arba rikis, iki TAUTARIKIG, t. y. t autos 
valdovo atėjimo, neatsir&nda stiprios asmenybės kuriai 

visi paklustų.
Nors vėlesni valdovai, kaip GAUNARIKIS, GUNDE - 

MANTAS, TAURISMANTAS, ELDERIKIS bei GAL1MARAS 
bandė dar atnaujinti "Old Vandai" papročius, bet pasta - 
tas jau buvo pradėjęs svyruoti ir sugriuvo vos 58 metams 
praėjus po Genčiarikio netekimo. Kodėl ?

Tai sena istorija, kuri sunaikino ir vėlesnes Balto- 
Aisčių kartas: garbinimas kitų dievų ir nutautėjimas.Pir
miausia žlugo Kartagos laivynas, nes turtingi valdovai 
nesirūpino prekiavimu, bet tik medžiokle ir girtavimu... 
Antra, jie "pragėrė" savus papročius, suromėjo ir buvo 
išstumti iš karališkų valdininkų vietų. Pati kalba pasi - 
darė žargonu. „.

GUNARIKIC laiku / 477-484/, kuris perėmė valdžią 
iš Genčiarikio, sustiprėjo propaganda prieš katalikus . 
Kaip sako VICTOR /ll,39/ savo kronikoje, vanduolių re
akcija buvo nesėkminga, nes atėjo per vėlai. Maurai 
jau buvo užangažuoti Bizantijos ir pradėjo savo puolimus 
prieš didesnius žemvaldžius /"landholdings"/.

ELDERIKIS /523-53O/ irgi buvo silpnas, nes jo pa
šalinimas nuo sosto buvo pasekmė pralaimėjimo prieš Na- 
ffur maurus, kurie vadovaujami A n t a 1 o, sulai o. 
Tai buvo daugiau rasinis sukilimas, išpolemikuotas pro- 
katalikų pasekėjų.

Dar ištikimi seniems papročiams ir tikėjimui van- 
duoliai, susirinkę viešame susirinkime pašalino nuo sos
to netinkamą karalių ir išsirinko GALIMIERĄ /53O-534/. 
Šis atmetė romėniškus polinkius, pasmerkė EIderikį už 
apsileidimą kariavime - nęs tai nesiderina su karališku 
titulu /karalius- tai karys; karaliauti- tai kariauti’./ . 
Jis buvo grynas patriotas ir arijas, todėl susilaukė Bi - 
zantijos keršto ’.

Romėnų pašalinimas iš Kartagos, iššaukė Justi- 
n i anno /jis tapo 527 m.imperatorium/ protestą. Tuo 

tarpu Gali mieras jam atsakė: "A sovereign acts 
wisely when he concerns himself with the business of his 
own realm and does not meddle in his neighbors’ affairs" 
/toks posakis tiktų ir šiais laikais, kreipiantis į Maskvą/.

ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS [SPŪDŽIAI

Z.PULIANAUSKAS
/tęsi ’.lys/

Antradienio rytą dar prieš 9 vai. jau buvome autobu
se miesto apžiūrėjimui. Truputį pavažmvę, įsukome į 
Nicos didžiąją gatvę Promenade des Anglais vardu. Gat
vė gana plati, prancūzų Rivieros pakrantėje. Jos vidury
je gražus bulvaras. Jame daug gėlių, dekoratyvių mede
lių ir palmių /atėjus šaltam orui, palmės nugabenamos į 
šiltnamius dviem, trim mėnesiams/. Pro langus matėsi 
skaidrus ir mėlynas vanduo, ramiai stovįs Rivieroje,ties 
amerikiečių turtuolių kvartalais. Kitoje gatvės pusėje 
gražūs gyvenamieji pastatai. Gidė mums parodė Ameri
kos Rokefelerių rezidenciją ir truputį toliau, privačias 
maudyklas Rivieroje. Jų nuosavybė pavadinta Palm Beach 
vardu. Šalia Rokefelerių nuosavybės buvo kitas užrašas 
lentelėje - Florida Beach. Parodė ir turtuolio Cannes 
Rūmus. Jis čia buvo įrengęs dar vieną arklių lenktynėms 
vietą tik prieš 3G metų. Truputį toliau stovėjo gražūs na
mai V.Kasino, kuris 1821 m.čia pastatė pirmąjį viešbu
čio pastatą. Parodė namus,kuriuose Anglijos kunigaikštis 
iš Edinburgo praleido medaus mėnesį. Kiek toliau buvo 
aktorės Elizabeth Tylor medaus mėnesio namai. Arti jų 
stovėjo du gražūs pastatai- Kenedy-Cnasis turtas. Pama
tėme ir Baltarusijos bėglių namus. Vienas jų priklau
sė Ustjanovui, kitas Simionovui. Dar truputį toliau, sto
vėjo kino filmų žvaigždės R.Hayworth, kuri šiuo laiku 
gydėsi ligoninėje, namai. Buvo parodyti ir kitų amerikie
čių turtuolių gražios rezidencijos, patraukiančios kiekvie
no praeivio akį. Gidės teigimu, minėtų turtuolių rajone 
nusipirkti tik vieno miegamojo kambario namą, dabar rei
kėtų mokėti "tik" 6GC.CCO dolerių. Buvę čia ir tokių 
vietų, kur maudymosi vonios buvo auksinės.

Pravažiavę turtuolių apylinkę,artėjome prie kaime - 
lio Grasse, su 4G tūkstančių gyventojų. Dar kiek prieš 
jį buvo rožių gėlynas, kurio savininkas jau 15 metų bando 
išauginti mėlynos spalvos rožes. Bet iki dabar dar ne - 
pasisekė. Bandymai vyksta tcliau. Įvažiavus į minėtą 
kaimelį, pasirodė dideli gėlynų ir dekoratyviiį krūmokš
nių laukai. Dominavo įvairių spalvų ir vardų gėlės, 
sukeldamos labai gražų, margaspavlį vaizdą. Tuoj paaiš
kėjo, kad čia auginamų gėlių geras kiekis patenka į neto
liese esančią kvepalų įmonę. Čia dar truputį pasisukino 
ję, grįždami atgal, užsukome į tą kvepalų dirbtuvę. Į- 
važiavus į kiemą mus pasitiko vienas iš tarnautojų ir nu
sivedė į antrąjį aukštą pas įmonės vedėją. Dar jauna mo
teris mus pasveikinusi angliškai, kalbėjo apie gėles ir 
kvepalų gamybą. Atkreipė mūsų dėmesį į kambaryje e- 
sančias statinaites ir stiklainius. Gėlės palaikomos sta
tinaitėse cheminiame mišinyje, o paskui perkeliamos į 
stiklus 24 valandoms. Iš čia jau siunčiamos į tretįjį-pas- 
kutinįjį aukštą, kur mašinų pagalba kvepalai perkeliami 
Į galioninius butelius ir supilstomi į reikiamus mažus 
buteliukus. Kvepalams naudojami gyvuliai ir žvėreliai. 
Pasirodo iš Kanados perkami bebrai dėl jų sekrecijos. 
Čia pat buvo ir kvepalų parduotuvė. Keli keliautojai jų 
nusipirko, nors kainos ir buvo aukštos.
1982. VI. 10

VANDUOLIŲ IR G- ALANŲ-LIKIMAS
Justinianas, išgirdęs tokius Galimiero žodžius,tuo

jau Įsakė savo generolui BELISARIUS paruošti 5GG lai
vų, pakrauti 15.000 karių ir 2G.GOG jūrininkų. Šie lai
vai buvo saugojami 92 "dromons", t.y. 2G vyrų irkluoja' 
mų greit laivių.

Vanduolių laivynas su 5. GOG Kartagos karių 
buvo Sardinijoje, o, pats Galimieras užsiėmė pietuose su 
maurais. Rugsėjo mėnesį 533 m. Bizantijos mari - 
nai išsikėlė Caput Vadia /Ras Kapoudia/ ir traukė 125 my
lias į šiaurę link Kartagos. Galimieras juos pasitiko 9 
mylias nuo Kartagos, ties Sebkhat Sedjoumi krantais. Į- 
vykusiame neorganizuotame mūšyje vanduoliai visiškai 
pralaimėjo.. .Rugsėjo 15, 533 m., Belisarijo kariuome
nė užima K a r t a g ą... Galimieras pasitraukia į Vaka
rus, susijungdamas su "Bulla Regia" pajėgomis, atves
tomis TZAZG iš Sardinijos. Neturėdamas vilties, Gali
mieras taip kreipėsi į Tzazo: "Belisarius neturi didelės 
kariuomenės, bet vanduoliai tapo bailiais...

Tuo tarpu Kartagą užėmęs Bizantijos generolas taip 
kreipėsi į imperinės armijos karininkus ir barbarų elito 
karius: "Per 50 metų vanduoliai neturėjo nieko kito, kaip 
tik menkai apginkluotus maurus...".

Viduryje gruodžio mėn. Bizantijos kavalerija puolė 
antrą vanduolių armiją. Tzazo kariai buvo išblaškyti, jis 
pats žuvo, ir vanduolių stovyklos sunaikintos. Likučiai 
buvo priversti bėgti ligi vėlyvos nakties, moterys ir vai - 
kai paimti nelaisvėn. Paimto aukso ir lutų turtų daugybė 
blizgėjo degalų šviesoje.

Karalius GALIMIERAS, apsuptas ištikimų elito karių 
pabėgo į Papua Kalnus Numidijoje. Apsuptas ir išalkęs, 
jis pagaliau pasidavė balandžio mėnesį, 534 metais. Jis 
su kitais belaisviais buvo ištremtas į Bizantiją. Iš ten, po 
Belisarijaus pergalės parado, kuriame jį rodė publikai, 

buvo ištremtas į G a 1 i j ą. Jo- kariai buvo įjungti impe - 
rijos kariuomenėn.

Viena vanduolių raitelių dalis sukilo netoli Lesbos, ir 
bandė pasiekti laiku Afriką, kur Stoutzas ir moterys taip 
pat buvo sukilę. Tačiau Belizarijaus netikėtas pasirody - 
mas Kartagos uoste sužlugdė visas sukilėlių viltis. Ir 
taip v and uoliai išnyksta iš istorijos lapų. G juk 
tai būta narsių j ū r i ninku’...

/ bus daugiau /

Iš čia vykome apžiūrėti istorinio senamiesčio , įsi
kūrusio atokiau nuo Viduržemio jūros, Alpių kalnų aukš - 
tumose. Sustojome gatvių kryžkelėje, prie 3-jų aukštų 
namo, kur Napoleonas gyveno pirmąsias 1OG dienų, valdy
damas Prancūziją 1815 m. Netrukus grįžome į viešbutį 
maloniu pajūriu. Kiek pailsėjus, dalis keliautojų liko vieš
butyje, o kiti nutarė vykti į istorinį miestelį, dabar žymų 
kurortą Cannes. Mat, kelionės programoje buvo numaty
ta pasimaudyti prancūzų Rivieroje, bendroje publikos 
maudykloje, bet patyrus kad joje menka maudyjnosi ap - 
ranga, nuo to atsisakyta. Išvykome Į Cannes. Šios ka - 
daise buvusios tik žūklautoji} mažos prieplaukos praeitis 
siekia net IG-tą šimtmetį. Anais laikais čia buvo apsigy
nimo centras prieš saracėnus.Miestelis pradėjo augti čia 
atvykus vasaroti ir vėliau pasistačius savo namus lordui 
Branham 1834 m. Jo pavyzdžiu pradėjo sekti ir kiti tur
tuoliai. Miestelis greitai augo į aristokratų vasarvietę 
žiemos laikui. Anglijos karalius Edvardas VU buvo jo 
prisiekusiu lankytoju. Šiandieną šioje vasarvietėje daug 
svečių per ištisus metus. Įvyksta visokių renginių laikui 
praleisti. Dabar veikia net du Casino namai lošėjams tur 
tuoliams. Senoji prieplauka dingo iš akių, miestui pra- 
siplėtus. Dar vienas, kitas se,nų žuvautojų laivelis čia pa
sirodęs dingsta, liuksusinių jachtų minioje. Tik prieš ke
lis metus Cannes liuksusines privačias vilas ir aparta - 
mentų namus nupirko arabų ir Irano alyvos turtuoliai .

Jie noriai dalyvauja Casino lošimuose. Arti vasarvietės 
yra dvi salelės. Viena iš jų - Šv.Margaritos, yra garsi 
tuo, kad jos tvirtovėje 1681 m. "žmogus geležinėje kau
kėje", buvo pasodintas kalėjimo celėje tų laikų karaliaus 
įsakymu ir laikomas paslaptyje kelioliką metų. Dabar toji 
celė, stalas su kėde, kurias kalinys naudojo tada, galima 
matyti parodoje. Tai esąs vienas iš praeities epizodų.Iš 
observatorijos bokšto matoma neįtikėtina panorama. Ki
tos salelės kaimelyje randasi Romana vienuolynas. Iš jo 
bokšto matoma tolima Rivieros aplinkuma. Žodžiu, čia 
buvo įdomu pora valandų pasisvečiuoti. Pakeliui į namus 
užsukome restoranan pietų. Grįžę viešbutin, turėjome 
truputį laisvalaikio iki naujos išvykos. Tuo metu vieni 
ilsėjosi savo kambariuose, kiti vaikštinėjo miesto gat - 
vėmis. Aš su žmona dalį laiko praleidome netoli vieš - 
bučio dviejuose parkuose. Vienas jų buvo įdomus, iš
puoštas gėlėmis, pora fontanų, dekoratyviniais krūmaic. 
Kitas- daug mažesnis ir visokių gamtos gėrybių daug

alglmanto skiltis į
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SALDU BŪTI OPOZICIJOJE...
Silpnesnioje atvirumo valandoje, širdžiai plačiau ir 

giliau atsivėrus jauti, kad kažkaip, stebėdamas bend
rąjį lietuviškąjį gyvenimą, lyg ir tuoj pat įsirikiuoji į 
opozicinį sparną. Kodėl? Kaip tik tas klausimas, bent 
kartkartėmis, ir kelia tokią rezervuotą nuostabą, sąži
nės nerimą.

Rodos, augai diciplinuotoje lietuviškoje šeimoje, su 
gana visokiais lietuviškais papročiais ir tradicijomis , 
nestigo nei dvasiniai religinių nusiteikimų, o subrendus 
ir "ant savęs" išėjus, matai, kad kažkaip neįsitelpi į 
bendrąsias taisykles,nustatytas ir nusistovėjusias tau
tinės drausmės normas, vis blaškaisi, tariesi ieškąs 
kaž ko naujo, neišvengi tegu ir lengvos ironijos kirmi
no, šypsaisi kartais net tuo metu, kai, išties,tinka tik 
susidraasminti ir surimtėti.

O gal tai tėra tik apgailėtina netikusios aplinkos iš - 
dava, veikianti išeiviškąją vaizduotę ir lengvai pasiduo
dančių pašalies skersvėjams ? Bebandydanias ieško
ti atsakymų, beveik giliau grimsti ton, gal daugiau po- 
pierinėn bedugnėn, galvodamas ir tikėdamas, kad net ir 
tokioje plotmėje, bent krisleliu prisidedi prie bendro
sios veiklos arimų, kurie ne vienu atveju, asmenine 
galvosena (gal tai ir menkas autoritetas) žvelgiant,116“ 
retai tiesiasi ne moderniais greitkeliais, kieKantrinės' 
reikšmės, dulkėtais keliais. Tiesa, ne iš mados, bet iš 
įsitikinimo galvoji, kad, nežiūrint visų pasitaikančių 
nesklandumų, minusų, demokratinė išraiška vis dėlto 
esanti pati geriausia forma žmogiškoms bendruome
nėms tvarkytis. Graudu tik darosi tuomet, kai matai, 
kaip valkiojamas, piknaudojamas tas žodis — demokra
tija, kuriuo, neretai, žaidžiama, lyg kokiu sviediniu 
aikštėje. Bepigu jums Kanadoje, kur politinė opozicija, 
netik, kad pilnai pripažinta,' bet ir ne taip blogai atly
ginama. Lietuvių tarpe, opozicija nėra jau taip džiaugs
mingai sutinkama ar priimama. Jei tik šūktelsi į šalį, 
amtelsi kiek kitu balsu ar intonacija, tuoj ir- susilauk
si įtarimų, keistų žvilgsnių, abejonių. Tuoj pašnibždo
mis ir bėga, lyg bevieliu telegrafu žinia, gal tas yra 
agentas, gal kolaborantas, gal dar koks kitoks. Už
mirštant, kad jei tokių ekstremistų yra mūsų tarpe, 
tie bus ir nuolankūs ir neišsišokėliai ir jokiu būdu ne
siskiria iš kitų tarpo. Kuriam galui užsitraukti įtari
mo šešėlį ? Asmeniškai, ant nuosavo kailio teko patir
ti gilių įtarinėjimų, lydimų laiškais vienai ir kitai re
dakcijai, draugiškai perspėjant, nurodant, ar tik tas jū
sų bendradarbis nėra koks užsimaskavęs agentas, vil
kas ėriuko kailyje. Dėl to, žinoma, niekas niekadnesu- 
triko, net ir sapnų pasaulis liko maždaug normalumo 
ribose. Prieš metų eilę teko laisvanoriškai išstoti iš 
mūsiškės LŽS, palengvinant tuometinei valdžiai išmeti
mo iš organizacijos procesą, jei prie to būtųpriėję ar 
tokio akto prireikę.

Taip ir lieki, žmogus, organizacijoje. Ne tiek svar
bu, ar dėl to į tave žvelgia kas su nuostaba, gal pašai - 
pa, ar laiko keistuoliu. Kodėl visuomet ir visur reikia 
žengti kartu su dauguma ? Pagaliau, ar tikrai daugumos 
pusėje visados yra tiesa? Kažkas, visai rimtai yra pa
sakęs, kad vienybė galima ir įvairume. Reiškia, palik
ta vietos ir opozicijai, nebūtinai tikint, kad tai vienybės 
ar bendrojo kelio ardymas. Saldus žodis yra laisvė , 
kartu nemažiau saldu reikštis ir opozicinėmis mintimis, 
pasiūlymais, svarstymais. Tai tikrosios laisvės privi
legija, pilnatis. Bent jau lietuviai, tikrai turėtų žinoti, 
kas ateina ir laukia po opozicinių balsų nuslopinimo. 
Kas to šiandien norėtų? v

ATITAISOMA:
Šioje skiltyje "NL" gegužės 13 d. laidoje VYRAS IŠ PLIENO 

Epas - pasitaikė klaida. Buvo atspausdinta •z’Tai. ne
padaro viso filmo demokratine juosta ekrane". Turėjo bū
ti doku menti ne juosta ekrane. Apgailestaujame. "NL"

mažiau. Vistiek buvo įdomu ir ant suoliukų pasėdėti, pa
matyti kaip čia vyksta gyvenimas dienos popietėje. Pa
vakarėje, sugrįžus, jau saulutei leidžiantis, prie viešbu
čio atvyko mūsų autobusas ir visiems sulipus Į vidų,iš
dulkėjome vėl naujon vieton, kuri kartais buvo žinoma iš 
knygų ar spaudos puslapių. Toji vieta- Monako kunigaikš
tija, mažiausia pasaulyje valstybė, Viduržemio jūros pa
krantėje arba Prancūzijos Rivieroje.

/ bus daugiau /

Nuotraukoje-
Monaco karališkieji rūmai naktį

MONACO KUNIGAIKŠTIJA
yra tik 1.49 kvardratinių ki

lometrų ploto. Monaco/Monako/ 
gyventojai nemoka pajamų mo
kesčio, nes jie surenkami ne - 
tiesioginiu būdu iš lošimo casi
no, specialių pašto ženklų. Ku - 
nigaikštija turi bendrą muitų si
stemą su Prancūzija.

Kunigaikštiją valdo kunigaikš
tis- princas ir 12 narių valsty - 
■bes Taryba, renkama keturiems 
metams.
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CLEVELANDE, GEGUŽĖS 22 d.:
" Kai pagalvojau, ką noriu ir turiu jums pasakyti, pa

mačiau, jog visa tai bandau pasakyti savo eilėraščiais..
Taigi, gal užtektų tik trumpo prierašo paraštėje, kad 

- džiaugiuosi, kai mano žodžiai prakalbina skaitytoją ir 
suranda jame sau užuovėją - namus. Ir esu dėkinga kiek
vienam, kuris manęs neprašo paaiškinti, ką esu parašiu
si. To padaryti negaliu. Jeigu galėčiau, tai reikštų, kad 
galėjau ir kitaip rašyti, tik nerašiau. G tada būčiau ne - 
sąžininga skaitytojui, sau, ir svarbiausia - pačiai poezi
jai.

Poezija nori būti mylima, būtina, tegul ir nedauge - 
liui. bet ne aiškinama arba paaiškinama,

Tartum Jai reikėtų atsiprašyti, kad Ji yra, arba pa
siaiškinti. kodėl Ji tokia.

Nuoširdus ačiū visiems, visiems už išskirtiną sa - 
vaitgalį mano gyvenime”."

Is J .Jankaus premi juotos knygos ” P AP ARČIO ŽIEDAS"
(

PAPARČIO ŽIEDAS

Kas dabar toje vietoje, nežinau. Gal tą, j mišką įlin
dus! žemės liežuvėlį drebulynas užtraukė, o gal kažin ku
rio vardokolūkis kaip kitaip jį apverčia. Kai paskutinį sy
kį po tėviškę vaikščiojau, toje vietoje senukas ganė dvi 
karves, Pačioje pamiškėje, kur jau grėbliakočio storumo 
drebulaitės būriais į lauką veržėsi, dar žymėjo buvusio 
daržo vagos, o trobavietė buvo išsipylusi baltais dobiliu
kais, kuriuos su atsidėjimu rupšnojo senuko karvės. Vi
duryje, vietoje stovėjusios plūktinės krosnies, dar buvo 
kauburėlis, bet ir jį jau traukė dobiliukai. Didysis ak
muo tebebuvo toks pats, nors gerokai pasitrankiusiam po 
pasaulį,.jis nebeatrodė toks didelis, kaip vaikystėje, kada 
nelengva būdavo ant jo užsiropšti, o šiaip taip užsirangius 
ir atsitiesus pasaulis atrodė net dvigubai didesnis. Tvo -

Juozas Žilėnas

VEIDU I ŠIAURE* *

Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

U- jo PASAULINIU KARO ATSIMINIMAI

DANGUS PRIEŠ AUDRĄ
44 — /tęsinys7

Mus mažom grupėm paskirsto prie įvairių evakuoja
mų sandėlių. Visi pakrauti daiktai į sunkvežimius siun
čiami į artimiausią Gardenau geležinkelio stotį. Likvi
duojama Špico raštinė. Kartojamas rudenį vartotas me
todas: visi popieriai deginami, likučiai ir pelenai Špico 
priežiūroje suberiami į duobę ir užkasami.

Iš kantines iškraustomos visos esančios prekės. Prie 
jų supakavimo diroa Vytas, Vanagas ir Šlubis. Įvyksta 
surežisuota nelaimė — sudūžta visa dėžė — dvylika bu- 
telių degtinės, o jų tarpe keturios su iš anksto paruoš
tu vandeniu.

Pats kantines vedėjas Kapris užkliudė paruoštą dėžę 
ir ji krito, sudužo. Kaltininkų neieškojo, nes ir pats 
Varnagė matė. Sveikieji buteliai nukeliavo į barakus ir 
vakare vyrai be ginčų juos pasidalino.

Visą dieną tarpĮsrutės ir Gumbinės verda atkakli artile
rijos dvikova. Stambūs rusų lėktuvų junginiai, kelių valan
dų laikotarpyje, pakartotinai puola užfrontę Įsrutės pusėje. 
Priešlėktuvini artilerija dirba visu įkarščiu, nenuilstamai 
šaudo mūsų aerodrome esantieji pabūklai. Jų sunkūs dūžiai 
ir duslūs bombų sprogimai siaubingai atsimuša į ištuštėju
sias sandėlių sienas.

Gumbinės pusėje balto šerkšno fone, išsiveržia juodųsu- 
keltų gaisrų dūmų debesys ir plečiasi plačiam sukeltam ho
rizonte dideliais, šviesą temdančiais kalnais. Vėjas atne
ša jų karčiai aitrų kvapą. Artilerijos dvikova nenustojan
čiai tęsiasi visą dieną. Vakare Gumbinės sektoriuje dar la
biau suaktyvėja šaudančių pabūklų ugnis, ir įvairių sprogi - 
mų dūžiai, atrodo, didėja ir artėja prie mūsų. Naktis pa
skęsta artėjančio siaubo ženkle, o mes pilnai apsirengę par 
virtę ant plikų čiužinių, prasnaudžiam visą naktį.

Sausio dvidešimt pirmoji. Radijo pranešimų visai jau prie 
pat Įsrutės vartų, priartėjo prie Gumbinės, Darkiemio ir 
Unguvos. Vokiečiai dar bando gintis Unguvos upės linijoje 
Šiaurėje rusai savo dešiniuoju sparnu pasiekė Pragrabės 
kanalą ir Kuršių mares, artėja prie Labguvos. Rusųpriar- 
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ros nebebuvo nei ženklo, bet šalia akmens tebežymėjo jau 
seniai užslinkusi duobė. Tada ji man būdavo ligi smakro, 
o dabar tik bulvių verdamo puodo duobutė.

Iš vaikystės pro užmiršimo miglas dar šiek tiek pri - 
siminiau, kad čia gyveno senukai Pačiaupiai. Atsimenu 
ir tą rytą, kai atsikėlęs pamačiau tuščią pamiškę, rūks - 
tančius dūmus ir apie juos besibūriuojančius žmones.Tai 
aną naktį ligi pamatų ir sudegė Pačiaupių trobelė. Vėliau 
žmonės šnekėjo, kad Pačiūupienė nieko neprileido arčiau 
krosnies., Pati nešė vandenį, pylė vis į tą pačią vietą ir 
su pagaikščiu krapštinėjo tarp nedėgulių. Sako, kad ir ra
do didelį grumulą auksinių pinigų, sušokusių į vieną krū
vą. Paskum juodu pasiėmė karvę ir ja vedini išėjo, nes 
daugiau nieko nebebuvo likę. Sako, kad pirma nuėjo pas 
dukterį, o paskum kažin kur kitur. Juodu išėjo , bet 
šnekos ilgam netilo. Net ir tada, kai karves ganančio se
nuko paklausiau, ar jis nežino, kur dabar Pačiaupiai, jis 
net neklausinėjamas įsišneko ir vėl nusakė viską, ką se
niau girdėdavau, bet daug smulkmenų jau buvo pametęs . 
Dabar jos atgijo su tokiu pat per nugarą nueinančiu ryšku
mu, kokį jutau vaikystėje. Abu Pačiaupiai, net ir jų vai
kai tapo vėl pažįstami, nors tikrai atsiminti negalėjau nė 
vieno. Gal net nebuvo nė kaip, nes Pačiaupių vaikai tur - 
būt jau buvo išsivaikščioję prieš mano atėji-mą į pasaulį 0

Dabar matyte mačiau, kad Pačiaupienė buvo traški 
moteriškė, nė vieno liežuviu neapjojama, o Pačiaupis 
tylus, neaukštas, bet stambus, neišsigąstąs jokio darbo 
žaliukas. Per tą neišsigandimą net sveikatą prarado.Kai 
Lapinai statėsi naują namą, jis keldamas rąstą nusismel- 
kė ir nuo to laiko jokių sunkesnių darbų nebegalėjo dirbti. 
Žiemą dar eidavo linų paplukti, virvių pavyti, namie pin
davo krepšius, o vasarą ėjo skerdžiauti. Tam net triūbą 
pasidarė ir dar tokią, kad, sako, kitos tokios ir per 
penkias parapijas nebūtum galėjęs surasti. Buvo ir garsi, 
ir balsą turėjo tokį, lyg ausį kas medum teptų.

Juodu turėjo tris vaikus. Motiejus buvo pats vyriau - 
sias ir smarkiausias. Kai tik ėmė artėti kariuomenėn 
stojimo metas, išėjo į Ameriką. Tėvai sukrapštė, kiek 
turėjo pasitaupę, ir išleido į Dievas žino kokį pasaulio ga
lą. Ir pats Motiejus išeiti tai ėjo, bet ar nuėjo, niekas 
negalėjo pasakyti. Išėjo ir kaip mariose nuskendo. Nei 
pats jokio žodžio, nei per kitus jokios žinios. Antrajam, 
Silvestrui, tolimai kelionei nieko nebeliko, tai tas išėjo į 
Prūsus ir ten uždarbiavo. Tas tai ir parašinėjo ir retkar 
čiais kokį niekutį atsiųsdavo. Tėvui net kartą atsiuntė bal
tą kukavinę pypkę su sidabriniu dangteliu. Tą sūnaus do
vaną senis taip brangino, kad užsidegdavo tik per didžią
sias šventes, o kasdien smilkydavo savo paties drožtą iš 
sugungėjusios klevo šakos. Duktė Marcelė neišėjo nie - 
kur, bet tarnavo pas apylinkės ūkininkus, kol gretimoje 
parapijoje apsibuvo pas našlį Gintalą. Buvo darbšti, rū
pestinga, ir Gintalas jau šnekino, kad už jo tekėtų, bet 
kur tau rirmtas žmogus susišnekės su kvailu jaunu daiktu. 
Pačiam Gintalui į akis tai nieko nesakė, vis kitaip išsi - 
sukinėjo , bet kai motina ėmė patarinėti , tai taip tiesiai 
ir atrėžė: "Nenoriu", sako, "ožiu pasmirdusio senio, kai 

įėjimas prie Unguvos ir Mauro Dargainio ežerų grąso 
mums rimtu apsupimu.

Iš Įsrutės atvykę vokiečių kariai pasakoja, kad miestas 
paskendęs gaisruose ir yra nuolatinai rusų artilerijos ap
šaudomas. Skubiai evakuojami užsilikę civiliai gyventojai, 
evakuojasi ir kariuomenė. Ir šiandieną, kaip ir vakar, že
mę drebina nenutrūkstami artilerijos sviedinių smūgiai.

Dešimt vyrų iš mūsų tarpo paskiria vykti kartu su eva
kuojamu transportu į Girdavos geležinkelio stotį. Jų tarpe 
išvyksta ir Vanagas.

Mane ir Albertą paskiria darbams Ginklininko žinion į 
už puskilometrio esančią ū,do sodybą,prie ginklų pakavi
mo. Kiti visą dieną dirba prie sprogdinimui paruoštųbom- 
bų, atkasa jas nuo užversto sniego. Jomis nusėtas visas 
aerodromo plotas, jomis užminuoti visi aerodromo anga
rai, dirbtuvės, ligoninė, bunkeriai, barakai, sandėliai ir 
keliai.

Ginklininko nurodymu, kalame dėžes, į kurias pakuoja — 
mi įvairūs lengvieji ginklai: šautuvai, lengvieji kulkosvai — 
džiai, automatai ir pistoletai. Jų pakavimą atlieka du Gink
lininko pagelbininkai, jauni vokietukai. Mums atrodo keis - 
tai, kad ginklai išsiuičiami kada jie kiekvienu momentu, 
čia pat, bus reikalingi.

Į dėžes, tarp įvairių įpakuojamų įrankių,- Ginklininkas 
nepamiršta įdėti ir įvairių ūkiškų gėrybių, kurios, išsi - 
vakavus ūkio šeimininkams, liko jo žinioje. Į vieną atski
rą dėžę įpakuojam puikių obuolių, morkų ir bulvių, o į ki
tą, tarp šiaudų, įvairios uogienės. Ginklininko žodžiais — 
tai svarbiausi kareivio ginklai, kurių, esant progai, esą, 
negalima taip lengvai atsižadėti. Atvykęs sunkvežimis vi
są tai išgabena į Girdavos geležinkelio stotį.

Tik prieš pora dienų šeimininkų paliktas ūkis, atrodo be 
pakitimų. Kieme budi paliktas sargas, didelis susenęs vil
kinis šuo, kuris nelabai noriai leidžiasi į santykius su mu
mis, tik su Ginklininku elgiasi kaip su savu. Kieme tarp 
trobesių slampinėja į kuprą sulinkęs, jau senyvo amžiaus 
žmogus. Keistos jo akys ir kalba rodė, kad jisai nevisai 
sveiko proto. Iš Ginklininko sužinom, kad tai lenkas,prie- 
varta atgabentas ir paskirtas ūkio darbams. Pasitraukęs 
šeimininkas jį ir palikęs ūkio priežiūrai, kariu su šunim.

Atrodo, kad jo visai nejaudina artėjantis frontas ir jisai 
niekur iš šios vietos judėti nesirengia. Albertas bando su 
juo kalbėti lenkišką!, bet jisai kažką sumurma ir nuei
na prie tvarte stovinčių karvių. Mūsų darbu atrodo visai 
nesidomi. Paėmęs šakes, jisai meta šiaudus į karvių gar
dą ir vis murma, piktu žvilgsniu apmesdamas mus, jį 
stebinčius.

Tvarto kampe už užtvaro gagena žąsys, ant šiaudais pri
barstyto kiemo kudakindamos kapstosi vištos. Eidamas 
pro jas, iš suplyšusio švarko kišenės, paberia pora saujų 

jaunų galiu rieškučiais semti". "Tokių pat plikų, kaip 
ir pati", mėgino įkvėpti proto motina, bet Marcelė nuo 
to dar labiau pasišiaušė: "Žinoma, su tokia pasoga tiesiai 
į dvarą. Ypač kai Motiejus nenustoja dorelių siųsti".

Tėvų akim ir tas Gintalas nebuvo toks jau persenęs. 
Jų pačių apskaitymu tebuvo keturiasdešimt žiemų temi- 
tęs. Juk per jų pačių vestuves jis dar tebuvo vyras vos 
ančiukams pavarinėti, bet jeigu duktė šiaušiasi, negi mes 
te užmesi. Jeigu pati nesistengs, turės imti , kas Dievo 
skirta.

Ir pačiam Pačiaupiui neilgai teteko savo kaimo pie
menis rikiuoti. Prikišti jam nė vienas negalėjo nieko. Ir 
gyvulius prižiūrėjo ,kaip savo, ir piemenis neblogiau, ir 
rytais keltis pagal jo triūbos išraitymus buvo smagu , tik 
toji alga . Kiekvienam reikėjo ir surtartą grūdą atpilti , 
ir suderėtą rublį atskaityti, o jeigu kurio atpilime pasi
maišydavo žiupsnis kitas dirsių ar kūkalių, reikėdavo ir 
Pačiaupienės šmaikštaus liežuvio paklausyti. Ne per ki
tus , bet tiesiai į akis. į kelintus metus atsitiko taip, 
kad susirinkę vyrai sutarė versti be skerdžiaus. Tada 
jis persisamdė į Rūdynus, į keletą kartų didesnį kaimą , 
negu mūsiškis, tiesiai anapus miško. Tenai ir pylos dau
giau supilstė, ir rublių daugiau įbiro, net ir šventėms pa
viršiai buvo sunkesni, tik tas tolumas. Nebegalėjo kiek
vieną naktį namo parbėgti, per pokaičius irgi nebegalėjo 
par kulniuoti daržo ir trobesių apžiūrėti. Net karvutės 
ir tos pats nebegalėjo išsiganyti. Viskas gulo ant links - 
tančių Pačiaupienės pečių. O ir naktimis pradėjo viena 
prisibijoti: atsigula , ir tuoj pradeda visuose kampuose 
ir net už sienų krebždėti. Iš pradžių tylėjo,ir žadėjo ty
lėti, bet tas ne jos traškiam būdui. Pasiskundė, kad tik 
galvą po pagaviu pakišusi tegali užmigti. Pačiaupiui to ir 
užteko. Kad pačiai būtų ramiau miegoti, jis bėgo namo 
bent du tris kartus per savaitę. Iš karto atrodė sunkoka 
per dieną paskui bandą nusivaikščiojusiam dar per mišką 
rasas braukti, ir vyrai, net ir moterys, erzino, kad lyg 
ir sarmata būtų tokio amžiaus sulaukus nors savaitę be 
pačios nepakęsti, bet su kuo žmogus neapsipranta, ap
siprato su tom pajuokom ir Pačiaupis.

Tą atmintiną dieną buvo Joninių išvakarės. Pusdie- 
niukuose nulijo lietus, nusitrankė perkūnas, Galūkaimės 
didįjį beržą į šipulius suvarė, paskum pragiedrėjo, nors 
dangaus pakraščiuose vos dar būriavosi debesys ir vis 
tebedundėjo. Pačiaupis juto, kad tokią naktį pati viena 
neužmigs, iš baimės sienom lips. Perkūno ji net ir 
kartu būdama bijojo. Pamačiusi kylantį debesį, langus, 
duris ir aukštinį apkamšydavo švęstom žolelėm ir visą 
trobą švęsta verba pasmilkydavo, kad nelabasis į vidų 
neįsitrenktų, užtat , sužiūrėjęs gyvulius senis net va
karienės nebenorėjo laukti, tik va, ir vėl: mergaitės 
jau buvo prisirinkusios krūvas gėlių. Visos kibte įsi - 
kibo ir nepaleido: 'Dėduk, čia palaikyk, dėduk, čia su
rišk, tik tvirtai, kad vėjas mūsų darbo po kiemus neiš
nešiotų". Kaime buvo net keturi Jonai, ir jos, susibė
gusios kaip tik pas ūkininką, kur tą savaitę skerdžiui 
išpuolė valgyti, pynė vainikus Jonų duris papuošti. Kaip 
tu žmogus, tokiom jaunom atsisakysi. Kol jos supynė ,įj^ 
vainikais apsiįavalojusios, viena kitą patildydamos, „iš- 
kiemo išgurėjo, jau buvo gal ir netoli vidurnakčio. Nąk- 
tis buvo tamsi. Už miško švysčiojo žaibai. Kaip tik į tą 
pusę, kur buvo Pačiaupio namai. /bus daugiau / 

kviečių. Nuo stogo skliauto nusileidžia pora balandžių ir 
jie kartu su vištoms lesa pabertus grūdus.

Lenkas kaž kam tai pamoja ranka ir nueina į savo palė
pę tvarto gale. Jį nuseka šuo. Ginklininkas juokiasi iš jo 
keistų manierų ir rodo pirštu į galvą, kad jam nevisai tvar
koje. Gal dėl to jis ir nesijaudina dėl artėjančio fronto, gal 
dėl to jį ir paliko ūkio šeimininkai, nenorėdami pasiimti 
kariu su savim ?. . .

Grįžtant mums iš darbo visai netikėtai, plyname lauke, 
mus užklumpa rusų lėktuvas,., kuris išniręs iš po debesų, 
gal tik poros šimtų metrų aukštyje, puola mus ir paleidžia 
kulkosvaidžio seriją, kuri tik per dvidešimt metrų nuo mū
sų dešinėje nuakėjo sniego pusnynus.

Mudu su Albertu metamos į pasitaikiusio griovelio uždan
gą, paskęsdami iki juostos sniego pusnyje. Lėktuvas taip 
netikėtai pasirodė, taip netikėtai pradingo žemų debesų 
arėtume. Džiaugiamės išvengę netikėtos nelaimės.

Šiaurėje vakaro sutema skęsta šiurpiame žemės virpėji
me. Fronto katilas konkuliuojančiai verda artėjančios nak
ties tamsoje. Į aerodromą atvyko sprogdintojų “komanda, 
kuri paruošia sprogdinimui bombas. Visa kontrolė jų ži
nioje. Iš virtuvės išmontuojami katilai ir išvežami į gele
žinkelio stotį. Išgabena ir sandėliuose buvusias maisto at
sargas. Mums išduoda sausą maisto davinį trims • dienoms. 
Slapčioms ąpsirūpinam duonos atsarga. Su Varnagės žinia 
atidengtam šalia barako esantį bulvių kapčių, prisinešam jų 
ir verdam, norėdami sutaupyti gautojo maisto davinį.

Sausio dvidešimt .ketvirtoji. Per naktį trukusi artileri - 
jos kanonada ir įkyriai puolančių blakių antpuoliai neleido 
sumerkti aKių. Blakės, matyt jausdamos mūsų greitą išvy
kimą mus atakuoja, krisdamos nuo lubų. Neturime priemo
nių nuo jų apsiginti, jų randasi net mūsų milinėse.

Nors ir skubiai traukiamės, bet nuo darbų nepaleidžia
mi iki paskutinės valandos. Mudu su Albertu ir vėl pasky
rė pas Ginklininką. Vykstame ir galvojame, kągi mes tenai 
turėtumėm dirbti, juk praėjusią dieną viską ten supakavo
me ir išvežė, rodos nieko nebeliko. Brendam tiesiai per 
laukus, prisilaikydami krūmokšniais apaugusios lauko lini
jos. Vakarykščios pamokos pamokyti, budriai sekame de
besuoto dangaus prošvaistes, kad ir vėl mūsų netikėtai ne
užpultų rusų lėktuvas.

Stora, suledėjusi sniego pluta lūžta po mūsų kojom, šal
tas lygumų vėjas galanda apšarmojusius veidus. Iš po krū
mokšnių išgąstingai pakyla iš.baidytų kurapkų pulkelis. Ne
toli lėkusios, jos vėl nusileidžia prie sniego sunešto vėpu- 
tynų. Jos įdomiai drąsios ir nebailios, nebijo žemę drebi - 
nančių smūgių, o nusigando mūsų žingsnių. Mums mito - 
lūs, jos vėl pakyla ir grįžta į krūmokšnių užuovėją.

Kas joms — kai čia ims kristi sunkūs švino sviediniai, 
jos pakils, palauks, ir vėl sugrįž ieškoti užuovėjos /b.d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
SPAJUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE//ii

MINI RADIO IR TELEVIZIJOS 
DIENAS

Vilniuje Akademiniame 
Dramos Teatre buvo su
rengtas Radi jo Dienos minė
jimas.

1957 m. balandžio 30 d. iš 
Vilniaus pirmą kartą įsižie
bė televizijos ekranai,taigi 
sueina 25 metai.

DAR VIS TRŪKSTA
PAŠARU

Ignalinos apylinkės gy - 
ventojai negauna nusipirkti 
kombinuotojų pašarų už par
duotą pieną ir kiaules.Nie
kas negalėjo duoti jokio už
tikrinimo, kad kada jų atga
bentų. Nukenčia gyvulių pe - 
nėjimaSjSU ūkiu sudarytas 
sutartis sunku išpildyti.

«
SVEČIAVOSI ČEKU VERTĖJAI

Kaune lankėsi čekų vertė
jai J.Kabyček ir L.Dvoržak. 
Pirmasis yra žymus lietuvių 
poezijos vertėjas į čekų kal
bą. Svečiai aplankė Litera - 
tūros ir M.K. Čiurlionio mu
ziejus, susitiko su rašytojais

Rašytojų Sąjungoje buvo 
tariamasi apie tolimesnę če
kų ir lietuvių literatūrinių 
ryšių vystymą.

IŠSKIRTINAS AKTORĖS 
VAKARAS

Meno Darbuotojų Rūmuo
se, Vilniuje aktorė Irena 
Leonavičiūtė patiekė kūry
binį vakarą. I-oje dalyje ji 
skaitė Maironio, J. Baltru
šaičio, V. Mačernio, J. Degu
tytės, M.Martinaičio poeziją. 
'Įspūdingai nuskambėjo Vaiž
ganto ” Dėdės ir Dėdienės" 
epizodas.

Antroje programos dalyje 
aktorė supažindino su Jean 
Cocteau vieno asmens teat
rine pjese "Abejingas gra
žuolis".

Teatrologė I. Aleksaitė 
supažindino klausytojus su 
aktorės Irenos Leonavičiū
tės kūrybiniais atsiekimais.

PENSININKAMS ŽINOTINA
Centrinis Valstybinis Ar

chyvas Vilniuje, Mindaugo 
gatvėje saugo duomenis sa
vo archyve apie darbininkų 
ir tarnautojų išdirbtą laiką 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Kai reikia gauti senatvės 
pensiją ir žmogus neturi rei
kiamo darbo stažo prie rusų 
santvarkos, archyvas išduo - 
da tuos saugomus doku me a - 
tus. O gal kai kam tie dou - 
mentai ir nenaudingi... Ką 
tada?

KODĖL TAIP KRINTA
GYVULIAI ?

Iš Kėdainių rajono kolūkio 
raštu skundžiamasi vietinė
je spaudoje, silosuose lai - 
komas pašaras skleidžia ne
paprastai bjaurų kvapą ir 
niekas dėl to nesirūpina, kaip 
nesirūpina ir penimų gyvu - 
lių patalpomis. Kiaulių tvar
te drėgna, varva ir nuo lubų; 
ir nuo sienų.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

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

8 vai. vakaro.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namu ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

Donaldui D.: 661 — 1733.

I
1982. VIJO

KAUNE MAIRONIO PAMINKLAS PRIEŠAIS LITERATU - 
ROS MUZIEJŲ. Jaunieji dailininkai paišybos pamokos me-
tu pasirinko šį vaizdą pratyboms,.

Šiemet sueina 50 metą nuo didžiojo dainiaus mirties. KReK/I 
VEIDRODž/M

KAUNO STEIGIAMASIS SEIMASPernai krito 57 veršeliai 
ir 452 įvairaus dydžio kiau - 
lės. Nekrito tik tie, kurie 
turi rūpintis ūkio sąlygų pa
gerinimais ir gyvuliams, na 
ir žmonėms.

AR UŽTENKA TIK
SĄŽININGO KONTROLIERIAUS?

Praeitų metų pabaigoje A- 
lekniškių bendraūkyje lankė
si liaudies kontrolieriai „Su - 
sidomėjimas dar labiau su
stiprėjo, kai pamatė, trąšų 
krūvas supiltas į klojimus , 
kurių stogai kiauri, sienos 
sklylėtos, durys neužraldn - 
tos. Pačios trąšų rūšys su
maišytos, o buhalterijos dar
buotojai nei agronomai net 
negalėjo pasakyti, kiek tų 
trąšų ūkyje randasi.

DAUG BROKO STATYBOJE
Neaišku,ar dauguma šia - 

tybinio broko papuola į kai - 
mus, o miestiečiai, ypač 
"broliškieji mokytojai" gau
na pirmos eilės medžiagas , 
bet Joniškyje nauji namai 
pasižymi gausiais brokais .

Kaip rašo, namai būtų pa
togūs, bet rūsių blokai sudė
ti kreivai, tarp blokų vėpso 
plyšiai, nes netinkamai už
tinkuoti.

Tokie gatavų dalių suren
kami namai turi ir vandeniui 
nutekėti nuo stogų vamzdžius. 
Tačiau kitų vietovių gauna
mos dalys tų vamzdžių ne
beturi ir vanduo patenka į 
rūsius.

Kambariuose irgi dažnai 
vėdinimo grotelės taip sudė
tos, kad vienų negalima ati
daryti, kitų - uždaryti.

VIENA GERIAUSIU KNYGŲ
APIE ŽEMAITE

"Pergalėje" nr.l rašoma, 
kad viena geriausių 1981 m. 
pasirodžiusių knygų esanti 
Bitės Vilimaitės "Vasaros 
paveikslėliai". Joje randa
si 28 pasakojimai.Įdomiau - 
si apie rašytoją Žemaitę , 
naudojant autentišką doku
mentinę medžiagą.

1920 m. GEGUŽĖS 15 d., Kaune susirinko STEIGIA
MASIS SEIMAS, nustatęs jaunutės Lietuvos Respublikos 
pagrindus ir priėmęs labai svarbų ŽEMĖS REFORMOS 
ĮSTATYMĄ. Buvo priimta ir paskelbta LIETUVOS KONS
TITUCIJA ir visa eilė svarbių įstatymų. 1922 m. buvo 
įvesta SAVA LITO VALIUTA.

1922. II. 16 atidarytas LIETUVOS UNIVERSITETAS. 
Kaune posėdžiavo visi Lietuvos seimai.

1926 m. Kaunas tapo Lietuvos bažnytinės provincijos 
centru ir arkivyskupo būstine.

/iš B. Kviklys "Mūsų Lietuva"/
FATALIŠKAS PRŪSU LIKIMAS

J. Valiūnas
Gausinga ir narsi prūsųtau 

ta buvo užkariauta vokiečių - 
kryžiuočių, kaip kalavijuočių 
buvo užkariauti kuršiai, let- 
galiai ir estai. Tautų užkaria
vimas, įvjrkdytas 13-me am
žiuje, nereiškė jo genocidi
nio išnaikinimo, ką parod< 
estų ir susiformavusi latvių 
tautos. Būtų išlikę ir prūsų 
giminės, jei ne garsus 
m. Durbės mūšis. Jis pasi
žymėjo kariaujančių skaitlin- 
gumu, — po apie 3000 kiek
vienoje pusėje, vadinasi, tiek 
buvo žemaičių ir tiek vokie
čių (kryžiuočių ir kalavijuo
čių) ir jų sąjungininkų, kurių 
tarpe buvo ne tik kuršiai, bet 
taipgi prūsų giminės.

Z. Raulinaitis knygoje"Dur- 
bės mūšis" rašoma, kad tame 
'haūšyježemaičiams jį laimė
jus smarkiai nukentėjo seni - 
bai, pomedėnai, varmiai, na- 
tangai ir kiti jame dalyvavu - 
šieji (vokiečių pusėje; J. V.) 
prūsai". Todėl tenka daryti 
išvadą, kad nors prūsai ir 
buvo kryžiuočių užkariauti , 
bet jie nebuvo išnaikinti ir 
jie būtų išlikę, jei ne Durbės 
mūšis. Minėtoje knygoje Rau
linaitis pažymi Durbės mūšio 
pralaimėjimo padarinius vo
kiečių Ordinui. Prūsai pama
tė, kad kryžiuočiai nėra ne
nugalimi, ir neužilgo po to 
mūšio prasidėjo masinis prū
sų sukilimas, ti’ukęs 14 me
tų (iki 1274 m.). Nelemtu su
tapimu, prasidėjus tam le
miamam prūsų sukilimui, ne
užilgo įvyko Mindaugo tragiš
ka mirtis 1263 m. Sekančia
me dešimtmetyje nebeliko 
tvirtos, Lietuvą vienijančios 
rankos, taipgi neatsirado to-

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tek: 669—8834

kio masto kario ir diplomatę, 
kokiu buvo Mindaugas. Gal 
tas prūsų sukilimas, jei dar 
būtų gyvenęs Mindaugas ir jei 
prūsų sukilėliai būtų sulaukę 
iš jo karinės pagelbos, gal 
jie su lietuviųkariųtalkinin- 
kų pagelba ir būtųlaimėję tą 
sukilimą ?

Prūsų sukilimas buvo sa- 
1260 votiškas "va bank''prieš tech- 

niškai ginkluotus tobuliau ir
geriau paruoštus Ordino ka
rius. Juk po Durbės Mūšio 
buvo tuojau sukilę ir kuršiai, 
žiemgaliai, estai. Žiemga
liai, anot Raulinaičio, buvo 
nukariauti tik po 30 metų(12 
90 m.), bet šios tautos, kad 
ir pakartotinai nukariautos 

-(atseit, numalšintos),.nebu
vo išnaikintos. Deja, su prū
sais įvyko kitaip: nesulaukę 
iš Lietuvos pagelbos, kur ne
liko pastovios valdžios po 
Mindaugo nužudymo, -- ir 
dar be to, prūsų gentims ne- 
visu IOO% sutartinai veikiant 
įvyko baisinga mūsųgiminai- 
čių-prūsų tragedija. Jie buvc 
popiežiaus'skatinamų pakar
totinų pagelbinių naujų karių 
iš Vakarų Europos išžudyti , 
neatsižvelgiant nė į amžių, 
nei į lytį. Kolba baisi dėmė 
anuometiniams krikščiony-

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

TONY LAURINAITIS

ŽVEJU NUOTYKIAI
Vienas "prisiekęs" meškeriotojas pritrūko masalų 

ir pradėjo dairytis aplinkui, už ko čia nutvėrus, nes to
je vietoje labai kibo žuvys.

Staiga netoliese pamatė gyvatę, apžiojusią žiogelį. 
Jis stvėrė gyvatei už galvos, ištraukė iš jos nasrų žio
gelį ir piktai gyvatei supylė į gerklę degtinės iš bute - 
liuko. Gyvatė paleista pradingo žolėse.

Po kiek laiko mešekriotojas pajuto, kad kaž kas 
trūkčioja už kelnių kiškos. Pažiūrėjęs žemyn, pamatė 
tą pačią gyvatę, apžiojusią kitą žiogelį...

o o o
DUETAS

Jaunas berniukas savo kambaryje praktikavosi 
smuiku mokytojo jam užduotus gabalus. Kitame kam
baryje jo tėvas mėgino skaityti laikraštį, atsigulęs ant 
sofos. Tame pačiame kambaryje gulėjo ir jo mylimas 
šuo.

Kada tik sūnus pradėdavo ką nors groti, šuo pradė
davo kaukti- lyg pritardamas smuikininkui. Tėvas ilgo
ką laiko tarpą kentė šią muzikos kombinaciją. Galų ga
le garsiai sušuko: "Sūnau, ar tu negali pagroti ką kitą , 
ko šuo nemoka?"

Parinko V.K
KARYS VISADA PASIRUOŠĘS

Baigęs atostogas, dar šiek tiek girtokas, Australijos 
armijos seržantas grįžo į savo dalinį -sėdo į traukinį.

Važiodamas jis visiems pasakojo apie savo dalinį, 
kuris esąs taip jo išmankštintas, kad pats vienas susi - 
dorotų su visa, kad ir Romelio, armija.

Salia jo tylus sėdėjo to paties dalinio kapelionas , 
kuris norėjo susikaupti ir paskaityti laikraštį. Pagaliau 
jis pavargo nuo tų triukšmingų seržanto gyrimųsi ir pa
kėlęs galvą, pasakė:

- Zinai, seržante, kad aš pažįstu tavo dalinį. Jis 
nepajėgtų kovoti nė su blusa.

Seržantas iš pradžių lyg ir apstulbo dėl tokio iššū
kio, bet greit susitvardė ir, žiūrėdamas kapelionui tie
siai į akis, šūktelėjo:

- Prašau tik paduoti čia blusą’.

bės skelbėjams, kuomet des
peratiškoje kovoje nugalėtos 
prūsų giminės liko visiškai 
nušluotos nuo-žemės pavir
šiaus. Tos žemės, kurioje 
jų tėvai ir protėviai daugelį 
šimtmečių ramiai gyveno. 
Vadinasi, "artimo meilės" 
passKėjai — krikščionys - ne
gailestingai išžudė kadaise 
gausingus ir taikius Perkūno 
tikybos pasekėjus. Lyg kokį 
tragingai žuvusios tautos epi
logą, V. Alantas savo apysa
kose mėgina prikelti iš miru- 
siųpaskutinį prūsą ir jo vaiz
duojamą pasitraukimą iš Prū
sijos, persikeliant gyventi Į 
Lietuvą.

Veltui liesime graudžias 
ašaras dėl tų išžudytų, tat ne
beegzistuojančių mūsų gimi
naičių prūsų, uždengdami akis 
mes į tūkstančius ir vėl tūks
tančius lietuvybei žūstančių 
Amerikos suvirinimo katile 
mūsų išeivių. Prarandame 
čia didelę dalį mūsų jaunimo 
ir nerandame radikalių prie
monių problemai išspręsti . 
Lituanistinės mokyklos bepa
jėgia pritraukti vos mažą da

SIMANAS DAUKANTAS APIE ĄŽUOLUS
Tarp medžių ąžuolas buvo dievams pašvęstas, su ku

rio vyčia /šakele/ nė vieno žmogaus negalėjo tvotų nė jo
kio kaltininko ant jo šakos karti. Patsai tiktai kunigas te
galėjo ąžuolus kirsti kirviu dėl kūrinimo šventos ugnies. 
Dėl to gi neseniai dar galėjo regėti tokius didelius ąžuo - 
lūs Žemaičiuose ir Lietuvoj,kurie rodės patapą atmenan
tys. /Iš 'Darbai. Senųjų Lietuvių ir Žemaičių"/.

MASKOLIŲ DARBAI KRAŽIUOSE
V

" Aštuntoje adynoje iš ryto atjojo kazokai. Palei vals
čiaus kanceliariją sutiko juos policijantas, šaukdamas, kad 
skubintų gelbėti gubernatorių. Kazokai puolė ant švento
riaus, badydami žmones pikėmis, kapodami šoblėmis /kar
dais/ ir nagaikomis; viename akimirksnyje šventorius bu
vo užklotas negyvais ir sužeistais; nė vienas šmotelis že
mės neliko krauju neaplietas. Tuos, kurie bėgo į mieste
lį pasislėpti,kazokai vydamiesi kapojo šoblėmis ir badė 
pikėmis. Daugelį prisivijo prie upės Kražentos, į kurią 
vargšai puolė, norėdami nuo kazokų išsigelbėti, bet ir te
nai smertis jų laukė. Gili Kražanta neseniai dar buvo 
užšąlusi,plonas dar ledas lūžo ir kone visi tenai nusken
do. /Tš "Maskolių darbai Kražiuose" '
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lį priaugančio atžalyno, —gal 
dėl didesnių atstumų ar pa
brangusio benzino, ar dėl lai
ko stokos. Kažin, ar nėra 
Įmanoma organizuoti litua - 
nistinį mokslą ne akyvai z di - 
niu būdu, jį finansuojant mū
sų Fondams ?

Durbės mūšyje, kurį lai
mėjo žemaičiai, daug kraujo 
pralieta žemaičių ir lietuvių 
giminaičių (kuršių,žemgalių 
ir prūsų),bet praėjus 600 su 
virš metų be jokio kraujo pra
liejimo, taigi be mūšio neten
kame kaskart vis didėjančios 
dalies ne tik prieš Pirmą ai’ 
Antrą Pas. Karą mūsų atei
vių, bet ir po Antro Pas. Ka
ro ateivių atžalyno. Todėl be- 
reikalo bandytumėm didžiuo - 
tis dideliu skaičiumi lietuvių 
kilmės, kurie kaskart, ypač 
per mišrias vedybas, vis la
biau atitolsta nuo tautos ka
mieno. Nei entuziazmo, nei 
net paprasto džiaugsmo nesu
kelia manyje žinia, kad JAV— 
se per paskutinį surašymą 
užsiregistravo lietuviais vos 
832,000 ("Draugas" nr. 103- 
V. 14.1982).
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toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame JB M /B A Ji JB 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAlVlA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------—.....-

A. LUKOŠIUS

MOKA: IMA?
14 % už 90 dienu term. ind.
14^2% už 6 mėn. term. ind.
15 % u?. 1 metu term. ind. už asm. paskolas nuo 19 %
13 % už 3 metu term. ind.
14 % už pensijų plana už mortgičius nuo 1814%
14 % uz namu plana
13 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, kelionės 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, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

VASAROS IŠKYLŲ BELAUKIANT

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius 14 %
= 180-185 d. term. ind....... . 14’/2%
E term, indėlius 1 metų...... .15 %
= term, indėlius 3 metų...........13 %
E pensijų s-tą . .................... 14 %
= spec. taup. s-tą 13 %
= taupomąją s-tą 11 %
E depozitų-čekių s-tą 6 %
| DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ..............19 %
E mortgičius nuo ............. 18 1/4%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

ATNAUJINAMA VYTAUTO 
DIDŽIOJO MENĖ

Lietuvių Namų Vytauto 
Didžiojo Menė pertvarkoma 
ir atremontuojama. Darbus 
prižiūri Statybos- Remonto 
Komisijos nariai- O.Delkus, 
B. Jackus ir droE „ Birgiolas.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
CHORAS

išvyko j Rochester, N.Y. 
dalyvauti koncerte, kuris 
rengiamas paminėti 8GG m. 
nuo Šv.Pranciškaus gimimo.

ANAPILIO MOTERlį
BŪRELIS

renka dėvėtus vaikų dra- 
bužius.Juos galima perduo
ti ir Katalikių Moterų D-jos 
skyriui.

JŪRŲ SKAUTU SUKAKTIS
ROMUVOS stovykloje nu - 

matoma atšvęsti Jūrų Skautų 
60 metų sukaktį RUGPIU - 
ČIG 14-15 d. d.

SIBIRINIU TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
vyks BIRŽELIO 14 d., 8 v. v. 
St. Paul Cathedral/Jarvis- 
Bloor/.

KUN. DILYS PASILIEKA 
KLEBONO PAREIGOMS

Lietuvių Evangelikų Diu- 
teronų Išganytojo Parapijoje.

Su reikalais kreiptis: 
18 Lynd Ave.,Toronto, M6R- 
1T7, tel: 588-1130.

PASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL 
PENSININKU NAMŲ 
STATYBOS

Š.m. gegužės 28 d. L N 
Pensini nų Namų statybai 
skirta paskola patvirtinta. 
Paskolą duoda Confedera
tion Life bendrovė su kuria 
pasirašyta sutartis. Namų 
statyba bus netrukus pradė
ta.

Tuojau reikalingas staty
bose patyrimą turįs prižiū
rėtojas, kuris taip pat galėtų 
tvarkyti ir vesti statybos 
sąskaitybą. Darbas apmoka
mas. Rašyti Toronto Pensi- 
ninku Klubo Valdybai 1573

Jau bent keli metai iš eilės 
kaip Toronto Lietuvių Namai 
surengia dviejų savaičių va
saros stovyklas suaugusiems 
žmonėms su šeimoms. Ver
ta pastebėti, kad šitokio po
būdžio stovyklų prieš tai ne
teko girdėti, bent mūsų lietu
vių tarpe.

Tai naujas, įdomus ir dė
mesio vertas užmojis. Daug 
girdime apie įvairias stovyk
las jaunimui, tačiau neper- 
daug ar veik nieko apie vy
resnio amžiaus asmenis. Šis 
sumanymas čia kilo prieš ke
letą metų. Viską apsvarsčius 
ir ypač turint tokias puikias, 
lengvai visiems pasiekiamas 
ir prieinamas savas lietuviš
kas stovyklavietes.

Tiesa, kad daugiau pasitu
rintieji mūsų tautiečiai turi 
ir nuosavų vasarviečių ir 
mielai, ypač vasaromis, į 
jas keliauja. Daugumoje jos 
skoningai, kruopščiai įreng
tos. Vos tik progos sulaukę, 
skuba į tenai, dargi savo kai
mynus, pažįstamus, gerus 
prietelius,nusiviliodami. Vi
sa tai gera, gražu, naudinga 
ir reikalinga, ir mes nesako
me kad to nereikia. Tačiau , 
kaip sakoma, "dar tik viena 
medalio pusė". Turintieji sa
vo nuosavybę gamtoje, savai
me jau daug retesni svečiai 
mūsų bendruose lietuviškuo
se vasaros susibūrimuose, 
įvairių organizacijų rengia
mose gegužinėse, šiaip išva
žiavimuose į gamtą, o dar 
rečiau stovyklose. Turi jie 
ir daug tiesos sakydami kad 
vasaros teikiamais malonu
mais jie ir taip pilnai pasi
naudoja.

O visgi tačiau, palyginus, 
tik mažesnioji dalis mūsiškių 
tokias galimybes turi. Gi pati 
didžioji dauguma, gal veng
dama didesnio darbo,, rūpes
čio, arba ir dėl išlaidų apart 
savo gyvenamosios "gūžtos" 
mieste, nieko jiems priklau
sančio gamtoje nebeturi. Su
prantama ir tai — nevisiems 
tų gražių vietų gamtoje ir dar 
prie puikių ežerų beužtenka.

Aukščiau paminėtos suau
gusių asmenų stovyklos tiks
las kaip tik ir yra duoti pro
gos ir visiems kitiems, besi
domintiems gamta, joje pabu
voti, laisviau, atsikvėpti,kūno 
ir sielos varžtams leisti nuo 
kasdieninio įtempimo atsipa
laiduoti. Tik pagalvokime . 

-Koks būtų tas mūsų bendra
vimas su kitais žmonėmis , 
jis mums visiems pats ge
riausias vaistas sielos ir kū
no žaizdoms gydyti. Niekas 
žmogaus taip neslegia, kaip 
vienatvė, užsidarymas savy

je, vengimas bendrauti su ki
tais. Užsidarymas veda į blo
gą, mus žudantį įprotį — sa
vanaudiškumą, mūsų dvasios 
menkystę. Gamta gi mums 
visiems be galo daug ko turi 
parodyti, tik mums reikia 
stengtis ją suprasti, tinkamai 
joje elgtis, jos nežaloti. Gam
tos meilė — didžiausioji ir 
reikšmingiausioj! šioje že
mėje. Mes — lietuviai nuo pat 
prigimties labai artimai ir 
neatskiriamai su ja suaugę , 
susirišę, gyvybėms palaikyti 
jos sultimis maitinamės.

Neapgaudinėkime patys sa
vęs, sakydami: ką gi aš tenai 
veiksiu, ka ta gamta man 
duos ?

Šios vasaros TL Namų šei
mų stovykla prasidės 1 i e p.o s 
mėn. 24 d. ir tęsis dvi savai
tes iki rugpiūčio 7 d. Ji bus 
N. Wasagoje, Tėvų Pranciš
konų vasarvietėje, kurią leng
vai galima pasiekti autobusu. 
Maistą joje gamins prityrusi 
šeimininkė Greičiūnienė su 
savo pagelbininkėmis. Išbu
vus vieną savaitę, tai yra sek
madienį rugpiūčio 1 d. ilgo sa
vaitgalio proga tenai dar pir
mą karią įvyks plačiajai lie - 
tuvių visuomenei skirtoji dr. 
K. Bobelio paskaita, o po jos 
solistės iš JAV Krištolaity - 
tės-Daugėlienės koncertas , 
savo, jumoru mus linksmins 
jumoristas Vitalis Žukaus - 
kas. Stovyklauti pasižadėjo 
ir Sibiro kankinys J. Kreivė
nas. Chicaga jau pranešė kad 
ilgo savaitgalio proga iš ten 
atvyksta lietuvių pilnas au
tobusas.

Šeštadienį, liepos 31 d. To
ronte įvyks Varpininkų L. V. 
Liaudininkų Sąjungos atstovų 
suvažiavimas, kur jie turės 
įvairius savo organizacijos 
pasitarimus,© sekmadienį jie 
atvažiuoja stovykloj,kur pro
grama bus skirta plačiajai 
visuomenei. .

Stovyklaujančių patogumui 
kas panorės pats sau gamin
tis kepsnius (barbėkiu) užsa
kytas ir bus įrengtas lauke 
specialus pečius.

Tikri gamtos mylėtojai štai 
ką sako? "Visai nesvarbu kad 
bebūnant gamtoje užklupo aud
ros, sušlapau kaip šunelis ir 
net virpėjau — nesigailiu nie
kados kad jon pakliuvau. Kaž
kokia magiškoji jėga traukia , 
vilioja, tiesiog šaukia mane 
gamton. Kodėl taip yra —ne
žinau ir neturiu žodžių tam 
paaiškinti".

Dėl informacijų rašykyte 
ar skambinkite Lietuvių Na
mai I573 Bloor Street West, 
Tel: 532-3311 arba vakarais- 
V. Kulnys -769-1266.

f (f W V * Komercijai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency LU. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Bresher-Banaskai INSURANCE AGENCY LTD.

Vi^tElnf'draude • VALTERIS DRESERlS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 8 Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

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
LIEPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje ,

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

Tel. 533-3531

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

IR

Simons
Travel

kviečiame keliauti
KARTU 1982

ENU LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

13 DIENU SU
GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3 
GEGUŽES 27- BIRŽELIO *0 
LIEPOS 8-22

GIMINĖM Į
LIEPOS 15-29 
RUGPJŪČIO 12-26 
RUGSĖJO 2-16

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

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

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui i Lietuve ir iš Lietuvos, 
Nuperkama Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus paaei daui amus 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. Romonis
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis

-(213)664-0791 - namu;
2385 Dundas St W , Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX: 06-986766 5T0R
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI

Kelioniu biuro šovini nk ai — AUDRON Ė i r VYT AS SIMINK EVICI Al 

(KeHoniu biuro registracijos numeris — 1835961)

GERAI PAVYKO PAVEIKSLU 
IR KERAMIKOS PARODOS

Anapilio Parodų Salėje 
gerai pavyko Algimanto 
ZUBRICKG iš St.Catharines 
ir Gražinos BALSIENĖS 
tapybos ir keramikos paro
dos.

Parodą surengė Anapilio 
Moterų Būrelis. Paroda bu
vo labai gausiai lankoma ir 
nemaža darbų nupirkta.

Bloor St. West,Toronto,Cnt . ko pasirodymai, kuriuose
M6P 1A6 apba kreiptis tele
fonu 242-4543,H.Adomonis .

Klubo Valdyba

dalyvavo apie 60 tautybių.
Lietuviai ir estai buvo 

bendromis jėgomis atidarę

st.catharines
ST. CATHARINES, Ont 
įvykusiame TAUTYBIIT 
FESriVALYJE, kuris pasi
baigė birželio mėn. 6 d., vy-

OPEN HOUSE Multicultural 
Centre. Lietuviams atstova
vo šauni mergina Rasa 
ZUBRICKAITĖ, "Miss Li - 
thuanian Community" šventės 
atidaryme, parade ir Festi
valio metu.

6 psl.

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NOTI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK 1 LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIEN[ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir * 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

suteikia daugelis Ontario 
ūkininkų miestų mokiniams. 
Dažnas jų turi pirmą progą 
pamatyti, kad pieną gamina 
ne elektroninės mašinos...

Nuotr: Ontario Ministry of Agriculture and Food

NEPRIKLAUSOMA LIETU A

6
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosavuose namuose —

KOOPERATYVAS

. HAMILTONO LIETUVIU 
KREDITO

830 Main St. East 
L8M 1L6

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME VZ: IMAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6% nekiln. turto pask. 18%
santaupas 12% asmeninės paskolas 20%
term, dcpoz. 1 m. 14%%
term, depo/ 3 m. N< nok.ma gyvybė, ir o«m. potkolų drauda,reg. pensijų fondo 14% ,.90 dienu depozitus 14%% Nemokoma, pitno, žekių porornov.mo,.

DARBO VALANDOS- pirmodienientois — k etvirtodi^ni oi s nuo 10 'ki 5 vol. 

pehk t cd < er i oi , nuo 10 iki 7 vol. še it adieni ai s nuo 9 iki 12 vol.

L i epe s — fugp • u<? ic men. 4 e št odi r ni ai s uždaryta.

TALKA

Hamiltone per Vysk. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS mokslo metų užbai
gimo iškilmę Mokyklos globėjas prel. J.Tadarauskas įteikia dešimtokei Danai Skve- 
rec kaltei Mokyklos baigimo pažymėjimą. Šalia - Mokyklos vedėjas K. Mileris .

Nuotr: J.Miltenio

MERGAIČIŲ CHORAS "AIDAS" 
TURI NAUJA^ VADOVU
.i Mu.z. D. DEKSNYTĖ-PC- 
WELL perėmė Hamiltono 
Mergaičių Choro vadovavi - 
mą. Ji yra labai veikli mu 
zikiniame lietuvių gyvenime 
- vadovauja Hamiltono A V 
parapijos chorai, Toronto 
Lietuvių Namų Moterų Bū - 
relio dainos vienetui ir pa
ti dainuoja "Volungėje ".

BAISUSIS BIRŽELIS IR
VISI SIBIRO TREMTINIAI

minimi BIRŽELIO 13 d., 
AV bažnyčioje specialiose 
pamaldose, 11:30 vai.

KLBHamiltono Apylinkės 
Valdyba organizuoja Lietu
vių Pavilijoną Tautybių 
Festivalyje. Jis rengiamas 
tradiciniai kasmet, GAGE 
Parke, LIEPOS 1-4 d.d.

LIETUVIŲ KOOPERATYVAS 
"TALKA" LAIKOSI TVIRTAI

Balandžio mėnesio balan
są TALKA baigė $ 14. 381 . 
321 balansu.Asmeninių pa - 
skolų išskolinta $703.789, 
o nekilnojamo turto paskolų 
$ 9.910.386.

$ 1.50 kelnes 
pristatantHour

Service

SKAMBINKIT* 31 fii M skambinki i . Sb B hb

NETTOYEURS CLEANERS 
365-7146 
7H1-A CIMTSME

ir atsiimant

įDMfS

1982. VI. 10

TALKA šiuo metu turi 
2035 narius ir 510 skoli
ninkų. ) ,

Valdyba paskyrė Hamil
tono Lietuvių Šeštadieninei 
Mokyklai mokslo metų už
baigimo proga $500.

STAIGMENOS POBŪVIS
Gegužės 23 dienos sekma

dienį, Bronei'ir Broniui Vens- 
lovams, jų namuose buvo su
rengta staigmena — pobūvis, 
jųjų 20 metų vedybinės su
kakties proga. Juodu gyvena 
Stoney Creek miestelio ribo
se, versdamiesi nuosavu ir 
gražiai įrengtu moteliu -var
du "Cherry Beach Motel" 
Rengėjų nustatytu laiku, jų 
kieman pradėjo suktis viena 
po kitos auto mašinos.

Svečiams pradėjus rinktis 
į jų namo kambarius, šeimi
ninkų nerasta. Juodu buvo 
surasti motelio kambariuose, 
ruošiant juos naujiems pake
leiviams. Pamatę tiekdaug 
neprašytų svečių, buvo labai 
nustebinti. Paaiškėjus jų at
vykimo tikslą, šeimininkai 
skubėjo į savo kambarius 
persirengti. Taigi, staigme
nos rengimo paslaptis buvo

a

365-1143
4<s-w« m t.

766*2667
nmauam

BRIUSELYJE PAGERBTI EVANGELIKU kun. Fr. SKĖRYS IR 
BROLIAI MARIUS ir EDUARDAS DRESLERIAI

Tarptautinis Viešosios Nuo- Tas knygas galima užsisaky
mo lės Tyrimo Institutas (AW 
MM) savo metinį kongresą 
pravedė š. m. balandžio mėn. 
30 — gegužės 3 d. d. Briuse
lyje. viešbutyje "Novotel " 
prie aerodromo.

S. m. gegužės mė.n. 2 d. Kon
grese buvo pagerbtas evange
likų kunigas Fr. Skėrys už 
straipsnį "Joninės — senoji 
lietuvių tradicija”, kuris bu—, 
vo išspausdintas Lietuvos vo
kiečių žurnale "Die Raute" 
Nr. 3,1980. Už tą straipsnį 
jam suteiktas diplomas ir 
AWMM autoriaus premija 
'1982 m.

Taip pat buvo pagerbti bro
liai Dresleriai už savo spaus
tuvėje mokiniams išleistas 
matematikos knygas. Užtai 
jiems buvo įtektas diplomas.

išlaikyta šimtaprocentiniai. 
Suneš,us į vidų yięšnągęi 
skirtus reikmenis ir visiems 
susirinkus į kambarį, staig
menos vadovas A. Juraitis 
pasveikino ir įteikė dovaną 
visų svečių vardu. B. ir B. 
Venslovų sūnus Algis įteikė 
savo asmenišką dovaną ir gė
lių. Toliau sekė linkėjimai, 
sugiedota Ilgiausių Metų ir 
pakelti tostai jų garbei ir 
sveikatai. Dar sveikino A. 
Jankūnienė ir Z. Pulianaus- 
kas.

Po oficialiosios dalies, vy
ko vaišės svečių atvežtais 
gaminiais. Maloni ir drau
giška viešnagė užtruko iki 
vėlaus laiko, kurį prailgino 
p. Kriaučiūno iš Lietuvos tu
rima armonika. Staigmenos 
iniciatorė ir rengėja buvo J. 
Kamaitienė. Svečių sukvietė 
per 50 asmenų. Zp.

MERGAIČIŲ CHORO "PAVASARIS
VADOVŲ PASIKEITIMAI

PAVASARIO vadovė muz. 
Seselė Teresė iškeliama iš 
Montrealio į Putnamą.Mer- čius.

GŪY S 
RICHARD 
ROOFER------ COU VRCUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD • 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo* atl iek o sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Coūvertures de tous genres — All kinds of roofing 
7725, George*  La Salla

ti per knygynus ar tiesiai šiuo 
adresu:

Marius Dresler, 
Johannisplatz 18,D~8OOO 
Miiichen 80, arba 
Eduard Dresler, 
Ferdinand Koltellstr. 1O, 
D-8O13 Haar. W. Germany. 
Kas yra Tarptautinis Vie

šosios Nuomonės Tyrimo Ins
titutas (AWMM) ? Jau pats 
pavadinimas sako, kad jis yra 
tarptautinis. Turi 100,000 
narių 88 valstybėse, visuose 
penkiuose žemynuose. Jo 
centras ar būstinė yra Buchs 
(Šveicarijoje) ir Bertrange 
(Luksenburge). Šitame kon
grese dalyvavo šimtas su vir - 
šum asmenų iš 20 valstybių 
jų tarpe 6 lietuviai: Marius 
D r e s 1 e r i s su žmona 
Kristina, gi m. Žutau
tai t ė' (baigusi Vasario 16 
gimnaziją ir dabar germanis
tikos mokytoja valstybinėje 
gimnazijoje prie Mu/icheno) , 
Eduardas Dreslerissu 
ž m o.i a Aurelia, g i m. 
Petrauskaitė prieš me
tus atvykusi iš Lietuvos, ir 
k nn. F r . Skėrys su ž mo 
na A n e 1 y z e, Kon graso kai - 
ba buvo vokiečių. Įteikti dip - 
lomai 50 asmenų.

Programa buvo labai plati 
ir sudėtinga. Šiame trumpa
me straipsnyje neįmanoma 
viską aprašyti. Suvažiavimo 
profesoriai, daktarai, gydy
tojai, mokslininkai, inžinie
riai, pedagogai, kunigai, po
etai, rašytojai, menininkai , 
karininkai, spaustuvių ir lei
dyklų savininkai, rangovai ir 
1.1.

PRAŠOME REGISTRUOTI VAIKUS fl IETU VISKĄ MO
KYKLĄ JAU D A B A R. Kreipkitės i Mokyklos Vedė
ją Mon’ką J o n y n i e n ę tol: 489 -2106„ SUTEIKITE 
SAVO VAIKAMS PROGOS GERAI PRAIEiSTi ŠEŠTA -
DIENIO PRIEŠPIETĮ, SUSIDRAUGAUTI SU LIETU - 
AdAlS, PAGERI NTI LIETUVIU KALBĄ,.

PAVASARIS yra užsirašęs 
dalyvauti ir VI-joje Dainų 
šventėje, kuri įvyks kįtais

gaitės savo vadovę buvo pa
malusios ir jos iškėlimą la
bai apgailestauja.Sės.Tere
sės nuoširdumas jas gražiai 
jungė į šį neseniai suorgani
zuotą dainos vienetą. Per 
trumpą, vos dvejetos metų 
laikotarpį, PAVASARIS pa
darė tokią pažangą, kad jau 
daugelį kartų koncertavo 
mūsų kolonijoje, girdėdavo
me mergaites giedant 1G v .
mišiose A V parapijoje, da - 
lyvavo PAVASARIS etninių 
grupių varžybose, koncertą - 
vo Putiname.

Rugsėjo pradžioje PAVA- 
saris ruošia savo mielai va
dovei atsisveikinimo popietę, 
kurioje galės dalyvauti ir vi
si montrealiečiai. Daigiau 
žinių apie tai bus paskelbta 
vėliau.

PAVASARIS yra pakvies
tas dalyvauti į Brockville, 
Ont. miesto 150 metų sukak
ties minėjimą, kur vyks et
ninių grupių festivalis.Tam 
pasirodymui vadovaus nau
jasis vadovas muz.dirigen
tas Aleksandras Stankevi -

Balandžio 30 d. po pietų įvy
ko susipažinimas ir dalyvių 
pristatymas bei laisvas pasi
kalbėjimas. Vakare preziden
tas dr. Hans Fielitz pasvei - 
kino visus suvažiavusius ir 
po to vyko iškilminga vaka
rienė.

Gegužės 1 d. pnešpietįvy- 
ko tik Tarptautinės viešosios 
nuomonės tyrimo instituto 
(AWMM) narių susirinkimas 
darė ataskaitas už 1981 m. ir 
buvo renkami ar perrenkami 
nauji Valdybos nariai, kont
rolės komisijos, patarėjų , 
ekspertų ir Kiti organai. Po 
to įvyko iškilmingas posėdis 
ir jame prezidentas dr. Hans 
Fielitz pristatė dalį premi- 
juotojų, perskaitydamas laud- 
atio ir įteikdamas diplomus. 
Po pietų dviem autobusais ke
liavome po Briuselio miestą. 
.Vakare vyko koncertas.

SeKmadienį, gegužės 2 d. , 
inž. Ernst Hochberger rodė 
skaidrių ir aiškino apiePres 
sburgo (Bratislavo miestą ir 
apylinkes tarp Alpių ir Kar
patų kalnų1.. Heinrich Heeger 
rodė skaidres ir aiškino apie 
vokiečių šriftus nuo spaudos 
atradimo. ( Johannes Guten
berg 1450 m.) iki šių dienų. 
Prof. dr. Alfred Guggenberger 
rodė skaidrių ir darė praneši
mą apie "Dvi dešimto amžiaus 
’ikonas’.1 Prof. dr. Florian 
Muller skaitė paskaitą apie 
vokiečių gyvenvietes prie Juo
dųjų Jūrų. Ta tema jis yra iš
leidęs gana storą knygą.

Po pietų įvyko antras iškil
mingas posėdis ir čia kun. Fr. 
Skėrys skaitė paskaitą tema: 
"Lietuva - kraštas —gyvento
jai -kalba", "Lietuva - nepri
klausoma valstybė nuo 1918 m. 
vasario 16 ligi 1940 m. birže

metais liepos 3 d.,Chicago- 
je per Pasaulio Lietuvių 
Dienas. J. Baltuonienė
• M. GRINKUS buvo susir
gęs ir gulėjo Lachine ligo - 
ninėje. Žmona Monika buve 
išvykusi pas dukterį ir žen
tą į Ontario.

• TRASIKIS Algis iš Los 
Angeles, anksčiau gyvenęs 
Montrealyje, lankėsi Mont- 
realyje, svečiavosi pas V . 
Jakonius ir kitus pažįsta - 
mus.

• PETRULIENĖ Kazė pra
leido savaitę laiko savo sū - 
naus Edmundo šeimoje To - 
ronte.

Artimųjų būreliui daly
vaujant, buvo pašventintas 
paminklas a.a. Jono Petru - 
lio kapui. Apeigas atliko kun 
Staškevičius.

Minint mirties metines, 
24 liepos, 5 val.p.p.Sv. Ka 
zimiero bažnyčioje bus lai 
komos pamaldos.

ĮSPŪDINGAS MONTREALIO 
"GINTARO" ANSAMBLIO

PLOKŠTELES PRIST ATYMAS 
Birutė Nagienė 

Scenoje buvo įspūdingai GEOGRAFIJOS PAMOKA 
išrisikiavę abu "Gintarai" su ...Mirtie Beach randasi S. 
buvusiais ir dabartiniais jų Carolina valstijoje, o ne Flo- 
vadovais, Plokštelės Leidi- ridoje, kaip buvo parašyta.^..

7 psl.

lio 15 d" ir "Joninės - senoji 
lietuvių tradicija". Jis 20 
valstybių atstovų supažindi
no su Lietuva ir Vasario 16 
Gimnazija. Po to dar įvyko 
trumpesni pranešimai ir ei
lėraščių skaitymai bei dip - 
lomu įteikimai.

Prezidentas dr. Hans Fiel
itz šiais žodžiais pristatė ku
nigą Fr. Skėrį auditorijai: 
(laudacio — Laudation).

Kun igas Fr. Skėrys pager
biamas už straipsnį "Joninės 
— senoji lietuvių tradicija", 
išspausdintą "Die Raute"Nr.3 
1980 m- Kui.Fr. Skėrys ki
lęs iš Klaipėdos krašto, baigė 
Valstybinę mokytojų semina
riją ir 1941 m. repatrijavo į 
Vokietiją. Nedaug iš Jūsų ži
nos, kad Vokietijoje, tiksliau 
pasakius Lampertheim —Hut— 
tenfelde.yra lietuvių gimna
zija su reformuotomis baigiar 
mosiomis klasėmis — veikia 
pagal Baden - Wiirttenbergo 
mokslo programą gimnazi
joms ir veda mokinius nuo 
pirmos ligi devintos klasės. 
Dėstoma lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Šalia mokymo ši
toje gimnazijoje kun. Fr. Skė
rys, kaip šitas AWMM pre
mijuotas straipsnis rodo, dar 
ir rašo. Tas straipsnis: iš
duoda jo mėgstamiausias te- 
mas, būtent — papročiai ir 
krašto istorija. Fr. Skėrys 
yra kunigas, pedagogas, ra
šytojas ir kartu tėviškės bei 
jos papročių tyrinėtojas. Vi
sose keturiose srityse yra 
nusipelnęs. Tarptautinis vie
šosios nuomonės tyrimo ins
titutas "AWMM" nerado ver
tingesnio žmogaus, kuriam 
galėtų būti suteikta ši pre
mija. Dalyvė.

moKomiteto nariais. Jie bu
vo apdovanoti plokštelėmis .

Rasa Lukoševičiūtė da - 
barti nė Montrealio "Gintaro" 
Ansamblio vyr. vadovė tarė 
padėkos žodį muz. Zigmui 
Lapinui -"Gintaro” steigėjui, 
ilgamečiui jo vadovui, net ir 
instrumentų at^amintojui , 
mokytojui ir muzikos har- 
monizatoriui. Jam buvo į- 
teikta dovana. Rasai rožių 
puokštę ir trumpą sveikini - 
mo žodį įteikė Ansamblio 
krikšto tėvas inž. Jurgis Ša- 
blauskas.

Padėkota buvusiems jau
niesiems vadovams Algiui 
Lapinui, Andriui Lapinui ir
nuo pat Ansamblio įsteigimo 
iki dabar .grojusiam, dalyva
vusiam visose išvykose,tal
kinusiam veteranui birbyni
ninkui Gintarui Nagini. Dė
kojo mecenatams ir atvykli
šiems svečiams ne tik iš 
Toronto,bet ir "in corpore" 
"Ramunėlėms" su savo va
dove R.Šiulyte. Buvo pasvei
kintas ypatingas svečias re- 
žisorius J. Jurašas su žmo
na Aušra, kurie buvo atvykę 
iš New Yorko porai dienų į 
Montrealį. Pas veiki no ir en
tuziastingą R.Lukoševičiūtės 
prancūzų mokinių didelę 
grupę, kuri atvyko į koncer
tą.

Visi labai džiaugėsi, tiek 
gintariečiai,tiek visi atvyku
sieji pirmosios GINTARO 
plokštelės pasirodymu ir 
labai įdomiu koncertu.

/pabaiga/
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JAUNAM KOMPOZITORIUI 
EINASI GERAI

Jaunas montrealietis A- 
leksandras Stankevičius- 
Stankey, išleidęs dvi 45 aps. 
plokšteles, vieną anglų,kitą 
prancūzų kalba, pradeda pla
čiau reikštis tos srities mu
zikiniame pasaulyje., Nema
žai jo kūryoos yra girdima 
radijo ir TV reklamose,nors 
pirmieji žingsniai nebuvo 
lengvi <.

Neperseniai pasirodė vėl 
jo muzikos plokštelė ''Keep 
it up", kurioje jis ir dainuo
ja. Plokštelės malonu klau
syti, nes joje nėra ausis 
rėžiančių garsų ar perdėtų 
trankymų. Muzika priimtina 
visiems. Plokštelė išleista

DR. J. MALIŠKA
dantų gydytojas 

144 0 St. Catharine W.
Suite 6 0 0, Montreal, P, Q.
Tel: 866-8235
Namu.: 4 88-8528

Able Record Co.Montrealyje 
ją galima įsigyti plokštelių 
parduotuvėse, Aušros Vartų 
parapijos Kioske, arba tie
sioginiai rašant pačiam 
kompozitoriuūMr, A, Stanke
vičius, 672 Victoria Ave, , 
Westmount, P,(3.H3Y 2R9 , 
pridedant 2 dol,

A, Stankevičius yra anga
žuotas CBC paruošti 36- 
ių dalių komedijos serijai 
muziką. Serija prasidės 
rugsėjo mėnesį, CBC, pa 
vadinimu " Metro - boulot 
do do".

Kaip žinome, jis dirigen
tas ir vargonininkas A V pa
rapijoje ir vadovauja Mont
real! o Vyrų Oktetui.

A „Keblys

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ A

14 10 Guj Si .
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Namu,: 737-9681

I

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9a. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p.ni.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7626 Central St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel: 366 -9 7 4 2 ir 36 5-0 50 5

I

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

L MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sh e r b r o o k S t . W.
S Su i te 215, Montreal, P Q. Tel. 931-4024 g

ADVOKATAS (n

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. , B. c. l. | 

4 Notre Dome E« Suite 504 (r
Montreal, Quebec. H2Y 1B7, Tel: 8 7 8-9 5 34

. - --- -—  - --  — - —=|ji
ADVOKATAS S

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

168 Notre Dame St. E. , Suite 20 5 įO
Tel: 366-2C63E 866 -206 4. K

ADVOKATAS U]

. VICTOR E. RUDINSKAS I
B. Eng., M. Eng. L. L. B. , B. C- L. B

4 701 Bannontyne, Verdun (kampas 2—nd Ave.), Que. H4 G 1E6

Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245 C]

NOTARAS £

J. BERNOTAS I
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, P. Q. (n

Tel :( 5 14) 87 1- 1430. S

Hl NOTARĖ K
§ RŪTA POCAUSKAS |
r5 50 Du Doihaine, He Perrot, Que, H7V5V6 §

fi Res. Tel: 453-9 14 2 N

8 psi,'

EI 19

I JONINES I
EI J&es " is
® JONU , JONIU -PETRU, POVILU Įg

| PAGERBIMAS |
EI š m. BIRŽELIO 27 d. 12 vai. 19
EI 19
oi Aušros Vartų parapijos salėj. is
H PROGRAMOJE: |g

U KETURIŲ SESUČIŲ MUZIKOS KVARTETAS
EI ® Pietūs o Baras, ■ o Loterija 19

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI [g
ĮĖJIMAS: $6.00 - suaug. Įg

EI $ 5.00 — jaun. 19
H L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA §

Montrealio skautai ir skautės kviečia jaunimą dalyvauti 

18-toje skau tiičių 
STOVYKLOJE

BALTIJOJE
• Vyksta: liepos 31 d. iki rugpjūčio 8 d.

prie LAC SYLVERE, St. Donat, Oue.
• Jaunimui ĮDOMI PROGRAMA:A

paskaitos, žaidimai, dainos ir iškylos.
• Kiekvienas jaunuolis — lė laukiami;

kviečiami ir ne skautai.
Dėl informacijos prašome rašyti arba skambinti ;

Sk. Vyčiui Rimui PIEČAIČIUI
6121 La Salle Blvd.
Verdun, Que. H4H 1P7
Tel. (514) 767-8779

L.S.B. ;Kanados Rajonas, 
GELEŽINIO VILKO TUNTAS, MONTREAL

Skautai Vyčiai ruošia metinės veiklos programą savo 
kampelyje, "NL" Redakcijos rūsyje, 1982 m.Montrealyje . 
Sėdi iš kairės: G.Nagys,D. Mališka. R.Piečaitis, L.Staš
kevičius, J. Jonelis, G,Niedvaras, R. Augūnas, A„Piečaitis: 
stovi - G.Brikis, R.Staškevičius. Nuotr: D, Mališka

ATVYKIME VISI Į DOMINION 
AIKŠTE

BIRŽELIO TRĖMIMŲ mi - 
nėjimo proga birželio 14 d. . 
PIRMADIENĮ,?, 3C v. v., prie 
Nežinomojo Kareivio kapo s 
Dominion Square estai, latviai 
ir lietuviai susirenka padėti 
vainiką. 8:15 v. v-ekumeninės 
maldos už išvežtus ir nu - 
kankintus Sibire vyks kaip 
visuomet, Katedroje.

MUZIKĖ SESELĖ TERESĖ 
IŠVYKSTA 1^ PUT N AM A^

Seselė Teresė yra išrink
ta Putnamo Namų viršininke. 
Ji išvyksta rugsėjo mėnesio 
pradžioje. Į Montrealį bus 
atkelta Seselė Palmyra.

PRIMENAME -
Norime pranešti gerb. 

"NL" skaitytojams, kad už 
kiekvieną skaitytoją, kuris 
vėluoja su prenumerata 3 
mėnesius ar daugiau,paš - 
tas reikalauja iš mūsų di
desnį mokestį už laikraš
čio pasiuntimą, nes pagal 
pašto taisykles, toks skai
tytojas laikomas "neregu
liariu". Labai prašome ne
vėluoti su prenumerata 
daugiau kaip 3 mėnesius . 
Asmeniškai siųsti kiekvie
nam pri minimą-"NL" Ad - 
mini st racijai irgi nemažai 
kainuotų ir atimtų laiką 
darbuotojams. Malonėkite 
atkreipti dėmesį į šią ži
nutę. "NL"

G

• Sol.A.KEBLYS, akompo- 
nuojant muz. Aleksandrui 
Stankevičiui, dainuos koncer
te Kennebunk Port , Maine , 
lietuos men. 24 d.

RŪTOS KLUBO IŠVYKA
Autobusas į Kennebunk 

išvyksta birželio 25 d., 
penktadienį, 9 vai.ryto. Visi 
užsiregistravę prašomi su
sirinkti Klubo patalpose , 
pusvalandį ankščiau, 8:30 v.

TRANS QUEBEC SIDINGS
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELI Al, 
APKALIMA! ALIUMINIJUM , PLIENU, PLASTINĖ 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St, Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721—9496

LTD

MIC

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Term. indėlius 1 m. .......15 %
Certifikatus....................15.5 %
Spec. Taupom, s—tas..13 %
Taupymo s—tas .............H %
su apdrauda iki $ 2.000 
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $20,000 ir daugiau 
Čekiut s—tas......................6 %

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. 
Ketvirtadieniais 
Penktadien i ai s 
Sekmadieniai s

3907 A Rosemont

9-3 ------------
12-8 6-8
12-6 12-6

10:15-12:30 ------------

Member

Foto M. L. S.

SI5T EMA

D. N. BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 .............Namu: 737-0844

Tel . Bus: 4 82-34 60
Res. 767-4690

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
in v e s.ta c i j o s JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYYYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H 1 T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 1 20 Hdmų 376 - 3 78 I

Albertos NORKELlŪ N AS, B.A C.S.£„ I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentūra veikia r. u o l 945 gu

gureckas
MENAGER

LEONAS
SALES

Montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ! 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS! 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu Leo GURECKAS

GM

imuu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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