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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BRITAI LIAMEJO 
FALKLANDE

Karas Falkland© pasibai
gė. Sostinėje Port Stanley 
pirmą kartą po 74 dienų vėl 
plevėsavo britų vėliava. Ne - 
laisvėn paimti 16.000 ar
gentiniečių karių.

Gen.Mendez vėlyva laiku , 
birželio 14 d. nutarė oficia
liai pasiduoti priartėjusių 
britų prie Port Stanley dali
nių vadui maj.gen. Moore.

Prieš pasiduodant, arge n- 
tiniečiai sistematiškai api
plėšė 70 namų, matėsi ir ke
letas gaisrų. Kai kurie ar- 
gentiniečiai grąsino savo va
dovams.

Absurdiškos Argentinos 
provokacijos kainavo vien 
gyvybėmis-l.O5O. Žuvo 800 
argentiniečių ir 250 britų.

SSSR TRAMDO IZRAELĮ
Izraelio kariuomenei pri

artėjus prie Beiruto, Leba
non© sostinės, SSSR vyriau - 
sybė pareiškė griežtą pro - 
testą, nes "invazija į Leba- 
noną kenkia Sovietų intere- 
sams"ir Izraelis turįs pasi
traukti.

PLO vadas Arafat ir apie 
6000 palestiniečių teroristų 
sakoma', slapstosi Beirute ir 
paskelbė, kad jokia galybė 
pasaulyje neprivers jų padė-
ti ginklus ir pasidubti.

PLO nepripažįsta Izraelio 
valstybės,© Izraelis -pales
tiniečių autonomijos teisių. 
Ir taip - amžinai-dantis už 
dantį.. „Ar šimtą dantų... ..

ARGENTINOS KARINIAI L ĖKTUVAP'MIRAGE*  TIPO. DALYVAVĘ FALKLANDE

EGYPTO PREZIDENTAS 
ATNAUJINA ARABU VIENYBE «• <

Egypto prezidentas Hosni 
Mubarak lankėsi Saudi Ara
bijoje pirmą kartą po 1979m. 
arabų paskelbto boikoto 
prieš Egyptą, kai jis pasira
šė paliaubų sutartį su Izrae
liu.

Mubarak’as susitiko su 
naujuoju Saudi Arabijos ka
ralium Fahd’u, pareikšti 
užuojautą dėl neseniai miru
sio jo pusbrolio karaliaus 
Khaled.

Šis susitikimas laikomas 
be galo reikšmingu,nes juo 
netiktai efektingai atstatyta 
arabų vienybė, bet taip pat 
konsoliduojamas bendras 
frontas prieš Izraelio bruta
li! Lebanono teriojimą.

POPIEŽIUS LANKĖSI IR 
ŠVEICARIJOJE

Taikos žodį skelbdamas, 
triumfališkai sutiktas Didž< 
Britanijoje ir Argentinoje , 
popiežius -keliautojas Jonas 
Paulius II apsilankė Šveica
rijoje. Jis 12 valandų vizito 
metu Ženevoje vėl pabrėžė, 
kad šiuo metu pasaulyje la
biausiai reikia taikos ir so
cialinio teisingumo. Jis tai 
pasakė tarptautinės darbo 
organizacijos / ILO/ suva
žiavime, kuriame dalyvavo
atstovai iš 148 valstybių.

Atsilankymo proga,Popie
žius apžiūrėjo ir Tarptau - 
tinio Raudonojo Kryžiaus 
vyriausią būstinę.

ŠOKIO MARATONAS BRITŲ KARIAI IŠSIKELIA Į KRANTĄ , PALIKDAMI UŽSIDEGUSĮ SAVO KARO LAIVĄ
TERRY FOX ATMINIMUI

Edmontone dalyvavo apie 
15 orkestrų ir 3.500 šokėjų 
ir šoko 24 valandas be su
stoji rno. Visas pelnas šio '' 
Dream Dance Marathon , pri
simenant Terry Fox , skirtas 
kovai prieš vėžio ligų. Ma - 
ratonas vyko birželio 15 d.

DIDELĖS ANTI-BRANDUOLINIU 
GINKLU DEMONSTRACIJOS

New Yorke, nuo 13 birže
lio 2 dienas vyko didelės de
monstracijos prie Jungtinių 
Tautų Centro ir prie JAV 
vyriausybės pasiuntinybės ,
kuri randasi kitoje gatvės 
pusėje.

Buvo demonstruota miesto 
viduryje ir /galų gale susi
prato’./prie Sovietų Sąjungos 
pasiuntinybės, Prancūzijos,

Britų ir Raud. Kini jos.
Kuomet policija paprašė 

denx>nstrantus baigti eitynes 
. ’ skirstytis, minia neklau
sė. Buvo sulaikyti 1.700 > 
didžiausias skaičius New 
Yorko istorijoje.

Įdomu, kad galų gale kai 
kas suprato, jog JAV- bių 
pastiprintas ginklą vi masis 
vyksta tik dėl Sov. Sąjungos 
akiplėšiško agresyvumo ir 
pavojingiausių ginklų, įskai - 
tant nuodingas dujas, milži - 
niškos gamybos.Pradėta iš
drįsti vis daugiau teisybės

LIETUVIU TAUTODAILĖS INSTITUTAS IŠLEIDŽIA NAUJĄ KNYGĄ

Dali. ANTANAS TAMOŠAITIS paruošė knygą "Lithua
nian Easter Eggs" - Margučiai. Viso 216 psl., su gero - 

mis 1870 iliustracijomis. Teksto su juoda -balta iliustra
cijomis- 80 psl.,139 psl. su spalvptomis iliustracijomis. 
Pagal Lietuvių Tautodailės Instituto sutartį su spaustuve, 
LTI lapkričio mėn.pradžioje jau galės ją siuntinėti kny
gą užsisakiusiems ir platintojams.

pasakyti apie šią "humaniš- 
ką"ir"pažangią"diktatūriš - 
kiausią valstybę ir pagausė
jo demonstracijos prieš pa
grindinį karų kurstytoją-Sov. 
Rusiją.

Tik prez.Reagan’as išdrį
so aiškiai ir tiesiai nurodyti 
agresyviuosius' prievartinius 
So v. Sąjungos planus. Ir tik 
po to Brežnev'as pradėjo 
skaitytis su Amerika ir ro - 
dyti "taikos balandžio" vei
dą. Netgi, neva patys pirmie
ji, sovietai pasiūlė sunaikin
ti visas nuodingas dujas / po 
to, kai jomis užnuodijo vos 
apginkluotus vargšus afga
nus. ../.

Ge.ruoju- Kremlius nesu - 
pranta ir nesuprato, nes vi
si iš ten ateinantys aukštųjų 
idealų žodžiai, kaip praktika 
parodė, yra klastingi. Kai 
tai supras patys valdovai 
Sov. Sąjungoje ir JAV-bių- 
vyriausybės, gal tada prasi
dės šviesos ir pažangos am
žius mūsų planetoje.

PRANEŠA ELTA:

TELEGRAMA JAV PREZIDENTUI JURGUČIŲ REIKALU

VLIKo p-kas dr.K. Bobelis gegužės 21 d.pasiuntė prez. 
Reagan’ui telegramą, prašydamas paremti Amerikos pi - 
liečio žmoną, Mariją Jurgutienę su dukra Daina.

Telegramoje pabrėžia,kad Jurgučių šeimos pastan
gos susijungti trunka jau 8-rius metus ir kad Valstybės 
Departamentas bei Amerikos Ambasada Maskvoje žino 
apie šią situaciją.

PRANCŪZIJA NEPRIPAŽĮSTA PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ANEKSAVIMO

Prancūzų Užsienio Reikalų ministeris Claude Chcj7s- 
son padarė svarbų pranešimą Pabaltijo kraštų reikalu. 
Praėjusių metų lapkričio 18 d. senatorius Jacques Mos - 
sion /Somme/ raštu paprašė patvirtinti, kad Prancūzija 
nepripažįsta Pabaltijo valstybių aneksavimo. Savo atsa - 
kyme Cheysson pareiškė: "Prancūzija nepripažino 1940 
m. SSSR- įvykdyto Latvijos, Estijos ir Lietuvos valstybių 
aneksavimo. Nuo to laiko , Prancūzija nei viešai, nei ty
lomis nepareiškė jokio pripažinimo. Sį nusistatymą 1975 
m.,pasirašius Helsinkio baigminį aktą,patvirtino Res - 
publikos prezidentas, pareikšdamas, jog Prancūzijos po
žiūriu Helsinkyje pasirašyti tekstai neimplikuoja pripa - 
žinimo tokių padėčių, kurių ji nebūtų kitaip pripažinusi". 
Užsienio Reikalų ministerio atsakymas išspausdintas ofi
cialiame žinyne, JOURNAL O FFTCIEL, 1981 m. gruodžio 
17 d.
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Neprikiš
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada!
Por liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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KGB APGAUDINĖJA
M. JURGUTIENĘ

Spaudoje skelbiama, kad 
KGB tarnautojai atgabeno į 
Vilnių iš Maskvos bado 
streiką paskelbusią Mo Jur- 
gutienę, duodami suprasti , 
kad jai ir jos dukrai bus iš
duotos vizos išvykti į Chi - 
cagą pas vyrą ir tėvą muz.A, 
Jurgutį.

Tačiau - išjungė jos tele
foną, pastatė prie buto durų 
sargybą ir pagrasino užda
ryti j kalėjimą jeigu nenu
trauks bado streiko o

Tiek daug valstybės tar
nautojų pluša dėl nieko blo
go nepadariusių dviejų mo - 
teriškių...

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS iŠ 1981 METŲ PELNO 
SUTEIKĖ PARAMA :

4.

LIETUVIU DAILININKU ŽINIAI 
* k-

Bendroji LIETUVIU DAILĖS PARODA šiais metais 
bus atidaryta SPALIO 1d., ČIURLIONIO GALE RIJOJE, Ine. 
4038 Archer Ave.,CHICAGO, Ill. 60632.

Bus skiriamos PREMIJOS: dail. M.Š ileikio- 
$750, - už TAPYBĄ ar SKULPTŪRĄ, Čiurlionio 
G a 1 e r i j o s,Ine. -$ 500, -už kūrinį BET KURIOS 
TECHNIKOS, ir dail. T.P etraičio -$250,- už 
AKVARELĘ ar GRAFIKĄ.

Norintieji parodoje dalyvauti dailininkai atsiliepia 
laiškais galimai anksčiau, atsiųsdami $1O, - registracijai. 
Parodai galima siūlyti iki 1C darbų, IKI RUGSĖJO 1 d ., 
atsiunčiant kūrinių skaidres ar nuotraukas. Chicagos ir 
apylinkės dailininkai gali pristatyti pačius kūrinius. .

Priimtų parodai darbų juoda- balta nuotraukos,tinka
mos katalogui ir spaudai, atsiunčiamos NE VĖLIAU RUG
SĖJO 27 d. Vėliau atsiųsti kūriniai parodoje nebus išsta - 
tyti.

Premijuoti kūriniai paliekami Mene Kūrinių Fonde , 
Nepriklausomai Lietuvai. Kūriniai pristatomi ir grąžinami 
savininkų sąskaita.

Jury Komisija bug paskelbta vėliau.
Lietuviai dailininkai, dalyvaukite karybos varžy

bose'. "Siekite ten, kur vyzdys nepasiekia, laužkitp tai, ko 
protas nepajėgia’."

ČIURLIONIO GALERIJA DAGYS—Medžio skulptūra

w Aitvaras" Toronto Teatras ....... .3 250.00 

"Gintaras" Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblis " 1.000.00 

"Pavasaris" ilontrealio Mergaičių Choras . . . . . " U00.00 

•’Aras" Toronto Lietuviu Vyrxx Choras.................................. " 500.00 

l-iontrealio Vyrų Oktetas.............................................................." 300.00 

"Aukuras" Hamiltono Teatras ................................................ " 250.00 

"Aidas" Hamiltono Mergaičių Choras .................................. " 1.000.00 

"Speak Up" anglų kalba leidžiamas laikraštis ..." L-OO.OO 

"Nepriklausoma Lietuva" savaitraštis ....." 2j.00.C0 

"Tėviškės Žiburiai" savaitraštis ......" IjOO.OO 

Katalikiškai spaudai remti (kronikos) ............................ " 500.00 

Kanados Lietuvių Komitetas Žmogaus Teisėms Ginti " 1,000.00 

"Gintaras" Montreal!© Lietuvių Jaunimo Ansamblis " 1,000.00 

"Vaivorykštė " Montreal!© Tautodailės Vienetas . . ." 150.00 

"Pašvaistė" Londono Lietuvių Choras .................................. " 200.00 

P.L.B. Lietuviškai katedrai- University of Illinois " 1,000.00

Si paskyrimų užšaldyti iki gruodžio men. tuo metu 

Fondo Taryba padarys atitinkamų sprendimą^.

Aukštieji Lituanistiniai Kursai Toronte, dviejų

mokinių mokslo mokestis ( išmokėti rudenį). ..." 6U0.00 

Vasario 16 Gimnazijai Herat! Komisija, išmokėti tie

sioginiai be tarpininkų ...............................................  "2,000.00

"Aušra" Prisikėlimo Parapijos Sporto Klubas " .300.00

"Vytis" Lietuvių Sporto Klubas ................................................ " 300.00

"Kovas" Hamiltono Lietuvių Sporto Klubas . . . . " 300.00

Kanados Lietuvių Sporto Apygarda . . . . . . . " 100.00

"Tauras" l-iontrealio Lietuvių Sporto Klubas . . . . " 300.00

Montreal!© Lietuvių Radio Pusvalandis ....." 300.00

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

VANDUO, VANDUOLIAI, 
BALTO-AISČIAI IR GUDAI

R. BULOVAS (NL. Nr. 21, 
82) tokio straipsnio antrašte 
nori įrodyti keletą dalykų.

Visų pirma,, kad žodis "van
duo" yra kilęs iš "unduo" , 
nes tai pilnai sutinka su sans
krito ir lotynų kalbos žodžiu 
"unda". Išvadoje vanduo- 
Ii ai yra germanai ir tu
rėtų vadintis ū n d u o 1 i a i .

Kiek.tai liečia sanskrito ir 
baltų kalbas, tegul autorius 
pasiskaito "Baltų ir Sanskrito 
Kalbų Santykis". Lotynai, gi, 
kaip ir vėlesni "italai" mūsų 
kalbos žodžius gavo iš et
ruskų (rusenu) ir iš gudų. 
O pats vandens žodis jau bu
vo vartotas Anatolijoje 2000 
m. pr.Kr. , palygink "Lake 
Van (vandens ežeras)!'.

Kas buvo tie" germanai", 
nuo kada tas žodis ir kieno 
naudotas, kokį raštą bei kal
bą jie naudojo, kokius die
vus garoino ir kokius švent - 
kalnius bei šventoves jie star
te prieš krikščionybės atėji - 
mą, tai "mokyklose tikrai ne- 
mokmo".

O kiek tai liečia "ungurį ", 
kuris yra angies ar gyvatės 
pavidalo žuvis, tai tegul iš
aiškina tie niekuomet neeg
zistavę "indoeuropiečiai", ku
rie nori tai sunaikinti mūsų 
kalbą ir kultūrą bei civiliza
ciją, bijodami prisipažinti vi
su tuo, ką jie paveldėjo iš 
"barbar ų". Barbarų, nes mes 
garbinome "gyvates, žalčius , 
rupūžes. . . J ". Sėjome "rei- 
nus žirnius prie Reino upės", 
todėl ji taip Ir vadinama. .. 
Pasistatę būdą prie Dunojaus, 
jauni berneliai pereidavo Ro
mos Imperijos pusėn, prisi- 
gaudydavo vištų, ančių bei 
žąsų ir sugrįžę jas toje bū-

2 psl.

doje pešdavo — nuo to žodis 
Budapeštas J

Antra, straipsnio autoriui 
nepatinka, kad J. J. B. vadi
na baltus "balto-aiščiais". 
nes "mes mokėmės mokyklo
se, kad esame aisčiai, vė
liau tapome baltais". O da
bar tapkime" Balto-Ai šėlais", 
kodėl ne ? Tai naujas kūri
nys, gi kurti ne visi gali ?

Paimkime kad ir žema' - 
čių pavadinimą: Lowlanders, 
Eastlanders, Zhmouds, Tsc- 
hmouds, Zemaičia, Zamoyc, 
Šamai de, "Saracei s "infid
els", '^pagans", etc. Bet 
gražiausias tai lotyniškas pa
vadinimas S a m o g i t i a , t. y. 
žemoji geti ja arba g u d i j a. 
Aukštoji g u d i j a buvo Skan
dinavijos pusiasalyje (kurį 
skandina vėjas, bangos). Mū
sų g e t a i, g o t a i ar g u d a i, 
tai klasiniai"goths"(het, geth, 
hititai, gudai). Jų vardas iš
liko prie Juodosios Jūros, 
kur jie senovėje gyveno. Prū- 
tenio laikais jie atsikėlė į 
Goti jos salą ir vėliau Išsi
plėtė Skandinavijoje. Taip ir 
dar yra išlikę klasiniai pava
dinimai "Gothland, Gothland 
sala, Baltgudija".

Žemaičiai irgi buvo "ger
manai", nes jie kalbėjo danų 
kalbą, ar bent ją suprato. 
Skandinavų sagose (sago, sa - 
ko, pasako). ADAM of BREM
EN sako, Karalius OLAV 
TRYGVASON po "Battle of 
Svold", aplankė Aisčių pa
kraščius norėdamas ten 
skleisti krikščionybę. SNOR
RI STURLSON irgi paliko už
rašus, kuriuose sakoma, kad 
kuomet jis 13-to š. aplankė 
Baltijos jūros pakraščius, jis 
ten rado žmones (Samogit- 
ians), kurie šalia "lietuviš
kos" kalbos suprato ir danų 
(germanų) kalbą.

Nei go tų, nei vanduo lių 
nei rusenu, pavadinimai 
nieko bendra neturi nei su vo
kiečiais (deutschen), nei su 
maskoliais (russki)), nes šios 
tautos dar nebuvo gimusios , 
kuomet mes naudojome šiuos 
terminus. Nesvarbu, kaip va
dinasi. gudai, rusenai ar bal- 
tai-aisčiai ar ar i j a i — ne - 
pagadinsi.

ISAAC TAYLOR "On the 
Origin of the Aryans" priei - 
na išvados, kad lietuviai toje 
šeimoje vaidina pagrindinę 
rolę. Jis sako, kad lietuvių 
kalba yra originali Arijų 
kalba (Aryan speech) ir kad 
lietuviai turi geriausią teisę 
(claim) reprezentuoti origi
nalius Arijus. Nors jis nau
doja ši terminą, bet sako kad 
"these tribes prefer to use 
Aisti an". O J. J. B. naudo- 
ja "Balto - Aisčiai", Arijų 
tikybos tautos.

Autorius • sako, kad Rytų 
Aukštaitijoje seni žmonės 
g u dais vadindavo rusus, 
sakydami ne "prie ruso", bet 
"prie gudo", arba "gudo vai - 
džioje". Tai patvirtina mūsų 
tezę, kad pirmutinis Balto - 
Aisčių arba Arijų bendras 
pavadinimas buvo"het, geth— 
gudai", vėliau "rusenai, etrus
kai", o dar vėliau prie Prū - 
tenio "p-rusėnai", kurie val
dė Gardarikės Gardino Rikiją 
su sostine Kaunogarde-Kije
ve). Vėliau jie buvo sutrum
pinti į "ruthenians", bei ru
senai ir rusai.

Mūsų kalboje dar išliko 
"baltgudžiai, Gudija" arba 
"Baltieji rusai". Aisčiai bu
vo viena iš A i r i j ų tautų, 
vėliau perimta suomių. O kad 
latviai nenorėjo vadintis "bal
tais", tai visai normalu. Jei 
jų poetas RAINIS (° gal kilęs 
nuo Reino "germanas") pa-^-

Toronto Skautu "Rambyno " Tuntas ..............................
U

Toronto Skaučių "Šatrijos" Tuntas .... 

l-iontrealio Geležinio Vilko" Skautų Tuntas . . .

Skautų "Aido" Žurnalui .........................................................

Toronto S. Šalkausko Studentu Ateitininku Draugovė

" .300.00

" 300.00
$ 300.00

" 200.00

" 300.00

Toronto S. Šalkausko Moksleivių Ateitininkų Kuopa . • " 150»00

"Romuva" Stovyklavietės Valdyba ......................................... " 600.00

K.L.B. Švietimo komisijai .... .7,000.00 
Tor. Maronio m-lai, kopijavimo mašinai 500.00 
P.L.B. švietimo Komisijai .... 500»QQ . " 8,000.00

"Baltija" K.L.B. Jaunimo Stovyklavietė Montreal . . " 40Q»Ū0 
"Atžalynas" Kultūrinio l^eno ir Taut.Šokių Gr.Toronto " 2,000.00 

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungą .....•• " 2,000.00 

Edmontono Mergaičių Choras ...................................................... " 300.00 

Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas ........................... " 100.00 

Toronto Lietuvių Senjoru Klubas ... ............................. " 100.00 

Vilniaus Saulių Rinktinė Kanadoje ...... 100.00 

"Volungė1’ Toronto Choras......................................................... " 1,000.00

Dr. J• Basanaviciaus vardo Montreal!© Skautų Vyčių būrelis 150.00

"Tėvynės Prisiminimai" Radio Programa ............................ ” 350.00

Kanados Lietuviu Bendruomenės Kultūros Komisijai . 2j,000.00
c.

’Jinnipego Liet. Bendruomene per k.L.B. Kultūros K-ją. 11 500.00

Iš viso paskirstyta -i) 35-,OIjO.6o

Pasiliko nepaskirstyta V 1,960.00

Priimta pasiūlymas, kad ateityje skirstant pelną, bus teikiama pirmenybe

Kanados Lietuvių Fondo nariams.

siūlęs vadintis "latviais" gal 
nuo deivės L e tone s J), tai
irgi normalu. Kodėl tai nesi- 
vadinti BALTO-AISČIAIS, nes 
visi išpažinome Arijų tiky
bą, ta pačia kalba kalbėjome , 
tuos pačius dievus garbino - 
me, šventkalnius pylėme ir 
statėme šventoves, naudojo
me tą patą ruąraštį (tiek 
Skandinavijoje, tiek "Germa- 
nijoje", tiek p-Rusenu bei Ru
sų kraštuose.*). Tik nebūki - 
me Baltendeutschen ar kitoki

KAS BUVO SKELBTA LIETUVOS STATUTE
III -tarne Lietuvos Statute /15«8 m./ buvo patvirtinta 

atskira Lietuvos valstybinė organizacija. Jame panaikin
ta unijos skelbiama lenkų ir lietuvių teisių lygybė. Kara
lius prisiekė nedalyti žemių ir seniūnijų nei užsieniečiam 
nei Lietuvos kaimynams , t. y. lenkams, o skirti ją vien 
lietuviams, žemaičiams ir rusams - Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės piliečiams. Valdžios pareigūnais galėjo 
būti renkami pavietuose tik tie civiliniai asmenys ir dva
siškiai, kurie turėjo žemės tuose pačiuose pavietuose. 
Tad Lietuvos gyventojai nebuvo tapatinami su Lenkijos 
gyventojais.

išgamos ! J. J.B. /Iš M. Jučas, "Nuo Krėvos sutarties iki Liublino Unijos"/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MAKEDONIJOS KARALIAUS 
KAPAS IR LIETUVIŲ KILMĖ

Petras l N D R E I K A
Kadaise išgarsėjusi Balkanų pusiasalio šalis Make

donija, kuri buvo sukūrusi milžiniško dydžio valstybę, 
šiandieną yra išnykusi ir jos teritorija yra padalinta 
tarp Graikijos, Bulgarijos ir Jugoslavijos. Tik nedidelė 
dalis Makedonijos 1945 m.buvo paskelbta liaudies res
publika, įeinanti Į federacinę Jugoslavijos respublikos su
dėtį,;

Makedonijos imperijos kūrėjai yra karalius Pilypas 
II ir jo sūnus Aleksandras Didysis. Jos pradžia siekia a- 
pie 4CC pr.Kr. istorija yra savita ir nepasikartojanti, 
nes ji apėmė beveik visą anuometinį pasaulį.

Makedonijos praeitimi domėjosi ir dr.J.BASANA - 
VIČIUS, kuris, baigęs Maskvos Universitete mediciną, 
bet nenorėdamas tarnauti caristinei Rusijai, išvyko į 
Bulgariją. Čia begyvendamas susidūrė su ilirų-trakų 
kilmės gyventojais, kurie buvo laikomi makedoniečiais. 
Arčiau susipažinęs su jų papročiais, kalba ir kitomis 
kultūrinėmis liekanomis, jis rado neabejotinų panašumų 
į lietuvi!} papročius ir net vardų panašumą. Jam kilo 
mintis, ar lietuviai nebus kilę iš makedoniečių, kurių 
dalis istorijos slinktyje buvo atblokšti prie Baltijos jū
ros. Šios minties vedinas, dr. J. Basanavičius pradėjo 
studijuoti turtingas užsienio bibliotekas ieškodamas į- 
vairių dokumentų, taip pat be s i gilindama s į ilirų-trakų 
proistorę. Sukaupęs pakankamai medžiagos, jis para
šė nemažai straipsnių-studijų: Lietuviškai-Trakiškos 
Studijos, Trakų-Frygų Tautystė ir Jų Atsikeli mas Lietu
von ir 1.1. Tačiau jam nepavyko įtikinti nei savų, nei sve
timųjų mokslininkų apie lietuvių kiomę iš ilirų ar trakų 
genties.
Trakų- Frygų Tautystė ir Jų Atsikėlimas Lietuvon ir 1.1. 
Tačiau, jam nepavyko įtikinti nei savų, nei svetimųjų 
mokslininkų apie lietuvių kilmę iš ilirų ar trakų gen - 
ties.

Jeigu dr J Basanavičiui būtų pasisekę įrodyti lie - 
tuvių kilmę iš makedoniečių, tai mes galėtume didžiuotis 
Pilypu II ar Aleksandru Didžiuoju ir gal būt laikytume, 
kad jų charakterio bruožai atgimė Karaliaus Vytauto as
menyje, sukūrusiam panašią imperiją nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros krantų.

Tačiau gyvenimas keičia ne tik mus, bet ir istorines 
imperijas, kuriose nenugalimi imperatoriai griūna, o 
o keliasi jų prispaustieji. Sunyko ir Pilypo II įkurtoji 
imperija, o jo kapą vėjai ir gyvenimo įvykiai užnešė už
miršties storu sluoksniu. Net istorikai negalėjo nusta-

ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS [SPŪDŽIAI

Z.PULIANAUSKAS 
rt : . . /tęsi nys/ ,

Monaco yra supama jūros iš trijų pusių ir tik iš vie
nos - Alpių kalnynų. Įvažiavus į jos teritoriją, ant mažo 
žemės pakilimo, tarp gėlių,plevėsavo dvi vėliavos:Pran- 
cūzijos ir Monaco. Netoli jų sukinėjosi policininkas, bet 
mums jis nesudarė jokių kliūčių važiuoti. Privažiavę ar
čiau prie Monako gražių karališkųjų rūmų, apsižvalgėm, 
vaidus užfiksavom foto aparatuose, pavažiavom toliau iki 
karališkojo uosto. Jame stovėjo valstybėlės valdovo ir ki
tų turtuolių laivai.

Matėsi vienas, lotas ir irklinis laivelis. Buvo jau 
tamsus vasaros vakaras,iš toliau sunkiau viską nuodug - 
niai pastebėti. Uostas apšviestas elektros šviesa,bet la
bai taupiai, tad ir visoks stebėjimas skyrėsi nuo dienos 
šviesos apžiūrėjimo. Iš čia vėl grįžome prie Katedros , 
kuri dėl vėlaus laiko buvo jau uždaryta. Iš čia pasukome 
į netoli esantį Monaco miestą. Monte Carlo ir prie gražių 
"ge mb Ii ninku" rūmų autobusas sustojo. Mes, vadovą sek
dami, įėjome į rūmus ir į salę. Milžiniškoje salėje ra - 
dome nemažai svečių. Dalis jų nieko neveikė, tik vaikšti
nėjo, o kita dalis dirbo "išsijuosę" prie lošimo mašinų , 
kiti prie kortų stalų, ir dar kiti lenkė po lašiuką prie 
čia pat esančio bufeto, verčiami liūdesio ar džiaugsmo . 
Mūsų grupės keliautojai apibėgę lošėjų stalus, irgi pra - 
dėjo bandyti savo laimę. Norintieji lošti turi išsikeisti 
prie specialaus kasininko reikiamą monetą po vieną ar 
penias frankus. Tai reikta padaryti Įeinant į pačią lošimo 
vietą. Savo laimę bandžiau ir aš. Mašinon sukišau 21 fr. 
tris kartus. Du kartu niekas neiškrito į lovelį, tik tretį
jį kartą įmetus, lovelin pribyrėjo kinivelė monetų po 1 
franką. Iš karto atrodė, kad labai daug laimėjau, bet , 
pradėjęs skaityti, radau tik 17 frankų. Taigi, prakišau 4 
frankus. Po to daugiau nebandžiau. Mano žmonai irgi bu
vo užėjęs ūpas pabandyti laimę. Na ir pabandė. Mašinon 
sukišo 1O frankų, bet niekas neišbiro. Daugiau ji ir ne
bandė. Iš mūsų kompanijos du vyrai buvo išlošę po 250 
frankų. Geros nuotaikos pagauti, lošė toliau. Rezultate 
taip išėjo, kad pralošė išloštus pinigus ir dar pridėjo nuo
savų po 1OO frankų, tikėdamiesi išlošti ar atsilošti. Žo
džiu, visa grupė mūsų lošėjų pasiliko tik pralaimėtojais. 
Po told os ne sėkmės, mudu su žmona išėjome į kitą kavi
nės kambarį kavos puodeliui. Už puodelį teko sumokėti 3 
amerikoniškus dolerius. Girkšnodami kavą, pasidairė - 
me aplinkui ir priėjome išvados iš matytų dekoracijų ir 
puošmenų, kad čia viskas Įrengta tikrai karališkai: ant 
grindų brangūs kilimai., raudonos spalvos. Geri, minkšti 
baldai. Ant sienų - gerų menininkų paveikslai. Korido - 
riuje kelios brangių suvenyrų parduotuvės. Grįžę lošimų 
salėn, vaikštinėjom stebėdami,kaip kam sekasi. Prie di
delių kortų stalų sėdėjo lošėjai, po 1G asmenų prie sta
lo, vadovaujant vienam "gemblininkui". Prie vienos maši
nos sėdėjo moteriškė ir kaišiojo jon pinigus. Po to jos 
šone iššokdavo keli paveikslai lošimo kortų. Nežinaujko- 
kios tautybės ji buvo, todėl ir nedrįsau klausti kaip jai se
kasi. Kaip ten bebūtų, ten sula nėjantis nematomas vel
niūkštis pakuso pabandyti lošti kiekvieną.
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tyti, kur jis palaidotas: ar Graikijoje ar savo tėvynėje - 
Makedonijoje.

Graikų archeologai Manolis Andronikos , prieš kurį 
laiką pradėjus kasinėti senoviškas kapines,esančias Ver
gina vietovėje, šovė mintis, kad čia galėtų būti palaido
tas ir Makedonijos imperatorius Pilypas II.

Sukaupęs istorines žinias, jis ėmėsi intensyvaus dar
bo, bet iškilęs II-sis Pasaulinis Karas sutrukdė kasinė
jimo darbus. Tik 1976 m. jis galėjo grįžti prie pradėto 
tyrinėjimo, skirdamas atliekamą laiką nuo profesoriavi
mo Saloniki Universitete. Užsitęsus kasinėjimo dar - 
baras, jo draugai dažnai klausdavo:"Kada tu atrasi savo 
kapą?". Atsakydamas, Andronikos atsakydavo, kad bando, 
bet kad dar užtruks nemažai laiko. Tų pačių metų vasa
rą jis užtiko marmuro nuolaužų, kurios jam teikė viltį, 
kad po jomis turėtų būti palaidotas koks nors iškilūs as
muo, nes vandalai paprastai išvarto ir sudaužo žymių 
asmenų paminklus, beieškodami jų kapuose paslėptų tur
tų. Jo išvadomis patikėjo Saloniki U-to Vadovybė, su - 
teikdama jo darbui 1 milijoną drachmų /apie 28.OGC do
lerius/ paramos. Dabar jis galėjo pasitelkti mechani
zuotas priemones, ištiriant kiekvieną kasinėjimo pėdą .

1977 m. lapkričio 8 d. buvo istorinė, nes apie 9 m. 
gylyje buvo pasiektas mauzoliejaus viršus, kuris graikiš
kai vadinamas "hercon". Pagal anų laikų papročius, šia
me mauzoliejuje arba šventykloje, dievai bendrauja su 
mirusiais. Atsargiai atidarius mauzoliejų, visus nuste
bino puikiame stovyje išlikę sienų piešiniai, įvairūs mi
tologiniai vaizdai, freskos,piešti garsaus graikų dai - 
lininko Nikomachos III a.pr.Kr.

Šios šventovės-mauzoliejaus dugne dailiai išmūry
toje drobėje rastas auksinis karstas. Ant jo viršaus pa
dėtas auksinis vainikas, vaizduojąs ąžuolo lapus su nu
sagstytomis giliukėmis - Makedonijos karalių simboli - 
nis pagarbos išreiškimas Dzeusui,galingiausiam dievui, 
kuris išklausydavo imperatoriaus pageidavimus ir nu
bausdavo piktadarius tvanu. Karsto viduje buvo padėtas 
kitas auksinis vainikas, vaizduojantis saulę - tai kara
liaus emblema. Taip pat rastas ryšulėlis vylyčių, sky
das ir kiti dalykai. Kaulų liekanos apdengtos purpurinės 
spalvos audeklu, kurį nuėmus pasirodė, kad vienas 
blauzdikaulis yra trumpesnis. Istorikai yra nustatę,kad 
Pilypas II buvo raišas. Šalia karsto padėtoje medinėje 
lovutėje rasta iš dramblio kaulo padaryta žmogaus gal
va. Spėjama, kad ši skulptūra yra jo sūnaus Aleksandro , 
o ant staliuko pastatytas taip pat iš dramblio kaulo ka
raliaus biustas.

Šventovės prieangyje rastas kiras sarkofagas su 
moteriškais palaikais, auksiniais papuošalais, be vy
riškų ginklų.

Rastas Pilypo II-jo kapas yra lyginamas su Egypto 
faraono Tūtanldiamono kapui. Tuo tarpu, kai Egypto fa
raonas buvo palaidotas savo tėvynėje, Makedonijos kara
lius svetimame krašte- Graikijoje. Mat, Pilypas II- sis 
beplėšdamas imperijos ribas, sostinę buvo perkėlęs į 
Graikiją, lygiai kaip ir jo sūnus Aleksandras Didysis , 
užkariavęs beveik.vigą tuolaikinį pasaulį - sostinę per
kėlė į Babiloną, kur pasiskelbęs dievo sūnumi, vedė 
linksmą gyvenimą, garbindamas linksmybių dievą Dio
nyzą ir skaudžiai bausdamas nepaklusniuosius. Jis mi
rė 323 m., palikdamas daug neįvykdyti} darbų, kuriuos 
jis svajojo įgyvendinti: nutiesti kelią iš Aleksandrijos 
į Gibraltarą, pastatyti ant tėvo kapo egyptišką pirami
dę, įsteigti Aleksandrijoje senovės raštų biblioteką ir 
kitokių įdomių projektų.

Atrodo, kad archeologas Andronikos bus pralen
kęs kapų grobikus, pirma jų atidarydamas brangeny - 
bėrais pertekusį Pilypo TI kapą, kuris buvo rodomas 
Vashingtono muziejuje, vėliau perkeltas parodoms į 
Chicagą ir kitus miestus.

Iš pokalbių paaiškėjo, kad šalia šių rūmų yra dar vie
ni, kurie skirti tikriems didiesiems turtuoliams, lošian - 
tiems stambiomis sumomis. Šiuose gražiuose rūmuose 
praleidome arti šešių valandų. Niekur kitur tiek daug lai
ko nebuvome praleidę,tupėdami vienoje vietoje.

Vidunaktį grįžome viešbuti n gražių vaizdų aplinkoje . 
Kelias ėjo Rivieros pakrante. Jos vanduo atrodė labai 
tamsios mėlynos spalvos ir ramus. Vietomis buvo labai 
statūs krantai. Kelias sukosi pagal krantą kaip ir pusra
čiu. Tolumoje matėsi miškingos vietos-žalios spalvos 
medžių viršūnėse atsispindėjo raudonos dėmės-, - tai gy
venamųjų namų stogai. Elektros šviesoje viskas atrodė 
kitaip, negu dienos metu. Žodžiu, vaizdai buvo gražūs , 
kuriuos sunku perduoti kitiems. Grįžome labai patenkin
ti kelione, nors ir pralaimėję belošdami. Dar truputį 
žinių apie Monaco. Jos nedidelė valstybėlė - apie 13 kvad- 
mylių. Gyventojų skaičius normaliai siekia tik 25.000 , 
tačiau iš to skaičiaus yra tik 4.000 piliečių. Monaco iš
garsėjo dėl savo švelnaus klimato, gražių gamtovaizdžių

Lošimo Rūmai Monte Carlo

algimanto skiltis Į
IDEALIZMAS AR OPORTUNIZMAS

Kai kam atrodys, kad šis rašinys turėjo būti rašomas 
ir spausdinamas gegužės mėnesį, nes tas mėnuo papras
tai skiriamas motinų ar išv s moterų pagerbimui. T c mis 
temomis straipsnių, įprastu įsibėgėjimu tikrai nestigo ir 
šiais metais, tad ir buvo visai sąmoningai laukta kitos 
progos šiai jautriai temai, taipogi apie mūsų moteris.

Tenka būti pasiruošus susilaukti priekaištų /gal ir 
visai pelnytų.../, naiviai tikint, kad nusistovėjusioje 
tradicijoje, ar tik mes neperdaug pervertiname išeivės 
metines ir žmonos nuopelnus bendrojo lietuviškcjo gyve
ni mc mozaikoje. Aišku, turėsime šimtus uždegančių pa
vyzdžių, kuriais remdamiesi, gal ir nesunkiai įrodysi me 
sau ir kitiems išeivės moters motyvuotą patr i et i z mą, ne
paprastai gili} ir platų užsiangažavimą lietuviškiems rei
kalams, uolų įsipareigejimą bendriesiems interesams . 
Būtų nedovanotina viso to nematyti ir neįvertinti.

Bet, kaip sakoma, yra ir kita medalio pusė, nebūti
nai bereikšmė ar išblukusi. Gi tos, antrcs medalio pusės 
vaizde, galimos įžvelgti ir bent kiek kitokios kai kurių 
mūsų moterų ypatybės. Beveik kasdien girdime, stebime 
/ar matome/ vis daugiau materializman kryksiančias as
menybes, tesirūpinančias ir save vaikus skiepijančias , 
kad tik rinktųsi pelningas profesijas /"iš lietuvybės duo
nos gi nevalgysi..."/, kad jų dukrcs,sūnūs,tucktųsi tik 
su pelningų profesijų partneriais. "Naujoji filcsęf i ja" dik
tuoja: meilė, prisirišimas, pagarba vienas kitam-tai‘ne
retai praeinantys dalykai, gi jei už turčiaus ištekėsi, tai 
jeigu kas ir atsitiktų santuokai, visvien bent turėsi, duk
rele, užtikrintą ir ramų gyvenimą’. Tai išgirdęs, lyg ir 
pradedi abejoti iš kur ir kaip traukiamos tekios "krikš - 
čięniškosios moralės" perlų šukės...

Sakysite, tai perdėta, persūdyta, nevisiškai tikro - 
viškai atpasakota. Deja, jei bent kiek ir persūdyta, tai 
labai, labai nedaug. Gaila tik, kad nėra kaip konkrečiai 
traukti paviršiun nemeluotus faktus, kekių, bent kiek aky
lesni stebėtojai gali prilcsinėti beveik kiekvieno gyvena - 
moję aplinkoje. Gerokai nutolome nuo idealios lietuvės 
sengalvėlės gilių raukšlių išvedžioto veide, raukšlėtų ar 
net nuo sunkaus darbe pūslėtų rankų, išauginusi!} gausią 
šeimą, tipingo portrete. Kažin , ar tik ne su lengvu šyps
niu lūpose, šiandien žvelgiame į turiningos vargo mokyk
los vaizdą, tos sengalvėlės prie verpstės plūstančios ir 
kita ranka bevedžiejančios savo vaikučio ranką po lietu - 
viškos abėcėlės elementoriaus raides.Tai paprastos, ma
žai mokytos, lietuvės sodietės skaistus portretas. Anais 
metais užteko jai laiko ir sunkiam kasdieninės aplinkos 
darbui ir savojo prieauglio auklėjimui.

Besiteisindami prieš save ir kitus, aišku, pilnai su - 
prantame.kad nūdienos reikalavimuose, tik jau mūsų re
zidencijose nėra vietos kokiam tea verpimo rateliui ar 
"old fashioned" seagalvėlėi močiutei. Vaikus, bent dali - 
nai, turi auklėti televizoriaus žydrasis ekranas. Gi iš ' 
darbo parėję tėtukas su mamaite netik yra pavargę, iš - 
sisėmę, bet jų laukia ir visa eilė eilinių ir paprastų na - 
mų aplinkos darbelių. O lietuviškai pamokys Šeštadieni
nė. Ir taip užtenkamai privargstam vežiodami jon vaikus. 
Pagaliau, jie ir vežami,ne su perdideliu noru vyksta.Iš
silavinusios moterys, motinos turi gi rūpintis ir savąja 
karjera. T'iek metų buvo praleista universitete, tai kaip 
dabar nepasinaudoti sunkių studijų darbo vaisiais. Be to, 
ir negerėjanti ekonominė padėtis beveik reikalauja antro 
atlygini mo dabartinės šeimos biudžete. Idealizmas ir 
vien tik jis,nepaduos ant stalo kanadinio bekono ar skal - 
sesnės duonos riekės. Ar jau taip sunku.pajusti ir supras
ti modernaus gyvenimo pulsą ir jo diktuojamą realybę?...
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ir lošimo galimybių. Sezono metu čia apsigyvena arti 1OO 
OOO vasarotojų. Kunigaikštiją valdo princas Rainier III, 
kuris 1956 m. vedė Amerikos filmų aktorę Grace Kelly , 
kurią gyventojai priėmė su malonumu. Vestuvių dieną 
bloko pločio žemės juostą aplink Katedrą gyventojai buvo 
iškloję įvairiomis gėlėmis. Princas buvo labai paten - 
kintas tokiu pagerbimu. Karališkoji šeima turi dvi dūk - 
ras ir sūnų.

Būtų labai malonu ir įdomu čia ilgiau pagyventi, yra 
progų pasinaudoti dainų, muzikos , šokių koncertais bei 
muziejais.

Gerai pailsėję, sulipome atuobusan tolimesnei kelio
nei. Tai buvo liepos pirmoji diena,Kanados tautinė šven
tė. Autobusan Įlipo viešbučio Concorde atstovė,pasveiki
no mus angliškai tos šventės proga. Sugiedojome "O, Ca
nada". Jai palinkėjus geros kelionės, pajudėjome pirmyn 
prancūzų žeme. Atitolstant nuo pasaulinio masto kurorti
nio miesto, dar kartą prisiminėme jame matytus gražiuo
sius vaizdus. / bus daugiau /

ISPANIJA PATVIRTINTA 
NATO NARE

Pranešama, kad Ispanijos 
pareiškimas įstoti į NATO 
organizaciją yra patvirtintas 
visų šios organizacijos vals
tybių ir ji tapo 16-toji jos 
narė. Ispanijos premjeras 
Leopoldo Calvo Sotelo daly7 - 
vavo pirmą kartą NATO su
važiavime Bonoje.

Dabartinės JAV karinės 
bazės, kurios randasi Ispa
nijoje, taps NATO bazėmis .
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KULTŪRINIS
Iš: Jurgis Jankus

PAPARČIO ŽIEDAS, Jurgis 
Jankus.. Pasakojimai., 1932. 
393 psl= Kaina $1O.
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas., Viršelis - dail„ G . 
Čepaitytės.

Turinyje - 7 pasakoji mai- 
apysakos: IŠ Namų:, Rūpesčiai, 
Paparčio Žiedas, Knyga , 
Lapausi s, Po Tuo Pačiu 
Stogu, Teta D©mine ė.

Rašytojas išaugo heprt - 
klausomoje Lietuvoje ir ten 
pradėjo reikštis savo spal - 
vingu talentu. Rašytojišką 
pilnatį pasiekė gyvendamas 
po II-jo Pas.Karo išeivijoje.

Autoriaus dramatiškas 
temperamentas įgalina jį su

kurti netikėtas intrygas, už
griebti ir pasąmonėje sly
pinčius personažų motyvus . 
Spalvingas žodis sukuria į- 
domią kasdienybę. Jurgio 
Jankaus kiti pažymėtini vei
kalai: romanai -Egzaminai , 
Be Krantų,Naktis Ant Morų , 
Pirmasis Rūpestis, Paklydę 
Paukščiai, Namas Geroj Gat
vėj, apysakos—Velnio Ėala , 
Senas Kareivis Matutis. Jo 
novelių yra išversta į anglų 
ir latvių kalbas. b .

PAPARČIO ŽIEDAS lai
mėjo JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Tarybos 
1981 m. Literatūros Premiją.

b.

PAPARČIO ŽIEDAS Išėjęs į kiemą pastovi -
niavo, pasidairė, paskum niekam nieko nesakęs, tiesiai 
per laukus patraukė į pamiškę. Net nesuko į šoną, į kėlu- 
tį, kuriuo paprasrai eidavo, bet pasileido nosies tiesu - 
mu tiesiai per skynimus. Jauni medeliai buvo pilni van
dens, bet jis vi stiek nuo pavakario lietaus dar tebebuvo 
visiškai šlapias. Už skynimo buvo papartynas, paparčių 
užgošta kalvelė, o už jos tuoj-ir kelutis. Tą kalvutę visi 
gyvatynu vadino, nes reikale čia visada galėjai rasti gy
vačių. Ypač pavasarį, kai paparčiai dar būdavo nesužė - 
lę > o gyvatės, pajutusios saulę, išlįsdavo pasišildyti ir 
greičiau iš pernykščių odų išsinerti. Ir pats Pačiaupis 
turėjo vieną iš čia parsinešęs, kurią laikė kvortiniam bu
telyje grynu spiritu užpylęs. Visokiom bėdom. Nuo šuns 
įkandimo, nuo dieglių strėnose, nuo kojų sausgėlos, nuo 
rožės- Kad geriau gydytų, dar ir porą gerų saujų ber - 
želių lipčiaus įpylė. Senoji ja tai vienur , tai kitur pasi
trina, ir aną sykį matė, kad spiritas jau iki pusės bute
lio nusekęs. Įeidamas papartynan net pagalvojo, kad rei
kėtų kokią saulėtą popietę ateiti ir pasidairyti tarp pa
parčių. Gal kokią pantinę ir pasisektų sučiupti . Aną mo
teriškė galėtų kiaulei sušerti, kad greičiau lašinių priau
gintų.

Beveik su ta mintimi lyg akyse pašviesėjo. Nebu - 
vo nei žaibo, nei mėnulio, o akyse pasidarė šviesu, kaip 
dieną. Ir ne taip kaip dieną, bet visiškai kitaip. Aplinkui 
tamsu, kaip ir dera pačiam vidurnakty, bet ir viskas ma 
tyti. Ir paparčiai,ir kelmai, ir medžių šaknys išsiraizgiu 
sios po žeme. Tiesiai priešais tarp paparčiij guli išsitie
susi gyvatė. Ne paprasta, ne pantinė, bet raudonoji, nuo 
kurios Įkandimo nė Ciurilienės užkalbėjimas nieko nepa
deda. Nuo pantinių padeda, o nuo tos - ne. Anais metais 
tokia Šilainiukui Įkando, tai nė kito ryto vaikas nesulau - 
kė. Ir užkalbėjo, ir žolelėmis rūkė, vaikas pasikankino, 
lūpos rausvom pučom apteko ir užgęso. Tik iš tų putų Ciu- 
rilienė ir tesuprato, kad būta raudonosios. C čia ji gulėje 
patįsusi, storumo kai p kumeliuko koja ir ilgumo, kad 
sieksniu vargu ar išmestum. Galėtum susijuosti ir dar 
liktų geri galai mazgą sumegzti. Kad ne tas matymas , 
kažin kas būtų atsitikę, nes Pačiaupis jau buvo bestatąs 
koją tiesiai jai ant vidurio. Net šiurpas nuėjo per nugarą 
tik pagalvojus, kas būtų buvę, kai jos dantys per plonas 
pakulines kelnes būtų susmigę į blauzdą. Bet tokią įlei - 
dus į butelį, tai būtų vaisto. Žmogus net apsidairė. Čia 
pat buvo drebulaitė, už jos lazdynų krūmas. Tokių tiesių, 
tik pjauk, Iškelk ir sprausk Į tą miegančią raudonąją. 
Grybžtelėjo už kišenės peilio, bet tuoj ir pats pamatė , 
kad peilis, dar ir tebeatlenktas guli troboj ant suolo 
galo. Kai pjaustė mergaitėm virves , pasidėjo ir užmir
šo. Tiek ir tos bėdos. Gyvatę ras ir kitą sykį. Jeigu ir 
ne tą pačią, tai kitą. Gerai nors tiek, kad žinos, kur rau
donųjų ieškoti. C gal net ir tą pačią užtiks.

Žengė žingsnį Į šoną ir apsuko gyvatę ratu. Ir eiti 
buvo gera. Buvo matyti kiekvienas krūmas, kiekvienas

kupstas ir kiekviena medžio šaka. Nereikėjo eiti atkišus 
rankas, kad neišsibadytum akių. Ir balsų. Blogiau, kaip 
turguje per prekymetį. Šaukia, ūžia, zvimbia, net ausy
se spengia. Mergaitės, pasikėlusios sijonus plikom blauz
dom švysčiodamos bėga pakluonėmis smagios, kad nė 
vienas Jonas-nenutvėrė vainikus bekabinančių. Kitą dieną 
bus spėliojimų, kas ir kaip. Žmona sėdi ant lovos krašto 
visa pastyrusi, kalba poterius, žegnojasi nuo kiekvieno 
žaibo, žegnoja langus, duris ir vėl puola į poterius. Pa
čiaupis skubėjo per paparčius į pakalnę ir negalėjo su
prasti, kas atsitiko, kad akys ir ausys taip Į visas puses 
atsivėrė. Iš viso to kurtinančio erzelio vargais negalais 
net ir išskirti šį tą gali. Va, jų Motiejus su kažin kokiu 
nepažįstamu sėdi po alaus puodą pasistatę. Ne tik mato , 
bet ir'girdi jų šneką. Dievuliau tu mano’. Iš anapus ma
rių, iš pasaulio kito krašto. Ir taip, lyg šnekėtų visiškai 
čia pat. Tik kad milijonai kitų balsų taip baisiai nemai
šytų’. Ir per maišymą šiaip taip sugaudo, kad anglių ka
syklose Motiejui labai nesiseka, kad dulkės taip dusina , 
jog kvapą sunku beatgauti. Ir strėnas pradeda gelti. Tai 
nuo ano laiko, kai pasiropojusiam akmuo nukrito ant nu
garos. "Rytą atsikėlęs net kojų apsiauti nebegaliu prisi - 
riesti", skundžiasi draugui vaikas. "Kad tik šiek tiek su- 
spausčiau, tuoj pirkčiau tą namą tenai ant kampo, ap
tvarkyčiau ir atidaryčiau saliūną. Tada ir tėvams ne sar
mata būtų parašyti. O ką dabar rašysiu? Kad gyvenu 
prasčiau, negu caro kariuomenėj". O tiesiai pro tą ir 
girdi ir mato: žilas, patukęs, ūsų galus iki pat aidų užrie
tęs prūsas šneka Silvestrui. "Matau, kad judu su mano 
Mortele mirkčiojatės. Nesigink, mano akių neapgausi. 
Tik žinok, kad viską matau ir kad niekas iš to neišeis.Tu 
geras vyras, turi ir galvą, gerus nagus-, gal geras būtum 
ir žentas, bet esi plikas. Ką aš su pliku veiksiu. Banke 
turiu skolos ir mašinos dar neišmokėtos. Žinau, žinau, 
kad mašinas gerai prižiūri ir supranti, bet to neužtenka. 
Mortelė viena, o kiek žemės eina su ja, ir kiek namų, ir 
kiek gyvulių, man nereikia nė aiškinti. Ir viską nori pli
kom rankom paimti? Tik taip sau". "Bet mes mylimės", 
Įterpia Silvestras, o prūsas garsiai nusijuokia. "Myli 
mės, Manai su mylėjimus! paimti tokį ūkį? " "Bet pašne
kėk su Mortele". "Su Mortele? Ką Mortelė žino, iš kur 
ir kaip į tą vietą atėjo. Nežino ir kaip vislias toliau eis.
Manai, kad nežinau, ko į Prūsus atėjai? Žinau. Nenorėjai 
į caro armiją stoti. Ir gerai. Kas man rūpi jo armija. Ga 
Įėjau seniai pranešti, kur esi, ir būtų pasiėmę. Neprane
šiau, kad mačiau, jog geras vaikinas esi. Bet dabar pasa
kau. Pasakau ir,kitaip nebus. Kad ko nesugalvotumėt, 
Mortelę pas gimines išsiunčiau. Toli. Ji sugrįš tik ru
denį kai vasaros darbai pasibaigs. O tu ligi tol gali dirb
ti kaip dirbęs, bet dairykis kitos vietos, o Mortelę mesk 
iš galvos. Man patinki. Jeigu kas klaus, pasakysiu, kad 
geras vyras esi". "Tai kiek man pinigų reikia turėti, 
kad priimtum Į žentus ?" - spyrėsi Silvestras, bet prū - 
sas tik ranka numojo. "Jeigu paties galva to nepasako , 
ką padės skaičiai. Nemanyk, kad iš berno algos galėtum 
tiek susitaupyti. Ir dar įsidėk į galvą, jeigu nenorėsi tuo 
visko baigti, rusas sužinos, kur esi. Aš pats pasirūpin
siu, kad sužinotų . Pasakysiu savo žandarams, tie tuoj 
per sieną išvarys. Užtenką tik pasakyti, kad man tavęs 
nebereikia, nė pats nepajusi, kai tenai atsidursi"./b.d./
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Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

DANGUS PRIEŠ AUDRĄ
45 — /tęsinys/

Nie — 
kas jų .nebaidys iš jų gimtų laukų. Praeis žiema, ir jos 
vėl džiaugsis vasaros džiaugsmu. Gera būti paukštei, gal
voju sau vienas, pakilčiau ir nuplasnočiau į gimtųjų laukų 
pušynėlius. Gera būti paukštei. . .

Darbo, kaip ir galvojom, pas Ginklininką neatsirado, ra
dom belaukiantį atvažiuojančio sunkvežimio, kuris turįs 
būti apie dvyliktą valandą. Klausiam, kas daryti ? Liepia 
nueiti į tvartą, sugauti vieną žąsį, nukirsti jai galvą, iškep
ti ir paruošti pietus. Laiko turime keturias valandas. Mū
sų žiniai paveda buvusio šeimininko virtuvę. Nusimetam 
milines ir imamės darbo, tikėdami, kad ir mes gausime 
po gabaliuką žąsienos.

Deja, nei aš, nei Albertas niekados neesame kepę žąsį. 
Mūsų manymu, t/U gana komplikuotas bei šiuo atveju atsa
kingas darbas. O svarbiausiai, kad niekuomet nesu atemės 
tokiam paukščiui gyvybės. Nukirsti žąsiai galvą man per- 
skaudus reikalas. . .

Pirmas pasisiūlau atnešti malkas, suieškoti tinkamą puo
dą, o Albertas, pasiėmęs kirvį nueina į tvartą žąsies. Už 
pusvalandžio atitempia didelę, riebią žąsį, garuojančią ne
seniai turėta gyvybe. Pasirodo, žąsis, beKovodama taip 
lengvai nepasidavė, stipriais sparnais ūžtelėjo Albertui per 
veidą, palikdama sumušimo žymę. Juokiasi Ginklininkas iš 
Alberto, juokiamės ir mes, bet Albertui ne juokai, net pa
tino veidas.

Šiaip taip nupešam plunksnas, išmetam vidurius, išvar 
lom, įdedam į didelį pailgą indą ir pakišam į įkaitusį pe,— 
čių. Neužmiršom pridėti rastų prieskonių, porą svogūnų, 
morkų, pipirų ir druskos. Būtume pridėję ir taukų, kad 
pradžioje nes viltų, bet jų niekur neradom.

Mūsų manymu, turėtų išeiti puikiausias karališkas keps
nys. Tai patvirtina ir pats Ginklininkas, kuris su didžiau
siu atydumu seka mūsų kulinarinius sugebėjimus.

Rūsyje, beieškodamas prieskonių, lentynoje tarp paliktų 
stiklainių, radau didelį stiklinį indą skanios obuolių košės 
ir saldžios vyšnių uogienės. Vienas iš Ginklininko padėjė
jų iš kažkur ištraukė dvi bonkas vyno. Stalas ruošiamas
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penkiems, vadinasi — žąsienos paragauti gausime ir mes.
Skanus, skilvį erzinantis kvapas sklinda iš įkaitusios or

kaitės. Dažnai tikriname mėsos kietumą ir jos skonį, rū
pestingai kurstom ugnį, kad greičiau iškeptų, o ji kaip už
kerėta — vis kieta ir kieta. Susitraukė, sumažėjo, taukai 
išgaravo, darosi apskrudusiai sausa, bet įkąsti be peilio vis 
dar negalim, mėsa kaip kempinė. Puolam Albertą, kam to
kią seną, galėjo jaunesnę pagauti ji būtų greičiau iškepusi. 
Nerimaujam visi, neužilgo turi atvažiuoti sunkvežimis, ir 
stalas paruoštas, ir vynas laukia.

Mūsų kantrybę dar labiau erzina kaskart vis didėjanti 
artilerijos pabūklų dvikova ir nuolat besisukiojančių rusų 
lėktuvų užskridimai, kurie kaip tyčia šiandien virš vienkie
mio padangės gana aktyvūs.

Kantrybei trūkus, išimam dar nevisai iškepusią žąsį ir 
su visu puodu iškilmingai padedam ant stalo. Sėdame prie 
stalo visi. Ginklininkas pripila stiklus vyno ir prieš prade
dant puotą kviečia visus išgerti už kareivių sveikatą.

Be raginimų kimbame į žąsieną nors ji ir kietoka, bet 
skani, labai tinka obuolių košė. Tikra puota: skamba lėkš
tės ir vyno stiklai, nuo patrankų dūžių virpa namo langai 
Kambaryje šilta, nuo vyno kaista veidai. Vokiečiai su įdo
mumu klausosi mūsų atsitraukimo odisėjos., jie nė vienas 
nėra buvę fronte ir nežino kas yra rusai ir kaip yra kar
ti fronto duona.

Lauktasis sunkvežimis žadėtą valandą neatvyksta ir mes 
spėjame sunaikinti visas ant stalo gėrybes. Dienos šviesa 
skęsta į artėjančio vakaro šešėlius. Iš ryto ant medžių gu
lęs baltas šerkšnas dengiamas nauju pradedančiu snigti 
sniegu Atsisveikinam iki rytojaus. Grįžtame tuo pačiu 
lauko pramintu taku. Iš šilto kambario išėjus krečia šaltas 
šiurpulys. Žemė dreba nuo sviedinių lietaus, virš Įsrutės 
kurtus lėktuvų ūžesys. Barake mūsų žinią apie buvusią žą
sies puotą draugai priima su nepaslėptu pavydu.

Iš Įsrutės grįžusių šoferių sužinome, kad Įsrutėje vyks
ta gatvių kovos. Vokiečiai traukiasi Karaliaučiaus kryptimi 
keliai užsikimšę besitraukiančiais civiliais ir kariais. Į vi
sus mūsų aerodromo pastatus, angarus ir dirbtuves prive - 
žarna papildomai bombų. Miniuotojai skubiai ruošiasi jų iš
sprogdinimui. Visi lėktuvai išskraidinti į kitus aerodro
mus. Į Jurgaičių dvaro buvusias Reicho darbo tarnybos pa
talpas atvyko Wehrmachto daliniai. Visi esame įsitikinę, 
jei ne ryt, tai poryt tikrai apleisime Jurgaičius.

Išvykus gaisrininkams,nebeįstengtam sužinoti radijo ži
nių. Naktį grįžta dalis į Girdavos geležinkelio stotį pasiųs
tųjų vyrų. Jų žodžiais geležinkelio stotis užversta įvai - 
riais daiktais, jie nespėjami pakrauti į perpildytus vago
nus. Esame pasiruošę kiekvienu momentu išvykti.

Sausio dvidešimt trečioji. Jau iš pat ankstyvo ryto maty
ti didelis vokiečių sujudimas, skubotai kraunasi į iš nak

ties atsiradusias mašinas ir išvyksta. Nebematyti puikuo
lio Špico ir kantines vedėjo Kupriaus. Puskarininkis Var- 
nagė praneša ir mums apie greitą išvykimą. Mūsų trans - 
portacijai yra paskirtas traktorius su priekaba, kurio at— 
vykimo ir tebelaukiame.

Be perstojimo gaudžia duslūs pabūklų dūžiai. Nuo jųtarš- 
ka mūsų barakų langų stiklai, virpa ledan įšalusi sniegu pa 
dengta žemė, nuo storais debesimis užmaskuoto dangaus 
aidi šiurpulingas lėktuvų ūžesys. Antroje pusėje tuščio 
aerodromo grupėmis išsidėsčiusios lauko baterijos įnir - 
tingai spiaudo ugnimi Trempų miestelio pusėn. Popietį at
vyksta traktorius su dviem priekabom ir į jų vienąsukrau- 
nam likusias Špico raštinės dėžes, į antrą mūsų dėžutes ir 
čemodanėlius, kuprines paliekam su savim o jau mums pa
tiems vietos ir nebelieka.

Daiktų apsaugai paima Šlubį, Japoną ir Adomą ir jie iš
važiuoja. Su jais kartu arkliniu vežimu išvyksta ir Liudo 
tėvas Viršyla. Mes paliekame. Varnagė dar bando iš kur- 
nors gauti sunkvežimį mūsų išvežimui,bet veltui ir atrodo 
teks keliauti pėstiems.

Nors turime tik kuprines, bet iš patyrimo žinodami ko - 
kios jos sunkios pasidaro ilgesnėj kelionėj,ieškome prie
monių kelionę palengvinti. Atsimenu vienkiemyje matytas 
geras, nedideles vaikų rogutes. Mano minčiai pritaria vy- 
tas ir Albertas ir jie pasileidžia jų atsivežti. Už kiek lai
ko ir mes ant jų susikraunam savo penkias kuprines ir jau
čiamės pasiruošę kelionei. Mūsų pavyzdžiu paseka ir kiti. 
Pasileidžia į artimesnes sodybas ieškoti rogučių, bet ne 
visiems pasiseka jų rasti.

Trečią valandą po pietų pradedami sprogdinti didieji ae
rodromo pastatai ir bunkeriai. Nuo stiprių smūgių dūžta 
barakų langų stiklai ir jie žvangėdami byra žemėn. Gauna- 
name įsakymą kuo labiausiai sujaukti buvusius mūsų kam
barius, išvartyti lovas, suplėšyti čiužinius ir visur iškra
tyti šiaudus, paruošti jų greitą padegimą. Į kiekvieną ba
raką padedama po kelias padegamas bombas. Atidaromi 
buvusieji maisto, drabužių ir Kitokį sandėliai, nors jie visi 
jau kelinta diena kaip ištuštinti, ir jie paruošiami sunaiki
nimui.

Maisto sandėlyje randam užsimetusių džiovintos duonos 
sausainių, prisikišam jų kuprines. Liudas iš virtuvės ati
tempia puskibirį uogienės, dalį gaunu ir aš. Rūbų sandė
lyje randu pusiau perplėštą antklodę. Susiplėšau ir pasi - 
darau atsarginius autus.

Išvykimui laukiame vakaro sutemos, kad išvengus besi- 
žvalgančių rusų lėktuvų. Aerodromo pastatų sprogdinimai 
liejasi su heilstanęia ir vis artėjančia fronto ugnimi, Ka
reivių žiniomis, rusai jau visai netoli nuo Trempų mieste
lio, tik už kelių kilometrų nuo aerodromo. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje./
TRADICINE^ PAVASARIO 
MUZIKOS ŠVENTĖ

Klaipėdoje dvi savaites 
vyko tradicinė pavasarinė 
muzikos šventė. Buvo groja
mi įvairių kompozitorių kū
riniai, dalyvavo ir mėgėjų 
muzikos ansambliai.
GERAI VEIKIA ELEKTROS 
VARIKLIAI

Vilniaus ELFOS pagrindi
nėje įmonėje surinktas 50- 
mi Ii jonini s elektros variklis. 
Pirmieji varikliai buvo pra
dėti gaminti 1948 m., išlei
džiant į apyvartą 3473 moto
rus, skirtus staklių gamin - 
tojams.

Dabar per metus čia pa
gaminama 3 mil.350 tūkst . 
trisdešimties rūšių mažojo 
pajėgumo elektros variklių . 
Jie eksportuojami į beveik 
40 pasaulio šalių.
RŪPINASI EŽERAIS

Ekologija pasidarė labai 
svarbus mokslas visuose 
kraštuose bei kontinentuose. 
Kuo anksčiau tuo susirūpina
ma, tuo geriau. Vilniuje į - 
vyko Lietuvos hidrologų ir 
ichtiologų draugijos konfe - 
re nei ja.
KONCERTAVO ’’TRIMITAS”

Vilniuje, Valstybinės Fil
harmonijos salėje įvyko 
"Trimito" orkestro koncer
tas. Buvo atlikti ir latvių bei 
estų kompozitorių kūriniai, 
skirti pučiamiesiems instru
mentams. Dirigavo Latvijos 
ir Estijos dirigentai.

tautinio" paso.i.
APIE MEDINE STATYBA 

4. 4

Pasirodė įdomi knyga, iš
leista Vilniuje-V.Dauginio , 
"Senoji Medinė Statyba Lie
tuvoje",111 psl.,5.000 egz .

Joje nagrinėjama Lietuvos 
medinių pastatų bei gynybos 
įrengimų raida nuo 2.000 m 
pr.Kr.pabaigos iki 14 a. po 
Kr.. kai pradėta juos keisti į 
mūro pastatus.

SUSIDOMėTA KARATES 
SPORTU

Karatės 
populiarus 
tuose,
linn’o mieste vyko varžybos, 
kur dalyvavo varžovai iš So
vietų Sąjungos.Kaunietis R • 
Kaminskas laimėjo I-ą vietą 
ir gavo čempiono aukso me - 
dalį. Žymenis laimėjo dar 
keli lietuviai.

sportas darosi
Pabaltijo kraš-
Estijoje, Tal

PAMINĖTAS ARCHEOLOGAS
Spaudoje buvo paminėtas 

lietuvis archeologas, krašto
tyrini nkas, dailininkas Tadas 
Daugirdas /1852 - 1919/.

TOLIMAS KELIAS
Vilniuje koncertavo dai

nininkė iš Peru valstybės, 
ako mponuojant pianistei iš 
Maskvos- Egzotika randa vie
tos ir čia, žinoma, dėka"tarp-

UŽRAŠYTOS DZŪKU 
MELODIJOS

Didelis leidinys, 621 psl., 
2.000 egz., "Dzūkų Melodi
jos" išleistas Vilniuje. Jame 
randasi 328 dzūkų krašto 
dainos ir smulkiosios tauto - 
sakos.

TVARKA YRA TVARKA
Humoreska

Kęstutis Trečiakauskaš

Prisireikė popieriaus lapo. Sandėlininkas neduoda. 
Sako, reikia direktoriaus įsakymo.

- Bet man tik vieno lapo '. - maldauju.
-O direktorius taip ir pasakė, kad be jo įsakymo ne

duoti nė vieno lapo. Tvarka yra tvarka.
- Tai ką dabar daryti ? - nusiminiau.
- Rašyk pareiškimą '. - ramina sandėlininkas. - Jei 

motyvai bus rimti, direktorius tikrai duos.
- Pareiškimą ? Ant ko ?
- Še, rašyk - pakiša lapą.
- Tai nereikia ir pareiškimo ’. - džiaugiuosi. - Aš 

tą lapą pasiimu, ir tvarka ’.
- Ė, ne'. Taip negalima. Jei nerašai, duok atgal
Parašiau pareiškimą. Skyriaus vedėjas parašė tarpi

ninkavimą. Direktoriaus pavaduotojas parašė leidimą.Kol 
gavau direktoriaus įsakymą "išduoti vieną popieriais lapą' 
turėjau dešimt įvairių dokumentų. Įsakymas buvo vienuo
liktas. Ir tik tada, remdamasis direktoriaus įsakymu, ū- 
kfo skyriaus vedėjas parašė paskyrą. Taip aš gavau po
pieriaus lapą'.

Tiesa, reikėjo dar trimis egzemplioriais surašyti nu
rašymo aktą - už sunaudotą popierių pareiškimui, tarpi
ninkavimui, įsakymui ir 1.1.

Užtat mūsų įstaigoj tvarka. Nedingsta nė vienas po
pieriaus lapasl Palaikyti šaltai 4-6 valandas.

Patiekiant, supjaustyti 8 
atidėtas uogas ir įmaišyti į 
sriubą /4-6 porcijos/.

A.A. ( ALCOHOL/CS ANONYMUSl

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

GERTI - TAVO REIKALAS 

NUSTOTI - MUSU
JEIGU GERI IR GALI 

JEIGU NORI

ATEIK I LIETUVIU
GRUPES^ SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA
TREČIADIENĮ, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

8 vai. vakaro.

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

Donaldui D.: 661 — 1733.
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A.Šabaniauskas dainuoja "Šaltinėlyje”Ne viena 
nepriklausomosios Lietuvos gimnazistė atsimena 
"Į mano širdį ruduo atskrido...”

/pari nko V. B. /
SIRPSTA BRAŠKĖS

cukraus 
paprasto jogurto 
medaus

cukrų ir jogurtą. Uždengti ir

■ Braškes skanu valgyti ,pa- 
barsčius jas cukrum, užla
šinus medaus ar klevų Siru
po, su rūgščia grietine ar 
grynu jogurtu.Sumalus braš- 
kes-tinka paįvairinti šaltus 
gėri mus.

Norint ilgiau išlaikyti 
šviežias braškes, reikia jas 
išdėti vienu sluogsniu, kad 
nesusiliestų ir neuždengtas 
sušaldyti. Vartoti 3-jų dienų maigyti su bulvių grūstuvu 
bėgyje, kol skonis geriausiai /"potato masher”/. Į maišyti 
išsilaiko. - ; -y ’ " '

Prieš1 patiekiant, nuplauti " sušaldyti/apie 2 valandas/ , 
bėgančiame vandenyje/ne - } jįį] beveik užšąla. Vėl su - 
mirkyti'./, , nusausinti ir tik maiti ar sumaišyti su elekt- 
tada išimti kotelius;kitaip jos 
prisigeria vandens ir nusto
ja dalies skonio ir spalvos.

Braškes galima užšaldyti 
su cukrum ar be jo. Sal - 
dant su cukrum išlaiko ir 
šviežią skonį ir išvaizdą:!/2 Intomis mėtomis." 
puodelio cukraus tinka 4 
puodeliams braškių. Jeigu 
jos supjaustytos - 3/4 puo
delio cukraus.

Taip paruoštas uogas rei
kia laikyti uždaruose plas - 
tikimuose induose ar vokuo
se.

braskuį šerbetas
4 puodeliai braškių 
1/2 "
2 "
2 šaukštai
1/2 šaukštelio džiovintų , 
trupintų mėtų

Nuplovus braškes, nusau- . 
sinti, išimti kotelius ir 3 
puodelius jų supjaustyti.Su - 
malti 3-jų puode Ii ų kiekį e - 
telūriniame aparate arba su-

riniu maišytuvu. Sudėti į 6 
puodelių talpos formą ar į 
atskiras formas. Uždengus, 
palaikyti per naktį šaldytuve.

Ant 1 puod. šviežių braš - 
kių užlašinti medų su džio- 
_______ _______ . I ši mti 
šerbertą iš formų ir patiek
ti su paruoštomis medum ir 
mėtoms braškėmis.

Jeigu šerbertas buvo for
mose sušalęs, perdėti jį Į 
deserto indus, viršų papuo- 
šus braškėmis su medum 
/6-8 porcijos/.

BRAŠKIU DEBESĖLIAI
4 puodeliai braškių 
1/4 " vyšnių brandy 
2 šaukštai cukraus
1 puodelis rūgščios grietinės
2 šaukštai rudo cukraus

Braškes nuplauti, nusau
sinti, išimti kotelius. įmai - 
šyti brandy ir cukrų. Įdėti 
į šaldytuvą 3O-čiai minučių. 
Sumaišyti rūgščią grietinę 
su rudu! cukrum.

Už valandos išgriebti 1/2 
puodelio braškių iš brandy 
mirkalo, su maigyti į košę ,
įmaišyti grietinę su cukrum, benį, įmaišyti cukrų, pries- 
Į stiklus sudėti pakaitomis ' konius, nutmegą ir pasukas, 
braškes, rūgščios grietinės 
mišinį ir vėl braškes. Už - 
pilti likusį sirupą/6 porci -

ŠALTA BRAŠKIU SRIUBA 
4 puodeliai braškių 
1/2 
1/2 
1/2 
1/8 
nių- /"allspice"/ 
1/2 šaukštelio "nutmeg" 
1 puod. pasukų /"buttermilk"/

Nuplovus uogas, nusausinti 
išimti kotelius. Atidėti 8 
braškes papuošimui „Sumai - 
ti likusias, įplakti vyną ir 
vandenį. Supilti į didelį du-

Tt balto vyno 
vandens 
cukrausf!

šaukštelio įv. priesko-

C F MB ki ETUVISKA RADIO

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

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

ve/oRoožIm
BIRŽIEČIU POSAKIAI

Rėkia, kaip karvė teliuko
Ką Dievs myl.tam ir kryžių duod
Ir dvės, neišmoks
Neduos ir akmenio galvai prasi mušt
Nenorėk nuo vieno avino dviejų kailių 
Ne tam arkliui balnas
Kad ir ožys.bil čebatuots
Poteriai ne kjeckai - nesurūgs

Ne tėvo arklys,
Nėra žmogauss

ne sūnus važiuoja 
kuris nenorėtų dangaus 

/Parinko M. Čapkauskas/

KAS BUS PO TO
- Kai aš numirsiu,-tarė rezignavęs turtingas senas 

vyras savo jaunai žmonai, - aš noriu , kad tu vėl ištekė- \ 
turn.

-Nekalbėk taip, - atsakė ji.
-Aš noriu taip pat,kad tu atiduotum visus mano rū - 

bus jam, taip kad jis atrodytų šauniai šalia tavęs svečiuo
se, - tęsė jis.

-Nekalbėk, nekalbėk taip, -verkė ji, - taip niekada ne
bus.

-Kodėl ne? - paklausė silpnu balsu.
- Todėl, -pasiaiškino ji, - kad tavo numeris 40, o jis 

dėvi 42 ir kelnės ilgesnės. •

REIKAL1NGAS KASININKAS
-Girdėjau, kad jūsų bankas ieško kasininko. Maniau 

kad jau prieš mėnesį pasisamdė vieną.
-Kaip tik to ir ieškome...

GERAS ATSIMINIMAS
- Atsimeni pernai, kai aš subankrutavau, tu man pa

dėjai ir aš sakiau, kad niekad tavęs nepamiršiu?
- Taip.
- Ag vėl bankrutavau.

KAIP TINKAMAI PRIŽIŪRĖTI AUTOMOBILI, KAD TARNAUTU 
ILGA LAIKA u »•

Žinovai tvirtina, kad automobilį gerai prižiūrint, jis 
gali būti tinkamas naudoti vos ne visą žmogaus gyvenimą. 
Jeigu ir reikėtų pakeisti pagrindines jo dalis - motorą ar 
transmisiją - dar galima juo važiuoti 100.000 mylių ir 
susitaupyti tūkstančius dolerių. Tex Smith, Old Cars 
Weekly leidėjas ir John Ma no s, Consume r s Digest žurna
lo redaktorius duoda tokius geros automobilio priežiū - 
ros patarimus:

Pirmiausia - reikia rūpintis apsaugoti automobilį nuo 
rūdžių -

- Plauti ir vaškuoti reguliariai. Plovimas nuvalo nuo - 
sėdas ir vaškas užpildo įvairius įdubimus, Įlenkimus, kur 
dažniausiai prasideda rūdijimas. Geriausias vaškas toks, 
kuriame randasi silikonas.

- Nusausinti vandenį ir iš skylučių durų apačioje bei 
žemiau durų automobilio dugne - "rocker panel". Kai jie 
užsikemša, susirinkęs viduj vanduo skatina rūdijimą .

- Patikrintk vietas po grindų ir bagažinės užtiesalais , 
ar nesusirenka drėgmės, Geriausia naudoti skudurą,iš - 
šluostant drėgnumą. Palikus ir apleidus tas vietas , grin
dys gali net kiaurai prarūdyti.

- Yra specialus preparatas apsaugoti nuo rūdžių. Juo 
reikia ištepti visą mašinos apačią, durų rėmus , ratų 
gaubtus. Šį darbą turi atlikti specialistai.

Norint išlaikyti ilgus metus automobilį, labai svarbu 
sekti nurodymus automašinos instrukcijose. Ten surašy
ta, kada reikia pakeisti transmisijos skystį ir filtrą,ka
da ištepti ratų ašių guolius ir 1.1.

Suprantama, kad kada nors reikės pakeisti automobilio 
dalis. Bet tos dalys kainuoja mažiau, negu perkant naują 
automobilį. Štai, kaikurie daviniai:

Jeigu perki naują motorą, anot T.Smith, .jis kainuos 
apie $1.000 ir tarnaus dar 200.000 mylių kelionėms . 
Nauja transmisija - $350,- atlaikys darJ50.000-250 . 
OOO mylių; stabdžiai - $200, - tinka 80.000 mylių; ra
di jatorius - $150, - tinka 350.000 - 400.000 mylių ke
liui; alternatorius -$75,-$lOO,- 75.OOO-1OO.OOO my
lių ir karburatorius $50, -$75, - 75.OOO-IOO .OOO mylių.

Jeigu vairuotojas su savo mašina išvažinės 200.000 
mylių, tie didieji ir mažesnieji pataisymai jam kainuotų 
tikrai mažiau kaip $3.000.

Taigi - apsimoka ir gerai prižiūrėti ir laikyti savo 
seną automobilį, negu kad pirkti naują. M.

LEISKIME VAIKUS Į VASAROS STOVYKLAS, KURIAS 
TVARKO LIETUVIAI. VAIKAI BUS SVEIKOJE GAMTOS 
APLINKOJE IR_MĄLONI6JĘ_ PRĮĘŽĮŲRO JĘĮ___________

Iš' ŠVENTARAGIS"
Kai mane palydėsite į Dausų Šalį, vaikai, keliaukite 

ir pasakykite gentainiams, jog mano išminties žodį jie 
girdės Amžinosios Ugnies liepsnų šnibždėjime, kai vidu
naktį žemę apglobia ramybė ir kai Paukščių Take užsi - 
žibina balanos, jog jie girdės mano žodį ir giriose 
paukščiams čiulbant,ir karo lauke žvangant ginklams,ir 
šventosios Gabijos židiniuose, ir dainių įkvėptose bei mo
tinų lopšinėse, pasakykite visiems,kad aš rymosiu ant 
debesėlio krašto ir žvalgysiuos po savo genties šalį, i - 
dant mano vaikų vaikaičiai nenukryptų nuo prosenolių 
tako, ir kad aš gyvensiu su savo gentimi per amžių‘am
žius ligi laikų pabaigos. V. Alantas

* 5 psl
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ t 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
toronto

SKIRTINGI KELIAI
MOKA: ,MA.

14 % už 90 dienu term. ind.
14 VŽ7c už 6 mėn. term. ind.
15 ■ % uz 1 metu term. ind. už asm. paskolas nuo 19 %
13 % už 3 metu term. ind.
14 % uz pensijų planą už mortgičius nuo 18*4%
14 % už 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 perlaidos, 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,

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI —virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-0
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1
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. MUSŲ TIKSLAS NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

LIETUVIU NAMU BIBLIO
TEKA veikia kiekvieną KET

VIRTADIENĮ ir SEKMADIE
NĮ nuo 12- 2 vai.p. p.

Biblioteka NEVEIKS VA
SARĄ nuo LIEPOS 1 do iki 
RUGSĖJO 1 do

PRASMINGA DOVANA
Lietuvių Namų Valdyba 

patvirtino nutarimą nupirkti 
keletą "Encyclopedia Litua- 
nica" komplektų ir juos pa
dovanoti Toronto Miesto Bi
bliotekai, Dovana kainuos a- 
pie $500 .

Tai puikus darbas. Šiuo 
pavyzdžiu galėtų paseksi ir 
kitos mūsų įstaigos ir orga
nizacijos, pado va no ja nt ir la
bai aktualias knygas , kaip 
"Genocide in Lithuania".

IŠGANYTOJO PARAPIJOS 
IŠVYKA

Metinė Parapijos išvyka- 
gegužinė įvyks LIEPOS 11 d., 
SEKMADIENĮ, llv.r.,GLEN 
HAFFY PARKE, HILLTOP 
South. Kviečiami parapijie
čiai ir svečiai. Bus pamal - 
dos, bendri pietūs, žaidimai , 
loterija.
TORONTO LIETUVIU NAMAI IR 
FONDAS ’'LABDARA’' REMIA IR 
FINANSINIAI LIETUVIŠKĄJĄ 
VEIKLA

Lietuvių Namų Valdyba pa
skyrė aukų:

po $1. 500, -"Atžalynui” ir 
"Gintarui "j

po $ l.OOO, - Toronto 
Maironio Mokyklai;

$ 700, - Kanados Lietu -

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

ATEIK l LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKAMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.v.

SKAMBINKIT TeL: 487-5591

= MOKA UŽ:
= 90 dienu termin. indėlius 14 %
= 180-185 d. term. ind. 14’/2% 
E term, indėlius 1 metų 15 %
= term, indėlius 3 metų 13 %
= pensijų s-tą 14 %
= spec. taup. s-tą •<» /0
E taupomąją s-tą H %
E depozitų-čekių s-tą 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 19 . %
E mortgičius nuo 18 1/4%

vių Bendruomenės Toronto 
Apylinkei;$6OO, -"Romuvos” 
Stovyklos Komitetui;

po $5OO, -Tororito Mairo
nio Mokyklos Projelėui, Va
sario 16 d. Gimnazijai, Vy
ties Klubui, "Arui";

po $400, - Kanados Lie - 
tuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybai, LN Dainos Viene
tui, "Volungei", "Aitvarui ", 
L N Šachmatininkų Klubui , 
Tautos Fondui, "Tėviškės 
Žiburiams", "Nepriklauso - 
mai Lietuvai", Romuvos Sto
vyklai ;

po $300, - "Speak Up " , 
Lietuvių Studentų Sąjungai , 
L N Pensininkų Klubui;

po $ 2OO, - Lietuvių Le
do Rutulio Komandai, "Tė
vynės Prisiminimai" Radi
jo Programai;

po $1OO, - Kanados Sporto 
Apygardai, LSS Skaučių Ra- 
jo no Vadi jai, Kun. P. A žuba- 
lio Fondui, "Skautų Aidui" , 
Toronto Ateitininkų Tėvų 
Komitetui, Stasio Šalkausko 
A te iti ni nkų Kuopai.

Įsikūrimo pradžioje, LN 
skendo skolose, tačiau šian
dieną, visų lietuvių pastan - 
go mis šie Namai , gerai su
siorganizavę, svariai reiš
kiasi ir remia lietuviškąją 
veiklą.

Nariais įstoję į .Lietuvių 
Namus, prisideda prie šios 
veiklos. Be abejonės, ir to
liau sumaniai ir atsakingai 
tvarkant Namus, jie ilgus 
metus tarnaus mums ir mū
sų vaikams.

Palikdami savo gimtinę ša
lį, veik visi mes išėjome pa
našiu keleliu. Tiktai tolstant 
nuo jos, tas kelelis šakojo ir 
vedė mus įvairiomis skirtin
gomis kryptimis. Kiti sako
mės patys žinome — kad at
keliavę į Šiaurinę Ameriką, 
esame vieni iš laimingesnių
jų-

Apsipratę ir su visu kuo su
sigyvenę, mes to nė nebema
tome. Net ir visoje P. Ameri
koje, Brazilijoje, Argentino
je, Venecueloje, Uruguajuje, 
Kolumbijoe gyvenantys mūsų 
to paties.likimo broliai ar se
serys, toli gražu neprilygsta 
mūsų čia turimam gerbūviui 
nė veiklos galimybėms.

Šiaurinėje Amerikoje, visur 
kur tik susispietė bent kiek 
didesni savųjų būreliai, tuo- 
jaus tarytumei kaip ant mie
lių, .atgijo ir pakilo visos dar 
savoje tėvynėje puoselėtos or
ganizacijos, įvairūs sambų - 
riai, veiklos rateliai. Priedo 
dargi iškilo naujų, ko prieš 
tai neturėjome ir nepažinojo
me.

Savaime čia kūrėsi ir for
mavosi lietuviškieji centrai , 
parapijos, lietuviškieji namai, 
darželiai, vienuolijos, sto
vyklavietės ir 1.1. Pirmai - 
šiai s kūrimosi metais, dau
geliui mūsiškių čia pakako at
sakinėti angliškai "Yes ar No". 
Fabrike to pakako, o savait
galiais laisvalaikiais, įvairių 
švenčių progomis, visur ėjo - 
me su savaja lietuviška kal
ba,} savas besikuriančias pa
rapijas, savųjų ratelius, nes 
čia visu pilnumu pasireiškė 
įvairiaspalvis lietuviškas vei
kimas.

Po eilės metų, jau čia gi
męs ir paaugęs mūsų jauni - 
mas visas šitas aukščiau su
minėtas institucijas rado pil
nai veikiančias, —jiems ne
reikėjo nieko naujo kurti, vien 
tik pagal savo skonį pasirink
ti, kas jiems tinkamiausia. 
Norintieji visiškai be vargo, 
laisvai jungėsi į šias vyres
niųjų įkurtas institucijas, kas 
užtikrino — laidavo jų toli
mesnį lietuviškąjį veikimą .

Daugelis dar prisimename, 
kaip čia organizavosi pirmie
ji mūsų tautinių šokių ans amb- 
liai, mūsų sporto klubai, lie
tuviškosios skautijos būriai 
bei kiti įvairūs jaunimo sam
būriai. Netrūko čiaorganizar 
torių, netrūko entuziastų, ne
truko nė į tuos sambūrius sto
jančio gražaus, lietuviškai nu
siteikusio, jaunimo.

Todėl dar ir šiandieną, po 
kelių dešimtmečių nuo jų su
siformavimo nevisi jaunučiai 
priimami į tautinių šokių gru

PRIEŠ KLAIDINANTI IR 
BAILŲ GRAHAM PASISAKYMĄ 
laiškus išspausdino To
ronto "The Globe and Mail" 
ir"Toronto Star",

Juos parašė Kanados Lie
tu viri Katalikų Kunigų Vieny
bė, bei KLKatalikų Centras .

Šalia” visiškos religi
nės laisvės Graham paste - 
bėjo, kad rusai valgo kas
dien kaviarą ir jokio neda- 
tekliaus jis nepastebėjęs... 
Tikrai naivus amerikonas.

KEISTAS ATSTOVAVIMAS
Tarptautiniame Tauti

nių Šokių Festivalyje Portu
galijoje šią vasarą Kanadą 
atstovaus Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė ATŽALYNAS. 
Vyks 25 šokėjai. Kelio - 
nės išlaidoms padengti pri - 
sidėjo didesnėmis sumomis 
Toronto Lietuvių Namai,Ka- 
nados Lietuvių Fondas, "Pa
rama" ir kt. Žymią kelionės 
iš laidų dalį sudėjo patys šo

pes, vien tik todėl kad neiš - 
sitėnka. Dėl šios priežasties 
šioje kolonijoje, ne Kur nors 
kitame šio didmiesčio kampe, 
bet čia pat, turėjo įsisteigti 
net antroji šios paskirties jau
nuomenės grupė taipogi gausi 
vos vos norinčius besutalpi - 
nanti.

Visatai įvyko todėl, kad ši
tokiam veikimui mes čia ra
dome ir turime geras sąly
gas, ir kad čia susispietė gau
sūs mūsų tautiečių būriai.

Tačiau nepalyginamai ki
toks vaizdas matosi kitose šar 
lyse, ten kur mažiau ; mūsų 
tautiečių nukeliavo, • ir kur 
bendras ekonominis gerbūvis 
kur kas žemesnis. Tai aiškiai 
pastebima visoje P. Ameriko
je, nors kadaise į ten nemaža 
mūsų sūnų bei dukrų nukelia
vo, Laiko dantys negailestin
gai naikina visur tenai jų 
įsteigtus lietuviškuosius židi
nius, parapijas, mokyklas, 
bei visą, kas jų buvo suorga
nizuota. Nesulaukdami naujo 
kraujo, kas visa tai toliau tęs
tų, visi jie bebaigia išnykti ir 
išblėsti. Nėra kas ten juos 
gaivintų,išjudintų. Nėra va
dovų, vieni nuo kitų toli gyve
nant. Esant blogiems keliams 
ir dar blogesniam susisieki
mui, labai sunku palaikyti 
bet kokia lietuviškoji veikla. 
Ryšiai vienų su kitais silpni . 
Mišrios vedybos, kuriose ne
sugražinamai lietuviškumui 
žūsta pats gražiausias mūsų 
jaunuomenės žiedas ter nuo
latinis reiškinys.

Mes čia Š. Amerijoje, nega
lime to išvengti — mišrios ve
dybos sparčiai gausėja, ta
čiau mes čia dar turime tuo 
reikalu nors vienintelę kortą 
savo rankose. Jei mes to ki
tos tautybės asmens neatstu
miame, jį atsivedame ir su
pažindiname su lietuviškuoju 
menu, papročiais, tradicijo
mis, mūsų valgiais. Jiems 
tai patinka, tuomi žavisi jie, 
nuo lietuviškumo taip lengvai 
nesišalina.

Tačiau kitose šalyse, silp
nai berusenant lietuviškąjai 
veiklai, jie ir tos paskutinio
sios galimybės neturi. Apart 
geltonplaukės, mėlynakės 
mūsų tautos dukros ar šau
naus bernužėlio, beveik nieko 
tiems kitataučiams jie paro
dyti ir nebeturi. . .

Tėvynės netekusiems, ne 
visiems mums skirtas vieno
das kelias. Jis mums čia ma
žiau duobėtas, ne taip klaidus, 
ne tiek grasinantis ir tuo pa
čiu žymiai lengvesnis negu 
daugeliui to paties likimo mū
sų brolių, plačiai pasklidu
sių po įvairias kitas šalis. . .

kėjai. Įdomu, kad jokios pa
ramos negavo iš valdinių įs
taigų. Kyla klausimas, kodėl 
tada Festivalyje nepasi- 
skelbfi,kad atstovauja ne Kar- 
nadą,o Kanados lietuvius?

Dar viena sugesti ja:pasiū- 
lyti už laisvą auką vidurdie
nio koncertą didžiųjų bankų 
ar įmoniiį kafeterijose. k. 
BAIGIA SIRPTI BRAŠKES

Šiemet Ontario provinci
joje gerai užderėjo braškės. 
Trečioje ir ketvirtoje BIR
ŽELIO savaitėje jų bus di - 
deli kiekiai. Praeitais me
tais virš 17 mil. kvortų braš
kių, $9 mil.vertės buvo su
rinkta ir parduota.

Daugelis ūkių ir didžūkrų 
siūlo pirkėjams savitarnos 
metodą, t. y., patiems jų pri
siskinti. Tokie ūkiai užsi - 
registruoja"Pick-Your-O wrf' 
sąrašuose,Ontario Agrikul
tūros ir Mitybos Ministeri - 
joje. Sąrašus galima ‘ gauti 
užsakant juos telefonu /416/

ĮHSURANCC * KomerclMel 

533-1121 Walter Dauginis 822*8480
Insursnce Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontorio

Bresher-BarmkM INSURANCE AGENCY LTS.

Vitų rulių'dreuda • VALTERIS DREŠERlS 
233*3334 - 231-2681 - 231*8228
3830 B 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 RUGSĖJO 29
LIEPOS 22 * . '

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

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

TeL 533-3531

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P lA5

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU 1982

DIENŲ LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

13 DIENU SU
GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3 
GEGUŽES 27-BIRŽELIO 10 
LIEPOS 8-22

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

SAVAITEI ! LIETUVA,
RUGSĖJO 9-16 RUGSĖJO 30-SPALIO 7 

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome i skvietimu s vizitui i Lietuva ir iš Lietuvos 
N uperkame Lietuvoj e giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus paaeidauj 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, Ramonis 
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis 

-(213)664-0791 -namu;
2385 Dundas St. W,, Toronto, Ont. M6P 8X2 Canada

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

Kelionių biuro savininkai - AUDRONĖ ir VYTAS 51MINKEVICIAI 
(Keboniu biuro registracijos numeris - 1835961)

968-1760 Toronto, arba raš- 'brošiūrą "Ontario Straw- 
tu Pick -Your- Own Market berries"su įvairiais patari - 
Development Branch, ONT A- mais,kaip paruošti braškes, 
RIO MINISTRY of AGRI - jas išlaikyti ir 1.1. Brošiū - 
CULTURE and FOOD, ros gaunamos Ministerijos
Legislative Building. adresu /žiūr. aukščiau/ ,
Toronto, 0nt.» M7A 1A6. Ta- Cbmmunications Branch , 

'Ontario Strawberries." .me sąraše galima rasti ir 
kitų daržovių at vaisių, per - 
karnų savitarnos būdu, adre - 
sus.

Prieš vykstant į ūkį, ge
riau paskambinti ir pasitei - 
rauti, ar braškės prinoku
sios, ar ūkis parduoda krep - 
šelius, ar reikia juos pa
tiems atsivežti.

Sultingiausios ir skaniau
sios braškės yra gerai susi
formavusios, užaugusios ir 
stipriai raudo no s. Nuskintos 
braškės nebesirpsta, 
skinkite jau nunokusias.

Paprašius, minima Minis
terija siunčia nemokamai

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

SEMINARAI AKTORIAMS
Saskatchewano provinci

joje, Reginos mieste LIE - 
PO S 1-10 d. d. vyks vaidini
mai ir seminarai aktoriams- 
mėgėjams ir daugiakultūrių 
teatrų festivalis. Jį remia 
federalinė vyriausybė.
PERSIKRIKŠTIJO
"ANTROJI JAUNYSTĖ"

Toronto moterų dainos 
grupė "Antroji Jaunystė"

tad persitvarkė ir dabar pasiva
dino LIETUVIŲ NAMU DAI
NOS VIENETAS. Vadovau
ja muz.D. Deksnytė-Powell .

NEPRIKLAUSOMA LIETUA A

I

6

6
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MONTREALIO ATEITININKAI RENGIA

....................   w.......-.a....*..... 
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

- įsikūręs nuosavuose namuose —

KOOPERATYVAS

830 Main St. East 
L8M 1L6

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU 
KREDITO

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME Už: IMAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6% nekilo, turto pask. 18%
santaupas 12% asmeninės paskolas 20%
term, depoz. 1 m. 14%%
term, depoz 3 ni. 13% n< nokoma gyvybts ir o»m. patkolif drauda, 
reft, pensijų fondo 14% _ . ,, _ .. , .___00 dienu depozitus 14*Z|% Nemokomo, pilnos čeku, potornorimoi.

DARBO VALANDOS pirmoaienieniais-ketvirladileniais nuo 10 iki 5 vai. 

peOkf «.d»’er i oi <t nuo 10 iki 7 vai. šeši odioni ai s nuo 9 iki 12 vai.

L i epas — ruqp i ic men. Šeštadieniais uždaryta.

Ottawa
^PUDINGAS MOKSLO METŲ. UŽBAIGIMAS

sekmadienį , nam

JAUNIMO 
STOVYKLĄ 

š.m LIEPOS 25-31 d.d.
LAC SYLVERE , St DONAT , Que.

BALTIJOS STOVYKLAVIETĖJE
• Kviečiamas jaunimas 13 — 18 metu amžiaus
• [domi lietuviška programa, iškyla
• Kapelionas — Tėv, J. ARANAUSKAS, S.J.

GĖRIMAS, RŪKYMAS, RADIJU IR "CASSETTE” APARATAI - GRIEŽTAI DRAUDŽIAMI

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
PAMINĖJIMAS

Kanados Baltų Federaci
jos Montrealio Skyrius su
ruošė Birželio Trėmimų 
minėjimą š. m.biržeiio mėn, 
14 d-, 7 valo v. prie Žuvu - 
stems Už Laisvę paminklo 
Dominion Aikštėje, dalyvau
jant visų trijų tautų, mūsų 
šaulių bei vengrų ir ukrai - 
niečių vėliavoms.

Prie paminklo buvo padė
tas vainikas ir skyriaus p-

Mūsų Dr. V. KUDIRKOS Šeš
tadieninė Mokykla mokslo me
tus baigė gegužės 29 d. šešta
dienį. Baigimo iškilmės įvy
ko birželio 6 d.
St. Hyhcinth parapijos salėje. 
Kartu buvo'paminėta MOTI
NOS ir TĖVO Diena. Iškil
mių ruošėjas — Mokyklos Tė
vų Komitetas. Pamaldas ta 
proga laikė kua.dr. frSKJLAN- 
DŽIŪNAS, Jo pamokslas lietė 
labai opius šių dienų jaunimo 
ir šeimos klausimus.

Iškilmes parapijos salėje 
pradėjo Mokyklos Tėvų K-to 
pirmininkas V. RADŽ1US, pa
kviesdamas viešnią iš Mont
realio Ireną LUKOŠE VIČlE - 
NĘ paskaitai.

Prelegentė nepaprastu 
kruopštumu surankiojusi fak- 
tij iš šių dienų jaunimo, jau
nų šeimų gyvenimo ir sugy
venimo srity, patiekė juos 
klausytojams. Visi su didžiau
siu dėmesiu tai išklausė ir il
gu plojimu dėkojo paskaitinin- 
kej už jos aktualias mintis ir 
išvadas.

Tolimesnį sueigos prograr 
mos vykdymą perėmė mokyk
los vedėja Alė PAŠKEVIČIE - 
NĖ.

Mūs ų mergaičių choras RA
MUNĖ LĖS, vadovaujant šį 
kartą L. LUKŠAITEI, išpildė 
dainų ir deklamacijų pynę 
apie MOTINĖLĘ.

Pro gr a mo j e Mo kykl a trum
pai paminėjo MAIRONIO gy
venimo ir mirties sukaktis. 
Tai atliko Daiva JURKUTĖ ir 
Lina RADŽIŪTĖ.

Savą kūrybą apie praleidžia
mą dieną Šeštadieninėj' Mo - 
kykloje skaitė Daiva JURKU - 
TĖ. Jos išreikštoms mintims, 
nuotaikingai reagavo klausy
tojai. Po to, pasirodė mūsų
mokyklos trys abiturijentai 
skaitydami apie Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo pa
žangos beveik visas sritis : 
Jonas BALSEVIČIUS, Rasa 
JURKUTĖ ir Rima RADŽIU- 
tė. Jos baigė Mokyklą su išei
tu devynių skyrių kursu,, ku
ris buvo papildytas svarbes-

niomis, žiniomis, kurių pri
reikia išeivijos gyvenime. 
Mokyklos Vedėja išdalino bai
gimo pažymėjimus, kiekvie- 

įteikdama ir metinį mo
kyklos leidinį "TRUPINĖLIAI’: 

Tenka pažymėti, kad mūsų 
Mokykla dalyvavo Lietuviu 
Tautodailės Instituto skelbta
me konkurse, kuriame buvo 
laimėta viena — pirmoji, vie
na — antroji ir dvi trečiosios 
vietos. Švietimo komisija, 
pravedusi šį konkursą, mūsų 
Mokyklos mokinių darbus pa
gyrė, kaip ypatingai kruopš - 
čiai atliktus. Mokyklos Vedė
ja pakvietė LTĮ Tarybos pir
mininką Albiną PAŠKEVIČIŲ 
įteikti premijas. Prie Insti- 
to premijų buvo prijungt.a dar 
dvi Mokyklos premijos. Ta
rybos Pirmininkas, paaiški
nęs apie skelbtąjį konkursą , 
premijas įteikė laimėjusiems.

Mokyklos leidinys "TRUPI
NĖLIAI" buvo įteiktas žymes
niesiems B-nės pareigūnams 
ir tiems asmenims, kurie tal
kino ar tebetalkina Mokyklai 
įvairiomis progomis.

Baigimo proga, Mokyklai 
prisiminti, abiturijentai gavo 
iš savo mokytojos ir tėvų do
vanų. Baigusius sveikino B- 
nės kapelionas kun. dr.V.SKI- 
LANDŽiŪNAS, Krašto Tary
bos narys J. DANYS ir Lietu
vių Fondo įgaliotinis šiai apy
linkei A. PAŠKEVIČIUS.

Po sveikinimų, kiekvienas 
abiturijentas paskaitė savo 
atsisveikinimo su mokykla 
žodį. Iškilmės baigtos TAU
TOS HIMNU.

Po to vyko suneštinės vai
šės — kavutė. Mokykla buvo 
įrengusi salėje irnedidelępa- 
rodėlę, kurioje buvo išstatyta 
konkurso dalyvių darbai: pll - 
nas komplektas mokyklos lei-

Registracijai kreiptis i :

Julijq ADAMONYTĘ 
6470 Jalobert, Montreal, Que. 
Tel: (5 14) 256-5355

Arba skambinti:

Pauliui MALISKAI
Tel.: (514) 488-8528

MONTREALIO ATEITININKAI

XXVII KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ RENGIMO KOMITETAS:

XXVII KANADOS LIETUVIU DIENOS 
Montreal 1082

Sėdi iš kairės: B.Niedvaras -Komiteto narys, T.Keršytė - sekretorė, V. Pie - 
čaitis - KLB Montrealio Apylinkės pirmininkas ir Lietuvių Dienų koordinatorius, J. 
Adamonytė -Atsisveikinimo Vakaro reikalams, J.Šiaučiulis - Leidinio reikalams.

Stovi iš kairės: D.Tviališka - priėmimo ir nakvynių reikalams, G. Vazalinskas - 
Informacijos ir Reklamos reikalams, A.Staškevičius - Poezijos Vakaro reikalams , 
Ro Lukoševičiūtė - Koncerto reikalams, K.Toliušis - iždininkas, B. Staškevičius - 
Pamaldų reikalams, D.Lukoševičius - Sporto reikalams. Nuotraukoje trūksta D . 
Vasiliauskienės - Dailės Parodos reikalams ir G.Nagio - Baliaus reikalams.

VOKIETIJA

dinio "TRUPINĖLIAI" —viso 
aštuoni numeriai ir tie lietu
viški laikraščiai ir žurnalai, 
kuriuose yra tilpę šios mokyk
los mokinių kūrybos darbe
liai, kaip "EGLUTĖ". ŠVIE
TIMO GAIRĖS", "NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA" ir kt.

Albinas Vilniškis

VOKIETIJOS LIETUVIAI AKTYVUS
Š.m. kovo 13 dRomu ro

ję,Vokieti jos Lietuvių B - 
nės Tarybos narių suvažia
vimą atidarė Prezidiumo p- 
kas Tėv. Alfonsas B e r n ar- 
t o n i s.Iš 15 Tarybos narių 
dalyvavo 12: V. Bartusevičius. 
Tėv. Alf. Bernatonis, M. Bui- 
vys, M.Dambriūnaitė-Šmi - 
tienė, J. Kavaliūnas, Arm. 
Lipšys, Just. Lukošius, Eug . 
Lucienė, J. Sabas, A .Smitas , 
J. K. Valiūnas ir Ž.Vilčins- 
kaitė-Grodbergienė.

Priimtas praėjusio Tary
bos suvažiavimo protokolas.

Vokietijos LB Valdybos p- 
kas J. Valiūnas pranešė apie 
metinę Valdybos veiklą.Per 
kadeneinius metus V-ba po
sėdžiavo 6 kartus. Vokieti - 
jos LB narių skaičius jau 
daugelį metų pastovus. Vie - 
ni miršta- įstoja nauji. Iš

viso yra apie 1.000 narių, 
susispietusių į 30 Apylinkių. 
Vokietijoje veikia dvi lietu
vių tautinių šokių grupės- 
Vasario 16 Gimnazijos ir 
Mlincheno RATUKAS-. 1 var
go mokyklėlė MUnchene.

Įvairius renginius ruošia 
Vokietijos LB Valdyba ir A- 
pylinkės. Maždaug pusė LB 
Apylinkių suruošia po dau - 
giau ar mažiau minėjimų ir 
renginių. Savo kadenciniais
metais uoliai pasidarbavo 
LB Valdyba. 1981 m.birže
lio 21 suruošė 40-jų suki li
mo prieš sovietinį okupantą 
ir Lietuvos valstybingumo 
atstatymo metinių minėjimą 
su mokyt. A.Šmito paskaita , 
kun . J. Dėdino surežisuo
tu mokinių montažu ir
mis. Nuo liepos 19 iki rug - 
pjūčio 9 Romuvoje stovykla
vo 35 lietuvių šeimų vaikai . 
Vadovavo Valdybos sekreto
rė Ž. Vilčinskaitė, E.ir R. 
Baliuliai ir kiti.

Europos kraštų LB vado
vų suvažiavi me rugpjūčio 6, 
netoli Paryžiaus Vokietijos 
LB Valdybai atstovavo rei
kalų vedėjas J. Lukošius ir 
iždininkas R.Tendzegolskis. 
VLB Valdyba per savo rei
kalų vedėją dalyvavo ir Pa- 
baltiečių Dienose Annaberge 
rugpjūčio 21 ir 22 bei Nord
heim--Westfali jos LB vadovų 
pasitarime.

Vokietijos LB darbuotojų 
suvažiavimas vyko lapkričio

daino- bei

$ 1.50 kelnes 
pristatantHour

Service

SKAMBINKIT: 365-7140
NETTOYEURS CLEANERS 

~ 365-7146
IK 7M1-A CfMTBME

) 365-1143J 415-W* rat. LasMIa

---------- 766-2667
_________________  MHAUJUtO

ir atsiimant ROOFER----- COUVREUR
7725 George LaSalle

Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD « 
kuris jau seniai I ietuviam s patarnauja- Darbo* ati iek o sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis* Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

Coiivertures de tous genres
7725, George*_________ _

— All kinds of roofing
La Selle

6-8Romuvoje su J.K. Valiū
no paskaita apie LB tikslus 
bei priemones jiems įgyven
dinti, V. J. Damijonaičio pra
nešimu apie Vokietijos LB 
veiklą,kitais pranešimais ir 
diskusijomis, rezoliucijomis 

draugišku pobūviu, žiū
rint filmas, skaidres, šne - 
kučiuojantis ir dainuojant.

Š.m.vasario 27 d.HUtten- 
feldo BUrgerhause buvo su
rengtas šaunus Lietuvos ne
priklausomybes atstatymo 64- 
ųjų metinių minėjimas, su
traukęs apie 400 dalyvių . 
Paskaitą skaitė prof. Juozas 
Eretas iš Šveicarijos, Baze
lio, dainavo Krefeldo Operos 
sol. Ričardas Daunoras. Gim
nazijos mokiniai šoko tauti
nius šokius. Minėjimą apra
šė 6 vokiečių dienraščiai , 
filmavo šveicarų televizija

kas P. M 6 1 d r e atidarė 
šį minėjimą, pakviesdamas 
pagrindiniu kalbėtoju fede- 
ralinį konservatorių Parla
mento narį J. Mc D e r mid, 
oficialų kritiką imigracijos 
ir daugiakultūriniams rei
kalams. Iš ilgesnės kalbos 
aprodė, kad jis yra gerai 
susipažinęs su baltų dabar - 
tine padėtimi. Po to žodį 
tarė vengrų ir ukrainiečių
atstovai.

Po ilgesnės pertraukos 
visi persikėlė į čia pat e- 
sančią Marijos, Pasaulio 
Karalienės Katedrą ekume
ninėms pamaldoms.

Čia pirmuoju kalbėtoju 
irgi buvo pirm.P. Mčlldre. 
Pamaldas pradėjo Montrea - 
lio lietuvių Vyrų Oktetas , 
vadovaujamas AoStankevi - 
čiaus, keturiomis giesmė
mis. Kun. J. Kubilius, SJ 
perskaitė specialią maldą ir 
lietuviškoji minėjimo dalis 
buvo baigta Lietuvos Himnu.

Latvių Vyrų Choras"Jun- 
da", diriguojamas A. Gut- 
manis’o, pagiedojo 3 gies - 
mes, kun.AoVoitkus sukal
bėjo maldą. Sugiedotas Lat
vijos Himnas.

Estų mišrus choras, ve
damas f.THrk, sugiedojo A „ 
Topmai "Requiem", kun.H. 
Laaneots pagrindiniu-, 
me angliškai pasakytame , 
pamoksle palietė komunistų 
infiltraciją į Pasaulio krikš
čionių bažnyčių organizaciją.

Po kelių bažnytinių himnų 
bei kun. Aa Voitkus maldos 
bei palai minimo Montrealio 
estij sąjungos pirm.R.L e i- 
t h a m padėkojo visiems 
programos dalyviams.

Visos ceremonijos būro 
baigtos "O, Canada".

Atrodo,kad Katedra pasi
darė perdidelė ir dalyviams 
ir muzikiniams vienetams.

B.S.
iš Lugano.

Pranešėjas siūlė rinkti 
Valdybą ne vieneriems, bet 
3 metams,kaip kad renkama 
Taryba.

’ždininkas R. TendzegoIš
kiš pranešė apie 1981 m. są
matos vykdymą. / b.d./

"■■■■ . ........ H

i

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

TONY LAURINAITIS
............Ill—WMfc.

FUNERAL HOME

r J.F.Wilson & Sons Inc.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Ave 
Chateauguy , Verdun ,Que. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956

7 psl.

7
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PRIMENAME
Norime pranešti gerb. 

"NL" skaitytojams, kad už 
kiekvieną skaitytoją, kuris 
vėluoja su prenumerata 3 
mėnesius ar daugiau, pas - 
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 priminimą-"NL" Ad - 
mini st racijai irgi nemažai 
kainuotų ir atimtų laiką 
darbuotojams. Malonėkite 
atkreipti dėmesį į šią ži
nutę. "NL”

JAUNIEJI . MUSU
PROFESIONALAI:
• POVILAITYTĖ
baigė McGill Universitetą ir
įsigijo metalurgijos inžinie
rės specialybę o

Loreta
GI 
SI 
EI 
EI

• KERAS-DRAGUNAS Lidi
ja Birutė gavo magistro 
laipsnį biznio administraci
jos specialybėje,.

• MORKUNAITĖ Vida baigė 
ekonomijos mokslus McGill 
Universitete.

Visiems linkime geriau
sios sėkmės ir kartu su jais 
džiaugiamės

EI
EI
51

EI

SI

JONINES
JONU , JONIU - PETRU, POVILU

PAGERBIMAS
š m. BIRŽELIO 27 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėj.
PROGRAMOJE:

KETURIŲ. SESUČIŲ MUZIKOS KVARTETAS 
» Pietus s Baras, ■ e Loterija

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

ĮĖJIMAS: $6.00 - suaug.
$ 5.00 — jaun.

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA
L'SCalšSIsSišfšISISIšSaSĖilst’aLglSEiiSDalalSlsISLšlHlSlHCEilš®

13
13
13
13
13

E
13
13

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m..........  15 %
Certifikatus.....................15.5 %
Spec. Taupom, s—tas..13 % 
Taupymo s—tas .............11
su apdrguda iki $ 2.000 
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $20,000 ir daugiau
Čeki u s—tas...................... 6 %

DUODA PASKOLAS:

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS^ 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

• NAGIENĖ Birute pakvies
ta dalyvauti Lituanistiniame 
Seminare, kurį rengia skautų 
vadovai pravesti seminarą 
apie teatrinį laužų pasiro
dymų apipavidalinimą.

Jos ritmikos. ir
išraiškos šokio mokiniai bu
vo išrinkti pasirodyti Kon - 
servatorijos mokslo metų 
užbaigimo programoje.

PRIMENAMA, kad AV iš- 
vyka-gegužinė įvyks pirmą
jį liepos mėn. sekmadienį.
RUOŠIASI EKSKURSIJAI

Įdomiai ekskursijai į Eu
ropą ir Marocco ruošiasi 
eilė montrealiečių:E. Ker - . 
belienė, J. Kęsgailienė, G. 
Kudžmienė,St. Ališauskienę. 
V.Kačergius.

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

3907 A Rosemont

Didelis

perduodu

D. No BALTRUKONIS

g
1

” .S;

o to M. L. S.

SIST EMA

9-3
12 - 8 
12-6 

10:15-12:30

PRAŠOME REGISTRUOTI VAIKUS į ITE TU VISKĄ MO
KYKLĄ JAU D A BAR. Kreipiatės j Mokyklos Vedė
ją Moniką Jonynienę tel: 489-2106. SUTEIKITE 
SAVO VAIKAMS PROGOS GERAI PRALEISTI ŠEŠTA - 
DIENIO PRIEŠPIETĮ, SUSIDRAUGAUTI SU LIETU - 
VTAIS-, PAGERINTI LIETUVIŲ KALBĄ.

DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTi; GYDYTOJ A 

1410 Guy St, 
Suite 11-12 Montreal P.Q. 
Tel: 9 3.2—6 662

Namu,: 73 7-96 8 1

„J
•:' B

STANKUCIŲ KVARTETAS atliks įdomią programą JONI
NIU MINĖJIME. Jaunos ir gabios 4-ios seserys- Dajana, 
Joana, Vida ir Teresė savo koncertais pasižymėjo SUD
BURY mieste ir jau buvo pasirodžiusios kitose Kanados 
vietovėse. Montrealyje jos pasirodys I-ą kartą.

Nuotr: Sta. D a b k a u

6 - 8
12-6

'Mtacvičce 'Ka/dcw
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

8 RUE ST ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
suite soda h3a 2G6 TČL 288-9646

Member

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: 482-3460
Res. 767-4690

REALTIES CORP.DANPAR

t
■R.

RENKU

20 - 40

rtor/TKEfiL

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

KVIEČIAME VISUS MONTREAL! O IR APYLINKIŲ 
TAIP PAT OTTAVIOS IR APYLINKIŲ. LIETUVIUS 
ATVYKTI Į NL GEGUŽINĘ , -IŠLAIKYTI IR 
TOLIAU TĄ. ILGU. METU, TRADICIJA^

VIETA JAUKI, PRIE OTTAVIOS U P Ė S , S ID ERI IM
TŲJŲ PAVĖSYJE. ,LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI PASIRUOŠĘ 

VISUS MALONIAI S UTĮ KTI . , GROS MUZIKA, VEIKS 
BARAS, LOTERIJA.,

Tikimės , kad rėmėjai, kaip ir kiekvienais metais, 
padovanos ir šį, k ar t a~ I o t e r i j ai laimikių.

GEGUŽINĖ ĮVYKS LIEPOS 11 d.SEKMADIENL.

( žiūrėk planą.)

Vietove pasiekiama va-
*iuoįant į Ottawa.'Prava- __
tiavus Rlgaud iŠsuktri Pointe Fortune 
o privažiavus ' 17 kelią tučtuojau išsuk-f'7 - 
ti i dešiną link Pointe Fortune. (

\uo Oltawos važiuojant į Montrealį — 
išsukti Fast Fortune ir paupiu pietų ų 
kryptimi važiuoti iki F. SKRUI810-

Liepos H diena, sekmadienį F. SKRUIBIO vasarvietėje, 
HAWKES BURY P<>i",e P.O.

10
30
9 :

DR. J.MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

14 4 0 
Suite

St. Cath arine W.
6 0 0, Montreal, P. Q. 
866-8235

Namu,: 4 88 — 85 2 8

p • (n.
p . m.

3 0 p . ni.

m iki
iki 9 : 

m. iki
PRI STATYM AS 

e LaSalle, P. Q« 
36 5-0 50 5

Po into
C 
c 

ADVOKATAS L~ c
ROMAN J. ISGANAITIS b. a. , B. c. u c 

L 
»Donr>e E. Suite 504 p

Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8 -9 534

,C 
C 
C

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE 

kasdien nuo 9 a. 
uis: nuo 9 a, m. 

Sekmadieniais: nuo '10 a. 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

76 26 Central St. Vili 
366-9742

Dr.A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C- F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sh e i b r o o k St. 
Suite 2 15, Montreal, P- Q. Tel. 931—4024

ADVOKATAS

-a

( Či
jn

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

168 Notre Dame St. E. , S u 11 e 20 5 
Tel: 366-2C63K 866 -206 4.

ADVOKATAS H

VICTOR E. RUDINSKAS S
B. Eng. , M. Eng. L. L. B. , B. C. L. S

4701 Bonnanfyne, Verdun (kampos 2—nd Ave.), Que? H4 G 1E6 K 
Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245 R

---- _ — —

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, P.Q.

Tel : ( 5 14) 87 1- 14 30.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du D o rti ii n e , II e Perrot , Que, H7V5V6 

Res. Tel: 4 5 3-9 14 2

8 psi.

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

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojami Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOM Y Bt e GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL. P.Q-

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

9M f 
gegužinę !

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 - 3 120 Mamų 3 76 - 378 1

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.£„ I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t _ū_r_o_ _v e _i_ k j _a_ _n_ų_ o _

• GUOBYS. Mykolas ir Al
binas RUZGAS,ilgus metus 
gyvenę mūsų tarpe,jau ke
linti metai ne tik žiemavoja 
Floridoje. M.Guobys ten į- 
sigijęs nuosavybę, ilgesnį 
metų tarpą tįen ir gyvena. 
Vasaroti tačiau- atvyko abu 
į Montrealį.Pasilaiko ir Ka
nados pilietybę,,

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

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

Montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIŲ! 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS! 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE ILTD

GMMIC

LEONAS
SALES

gureckas
MENAGER

PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu L eo GURECKAS

Montreal west automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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