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Gen. Leopold Galtieri
ARGENTINOS PREZIDENTAS 
ATSISTATYDINO

Po nepavykusio Falkland© 
salų užgrobimo Argentinos 
prezidentas generolas Leo
poldo Galtiery atsistatydino. 
Jo vieton vyriausiuoju kari
nių pajėgų viršininku. pa
skirtas gen. Gristi no Nico
laides, o laikinai preziden
to pareigoms eiti paskirtas 
vidaus reikalų minister!s 
Alfredo Saint Jean, taip pat 
generolas. Minimi dar šie 
vardai: brid. gen. Basilio 
Lami Costa Mendez (jisai 
galįs būti paskirtas presi
dents tokiu būdu vyriausy
bėje būtų ir ne kariškis/; 
brig. gen. Jose Mirėt. Pa
skyrimai priklausys nuo to, 
kuri ginkluotų pajėgų šaka 
laimės: aviacija, armija ar 
laivynas. Spėliojama, kad 
aviacija gali laimėti, nes 
tiktai ji pasirodė neblogai 
per Falklandųsalų kautynes.

IZRAELIS NAIKINA 
PALESTINIEČIUS IR LIBANA 
(LEBANONĄ)

Izraelio min. pirm. Me
nachem Begin ir jo bendra
mintis, lygiai aršus, gyny
bos ministeris Ariel Sharon, 
seniai laukė progos tokiam 
galutinam sprendimui. Ta
sai galutinis sprendimas bu
vo, be abejo, palestiniečių 
karinių dalinių ir jų vado 
Arafato būstinės Libane su
naikinimas ir tokiu būdu pa
šalinimas Izraeliui nuolati
nės grėsmės. Toji grėsmė 
buvo visai konkreti: Pales
tinos Išlaisvinimo Organi - 
zacijos /PLO/ kariai nuo
lat apšaudydavo šiaurines 
Izraelio provincijas ir taip 
pat atlikdavo teroro veiks
mus prieš izraelitus, gyve
nančius Izraelyje bei sve
tur.PLO tai laikė šventu ka
ru: stengėsi atsiimti savo il
gai apgyventas vietoves bei 
žemes, kurios buvo gana 
brutaliai naujai sukurto Iz
raelio okupuotos. Taigi, tie 
trys milijonai išvietintųjų 
palestiniečių buvo nuolatinis 
karinis ir politinis rakštis 
Izraelio pašonėje. Kadangi 
tie palestiniečiai nepripaži
no Izraelio, o Izraelis, sa
vo ruožtu, su jais tiesiogi
niai jokių derybų pradėti ne
buvo linkęs, Viduriniai Rytai 
negalėjo tikėtis ramaus gy
venimo. Izraelio "blitzkrieg" 
į Libaną, sunaikinimas tos 
valstybės ribose įsikūrusių 
laikinam gyvenimui palesti
niečių ir jų karinių dalinių 

bei jų centro Beirute /vado
vaujamo minėto Arafato ir 
remiamo Sovietų Sąjungos 
bei daugelio arabų bei neara- 
bų valstybių/ Begino ir dau
gumos parlamento nuomome, 
turės išspręsti šį klausimą 
visiems laikams.SoidetųSą- 
junga, tačiau pareiškė, kad 
nestovės neutrali nuošaliai, 
jei Izraelis tučtuojau nepa
sitrauksiąs iš Libano terito
rijos. Panašią poziciją yra 
užėmę visi arabų kraštai ir 
beveik visos Afrikos valsty
bės. Izraelio pernelyg žiaurų 
ir baisų Libano teriojimą pa
smerkė ir visa eilė kitų 
valstybių, įskaitant Kanadą. 
Tik JAV-ės, kaip paprastai 
gerokai vietinių žydų politikų 
spaudžiamos, bando rasti 
abiem šalim priimtiną for
mulę.Tuo tarpulzraelio ar
tilerija ir tankai nuolat si ait
ri na apsiausties žiedą aplink 
Beirutą ir atrodo, nesiškai - 
tydami su pasaulio opinija, 
bandys sunaikinti PLO būs
tinę ir visus palestiniečių 
karinius dalinius.

PLO vadas Arafat
Padėtis Libane šiuo metu 

yra laukimo stadijoje. Izra
elis, kaip atrodo, yra pasi
ruošęs, žūt būt, sunaikinti 
PLO, bet jokiu būdu nenori 
pradėti karo veiksmų prieš 
Syrijos karinius dalinius, 
kurių priskaito ma virš 
30,000 Libano tertorijoje. 
Nebus lengvas, atrodo, nei 
Beiruto miesto okupavimas, 
nes palestiniečiai apsupti 
iš visų pusių ir be jokios 
galimybės trauktis, kovos 
iki paskutinio kario. Kaip 
tildai todėl Begin’as išvyko 
į JAV-es ir bandys Ameri
kos bei pasaulio opiniją pa
kreipti Izraelio pusėn. Jisai 
tvirtina, kad PLO sunaikini-

Sugriautas pastatas Tyre mieste, Lebanone

Bombed-out building in Tyre; Israeli tank goes up in flames near Beirut airport

mas yra, iš tiesų, ir pačių 
aršiausių teroristų pasauly
je sunaikinimas, kuris ture 
tų išeiti į gerą ir visoms ki 
toms pasaulio tautoms. Pa
sakytoje Jungtinėse Tautose 
kalboje Begin’a.s nė žodžiu 
neužsiminė apie Libano už
puolimą. Buvo tvirtinama 
JAV spaudoje, kad prez. 
Reagan’as Be gi n’ui audien - 

. ei jos nesuteiks tol, kol Izra 
elio daliniai visiškai nepasi 
trauks iš Libano teritorijos 
Haig tačiau, jau su Begin’u 
tarėsi .Tarėsi ir prezidentas 
BRITANIJOS LAIVAI 
GRĄŽINO DALĮ BELAISVIŲ

Buvęs Anglijos keleivinis 
laivas, dabar perimtas lai
vyno, grąžino 4,200 argen
tiniečių karo belaisvių, su 
imtų Falklado salose. Di
džiosios Britanijos vyriau ■
sybė dar tebelaukia Argenti
nos vyriausybės pareiškimo, 
kad karas yra baigtas. Norė
dami išsaugoti savo gana ap
niokotą tautinį prestižą, Ar
gentinos vadai iki šiol puse 
burnos tvirtino, kad karas" 
dėl Falklando salų dar nesąs 
baigtas ir kad Argentina jas 
bandys atsiimti. Argentina 
taip pat reikalauja, kad visi 
Britanijos kariniai daliniai 
tas salastuojau paliktų. Bri
tanija atsisakė tai padaryti. 
Be to, Didž. Britanijos vy
riausybė pareiškė, kad liku
si dalis belaisvių - karių ir 
visų karininkų - nebūsianti 
grąžinta iki Argentina oficia
liai nepareikš, kad Falklan
do karas yra baigtas.

ARGENTINIEČIAI REAGUOJA
Iš Buenos Aires praneša

ma, kad Argentinos latrinių 
dalinių pralaimėjimas Falk- 
lande buvo daugeliui staig - 
mena. Kaip ir visi diktato - 
riniai režimai, taip ir šis 
skelbė savo piliečiams me
lagingas žinias, priedo su 
tipingai pietiečių tempera - 
mentui, "kaitinančius" šū - 
lauš... 10.000 minia šū - 
kavo Buenos Aires pagrin - 
dinėje aikštėje, grąsindami 
nuversti karinę diktatūrą , 
kiti kaltino vyriausybę išda
vimu. Gaujos įtūžusių jau - 
nuo Ii ų daužė langus ir pade
ginėjo pastatus, vartė auto - 
moblilius.
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NEAIŠKIOS PEKISTŲ ŠVIETIMO 
REFORMOS

Pagarsėjęs savo neatlai- 
džiu bei fanatišku anglų kal
bos bei jos institucijų perse- valstybės pergyvena panašią 
klojimu min. C. Laurin jau 
kurį laiką skelbė, kad nuo 
naujų mokslo metų pradžios 
visa Quebec’o provincijos 
švietimo sistema būsianti iš 
pagrindų pakeista. Pakeista 
būsianti ir administracija ir 
dėstymas bei dėstomieji da
lykai. Tačiau netikėtai stip
rus tėvų, mokytojų bei mo
kyklų komisijų pasipriešini
mas nustebino ir Laurin ir 
pekistus. Tokiu būdu iki šiol 
dar nepaskelbta kokios kon
krečios reformos bus įgy
vendintos. Sakysim naujų 
dėstomųjų dalyki} težinomi 
tildai pavadinimai. Nėra nei 
jokių studijų planų, nei kon
spektų, nei vadovėlių. Ad
ministracijoje kalbama, bū
sią tėvams suteiktos daug 
didesnės teisės. Tačiau iš 
klajojančių gandų teaišku, 
kadpekistai nori visą švieti
mą centralizuoti ir padaryti 
dar vienu savo separatisti
nių siekių įrankiu. Pekistai, 
žinoma, tai neigia. Ateitis 
parodys kas teisus.

DOLERIS TEBEKRINTA

Nežiūrint desperatiškų Ka
nados vyriausybės pastangų, 
Kanados doleris vis dar 
smunka. Jo vertė šiuo metu 
yra pasiekusi žemiausią pa
kopą isorijoje. Vienu metu 
jis buvo vertas tik šiek tiek 
daugiau už 77 centus, lygi
nant jį su JAV-ių doleriu. 
Yra ekspertų, kurie prana
šauja, kad mūsiškis doleris 
nukrisiąs iki 75, o gal net 
70-ties centų. Tačiau yra ir 
kito kiti nuomonių - manoma, 
kad dabar mūsų doleris esąs 
per daug nuvertintas ir kad 
pasieksiąs vėl bent 80 centų 
vertės. Dėl viso to opozicija 
kaltina liberalus, kad šie 

laikosi atgyvenusios ir ne
efektingos finansinės politi
kos. Gi valdantieji liberalai 
nurodo, kad visos pasaulio 

finansinę krizę, kad kitų 
valstybių pinigai žymiai la
biau smuko ir kad liberalų 
finansi n ė politika yra vienin
telė teisinga ir po kiek laiko 
/manoma po pusmečio, il
giausiai po meti}/ ekonomi
nė Kanados būklė pagerės.
JAV-ėse jau rodosi aiškūs 
ekonominio gyvenimo page - 
r ėjimo ženklai. Paprasatai, 
kai JAV-ių finansinė bei e - 
konominė būklė sustiprėja , 
sustiprėja ji ir Kanadoje.

IR GYDYTOJAI STREIKUOJA
Parti Quebecois, kuri 

nuolat gyrėsi savo nepapras
tai gerais santykiais su dir
bančiaisiais, klimpsta vis į 
didesnį liūną. Jų noras kaip 
nors pataisyti šios provinci
jos nuostabiu greičiu šlyjan
tį deficitą, apkarpant algas 
provincijos tarnautojams ir 
tolau būdu sulaužant pasira
šytas sutartis, buvo atmes
tas visų tarnautojų. Kitų me
tų pradžioje, kai algų suma
žinimas bus įgyvendintas, 
reikia laukti ilgų ir aršių 
streikų.

Montrealio miesto vie
šojo susisiekimo /autobusų 
ir metro tarnautojai regu
liariai streikuoja beveik kar
tą į metus, o kartais ir daž
niau. Štai, lutą savaitę vėl 
gręsla visuotinis autobusų 
bei metro streikas. Iki šiol 
tai darė pakaitomis: vieną 
dieną streikavo autobusai, 
kitą - požeminis traukinys. 
Šių pastarųjų streikų kalti
ninkais reikia laikyti ir 
miestą ir tarnautojus.Tikrai 
trūksta geros valios iš abie
jų pusių.

Gi dabar prie streikuojan
čių prisidėjo ir gydytojai. 
Jie nepatenkinti, kad provin

cine vyriausybė nori nurody
ti, kur jauni gydytojai turėtų 
atlikti pirmą praktiką. Tokie 
kurie vyriausybės neklausy
tų ir imtų verstis praktika 
miestuose, gautų žymiai 
mažesnį atlyginimą. Iki šiol 
streikavo tik šeimos gydyto
jai. Kitą savaitę prisidės ir 
visi kiti. Provincijos seimas 
yra pasiruošęs išleisti spe
cialų įstatymą ir gydytojus 
priversti grįžti darban. To
kia taktika daugelį jaunų gy
dytojų pasuks kitų provincijų 
bei JAV-ių link, kur ir al
gos gerokai aukštesnės ir 
laisvių daugiau.

STIPRUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS

biržei o mėn. 19 d. 
žemės drebėjimas 
visą Salvadorą ir jo 
San Salvador’ą. Su- 
visa eilė apylinkės 

S. m. 
stiprus 
sukrėtė 
sostinę 
griauta
kaimų ir pastatų sostinėje. 
Iki šiol turimomis žiniomis 
žuvo apie 11 žmonių ir .su
žeista daugiau kaip keli šim
tai. Oficialaii nustatyta, kad 
drebėjimas siekė 7.0 Rich- 
terio skalėje. Drebėjimo 
centras nustatytas netoliese 
nuo centralinėsA, Amerikos 
Ramiajame vandenyne.

ARGENTINA NAUDOJO 
DRAUDŽIAMAS KULKAS

Britų karo korespondentai, 
dalyvavę Falklando įvykiuo
se, tvirtina, kad argentinie
čių ginklų krūvose buvo ras
ta tarptautiniai uždraustų 
"dum-dum" kulkų. Jie taip 
pat tvirtina, kad Goose Green 
argentiniečių sandėliuose 
buvo rasta specialios ma - 
sės kiekiai, kuri naudojama 
padegimams su napalmu,

Dum- dum kulkos yra taip 
pagamintos, kad palietusios 
taikinį, palieka plačias, iš
draskytas žaizdas. Jų nau - 
dėjimas buvo uždraustas Ha
gos Konferencijoje 1899 m.
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KRIKŠČIONYBĖ IR KAVIARAS
Dažnai pašukuojame savo,tąip vadinamus, ekspertus 

dėlei jų neapsakomo sukalkėjimo, dėlei nenusimanymo
komplikuotuose tarptautiniuose žaidimuose, dėlei nesu - 
gebėjimo arba nenoro susipažinti su kitakalbe spauda bei 
jos redakcinio kolektyvo nagrinėjimais bei pramatymais 
ir, turbūt, labiausiai dėlei to mūsų lietuviško kieta - 
sprandiškumo: "Jeigu Maskva daro ar žada, nieko gero 
nebus - vistiek velnią, galvoja." Ką gi, pats būdamas že
maitis, turiu pripažinti, kad tokio visiško nepasitikėjimo 
Maskva esama. Esame užsispyrę. Sunku mums prama
tyti tą iš rytų šalelės tekančią saulužę. Tikriausiai to
dėl, kad telco gyventi parsidavėlių parneštos saulės spin
duliuose.

Visa tai gal ir būtų suprantama, paaiškinama, net at
leidžiama. Bet kaip suprasti tuos, kuriems visa pasaulio 
spauda prieinama, visi garsiausieji bei gabiausieji ko
mentatoriai lengvai pasiekiami, visos statistikos ir net 
slapčiausi dokumentai žinomi, o visdėlto, jie skleidžia 
bei skiedžia pačią akivaizdžiausią netiesą, gryną nuogą 
melą, net nemirksėdami? Va, štai , komerciškai išpo- 
puliarintasai evangelistas Billy Graham, neseniai grįžęs 
iš savo "kryžiaus žygio" Sovietų Sąjungoje, paskelbė vi
sam pasauliui, kad sovietijoje jokios religinės priespau
dos nepastebėjęs, kad laisvai pamokslavęs sovietų pilie
čiams, kad buvęs priimtas įvairių dvasiškių ir kad, tik - 
tai pagalvokite, kiekvieną dieną galėjęs valgyti net kavia- 
rą... Argi tai nėra geriausias įrodymas, jog sovietija 
visai nėra užgožta Kremliaus satrapų, jog žmonės tenai 
gyvena net prabangiai ir gali melstis kiek kur ir kądįa, 
nori. iijHė " g

Naivių amerikiečių bei vakariečių netrūksta. Tokių 
naivių, kad pradedi įtarti juos protavimo aparato sukietė
jimu arba suminkštėjimu. Kas be ko, Maskva turi pinigų 
tokiems reikalams bei piliečiams- kaikurie jų yra /neva 
tai panaikintojo/ Kominterno gerai apmokami. Kiti tai 
daro iš grynos meilės proletariato diktatūrai. Kiti gal ir 
iš visai paprasto aklumo arba net noro būti originaliais , 
kitokiais. Bet argi galima būtų patikėti, lead šioms keis-

ČEKŲ ŽVALGYBA PRISIMENA
IŠTRAUKA IŠ ČEKŲ ŽVALGYBOS VIRŠININKO GEN. Fr. 
MORAVEC KNYGOS "MASTERS OF SPIES"

"Kuomet SSSR 1941 m. užpuolė naciai, Sovietų kari - 
nis attachė Londone mane aplankė ir labai nuodugniai, be
veik nuolankiai, prašė manęs perduoti žinias, kurios bū
tų įdomios jo vyriausybei. Aš pasitariau su savo britų 
kolegomis, kurie sutiko, su sąlyga, kad aš praneščiau , 
kokias žinias perduodu rusams.

Vėliau pasirodė Londone kitas Sovietų žvalgybos at
stovas. Jis vadinosi Cicajev ir tikrai buvo iš NKVD /vė
liau pasivadinusi KGB/. Jis taip pat pradėjo, bendrauti 
su mumis maldaujančiu tonu. Rusija pradėjo pralaimėti.

Tačiau mūsų bendravimas su Sovietų žvalgyba buvo 
visą laiką vienpusiškas; mes suteikdavome žinių, o gau
davome tik naujų pareikalavimų. Nebuvo tikro Rytų - Va
karų žvalgybos bendravimo. Pvz., praktikoje nebuvo 
jokios kolaboracijos tarp Britų ir Sovietų.Jie nepasikeis
davo net ir žiniomis, kurios būtų svarbios bendrus karo 
veiksmus bevedant; situacija kenksminga bendram reika
lui, tuo pačiu ir mums/čekams/. Kuomet aš apie tai 
pranešiau Beneš, jis paliepė man perduoti Sovietams a- 
teityje net irtas žinias, kurias gaudavo m iš kitų aliantų. 
Taip, anot Beneš, mes parodysim Sovietų Sąjungai ne tik 
gerą valią. Tarp tokių perduotų žinių buvo nemažai to
kių, kurios turėjo arba galėjo’turėti tikrai rimtų pasėkų 
į karo rezultatus. Be to, buvo kasdien daug ir svarbių ži
nių.

Ironiška, kad mūsų detalūs pranešimai apie Stalingra^ 
dą, įgalino rusus išsikovoti pirmąją pergalę. Ironiška , 
.nes tas įvykis užbaigė pirmąją "draugišką" peri jodą žval
gybos žinių perdavime.

Žinoma, buvo tarpinis perijodas tarp "aksominių 
pirštinių" elgsenos pirmajame perijode ir "nelaikant lie
žuvio už dantų" - antrajame, nes mes dar buvome jiems 
reikalingi. Įspėjimo ženklai jau rodėsi, kas toliau bus , 
nors tik keli juos pastebėjo.

Po Stalingrado Įvykių Sovietų šypsenos išblėso. Kai 
rusų karinė padėtis sutvirtėjo, Cicajev’o elgesys visiškai 
pasikeitė. Kuomet anksčiau jis ateidavo pas mane kasdie
ną ir dėkodavo man už viską, ką jis gaudavo, dabar pasi - 
darė kritiškas, įsakinėjantis ir netgi grąsinantis. Nors 
mes jam suteikdavome visas mūsų informacijas, jis buvo 
nepatenkintas, vis klausdavo daugiau ir dažnai kategoriš - 
kai reikalaudavo informacijų, kurių mes gauti neturėjo - 
me galimybių. Jis nebesivaržė ir pradėjo kištis į mūsų 
vidaus reikalus. Kritikavo mūsų pogrindžio veiklą, rei
kalavo , kad būtų suintensyvinta partizaninė veikla ir ne
sileido įtikinamas, kad sąlygos Bohemijoje ir Moravijoje 
paprasčiausiai buvo tam netinkamos.

Keliems mėnesiams praėjus po Heydricho nušovimo 
/jis buvo vadinamas "Prahos skeriku" ir čekų po grin - 
dininkai galų gale juo atsikratė. Red./, Cicajev’as atvy
ko, pas mane reikalaudamas, kad mes suorganizuotume 
masyvų sabotažą "Skoda " įmonėse Pilzene. Ten, jis 
piktai pabrėžė, čekai dirba klusniai ir meistriškai, ga - 
mindami ginklus, kuriais vokiečiai nužudo Raudonosios 
Armijos kareivius. Sabotažas, sakė Cicajev’as, turįs bū
ti tokios apimties, kad milžiniškos "Skoda" įmonės gero
ką laiką negalėtų veikti.

Jam atsakiau, kad būdama neskaitlinga tauta, mes 
negalime sau leisti tokio veiksmo. Vokiečių atsiskaity - 
mas toli persvertų bausmę, kuri buvo įvykdyta už Heydri- 

ch’o nušovimą.
- Kiek jums kainavo Heidrich’afc. ? - paklausė Cica - 

jev’as.
- 5,000 mūsų geriausių žmonių.
- Na, tai Skoda būtų verta 20,000, atsakė Cicaje- 

v’as.
Veltui aiškinau, kad šitoks nuostolis būtų nepakelia - 

mas mūsų tautai, kad vokiečiai tyčia sunaikinimui pasi
renka geriausius mūsų žmones. Cicajev’as atrėmė, kad 
agrikultūros reformos Sovietų Sąjungai kainavo keletą 
milijonų gyvybių ir kad dabartinis karas iki dabar kaina
vo dar tiek pat gyvybių. Ką reiškia, anot jo, 20,000 
žmonių tokių dimensijų imtynėse?

Galų gale paklausiau Cicajev’o, kodėl gi Sovietų po
grindis neįvykdo panašių sabotažų, leaip jis kad siūlė man 
ginklų fabrikuose Odessoje, Juodosios Jūros uoste, kuris 
tuo metu buvo vokiečių okupuotas. Aš jam priminiau , 
kad man yra žinoma , jog Odessoje Sovietų inžinieriai Ir 
darbininkai taip pat kruopščiai darbuojasi , prižiūrimi 
Gestapo, gamindami ginklus, kuriais nužudomi Raudono
sios Armijos kareiviai.

Į tai Cicajev’as nieko neatsakė ir išėjo užsigavęs.
Baigiantis 1943 jnetams, kada Beneš lankėsi Mask - 

voje, Sovietų kariuomenė buvo prie Ros tow’o. Mes tuo 
laiku pajėgėme Įrengti keletą gerų slaptų radijo kontaktų 
Bohemijoje, Moravijoje ir Slovakijoje. Gaudavome gerų 
politinių ir karinių žinių. Vieną dieną, vos grįžus prez. 
Beneš , Cicajev’as atvyko pas mane ir reikalavo savo vir
šininkų vardu, visų techniškų datų, kurios suvestų rusus 
tiesioginiai su mūsų šaltiniais Čekislovakijoje.

Aš buvau tuo taip nustebintas, kad keletą momentų 
negalėjau žodžio pratarti. Pagaliau atsakiau, kad tai ne 
nuo manęs priklauso. Reikia atsiklausti prez. Beneš’o.

Painformuotas Beneš’as pritarė pasiūlymą atmesti, 
ką aš ir padariau, teisindamasi s,kad per daug "techniškų 
kliūčių". Cicajev’as kreipėsi tiesiogiai ir į Beneš’ą.

Tas incidentas aiškiai parodė, ko mes galėjome su
silaukti iš Sovietų, šiems karą laimėjusį’ -rašė gen. Mo
ravec. Vėtė Y. Vertė Y.

ANASTAZO JANULIO LAIŠKAS VIENAI MOKINEI

"Jaunyste, sveikinu Tau būdingą kūdikišką patiklumą, ne- 
savanaudiškapasiaukojimą, veiklų idealizmą, alpinistų drą 
są, siekiant Tiesos, Gėrio ir Grožio.

Šiuo metu esu sveikas (smulkių negalavimų nepripažįstu). 
Klimatas pas mus kontinentinis. Dažnai keičiasi vėjas—čia 
pietų, čia, žiūrėk, jau vakarų ar rytų. Sausa, šiemet, ga
lima sakyti, nebuvo lietaus. Karšta, tvanku. Dabar po tru
putį vėsta. Labai mielos naktys. Turėjau mielą progą jo - 
mis pasigėrėti. Teko laimė keletą naktų pamiegoti tyrame 
ore, lauke. Dievulėliau, kokia palaima ! Guli sau atmerk
tomis akimis ir žiūri į kosmoso stebuklingą grožį. Stebė
damas žvaigždes ir dangų, prisimenu didžiojo ispano žo
džius: "Kokia skurdi žemė, kai pasidairai po žvaigždėtą 
dangų... "Kiek daug galima parašyti apie naktį. Neveltui 
poetai ją apdainuoja. Ir aš daug prisi meldžiau, prisvajojau 
tomis naktimis. Ir Kur tik aš nebuvau tomis naktimis ! 
Pasiskolinau iš dangaus Grįžulo Ratus, pasikinkiau į juos 
žvaigždžių ir. .. pasileidau per miegantį pasaulį.. . Skris
damas virš miegančios Tėviškės laukų, miškų ir ežerų, 
tarsi girdžiu Maironio žodžius: "Užmigo žemė... Tačiau... 
daugelis širdžių nemiega. Kas jos ? Tai nerimstančios šir
dys. Štai motina budi palinkusi ant kūdikio lopšelio; štai 
budi kunigas, dėl įvairių darbų dieną nespėjęs atskaityti 
brevojoriaus; budi, deja, ir dar kai kas. (Iš Sibiro).

toms kategorijoms priklausytų krikščionybės skelbėjas, 
evangelistas ir visų Amerikos prezidentų draugas, tasai 
Dievo žodžiu persisunkęs ir kovojąs kaip liūtas prieš bet- 
kokį melą gerbiamasis Billy Graham ? Ne, čia kažkas 
netvarkoj. Šitokio aklumo netiktai negalima suprasti, jo 
negalima pateisinti. Tai jau pajuoka pačiai krikščionybei 
ir Kristui, kuris visdėlto tiek susigaudę pasauliniuose 
reikaluose, jog paėmęs pantį, išvijo prekijus prekiau
jančius šventykloje.

Billy Graham ne pirmas ir ne paskutinis. Amerikie
čių naivumas ir lėkštumas seniai žinomas ir ne vieną kar
tą parodytass bei įrodytas. Dažniausiai paaiški, kad už 
tokių neaiškių "nedamatymų" slepiasi neaiškūs susitari
mai po stalu. Ateičiai. Neva tai geresnei bei taikesnei 
žmonijai. Gal ir Kristaus mokslo skelbėjas Billy tikisi 
dar bent keliolikos pakvietimų Maskvon. Ir panašių vai
šių su kaviaru. Ir -tik pagalvokite’, - sudrebinti savo 
nuostabiu balsu bedieviškas sielas./gražiai sušukuotų sau
gumiečių, kurie rodo špygą kišenėje/, gal net Kremliaus 
mūrus... Sunku patikėti, kad toks naivus jisai būtų. O 
jei yra, tai jam reikėtų patarti tik tiek: teneteršia jis 
Kristaus ir jo žodžių savo melais ir neapsakomu kvailu
mu. Kristus nėra niekur pasakęs, kad palaiminti yra ir 
kvailiai. Henrikas Nagys

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

Visa žmonija nori taikos, 
bijo karų. Tačiau daugelis 
pasaulio valstybių interesai 
kryžuojasi, geruoju negali 
susitarti. Niekas nenori 
nusileisti, visi nori kitiems 
diktuoti, silpnesnį užgrobti 
arba sunaikinti.

Taip pasaulis ir verda, 
kaip karštas vanduo. Atrodo 
kad dauguma vakarų ir rytų 
valstybių yra pavalgiusios, 
apsirėdžiusios. Galėtų sau 
ramiai gyventi, gėrybes kur- 
2 psl.

J. Vaidilonis 
ti, Dievui garbę atiduoti /kas 
išpažįsta/. Bet taip nėra. 
Pabaigoje 1981 m. Kremlius 
nutarė daryti šuolį į vakarus. 
Nusiuntė maršalą Kulikov su 
tūkstančiais po litrukų ir pra
dėjo Lenkiją malti, lenkų 
generolams padedant Lenkai 
ginasi, miršta už laisvę, 
žmogaus teises. Pasaulis ir 
Europa dreba, nežino dur 
riebulis Leonidas pajudės, 
kokį mygtuką paspaus.

Vakarai šaukia, prieši- 
si. Amerikos prezidentas R. 
Reagan pagrąsino sankcijo
mis, boikotu. Kanados M.P. 
E. Tradeau pagyrė karo sto
vį ir Brežnev’o planus su- 
s u stabdyti karą? ... Lenkai 
ir kitos etninės grupės pro
testuoja prieš Trudeau kal
bą.Prof .J.Eretas kartą pa
skaitoje, Toronte, pareiškė, 
kad Kremlius negriebia viso 
gabalo /Europos/, bet atsi
pjauna po gabalą, kaip deš - 
ros. Kai tą suvalgys, atsi - 
pjaus kitą...

Europa ir Amerika turi 
sunkių problemų su Krem - 
liaus valdovais. Jų karo jė
gos susilygino su Vakarais, 
o gal ir padidėjo. Sovietų 
Sąjungos kariai, varomi po- 
litrukų į frontus, o vakarie
čių - "žaliukais" /pinigais/, 
samdoma kariuomenė. Šian
dien kyla klausimas, kas be
nori už turtuolius /baltus ir 
raudonus/ mirti? .. .Tik pa
vergtos tautos dar turi idea
listų kovotojų, nebijančių 
mirti už Tautos laisvę. 1982 
metai yra sunkūs ir kompli
kuoti ir Rytams ir Vaka - 
rams.

Raudonoji Armija grąso Va
karų pasauliui, tačiau ji ne
bėra stipri iš vidaus. Ko
munizmo ideologija yra mirų 
si, laikosi ant durtuvų. Tai 
tiesa. Kas lankėsi Sovietų 
Sąjungoje paskutiniais ke
liais metais, įsitikino. Ge
riausias rodiklis, tai Sacha
rovas ir "samizdatai".

Jūs priklausote Kanadai

... o Kanada priklauso 
jums

Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena provincija 
kiekvienas miestas, kiekvienas miestelis.

Atlanto provincijos rytuose, žavinga valstybines 
sostinės sritis, didingieji Rockie kalnai vakaruose 
iruz jų. Tai nuostabaus ir natūrai aus grožio , 
pažangos ir paprasto nuoširdumo Šalis su plačiausiom 
atostogų galimybėm, kuriu neturi jokia kita Šalis, 
Šiais metais susipažinkite su kitomis Kanados sritimis,
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ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Z.PULIANAUSKAS 
/tęsinys/

D'Avignon panorama iš kurios matosi buvę Popiežių, rūmai.
Teikdamas daugiau informacijų apie tolimesnius po

stovius Prancūzijoje, vadovas priminė, kad iki dabar, 
Prancūzija yra iškariavusi 108 metus. Esą, būtų įdomu pa
matyti, kokia būtų Prancūzija be tų karų.

Po gero pusvalandžio kelionės, visai pasikeitė že - 
mes paviršiaus reljefas: kalnų vietoje atsirado laukų ly
gumos. Jose jau pasirodė ūkiniai pastatai ir laukuose gy
vulių būriai. Pasiekę istorinį Avignon miestą, jame su
stojome prie miesto Katedros ir arti jos, Ronos upės. 
Iš vadovo paaiškėjo, kad šiame mieste 1309- 1377 me - 
čia gyveno 6 popiežiai. Atsiradus nesantaikoms tarp vie
tos valdžios ir gyventojų, popiežių buveine tapo dabartinis 
Vatikanas. Katedra ir rūmai aptverti aukšta mūrine'tvora 
Buvusi popiežių rezidencija panaši į karišką tvirtovę .To
liau jis kalbėjo, kad apie 1177 m.privatus asmuo, turtin - 
gas miesto grafas pasisiūlė per Ronos upę pastatyti til - 
tą. Gavęs sutikimą, jį pradėjo statyti. Statyba truko 11 me
tų. Tam pačiam grafui patekus miesto valdžion, gavosi 
nesutarimų. Jam buvo užmetama, kodėl tiltas dar nebaig
tas. Grafas aiškinosi, kad jis sugriuvęs, kiti priekaištavo 
ir netikėjo.Grafas mirė, o tiltas nebuvo sugriuvęs, tik vis 
dar nebaigtas. Tą istoriją išgirdęs, tuojau nuėjau pažiū
rėti to tilto. Nuo Katedros pusės užlipau ant jo ir nuėjau 
kiek juo tik buvo galima. Tiltas veik per upę pertiestas 
iš akmens ir cemento. Nebaigtas tik kitoje upės pusėje. 
Jis paliktas toks, koks buvo tais laikais. Apie 300 metrų 
nuo jo pastatytas naujas tiltas, kuriuo dabar vyksta visas 
judėjimas. Į buvusį "Vatikaną” negalėjome užeiti, nes jo 
vartai buvo užrakinti.

Užsukome ir į Lijono /Lyon/ miestą. Tai didelis 
Prancūzijos pramonės centras ir savo didumu 4-tasis. 
Jame gaminami automobiliai, lėktuvai, baldai, trąšos, 
laikrodžiai ir daug kitokių gaminių. Buvome sustoję ir 
prie Šv.Joao Katedros, statytos 15-ame šimtmetyje. Ly
on’e matėsi daug naujos pokarinės statybos,bet gana daug 
ir senųjų pastatų. Trumpai jame pasižvalgę, traukėme to
lyn. Vadovui pastebėjus, kad jau esame prie mūsų nakvy
nės miesto St. Etienne, visi su įdomumu prikišo nosis prie 
langų. Sustojome viešbutyje "Frantel". Susitvarkę kam
bariuose, ėjome laukan apsidairyti. Viešbutis 5 aukštų , 
naujas pastatas, 120 kambarių talpos, truputį toliau nuo 
centro ir labai ramioje vietoje. Arti jo didelis parkas , 
pavadintas Europa. Aš su žmona nutarėm išeiti past - 
vaikščioti ir pietauti mieste. Parkas- didelis, be jokių pa
gražinimų, tik gėlių lysvės ir de ko r aty viniai medeliai, 
keliolika suoliukų poilsiui. O žmonių ? Jame raiome dvi 
moteris su vienu vaikų vežimėliu. Užsukome į parduotu
vę- ji buvo gana didelė ir pilna įvairaus maisto. Joje bu
vo ir vežimėlių maistui vežioti, visiškai kanadiško sti - 
liaus parduotuvė. Kieme- nedidelė aikštelė auto maši - 
noms pastatyti. Tai buvo mums siurprizas, nes tik pir - 
mąją tokią parduotuvę matėme, artėjant prie ekskursi - 
jos pabaigos. Praėjome tris blokus gatve, nematėme nė 
vieno restorano užrašo, judėjimas gatvėje labai mažas. 
Galvojome pavažiuoti autobusu, bet kaip važiuosi, jeigu ne
žinai kaip paklausti kelio, nemokant krašto kalbos? Pusę 
bloko dar paėjus,iš kiemo į gatvę išėjo du policininkai. 
Angliškai pasisveikinau ir su vienu pradėjau kalbėti. Jis 
pridėjo ranką prie kepurės ir supratęs mano žodžius"ca- 
fe" ar "restorant", pradėjo prancūziškai aiškinti kelio 
kryptį, rodydamas ranka. Padėlioję, nuėjome, labai ge - 
rai pataikėme į jo nurodytą vietą. Įėjus į to "restorano " 
vidų- neradome jokio žmogaus prie staliuko. Bufete sto
vi tik degtinės buteliai. Mus sutikusi tarnautoja pradėjo 
kaišioti pirštus į burną, kartodama žodį "maudžia" ir lenk
dama, tartum stikliuką burnon, mus išvedė į gatvę, rody
dama kitą "restoraną". Supratome, kad be išgėrimo , ne
galime gauti jos "mandžia",o gerti nenorėjome. Toje ki
toje vietoje - vėl tas pat. Paėjome vėl toliau Į naują vie
tą, nurodytą paskutinės moteriškės. Čia radome prie bu
feto jauną, stambų vyriškį. Angliškai prakalbėjus, jis 
nieko nesuprato. Laimė, pamatėme ir jauną vyruką, val
gydinantį kūdikį, kiek toliau ir jauną moterį. Jis tuojau 
mudu užkalbino angliškai ir reikalui paaiškėjus, čia ga
vome nors po gerą puodelį kavos. Vyrukas puikiai kai - 
bėjo angliškai. Pasikalbėjome apie Kanadą ir Prancūzi
ją. Anglų kalbą jis išmokęs savo mokyklose. Sumokėjau 
už kavą 8 fr.,ir atsisveikinę, išėjome. Kur nors toliau 
eiti jau buvo per vėlu- artėjo prieblanda. Einant į miestą 
minėtoje maisto krautuvėje žmona buvo nusipirkusi sū - 
rio pokelį. Grįždami viešbutin •juokaudami pradėjome jį 
valgyti, ramiai eidami gražiu bulvaru. Parėję viešbutin, 
jautėmės kiek pavargę ir dar nedavalgę. Kambaryje iš- 
sivirėme nuosavos kavos /laimė,kad čia tiko turėti e - 
lektriniai prietaisai/, su naudojo m turėtus sausainius ir 
tokiu būdu pasidarėme "pietus". Tiesa, grįždami paste- 
1982. VI.24 

bėjome kitą skersinę gatvę, kurios bulvaras buvo pa va - 
dintas K. Markso varu... Kitą rytą išvykome į Pary
žių.

Poros valandų kelyje dar matėsi šiek tiek kalnuotųir 
miškingų vietų. Pasitaikius pakelėje restoranui, užėjome 
lengviems užkandžiams. Vykstant tolyn Paryžiaus link , 
pakelėse dominavo lygūs laukai. Ūkiški pastatai, ganyk - 
lose gyvuliai ir augąs vasarojus. Daugiau kaip po savai - 
tės keliavimo, pirmą kartą pasirodė'"suvalkietiškos" ly
gumos.

Žinovų nuomone, 62% Prancūzijos gyventojų dirba 
arba verčiasi žemės ūkiu.

Įvažiuojant Į patį miestą, jau gerokai lijo.Miesto ri
bose teko pravažiuoti daug trumpų tunelių. Ant jų viršaus 
žaliavo žolė ir krūmokšniai. Tai esą padaryta,kad nesu
mažinus parkams skirtų plotų. Sustojome prie Hotel Club 
Mediterranee, nuošaliau nuo miesto centro . Skubėjome 
į kambarius pailsėti, susitvarkyti. Netrukus išvykome ap
žiūrėti bent dalį Paryžiaus.

/ bus daugiau/
I

BAŽNYČIA SOVIETINĖSE 
RESPUBLIKOSE
ARBA,KO NEMATĖ GRAHAM

1946 m. vasario mėnesį Vakarų Ukrainoje sovietinės val
džios pastangomis buvo likviduota oficialiai graikų apeigų 
katalikų (unitų) bažnyčia. Pirmiausia buvo suimti visi unitų 
vyskupai su Lvovo metropolitu Juozapu SLIPI. Antikanoniš- 
kai sušauktas bažnytinis susirinkimas, kuriame nedalyvavo 
nė vienas unitų Bažnyčios vyskupas, o tik keletas valdžiai 
parsidavusių kunigų bei valdžios parinkti tariamai tikinčių
jų atstovai — pasauliečiai. Tas susirinkimas (sobor) nutarė 
prijungti graikų apeigų katalikų Bažnyčią prie Rusų cerkvės. 
Sį aktą sovietiniai šaltiniai vaizduoja kaip tikinčios liaudies 
priimtą sprendimą ir įžūliai tvirtina, kad nelikę tikinčiųjų, 
ištikimų unijai su Romos Katalikų Bažnyčia.

Kad tai yra grynas melas, liudija įvykiai po šių metų Ru
sų Pravoslavų CerKvės iškilmingai paminėto "susijungimo" 
35 metų jubiliejaus.

Nors po "susijungimo" visos tos unitų parapijos, kurios 
nesutiko "prisijungti" prie Pravoslavų Cerkvės, oficialiai 
neteko registracijos ir jų bažnyčios Į>uvo laikomos uždary
tomis, tačiau iki pat šių dienų Vakarų Ukrainoje dar buvo 
daug oficialiai neužregistruotų bažnyčių, kurių raktus savo 
žinioje turėjo tikintieji, ir kur jie susirinkdavo bendrai mal
dai didžiųjų švenčių metu. Slaptai dirbantys unitų . kunigai 
tokiose bažnyčiose, kad neduotų preteksto galutinai uždaryti, 
vengdavo laikyti pamaldas. Jas, paprastai, atlikdavo pri
vačiuose namuose, o po to patys tikintieji toliau melsdavo
si senosiose bažnyčiose. Per visus 35 metus tokių parapi
jų tikinkieji nuolat rinkdavo parašus po pareiškimais ir vež
davo juos Į Religijų reikalų įgaliotinių įstaigas Lvove, Kije
ve ir Maskvoje, prašydami užregistruoti jų bendruomenes 
tačiau nieko nelaimėdavo'ir padėtis nesikeisdavo.

Šį pavasarį, po 35 metų gėdingo "jubiliejaus" ir XXIV 
partijos suvažiavimo, padėtis' ėmė keistis, bet ne į gerąją 
pusę. Teliudija faktai:

Strijsko raj. Zavadovo miestelio unitai 23 metus pasto
viai rašinėja prašymus, valdžios Įstaigoms, kad užregis
truotų jų bendruomenę ir bažnyčią. Po prašymais pasirašy
davo 200—300 žmonių. 1981 m. kovo mėnesį Zavadovo ti
kinčiųjų atstovai nuvežė tokį prašymą į Maskvą RRT įga
liotiniui. Juos priėmė tos įstaigos darbuotojas TARASOVAS 
kuris buvęs labai malonus, patapnojęs per pečius, padrąsi
no: "Gerai, gerai, jūs turite teisę turėti savo bažnyčią" . 
Tačiau tų meilių kalbų rezultatai pasirodė tik grįžus. "Ge
rasis" TARASOVAS paskambino į tikinčiųjų atstovų darbo
vietes, kad būtų imtasi priemonių. .. Ir nors visi atstovai 
oficialiai buvo gavę kelionei atostogų, grįžus prasidėjo re
presijos -- svarstymai susirinkimuose, pervedimai į pras
tesnį darbą. Kovo mėn. 22 d. įvykdyta eilė represijų.

1) Strijsko rajono valdžios ir milicijos darbuotojai išplė
šė Zavadavo bažnyčios liturginius reikmenis, užkalė baž
nyčios duris, šalia prikaldami lentą, skelbiančią, kad čia 
jau nebe bažnyčia, bet muziejus.

2) Toks pat likimas ištiko Drogobičo rajono Aukštutinio 
Gajaus (Gaj Verchnij) bažnyčią.

3) Lvove suimti du jauni, neseniai įšventinti unitų kuni
gai — Kamanas ESIPAS (Roman Esip) ir Vasilijus KAVA- 
CEVAS (Vasil Kavacev),kurie slapta aptarnaudavo šių pa
rapijų tikinčiuosius.
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PRINCIPAI IR POLITIKA

Pirmą žvilgsnį metus, rodos, kągi bendro turi mūsų lie
tuviškieji reikalai, su tomis lyg ir egzotinėmis vietovėmis, 
kaip Raudonoji Kinija ir Taiwano respublika. Krautuvėse, 
tiesa, kartais įsigijame dalykų su Made in China, Made in 
Taiwan, Made in Republic of China, etiketėmis, kurios kai 
kada kiek ir painioja, kurios Kinijos gaminio čia esama • 
Bet, šį kartą, ne tiek šioje plotmėje esmė. Mūsų kalbama 
tema bent kiek gilesnė, už tolų ar kitokį gaminį iš tos ar 
anos Kinijos. Šį kartą, lyg ir norėtųsi kalbėti apię šiokius 
tokius, principus, paprastai, rimtų Žmonių bendruomenėje 
lengvai (ar sunkiai) neparduodamus. Tačiūu, realiai laiko 
sąvokai veikiant, išskaičiavimams slegiant,jau galime jaus
ti tam tikrų svyravimų,bent iki šiol, mūsuose nepajudina
muose principuose. Pragmatizmas, tik savo reikalu savi
meilė, pasirodo, stato savus reikalavimus, gal net laužo 
įsitikinimus Jungtinių Valstybių ar Kanados užsienio politi
kos (ypač azijinės) labirintuose tees ame maždaug statistais. 
Vis dėlto, savųjų tarpe esame išsamūs, drąsūs ir išradingi 
vienomis kitomis sugestijomis gyvenamųjų kraštų vykdomų
jų valdžių adresais.

Įdomu stebėti saviškių besireiškiančias nuotaikas, na, 
kad ir tos pačios Raud. Kinijos atžvilgiu. Buvo laikai, kai 
Raud. Kinijos "savanoriai"ar ir reguliarios armijos kariai 
kovojo prieš amerikiečius Korėjoje, vėliau Vietname. Tuo 
metu, bent jau mūsiškių dauguma, beveik su pasitenkinimu 
kalbėjo apie reikalą kovoti prieš bolševizmą, tegu, kad ir 
Azijos žemyne. Pradžioje Korėjoje, vėliau Vietname.. Tos 
itin kovingos nuotaikos buvo ryškios iš tų šeimų, kurių sū
nūs dar nebuvo mobilizuoti karinėn prievolėm Tuo metu , 
kariuomenėn buvo imami pažįstamų, kaimynų sūnūs. Vė
liau, priartėjo laikas, kur mūsų pačių vaikai negalėjo iš
vengti karinės prievolės. Tuo kart, lyg ir pradėjo po trupu
tį nykti mūsų karingumas, blėsti koviniai nusiteikimai. Gir
di, koks tikslas vesti kovą už tūkstančių mylių nuo Lietu
vos, su nevisai tuo pačiu priešu, gal net Maskvai besidžiau
giant su vis gilesniu amerikiečių įsivėlimu tolimoje Azijo
je. Reiškia, vaizdumo dėliai, perkeltine prasme kalbant, 
pasigirdo tvarkingo pasitraukimo trimitai.. . Kodėl gi kip
šas pakišo mintį, kad mūsų vaikai turi kovoti, gal net ir 
žūti Vietnamo džiunglėse? Aišku, kaip ant delno (bent nuo 
dabar), kad Kremliaus nenugalėsi Saigono priemiesčiuose. 
Tad ir teko keisti lietuviškosios galvosenos strategiją. Pa
galiau, atsitraukimas, juk dar nereiškia kapituliacijos, taip 
aiškino ano karo metu vokiečių kariuomenės kasdieniniai 
komunikatai. Tiesa, tai ne pergale alsuojančios mintys , 
neuždegančios kovos garsai, bet kągi anuomet atsiekė lie
tuviai Pilėnuose ar Izraelitai Masadoje ? Garbę ar pelenus ?

Truputį panašų scenarijų matė me ir kiek vėliau. JAV pri
pažino Raud. Kiniją ir nutraukė pripažinimą, kaip tikrosios 
Kinijos Taiwanui. Iškart visa mūsų spauda, aiškiai asme — 
nys, sutiko tą žinią, kaip aiškų išdavimą senai skelbtų ir 
puoselėtų principų, kaip nusilenkimą smurtui, netiesai, j ė - 
gai, pataikavimą sovietijai. Toliau, laikas slinko beveik 
normaliai, ir, beveik tuo pačiu metu, kažkas metė šūkį — 
"Mano priešo priešas, yra man draugas". Skambus, beveik 
nesipainiojantis sakinys. Vadinasi, jei Maskava nesusikal
ba su Pesinu, tai jau pakeičiamas, jei ir nevisai geras da
lykas. Kiniečiai, kartą ar du, prisiminė ir Pabaltijo vals- 
tybes,vis dar esančias sovietinėje nevalioje. Tai lyg Švie
sulys tarptautinės politikos zigzage. Reiškia, ką ten koks 
Taiwanas. Lietuvos jis neišlaivins, išmestas iš Jungtinių 
Tautų, net ir tame forume nieko pakenčiamo Lietuvai neat
liks. Principai,tiesa,lieKasi principais. Jie,tačiau, bent 
šiandien, toki nepraktiški, kietoki, nepaslankūs, priešingi 
susiklosčiusiems realybės reikalavimams. Ir, žinote, prie
šingi ant pragmatizmo jojančiai dvasiai.

Zavadovo ir Aukštutinio Gajaus bažnyčių uždarymas bu
vo tik ištisos represijų bangos prologas.

Balandžio mėn. 26 d. graikų apeigų katalikai šventė Ve
lykas. Didžioji valdžios represijų banga persirito Velykų 
išvakarėse — Didįjį Ketvirtadienį, Penktadienį ir Šeštadie
nį. Rajono valdžios bei milicijos atstovai užpuldinėjo dar 
galutinai neuždarytas unitu bažnyčias ir jose susirinku
sius tikinčiuosius. Samboro (Sambor) rajone buvo užpultos 
Podgaičikų (Podgaičiki), Sušlovų (Susolovi) ir Chlopčikų 
(Chlopčiki) bažnyčios.

Podgaičikiuose bažnyčią užpuolė du kartus. Pirmą kartą 
bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų, todėl užpuolikai pasitraukė, 
kol dalis žmonių išsiskirstys,ir vakare už_puolė antrą kar
ta. Tada jiems pasisekė: išnešė iš bažnyčios religinius pa
veikslus, prikabino atsivežtų portretų, bažnyčią užrakino , 
paskebė, kad nuo šiol ji — muziejus. Tuos žmones, kurie 
bandė išsinešti išmestus šventus paveikslus, milicininkai 
gaudė, tarp jų vieną iš karidomenės sugrįžusį jaunuolį, ku
ris, pasipriešinęs milicininkams, buvo nuteistas 15 parų.

Suslovų bažnyčioje taip pat radę daug žmonių, todėl pri- 
grąsinę, jog tikinčiųjų susirinkimas yra nelegalus, jų baž
nyčia būsianti atimta, pasitraukė. Kadangi žmonės budė - 
jo bažnyčioje, antrą kartą pulti nedrįso.

Chlopilų bažnyčioje susirado bažnyčios seniūną, jį suė
mė, iš jo atėmė bažnyčios raktą, privežė į bažnyčią plaka
tų. ją užragino ir raktą išsivežė.

Velykų rytą buvo užpulta minėto Strijsko rajono Dolgolu- 
kos bažnyčia. Tikintieji naktį susirinko maldai ir užsira — 
kino duris. Valdžios ir milicijos atstovai lO-čia mašinų 
(Dolgolukos gyventojai skundžiasi, kad reikalui esant jie 
labai sunkiai tegauna mašiną) atvažiavo, išlaužė bažnyčios 
duris. Prasidėjo muštynės su tikinčiaisiais. Bažnyčia bu
vo uždarvta.

Gorodokų rajone Velykų išvakarėse buvo užpultos Turapų 
(Tučapi), Ritiatyčių (Ritiatiči), MSanos (Mšana) ir Drozdo- 
vičių (Drosdoviči) bažnyčios. (LKB Kronikos 49 nr.).
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Rašytojas Jurgis Jankus JAV Lietuvių Bendruomenės premijos 
laureatas.

Iš J. JANKAUS premijuotos knygos

PAPARČIO ŽIEDAS

/tęsinys/
Pačiaupis matė, kokie žodžiai Silvestre galvcj at

sistojo. Jų garsiai prūsui į akis nepasakė, bet pats jų 
buvo pilnas : "Tai ką man daryti? Eiti vogti ? Ką nors 
apiplėšti? O gal patį prūsą pastumti,. Kur nors nuo aukš
to... Ar į mašiną.o." "Nepradėk, prapulsi. Prapulsi, 
Silvestrai, prapulsi", - nepasijuto, kaip ėmė šaukti ša
lia takučio į medį atsirėmęs ir akis tiesiai į susirūpi
nusį Silvestro veidą įsmeigęs. Šaukė, bet kartu ir ju
to, kad Silvestras jo negirdi, nė nemato. Ir jis pats per 
tą pasiutusį ergelį savo balso nebegalėjo išgirsti, o se
nė ant lovos krašto vis kalbėjo poterius, vis žegnojosi 
pati ir žegnojo už lango plyksčiejančiuš žaibus. Tuo tar
pu visoje maišalynėje išsiskyrė Marcelė su Gintalu lovo
je apie vienas kitą apsivynioję. Tas Pačiaupį kaip žaibu 
nutrenkė, net kojos ėmė per kelius linkti. Apsižvalgęs 
aplinkui nusitvėrė pagalį, tik neturėjo ką mušti. Jie bu
vo visiškai čia ir kartu labai toli, jokiu pagaliu nepasie - 
kiami. Numetė pagalį į šalį ir abiem rankom griebė pra
retėjusius ir rases sužliaugtus plaukus. "Einam rytoj 
pas kunigą", į tą tarpą atsidusęs prašneko Gintalas. 
"Prieš rugiapjūtę užsakai gal nespės išeiti, bet po jos, 
su pirma naujo grūdo duona iškelsim vestuves". "Kam 
dabar? Kam taip skubėti?" vaptelėjo Marcelė. "Ko su
lauksim?" net galvą pakėlė Gintalas, o Marcelė tik šyp
sojos ir žaidė su geltonais Gintalc ūsąis. "Eik, kad pra
šo. Tuojau eik, tu, kad nepavadinčiau negeru žodžiu 
net drebėdamas šaukė Pačiaupis, bet Marcelė nė į tą 
pusę akiij nepasuko. "Kodėl ne tuoj po Kalėdų?" sukda - 
ma ūsų galus šnekėjo. "Ligi Kalėdų atitarnausiu, atsi -

imsiu algą, pasisiūdinsiu gražią suknią, nueisim prie 
altoriaus kaip du žmonės". "Ir dabar nueisim kaip žmo
nės. Suknią nupirksiu, kokią pati pasirinksi". "Bet vis- 
tiek dabar esu tavo merga. Visi sakys, kad su merga at
sitiko, nenorėjai gėdos, tai imi bėdą”. "O kas man rū 
pi, ką kiti sakys. Mudu gyvensim, ne kiti". "Žinau,kad 
mudu, bet kam turim būti tvora kitiems liežuvius džiaus
tyti". "Per Kalėdas pareisiu namo, atvažiuosi prišliais 
ir susitarsim. Ką žinai, gal tėvai dar ir pasogos duos . 
Bent kraičio tai motina tikrai turi priverpusi". "Kad tu, 
Marceliuke, kalbi kaip senė". "Kad noriu gyventi, ne 
daužytis?" "Žinau, žinau. Ne tik žinau, bet\jr matau . 
Nė viena namų nežiūrėjo, kaip tu. Net ir amžiną atilsį 
Darata taip nežiūrėjo", šnekėję Gintalas, "užtat į tavė 
mane taip ir patraukė". Tėvas iš pradžių per visą mišką 
šaukė, kad nesimaivytų, kad tuoj eitų, bet kai išgirdo, 
kad po Kalėdų į piršlius net pats Gintalas atvažiuos,tūž
mastis atlyžo ir ėmė galvoti, jog pasogos vertėtų paskuti
nę karvę atiduoti, o patiems vėl pradėti nuo veršiuko . 
Galvojo, bet kad ir galvoti nesisekė: iš visų pusių lindo 
visokie balsai, visokios šnekos, prasti žmonės ir dideli 
ponai, gal net karaliai ir karalienės, visokių niekada ne
girdėtų kalbų, nuo kurių, rodėsi, tuoj galva plyš. Ir elge
tų milijonai, ir vagys, ir plėšikai. Ėjo, šnekėjo,darė , 
kas kam ant seilės užėjo, lyg niekenc akys jų nematytų ir 
ausys negirdėtų, o pati namie vis nenustojo kalbėjusi po
terius ir žegnojusi tolyn nuslenkančius žaibus. Nebežino
damas ką bedaryti, atsirėmė į medi, užsimerkė, rankc - 
mis užspaudė ausis, bet tas nieke nepadėjo. Viskas te - 
bebuvo taip pat matyti ir taip pat tebegirdėti. Tik staiga 
iš kažinkur išlindo du vyrai. Abu nematyti. Vienas tam
sus, labai panašus į čigeną, kitas taip sau vyras, rudus , 
apdriskusius kailiniukus užsimetęs. Abu eina pamiškėn 
ir šneka apie Pajaujo arklius. Nereikia nė girdėti. Pa
čiaupis ir be girdėjimo mato,kad juodu eina Pajaujo ark
lių vogti. Treigio Širmio ir ketvergio Kaštano. Geriausių 
arklių visam kaime, o gal ir visoj parapijoj. Nebent ku
riame nors dvare gal būtum galėjęs rasti geresnių. Abu 
arkliai pririšti pačioje pakluonėje,ir abiem uždėtos spy
nos, užtat ir tuodu vienas nešasi kirvį, o kitas plaktuką. 
Keliais taukštelėjimais spynas numuš, ir tada gaudyk 
veja laukuose. Ligi paryčių abu bus netoli Prūsų, užda
ryti kokio perkupčiaus tvarte. Tą pamatęs Pačiaupis net 
pats nepasijuto, kaip ėmė lėkti , kiek tik kojos neša. Net 
ir visas tas triukšmas ir visi matymai lyg pradėjo liktis. 
Pribėgęs Pajaujo trobas, abiem kumščiais pradėjo dau - 
žyti duris, paskum prišoko prie lango. Pagaliau Pajau
jis užsižiebė žiburį ir,pasitrindamas akis,priėjo prie 
lange. "Kas, ar gaisras kur?" - paklausė. "Tamstos ar
klius vagia'." - atšaukė Pačiaupis. "Širmį ir Kaštaną’.Jau 
spynas kerta. Girdi, kaip poškina'." Ar Pajaujis ką girdė
jo, kas gali pasakyti, bet Pačiaupis ir girdėjo ir matė. 
Viena jau buvo gerai įkirsta. Dar porą gerų kaukštelėji - 
mų,ir galės eiti prie kitos. Tik viena laimė, kad Pajau - 
jui nereikėjo dviejų kartų sakyti. Kai tik paminėjo ark
lius, jam visas mieguistumas dingo, pasigriebė nuo sie

nos dvivamzdį, kurį tik vakarykščiai buvo užsitaisęs 
paukštiniais /varnos ėmė taikstytis prie žąsiukų/ ,kaip 
mestas išlėkė pro duris, net rankos nebeatsuko uždąry - 
ti, tik Pačiaūpiui pašnibždėjo, kad sukeltų daržinėje gu
linčius bernus, ir nudulkėjo pakalnėle į pakluonę. Tikrai, 
Širmio spyna jau buvo nukalta ir abu vagys šnirpštė prie 
Kaštano. "O ką jūs, rakaliai*." - sušuko Pajaujis. Vagims 
antrą kartą nereikėjo sakyti, abu kaip padeginti šoko bėg
ti, bet ir šeimininkas nesusvyravo. Jis iš vieno vamz - 
džio tam kur buvo greitesnis, dunkstelėjo tiesiai į užpa - 
kalį. Tas sugriuvo kniūbsčias ir gulėjOskaip negyvas.Tuoj 
būtų gavęs saują paukštinių ir kitas, bet tas greitai sume 
tė, kaip gelbėtis, puolė ant kelių, iškėlė rankas ir ėmė 
šaukti : "Dėduli, nešauk, aš dar noriu gyventi". "Tune 
gyventi nori,bet arklius vogti’." - suurzgė Pajaujis, užsi
mojo šautuvo buože ir buvo taip įsiutęs,kad nežinia kuom 
būtų baigęsi ir tam, jei tuo tarpu nebūtų atbėgę bernai, o 
jiems iš paskos Pačiaupis. Visiems sulėkus, Pajaujis 
kiek atlyžo. Nuleidc šautuvą, tik atgalia ranka taip tren
kė klūpančiam per vamplą,kad tas net aukštielninkas nu
virto. "Sūriškit’. Abu suriškit’." - pasakė bernams. Pa - 
čiaupiui paplojo per petį. "Po rugiapjūtės ateik, duosiu 
pūrą geriausių blaškų. Kad ne tu, savo arklius tebūčiau 
matęs , kaip savo ausis". Pasakė ir pasilenkė pažiūrėti, 
ar nesužalotos arklių kojos.

Pačiaupis, lyg norėdamas pabėgti nuo galvą plėšian
čio triukšmo ir nuo mirguliuojančių vaizdų, pasileido ris
tele tiesiai į savo trobelės pusę. Pirma papieviais, pas
kum ežute skvernais braukdamas nuo rases linkstančias 
vos išplaukusias rugių varpas. Prie savo darže kampe 
stabtelėjo. Net akis prasitrynė. Čia netoli tvoros pievų - 
tėję buvo didelis akmuo, o prie jo šono, net kiek po akme
niu paraustas, stovėjo puodas, pilnas auksinių pinigų . 
Puodas buvo taip gerai matyti, ir pinigai tokie aiškūs,kad 
Pačiaupis net pritūpė ir siekė abiem rankom paimti, bet 
sugriebė tik vandeniu pažliugusią žolę. Rankos atsidūrė 
į žemę, o puodas buvo toli po ja. Atsitiesęs šėko lipti per 
tvorą atsinešti kastuvo, bet vėl susilaikė. Ar jis tik ne
sapnuoja, o gal kokia liga ima, kad taip viskas akyse re - 
dosi ir ausyse girdisi? Ir ne bet kaip, bet taip,kad net 
galva plyšta. Atsisukęs vėl pažiūrėjo į puodą, pilną rau
donųjų. Nušokęs nuo tvoros dar sykį apgraibė žemę. Ne, 
jie buvo giliai ir dar po akmeniu pasukti. "Reikės kasti", 
sušnabždėjo atsitojęs. "Rodos akyse,ar ne, bet kasti rei
kės", dar patvirtino, persirito per tvorą ir tiesiai per ko
pūstus nubėgo trobon.

Pačios nereikėjo nė kelti. Ji tebesėdėjo ant lovos 
krašto , tebežegnojo tolyn nueinančius žaibus ir meldėsi, 
kad jie nebesumanytų atgal grįžti,kad nors prieš aušrą 
galėtų kokiai valandai ramiai galvą priglausti. Ji ir senį 
išgij rdo paršlepsenantį. Nereikėjo nė klausti. Iš žingsnių 
ji būtų ir pasaulio gale pažinusi. Vos spėjo bilstelėti į 
duris, ji ir atšovė sklęstį.

- Iš kur gi tu dabar tokiu laiku? Ar atsitiko kas? - 
graibėsi žiebti žiburį, o užžiebusi sušuko."

-Nugi Jėzuli, Jėzuliausias ’. Visas kaip iš linmarkos 
ištrauktas. Duokš rudinęl - ėmė plėšti nuo pečių lopais 
sukurpinėtą pašukinį švarką, o senis:

- Kur kastuvas?

Juozas Šilėnus

VEIDU Į ŠIAURE
Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/
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II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

DANGUS PRIEŠ AUDRĄ
46 — /tęsinys-7

Neseniai į Jurgaičių dvarą atvykusieji Wehrmachto ka
reiviai užima mūsų paruoštus apkasus, šalia einančio kelio 
į Juodlaukius. Artilerijos pabūklai dirba visu įkarščiu ir 
mūsų manymu, atrodo, kad rusai mus supa dideliu žiedu, 
girdėti nauji artimi sunkiųjų kulkosvaidžių kalenimai Įsru- 
tės pusėje. Aiškiai girdėti kovų garsai, atrodo, rusai ver
žiasi Juodlaukių ir Didlaukių kryptimi, norėdami pasiekti 
Įsrutės — Nordenburgo plentą.

Laukais, tarp mūsų barakų ir kapinaičių pračiuožia ka
riuomenės dalinys. Visi pašliūžininkai baltose maskiruo - 
tėse, sniego fone iš toliau beveik neįžiūrimi. Jie mus ra
gina greičiau išsikraustyti, rusai esą visai netoli.' Plentu, 
aerodromo pusėn mrieda peniau tankų junginys į talką weh~ 
rmachtiečiams. Stiprūs sprogdinimų1 garsai kurtina ausis. 
Nuo oro spaudimo traška barakų sienos, nuo medžių kren
ta nudžiūvusios šakos, čeža dūžtantieji stiklai. Diena skęs
ta artėjančio vakaro glėbyje. Ima biaurėti oras, pakyla 
smarkus vėjas, pradeda snigti, kiekvieną minutę esame pil
nai pasiruošę išžygiuoti.

Einu į prausyklą pasiimti paslėpto pistoleto ir noriu kad 
niekas nepastebėtų. Bet kaip tyčia, įvairiais reikalais tai 
vienas, tai kitas maišosi ir aš negaliu niekaip prisitaikyti, 
įkiša nosį ir Varnagė; jam išėjus, įlenda į stalių dirbtuvę 
ir pro durų stiklą stebiu prausyklą. Sulaukęs momento, sku
biu šuoliu užšoku ant praustuvo briaunos, pakeliu žinomą 
lubų lentelę ir čiumpu savo numylėtą efeną. Užsikiša už 
juostos ir vėl smunku įpirmykščių vietą, nes lauke girdėjo
si atėjančib žmogaus žingsniai. Tuo pačiu reikalu Iškabė
jo Petras, apsidairęs pakartojo prieš minutę mano darytą 
veiksmą, ir iš tos pačios vietos, tik iš kitos pusės išsiima 
Valterį ir skubiai išneria laukan.

Nežipojau, kad ir Petras yra pasekęs mane, nes tai neblo
gai atrodo, pavojaus metu esame truputį ginkluoti:šeši pis
toletai, apie kuriuos vokiečiai nieko nežino, nežino ir mū
siškiai.

Temsta. Nenuilstamai dunda "Stalino vargonai", nenu
ilstamai šaudo vokiečių pabūklai. Aerodrome sprogimas 
4 psl.

seka sprogimą. Jurgaičių dvaro pusėje ima kvatoti kulko
svaidžiai. Trempų miestelio pusėje gulančio vakaro švie
soje iškyla didžiulių gaisrų aurolė ir lyg peteliškė plazde
na krintančio sniego žaisme, barakų išbyrėjusių stiklų juo
dose langų kiaurynėse, mūsų į šiaurę atkreiptuose veidan - 
se. Stovime ir laukiame.

Visa aplinka skęsta siūbuojančios žemės virpėjime, pa
rako ir dūmų tvanke. Rodos ir jauti, kaip su naktim artėja 
kraujas ir mirtis. Vėjo nešamas sniegas, lyg atsisveikin
damas bučiuoja mūsų rūpesčio nuglostytus veidus. Paga
liau laikrodžio rodyklei rodant penktą valandą vakaro, išju
dam plentu.

veidu į šiauri
Paliekam vietovę pusmetį joje išgyvenę, spėjom pamilti 

kaip laikiną mūsų likimo užuovėją. Einame plentu pro pa
skutiniuosius barakus, pro mūsų gaisrininkų pastatą. Nie
kur nesimato jokios gyvybės ženklo. Kiek atokiau, krūmų 
priedangoje, išsidėstę artilerijos pabūklai spiaudo ugnimi , 
šūvių trenksmas liejasi į bendrą fronto ugnies pragarą.

Vorele einame plento pakraščiu, palentės errioviuose gu
li mūsų rankomis kilnotos ir suguldytos ketvirčio tonos 
bombos. Jos juli lyg dideli paršai sniego ir purvo į migiuo
se ir laukia savo eilės galią parodyti. Žingsnis po žings — 
nio iriamės į priekį palikdami Jurgaičių vietoves, artėda
mi prie kunkuliuojančios fronto linijos. Tempiame kuprinė
mis pakrautas rogutes, jos paikiai slysta kietu, pravažinėtu 
plento pakraščiu.

Žvarbus vėjas ir sniegas skaudžiai plaka mūsų veidus ir 
lyg malūno sparnai plakasi milinių svernai, plakasi dujokau
kė, katiliukas, gertuvė ir maisto atsargų prikimštas duon- 
maišis. Girgžda plieninės batų pasagos, galvas slegia sun - 
kūs metaliniai šalmai.

Žemę drebiną sprogimai angarų pusėje spartina mūsų 
žingsnius, sprogimų akinančios šviesos atsispindi į mūsų 
veidus. Trempų pusėje, nakties tamsą plausto siaubingi su
keltų gaisrų ugnies liežuviai. Pro krentantį sniegą švyti 
raudonos iš lėktuvų išmestos raketos, be sustojimo šiur
piai mauroja pabūklai.

Staiga sprogimų serija pasipila mūsų dešinėje. Sulieps- 
noja paliktieji mūsų barakai, virtuvė ir sandėliai. Ugnies 
tvane paskęsta palentės medžiai, dūmų debesys nusidažo 
raudona ugnim, siautulingai šokinėja auksiniai kibirkščių 
fontanai.

— Tai gerai I juokiasi Desantininkas, klausykite kaip 
čirškia tos prakeiktos rudės, mūsų kraujo prigėrusios, klau
sykite, ar negirdite ?

— Seniai joms taip reikėjo, — jam pritaria Edvardas.
— Galėjo jau bent tuos barakėlius palikti, kuriuose dau

giausiai rudžių buvo. Būtų bent ruskeliams šonus padoriai 

pakutenę, — juokauja Albertas.
Rusai ne vokiečiai, blakių nebijo, jie iš mažens pri

pratę, su jomis jų nepabaidysi, — kažkur tai visai rimtai 
pasako.

Tolstame nuo aerodromo. Iš plento sukame į dešinėje 
esantį lauko keliuką. Prieš vėją ir sniego pusnis sunkiai 
traukiam pakrautas rogutes. Lauko keliukas veda įElau 
dvarą, pro kurį turime pasiekti DarKemio, Nordenburgo, 
Girdavos plentą.

Iš anapus dvaro pusės su vėju atplaukia plentu besitrau
kiant ių.motorizuotų važiuočių ii tankų triukšmas. Po dvie
jų valandų klampojimo per pusnynus, šiaip taippasiekiame 
Elau dvarą. Nakties tamsoje jis atrodo gana didelis: daugy
bė pastatų, plačiai išsimėtę tarp didelių medžių, atrodo , 
kaip nemažas miestelis.

Visi pastatai ir kiemai pilni kariškių ir civilių žmonių, 
vežimų ir mašinų, kurie skuba įsijungti į netoli esantį plen
tą. Plentu juda besitraukiančiųjų srovė, kariuomenė ir ci
viliai ir, kiek tik akis mato tamsoje. Važiuotė prie važiuo- 
tės, lyo-juodas upės sriautas juda, kunkuliuoja, šniokščia 
be didelio garso, be šūkavimų. Vien tiktai tankų triukšmingi 
motorai tegirdėti, arklių prunkštimas, rogių ar ratų girgž
desys.

Į plentą įsukame ir mes, Vorele ištįsę slenkame užtvin
dyto plento pakraščiu. Priekyje einančių nugaros apšvies - 
tos pasiliekančių gaisrų atošvaistėms. Laukais aidi grės
mingas fronto dundesys, šaltos vėjo genamos snaigės lipdo 
akis. Paplentės grioviuose riogso sulaužyti vežimai, nak
ties tamsoje išnyksta paskutinieji Elau dvaro kontūrai.

Einame be poilsio. Reikia kuo toliau pasitraukti iš pavo
jingos vietos. Išmintas sniegas purus lyg paplūdynio smė - 
lis. Permirko batai, kojos drėgnos, šalta, kūną krečia 
šiurpuliai. Dažnai mainomės prie rogučių traukimo, pa
vargstame, ,

Pavargome. Būtų gerai nors trumpas poilsis, antra nak
tis be miego. Norisi valgyti, išsiimu iš .kišenės džiovintos 
duonos riekę ir ją eidamas valgau. Kiti rūko, nors rūkyti 
yra griežtai uždrausta, kad rusų žvalgybiniai lėktuvai ne
pastebėtų. Rūko slapčiomis įsitraukdami papirosą į ranko
ves.

Pats vidurnaktis. Palengva tolstame nuo fronto linijos, 
mažiau begirdėti artilerijos gaudimo. Iš mūsų akiračio 
nyksta silpnėjančios gaisrų pašvaistės. Nustoja snigti, bet 
šaltis ir vėjas galanda negailestingai mūsų veidus, apykak
lių kampai nuo alsuojančių garų apsitraukė baltu šerkšnu- 
Sudrėkę batai sušalo į ragą, pasidarė sunkūs ir slidūs . 
Žingsnis po žingsnio, palengva pralenkiame sunkiai apkrau
tus vežimus, sunkvežimius ir tankas apsėstus kareiviais . 
Sunkiai alsuoja pavargę arkliai, prunkštauja ir plieno pa
sagom kaukši į kietą, apledėjusį plento grindinį, erzinan
čiai cypauja užšalę ratai. /b d /
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ARCHITEKTU PLANAI 
TRAKAMS

Vilniuje Architektų Sąjun
ga aptarė Trakų miesto plė- 
timo planus- Architektė M. 
Purvinienė pasiūlė pataisą 
bendrojo plano, vystant Tra
kus kaip turizmo centrą ir 
trumpalaikio poilsio vietą.
GARLIAVOJE REMONTUOS 
TRAKTORIUS

Garliavoje, netoli.Kauno, 
pradėta statyti traktorių re
monto įmonė- Joje bus gali
ma sutaisyti iki 4-000 trak
torių važuoklių per metus.

ALYTUS MĖGSTA CIRKAt
Alytaus mašinų gamykloje 

įsisteigė mėgėjų cirkas. Ja
me dalyvauja apie 50 suau
gusių ir vaikų- Daugiausiai 
pasirodo klaunai ir ekvili
bristai.

LIETUVOS MENININKAI
KELIAUJA

Skelbiama, kad per 1981- 
sius metus pavieniai ir me- . 
nininku grupės aplankė 24 
kraštus. Už tai į Lietuvą tu
ri teisę ar privilegiją atvyk
ti svečiai'iš įvairitį So v.Są
jungos kraštų.

Iškilieji muzikai ar an - 
sambliai gauna progos nu
vykti į V.Europos kraštus ir 
net į JAV-bes. Ne mums ži
noti kokiomis sąlygomis.Iki 
dabar kultūriniai-moksliniai 
mainai daugiausia naudos at
nešė sovietams...

MUZIKAS MYKOLAS KARKA 
ŠVENČIA SAVO 90 METU 
AMŽIAUS SUKAKTI

Muzikas Mykolas Karka 
gimė 1892 m-lapkričio 12 d. 
Samarakėliuose, Anykščių 
apskrityje.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais jis mokytojavo Pa
nevėžyje, daug dirbo su sce
nos mėgėjais, dirigavo cho
rus, organizavo dainų šven - 
tęs Panevėžyje ir dalyvavo 
jose su savo chorais. Labai 
gyvas, energingas, nepa - 
mainomas dainos ir teatro 
entuziastas.

Po II-jo Pas. Karo dėstė 
muziką mokykloje, vadovavo 
Panevėžio mėgėjų operetės 
ansambliui ir jam dirigavo. 
Bu7o vyr. dirigentu visose 
dainų šventėse Panevėžyje. 
Kai kuriems pastatymams 
yra sukūręs muziką.

ATSAKINGAI DIRBA
MOKSLI AKADEMIJA

Nidoje buvo susitikę 
Mokslų Akademijos Geogra
fijos Skyriaus darbuotojai , 
Valstybinio Gamtos Apsau
gos Komiteto specialistai , 
vietinių žinybų atstovai. Jie 
svarstė Kuršių Nerijos gam
tos apsaugos problemas .

BULGARAI DEMONSTRUOJA 
SAVO BALDU MODELIUS

Vilniuje vyko Bulgarijos 
baldų komplektų paroda visą 
savaitę.

įsi

Kairėje: Trakų pilies atstatytoji reprezentacinė menė : 
Dešinėje: Traktį miestelis

18-TASIS POEZIJOS 
PAVASARIS VILNIUJE

Poezijos Pavasario šven
tė pradedama prie S.Neries 
ir K. Donelaičio paminklų 
Vi 1 niuje, Moks Ii ni nkų Bū - 
muose,poetų susitikimais su 
darbininkais "Lelijos" ga - 
mybinio susivienijimo ir 
baldų kombinato, radijo ma
tavimo prietaisų, grąžtų ga
myklos įmonėse. Pava
sario aukuras uždegamas 
Kaune,Palemone,prie S.Ne
ries memorialinio muzie - 
jaus.

Poetai su poezijos skaity
mais, kaip kokie trubadūrai, 
važiuoja po įvairias vieto - 
ves, skaitydami mokslei
viams, darbininkams, ūki
ninkams. Tai gražu, ver - 
tinga ir prasminga.Tik ne
aišku, ko iš pastos seka ir 
svečiai vertėjai iš Rusijos 
Federacijos, Baltarusijos; 
Ukrainos. Kad paskaity
tų rusiškai ?Ar Poezijos 
Pavasaris ne lietuvių su - 
manytas? O gal gi poetai 
iš kitur nori lietuvių kalbos 
pasimokyti ir gerai pasi - 
vaišinti.

JAUNIMO RŪPESČIAI

PAGERBTAS DONELAITIS
Klaipėdos Kristijono Do

nelaičio Vidurinėje Mokyk - 
loję, kaip ir pritinka, atida
rytas didžiojo lietuvių poeto 
Donelaičio memorialinis 
muziejus.Pirmiausia jį at
lankė įvairių laidų tos mo
kyklos abiturientai, pa minė
dami Mokyklos įkūrimo 60 
metų sukatoj.

AZARBEIDZANO LEIDYKLA 
IŠLEIDO LIETUVIU
RAŠYTOJU ANTOLOGIJA

Baku mieste esanti leidyk
la "Jazyčy" išleido lietuvių 
apysakų antologiją. Išspaus
dinti V.Krėvės, A. Vienuolio, 
P. C virtos, A. Venclovos , 
V. Bubnio ir kt.kūriniai.Ver- 
tėjas -literatas V.Arzuma - 
novas.

Jaunimas ieško ne vien tik 
linksmybių,bet ir prasm'j, 
ne vien prasmės, bet ir 
linksmumo...

Štai iš Vilniaus Pedagogi
nio Instituto rašo studentė:

"Labai malonu, kad paga
liau buvo pasidomėta, kaip 
miesto jaunimas praleidžia 
lai s valaikį,.

Jeigu mumis- nepasitild- 
,ma. jeigu neduodama patalpų,

geriau organizuoti "solidžios 
liaudies" laisvalaikį,© apie 
jaunimą nepagalvojama?Juk 
mums ne mažiau reikia su
siburti, padiskutuoti. Ne vien 
nusigerti"iki žemės graibs
tymo", kaip mano solidūs 
dėdės irtetos solidžiose or
ganizacijose. " I.K.

RAŠO MOKYTOJAS:
’’Straipsnyje "Kaip įveikti 

mitą?" svarstomas nūdien 
svarbus bei aktualus klausi - 
mas - kaip sudaryti jauni
mui sąlygas kurti naujus 
vaišinimosi papročius, atsi
kratant nesaikingo alkoholio 
vartojimo. Reikia visiškai 
pritarti autoriaus minčiai, 
kad jaunimo kavinės galėtų 
labai padėti kurti naują vai
šinimosi kultūrą, todėl rei - 
kia atitinkamas įstaigas ska
tinti jas steigti. Tačiau jau
nimo kavinės nepadarys per
versmo, jei jų lankytojai ne
bus įgiję tam tikro imunite
to prieš nesaikingą alkoho - 
lio vartojimą.

Reikia, kad jauni žmonės 
suprastų, jog alkoholiniai 
gėrimai - ne vienintelis 
džiaugsmo, energijos, geros 
nuotaikos, nerūpestingumo
šaltinis, jog jie paraližuoja 
valią ir trukdo ugdyti cha
rakterį.

Kuo dažniau mokykloje, 
šeimoje, darbovietėje bus 
sudaroma antialkoholinė 
aplinka, tuo labiau jaunimas 
įsisąmonins naujų vaišini
mosi papročių reikalingumą 
ir sukurs juos, įveikdamas 
visuomenėje įsigalėjusį mi
tą, kad be svaigalų negalimi

VISAŽINIS
Kaip taisyklė, taip vadinamo politinio švietimo labai 

nemėgsta visuose komunistiniuose kraštuose dauguma 
gyventojų, ypač kolūkiečiai ir vengia lankytis susirinki
muose.

Vienam kolūky politinis instruktorius tikrina žinias ir 
bara už nežinojimą ir susirinkimų ne lankymą.

Štai vienas, paklaustas, kas tai buvo Leninas, atsakė 
"nežinau".

- Už tai nežinai,kad neateini į susirinkimus - lankyk 
juos’.- išbarė draugas instruktorius

Antrasis užklaustas, kas yra Brežnev’as, atsakė tą 
patį- "nežinau".

Čia instruktorius jau piktai sušuko:" Todėl nežinai, 
kad susirinkimų nelankai - lankyk ’."

Tuo metu iš galo salės vienas pilietis garsiai sušu
ko:" C ar žinai, drauge instruktoriau,kas yra Švirpla? " 
Ir dar keletas balsų prisidėjo su klausimu,kas yra Svirp- 
la. Kiek pagalvojęs, instruktorius atsakė: "Nežinau".

- Už tai nežinai, kad susirinkimus lankai - jis šiuo 
metu pas tavo žmoną, drauge instruktoriau ’.- paaiškino 
susirinkusieji.

KAS NUBAUSTAS
Brežnev’as numirė, ir velnias nusivedė jį aprodyti 

pragaro, kad galėtų pasirinkti bausmę. Pirmame kamba
ryje jis pamatė Staliną besirangantį skausmu , kai karš
ta derva varvėjo ant j o.Kitame kambaryje jis pamatė 
Trockį,kurį plakė botagais du milžinai. Paėjus toliau- 
žiūri Nikita Chruščev’as su Brigitte Bardot. Brežnevas 
sako:" O, aš manau , kad labiausiai norėčiau būti taip nu
baustas, kaip Chruščev’as."

''■Ne, ne", - atsakė velnias, - čia ne Chruščev’as yri 
baudžiamas - o Bardot.

RŪPESTINGAS APSKAIČIAVIMAS
Viename muziejuje vadovas, rodydamas vieną seną 

iškaseną lankytojams sako, kad ji esanti 2 milijonų ir 9 
metų senumo.

- Kaip tamsta taip tiksliai gali nustatyti tos iškasenos 
amžių?, - užklausia vienas lankytojas.

- Labai lengva, nes kai aš pradėjau dirbti šiame mu
ziejuje, ji buvo lygiai 2 mil. metų senumo. Aš gi čia pra
dėjau dirbti prieš 9 metus .

/Parinko V.K./

wWWWWWWWWW

Maironis

TRAK^PI LIS
Pelėsiais ir kerpėms apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis ’.
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos ’....

Kad vėjas pakyla ir drumsčias vanduo,
Ir ežeras veržias platyn,
Banga gena bangą, ir bokšto akmuo 
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kas dieną, 
Graudi nda mos jautrią širdį-ne vieną.

Pilie'. Tu tiek amžių praleidai garsiai’, 
Ir tiek mums davei milžinų ’.
Tu Vytauto Didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų ’.
Kur tavo galia, garsi palikimais? 
Kurta senovė, brangi atminimais?

Nutilusios sienos apleistos visų 
Be balso, ginklų ir žmogaus, 
Kiek primenat man jūs brangiausių laikų 
Ant vieškelio amžių plataus.
Laikai brangiausi, ar mums dar šugrįšit, 
Ar vien tik minėsim, kaip savo jaunystę?

J. ' i
Kada tik važiuodams regėjau Trakus, 
Man verkė iš skausmo širdis.
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis.
Veltui dvasią raminti norėjau 
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.

tai kur mums eiti? Kodėl 
piktinamasi "plotais"? Aš 
manau, piktinasi tas,kas ne
išmano. Juk tenai mes gali
me saikingai išgerti, padis - 
kutuoti, pašokti. Tai kodėl 
tokiij " visuomeninių plotų" 
neparūpina įvairios organi-• 
zacijos? Liūdna žiūrėti,kas 
dedasi prie Pedagoginio Ins
tituto durų šeštadieniais.! 
restoraną nepateksi, o ir 
kai no s te n ne st ude nti što s. 
Tad kodėl domimasi, kaip

KĖDAINIŲ KRAŠTOTYROS 
MUZIEJUS VEIKIA 60 METU

Kėdainių Kraštotyros Mu
ziejus yra nedidelis, tačiau 
jis veikia jau 60 metų.

Dabar jame randasi apie 
14.000 eksponatų.Tarpe lu
tų - čia saugojami ir vieno 
iš 1863 m. sukilimo vadu
ku n. A. Mackevičiaus-baldai. 
Kasmet Muziejus pasipildo 
200-300 naujų eksponatų.

RENKU

linksmi pobūviai ir žmonių 
bendravimas

Portraits 
Weddings

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

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

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

8 va/, vakaro.

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

Donaldui D.: 661 — 1733.

1982.VI.24

GERIAUSIA PLAUKIKE - 
IŠ ŠAULIU

Šiaulietė L. Vanagaitė da
lyvavo Sov. Baltgudijos plau
kimo varžytose, Minske.Jo
se dalyvavo SSSR ir R.Vo
kieti jos jaunieji plaukikai.Ar 
buvo pažymėta, kad L. Vana
gaitė bent iš Lietuvos-neaiš- 
ku.Ji laimėjo 1OO m ir 200 
m plaukimo distancijose.

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

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

TONY LAURINAITIS

RADIO 1410 MONTREAL

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

APIETRAKUS
... Trakai / Vytauto Didžiojo laikais/ turėjo savo ir 

žvėryną, kuriame buvo laikoma visokių žvėrių, gyvenusių 
Lietuvos miškuose:briedžių, taurų, elnių, laukinių arklių, 
ir kt. Tas žvėrynas išlikęs ligi karaliaus Žygimanto III 
laikų. Šia proga reikia pažymėti,kad senojoje Lietuvoje 
žvėrynai buvo prie kiekyieno Didžiojo kunigaikščio bei ka
raliaus dvaro : Trakuose, Vilniuje, Alytuje ir kitur, o 
taip pat kai kuriose giriose /pvs.Rūdininkų, Baltvydžio ir 
kt./. Tačiau laikomų žvėrių paskirtis buvo kitokia, ne - 
gu mūsų laikais : senovės žvėrynai, kaip ir tų laikų gau
sūs žuvų tvenkiniai buvo laikomi tam, kad šviežia žvė - 
riena ar tik ką pagauta žuvis bet kuriuo metu galėtų bū - 
ti patiekta ant kunigaikščio ar karaliaus stalo.

/iš B.Kviklys "Mūsų Lietuva " /
5 psl.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JA B JR 
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE ---- ------------------------------------

MOKA: ,MA.
14 % už 90 dienu term. ind.
14 li‘7c už 6 mėn. term. ind.
15 % už 1 metu term. ind. už asm. paskolas nuo 19 %
13 % už 3 metu term. ind.
14 % už pensijų plana už mortgičius nuo 18^%
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, 

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

torom to
A. LUKOŠIUS

DŽIUGI ŠEIMOS ŠVENTĖ

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
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 apmokomas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Lietuvių Kankinių Parapi
jos Jaunimo Sekcija suruošė 
Motinos minėjimą ir pietus. 
Rengėjai bijojo nepasiseki
mo, bet baimė nepasitvirti
no: prisirinko pilna didžioji 
Anapilio salė, apie 450 žmo
nės. Pietus paruošė Candle- 
ligth Caterers' -J. ir S.Bubu- 
liai, kurie ;yra pasižymėję 
kulinariniais sugebėjimais.

Pradžioje buvo mažųjų vai
kučių programa, kuri vi - 
siems patiko. Natūralūs vai
kučių deklamavimas, sukėlė 
daug gražaus juoko. Po to se
kė paskaita, kurią skaitė Se
selė Igno - Marijošiūtė.

Klausytojai jos paskaita la
bai nusivylė,nes nerado joje 
nė vieno žodžio apie lietuvę 
motiną. Ji kalbėjo apie Mari
ją, kad ją reikia garbinti , 
lankyti gegužines pamaldas,

LTI Toronto skyriaus narė P. Barakauskienė prie programų stalo

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

ATEIK [ LIETUVIU A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AYE. (Royal York Rd. ir ‘ 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tek: 487 - 5591

6psl.

= MOKA UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius 14 %
= 180-185 d. term, ind....... 14y2%
E term, indėlius 1 metų.. 15 %
— term, indėlius 3 metų.........13 %
E pensijų s-tą . ...... ....... 14 %
= sęec. taup. s-tą 13 %
E taupomąją s-tą 11 %
E depozitų-čekių s-tą 6 %
| DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 19 %
E mortgičius nuo 18 1/4%

nes gegužės mėnuo yra Mari
jos mėnuo.Tai buvo"pamoks- 
las nuo kalno", o ne pas kai - 
ta lietuvei motinai pagerbti. 
Išeivijoje mums svarbu pri
siminti ir girdėti, kome yra 
uždaviniai, kokios lietuvės 
motinos pareigos, kad užau
gintų krikščioniškoje, lietu - 
viškoje dvasioje jaunąją kar
tą.

Labai gaila, kad Seselei Igr 
nei tautiškumas — lietuviš
kumas iš šios. paskaitos 
sprendžiant, yra labai toli - 
mas. Ji yra pasakiusi gegu
žės 8 d. per suvažiavimą Lie
tuviškos Parapijos Metų pa
skelbimo proga Hamiltone, 
kad kai kalbama apie tautiš - 
kurną, ją nupurto net šiurpu
liai. . . Gaila, kad Seselių tar
pe yra tomų. .. Suvažiavimo 
dalyviai buvo pasipiktinę jos

Sekdami lietuvišką ępau— 
dą, tarytum veidrodyje, ma
tome po platų pasaulį išsi
barsčiusių mūsų tautos vaikų 
įvairų, mirguliuojantį ir vis 
besikeičiantį gyvenimą.

Matome, kaip daugelis at
likę šios žemiškosios kelio
nės užduotis iškeliauja Amži
nosios Ramybės Karalystėn. 
Kiti, dar tik vakar -- užva - 
kar buvę nežinomi paaugliai, 
baigia aukštuosius mokslus , 
gauna diplomus, sukuria šei
mas, tvirtai įžengdami lietu
viškojo gyvenimo scenoa.

Su džiaugsmu pasitinkame 
žinią, kada pavyzdingai iš
auklėti mūsų jaunosios kar
tos atstovai savo tolimesnį 
gyvenimą apvainikuoja lietu
viškomis vedybomis,© juo ir 
.įsijungdami į bendrąjį mums 
rūpima lietuviškųjų reikalų 
veiklos kelią.

Štai čia, šioje kolonijoje , 
kur ne pirmą kartą ir vėl bu
vome liudininkais dviejų čia 
išaugusių ir pavyzdingų jau - 
nuolių, jiems sukuriant nau
ją, gražų lietuviškos šeimos 
lizdelį.

Birželio mėn. 12 d. šešta - 
dienį rinkomės Prisikėlimo 
šventovėn, kur tik ką aukš
tuosius mokslus baigę du jau
nuoliai — Ilona Bubelytė ir 
Paulius Tarvydas sumainė 
aukso žiedelius. Tai nuo čia 
ir prasidėjo jų naujas pasi
rinktojo gyvenimo kelias.

Šias įspūdingas sutuoktu
vių apeigas atliko specialiai 
iš Londono (’Engi.)atvykęs lie
tuvių parapijos klebonas, jau
nosios dėdė, dr. kun. J. Sake - 
vičius, asistuojant kun. V. Ži
linskui ir šios parapijos kl e b. 
kun.Aug. Simanavičiui. Apei
gų metu atatinkamomis gies
mėmis prabilo sol. Alg. Simar 
navičius, vargonais palydint 
muz. Jonui Govėdui.

Po šių apeigų iš čia, virš 
300 svečių patraukė' į T. L. 
Namus, kur Karaliaus Min
daugo menėje tikrai karališ
kai buvo pravesta tolimesnio- 
ji dalis šios vestuvinės puo - 
tos.

Visiems susirinkus netru
kus pasirodė ir jaunieji su 
šaunia pamergių — pabroliu 
palyda. Jiems tik į žengus s.ar 
lėn, artimųjų buvo sutikti su 

tokiu pasisaKymu. Dr. kun. P. 
Gaida- labai gražiai jai tada 
atsakė,(net ji visa raudonavo).

Gegužės mėnesio 30 d. , 
kaip kiekvienais metais būna 
mirusiųjų prisiminimas ir jų 
pagerbimas, kurie ilsisi Anar 
pllio kapinėse. Suvažiavo į 
Anapilį ne tik Toronto lietu
viai, bet ir iš gretimų miestų : 
Hamilton, Delhi, Niagara 
Falls, Welland ir iš kitur- 
aple 2000 žmonių pagerbti , 
sukalbėti maldą už palaido
tus Anapilio kapinėse.

Šv. Mišias atnašavo trys 
kunigai: J. Staškus, Eugeni - 
jus Jurgutis, OFM irAlfon — 
s.as Grauslys iš Čikagos, par 
starasis pasakė pamokslą, 
kuris buvo labai slegiantis, 
nevykęs, negalima lyginti su 
praėjusių metų pamokslu, ku
ris pakėlė žmonių dvasią, 
maldingumą, jausdami, kad 
anas pasaulis yra gražus, pil
nas dvasinių gėrybių.

Po to žmonės aplankė Pa
rodų Salėje dviejų dailininkų 
-Algimanto Zubncko paveiks
lų ir Gražinos Balsienės ke
ramikos parodą. Dailininko 
Zubricko darbai Anapilyje bu
vo išstatyti pirmą karią. Nau
jas dailininkas mažai dar ži
nomas. Buvo išstatyti dau
gumoje gamtos vaizdai, ku
rie buvo labai kruopščiai, su 

duona ir druska. Lietuviškos 
muzikos melodi jai skambant, 
jie praleisti pro jaunimo su
darytą tautinėmis juostomis 
išsidabinusią koloną — "var
tus”. Griausmingais susirin
kusių sveikinimo plojimais , 
jie buvo palydėti prie jiems 
skirto jaunųjų stalo.

Abu jaunieji yra buvę "Gin
taro" ansamblio dalyviai, ja
me ir susipažino, susidrau
gavo, vienas lutam patiko ir 
ne vien kad susidomėjo, bet 
ir susižadėjo.

Šiam didingam vestuviniam 
pokyliui, kuriame dalyvavo 
veik visa šios kolonijos "grie
tinėlė", vykusiai vadovavo ir 
visus sveikintojus rikiavo, 
jumoristiškai nuteikdamas 
ilgametis "Gintaro" ansamb
lio vadovas J. Karasiejus.

Jaunieji susilaukė daug 
sveikinimų ir linkėjimų, ne 
vien iš šia, bet ir iš tėvynės 
Lietuvos. Ta proga perskai
tytas specialus iš Popiežiaus 
gautas šioms vedyboms pa
laiminimas. Šio je puotoje ma
tėsi svečių ir iš tolimų vie — 
tovių kaip Cleveland©, Chica- 
gos, Filadelfijos, Floridos ir 
kitur.

Daug gražių minčių skirtų 
jaunavedžiams savo žodyje 
pažėrė jaunosios dėdė Sake- 
vičius iš JAV, jaunojo tėvu
kas Tarvydas ir jaunosios tė
velis V. Bubelis bei visa eilė 
kitų juos sveikinusių.

Linksmai šokta ir trepsėta, 
ūliavota, dainuota, -- jaunys
tės prisiminimais pagyventa. 
Su pasigardžiavimu vaišinta- 
si šių Namų šeimininkės E. 
Juknienės pagamintais įman
triausiais kepsniais, pyragų 
skanėstais. Tarytum vienos 
šeimos nariai visi siautė, ūžė, 
džiūgavo naujai susitvėrusia 
lietuviška pora, naujam gyve
nimui palydėdami.

Savaitę vėliau po šių vedv- 
bų, visa Sakevičių ir Bubelių 
plačioji giminė keliavo Chi- 
cagon, kur įvyko iškilmingas 
dr. kun. J. Sakevičiaus 5Ome- 
tų kunigystės jubiliejaus pa
minėjimas.

Iš tokių, kad ir šeimyninių 
mūsų švenčių, susidaro da
lis ben.iros lietuviškos veik
los, o juo,, kai į mūsų gretas 
įsirikiuoja nauja lietuviška 
šeima.

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

visomis detalėmis nutapyti.
Gražina Balsienė dalyvau

ja ne pirmą kartą su savo ke
ramikos darbais. Jie buvo ga
na įdomūs, ji lengvai sugeba 
keramikoje atvaizduoti lietu
viškus motyvas.

Parodos pasiseKimas buvo 
didelis. Buvo daug parduota 
ties paveikslų, tiek kerami
kos darbų.
Dalis eksponatų LTI Toronto 
skyriaus parodoje

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

UtSĮįgĄĮtęš
533-1121 Walter Daugini* 822-8466

Insurance Agency Lt4. 
1613 Bloor Street We«t • Toronto • Ontario

Bresher-Btrankn INSURANCE AGENCY LTD.

Vitv rtlht dreule • VALTERIS SESERIS 
233-3334 - 231-2861 - 231-6226
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
U EPOS 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

Simon's
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

1O DIENU LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

13 DIENU SU
| GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3
j GEGUŽES 27-BIRŽELIO 10

LIEPOS 8-22

VILNIUS - LENINGRADAS

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

RŽELIO 17- LIEPOS I

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

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui i Lietuva ir iš Lietuvos 
Nuperiame Lietuvoj e giminėms koooeratin i u s butus, automo
bilius bei kitus oaaei daui amus daiktus
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje 

SMULKESNIU ŽINIŲ TEIRAUKITĖS:

TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8722 .
MONTREAL : (51^669—8834 — L Stankevičius 
CHICAGO: (3 12) 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 5TOR
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PaTARNAUJAMA JAU 22 METAI 

Kelionių biuro savi ninkai — AUDRON Ė ir VYT AS 3IMINK EVICI Al 
(Kel'oniu biuro regi straci 10 s numeris — 1835961)
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

- įsikūręs nuosovuose namuose — «. *

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

TALKA

MOKAME U«:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 12%
term, depoz. 1 m. 14%% 
term, depoz 3 m. 13% 
reg. pensijų fondo 14% 
90 dienų depozitus 14’/4%

IMAME Už: 
nckiln. turto pask. 18%
asmeninės paskolas 20%.

N< nokom. gyvybė* ir asm. paskolų drauda. 
Nemokoma* pilnos tekių patarnavimas.

DARBO VALANDOS pirmodienieniois-ketvirtodrtsninis nuo 10 iki 5 vai. 

pebktcciieriois nuo 10 iki ! vol. šeftadteniois nuo 9 iki 12 vol.

Liepos —tuap‘učic nirn. Se it odi eni ai s uždaryta.

SLA 72—ros KUOPOS GEGUŽINĖ

SLA 72-os Kuopos gegu
žinės ruoša vyksta- sėk
mingai., Loterijos bilietus 
platina ir ne SLA nariai. 
Viskas daroma vardan mū
sų kenčiančių brolių ir se
sių okupuotoje Lietuvoje. 
Jie kenčia žiaurią sovietų 
okupaciją ir už betkokį iš
sireiškimą prieš okupantą, 
dėl pagrindinių žmogaus tei
sių nepažeidžiamos esamos 
konstitucijos, yra baudžia
mi ilgiems metams kalėji
mu ir tremiami vergų dar
bams į Sovietų "rojų".

Kovotojus už žmogaus tei
ses ir nubaustuosius mūsų 
pareiga yra skelbti išeivijos 
spaudoje, paminėti jų pa
vardes ir už ką jie yra nu
bausti. Pagal Simo Kudir -

Nijolė Sadūnaitė arešto 
metu tardytojams neatsaki
nėjo į klausimus ir atsisakė 
priimti advokato paslaugą 
pareikšdama : "Kadangi ne 
aš, o jūs esate nusikaltėliai, 
kurie laužote elementariau
sias žmogaus teises, garan
tuotas įstatymais, Konstitu
cija ir Visuotine Žmogaus 
Teisų Deklaracija ir gina - 
te melą, prievartą bei smur
tą, nes apšmeižę ir nuteisę 
nekaltus žmones, kankinate 
juos kalėjimuose ir lageriuo 
se, todėl į bet kokius teismo 
klausimus .kaip ir per tar
dymus, neatsaki nėšiu, tuo 
protestuodama prieš šią by
lą". Už tai N. Sadūnaitės 
vardas patrijotų lietuvių 
širdyse yra nepamirštamas

Atėjo laikas lietuviams 
gausiau dalyvauti protesto 
demonstracijose prieš Lie
tuvos okupantą. Kviečiame 
visus lietuvius atvykti lie
pos 18 d. į V. Skuodžio ir 
N. Sadūnaitės pagerbimą ty
los minute A. Padolskio so
dyboje.

J. Sarapnickas
SLA 72-ros Kuopos Pirm.

Į Vokietija!
VOKIETI1OS LIETUVIAI AKTYVŪS

Kontrolės Komisijos pro
tokolą perskaitė kontrolierė 
Eugenija Lucienė.Kontrolės 
Komisija tikrino Vokietijos 
LB Valdybos kasos ir ūkio 
atskaitomybę už 1981 m. ir 
rado, kad ji vedama tvarkin
gai. Siūlė: a/ tvirtinti Vo - 
kieti jc s LB Valdybos 1981m. 
balansą bei pajamų-išlaidų 
apyskaitą ir atleisti Valdybą 
nuo atsakomybės ir b/gyve- 
namo namo remontui išlis - 
ti sąmatoje numatytą 3.000 
DM sumą/ 1981 m.išleista 
tik 147,91 DM/.

Garbės Teismo p-kas J.Lu 
košius pranešė, kad jo
kit} skundų kadenciniais me
tais negauta.

Vasario -16 Gimnazijos 
veiklą nušvietė Kuratorijos 
Valdybos p-kas Tėv. Alf. 
Bernatonis. Šiuo metu mo
kosi 63 mokiniai: 50 iš Vo
kietijos, 9 iš JAV-bių, 2 
iš Anglijos, 1 iš Venzue - 
los ir 1 iš Australijos;33 
mergaitės ir 30 berniukų. 
Iš jų 36 katalikai ir 27 e- 
vangelikai.

Gimnazijos rūpestis-mo- 
kinių skaičiaus padidinimas,

paskaitomis, laužais, daino
mis, iškylomis ir kitomis 
pramogomis. Vokietijos LJ 
Sąjungos nariai dalyvavo Pa- 
baltiečįų Jaunimo Suvažia
vime Annaberge. Ten buvo 
išrinkta nauja valdyba: p- 
kas stud. Kęstutis Ivinskis, 
vicep-kė Ramunė Bulvienė, 
sekr . T i mantas Gumuliaus- 
kas ir ižd. Živilė Vilei nskai- 
tė. Leidžiamas lietuviškas 
dai noreli s su daugiau kaip 
1OO dainų žodžiais ir gaido
mis.

Diskusijose išryškėjo Vo
kietijos lietuvių pageidavi
mas, kad Romuvoje kasmet 
būtų rengiamos JONINĖS . 
Aptartas lietuviško kryžiaus 
Augsburge likimas, jo re
montui net ir pinigai buvę 
renkami, Nutarta išaiškinti , 
kur jie yra ir juos gavus, par- 
naudoti kryžiaus atnaujini
mui . k .

GINA ČAPKAUSKIENĖ - 
koloratūrinis sopranas, gie
dojo "Šventoji Dievo Motina"- 
G„ Verdi, "Tremtinu Malda"
- žodžiai P. Babicko, muz. 
-St.Gailevičiaus; "Pie Jesu"
- Gabriel F aure; "Lord’s
P re yer "-Albert Hay Malotte. 
UKRAINIEČIŲ CHORAS gie
dojo: "Holy Mother of God- 
Hayvoronskyj; "God Almigh
ty" - Soltakewych; "Rozbin- 
nyky" - Vedei.

"Fantazija" - A. Kalnins. 
Memorialinį pamokslą skai
tė rev. Andres TAUL, estų 
šv.Petro Luteronų bažn. ku
nigas. Sekė "Tėve Mūsų" ir 
vėliavų išnešimas.

Šiose pamaldose dalyvavo 
daug žmonių ir parlamenta
rų. Iš lietuvių daugiausia 
paidarbavo inž.V.DANYS. 
Po pamaldų salėje buvo su
ruošta kavutė.

Ottawa
MINĖJIMAS
BIRŽELIO TRĖMIMU

Šiemet jau K)-tą kartą bal
tai kartu su ukrainiečiais su
sirenka paminėti savo kultu- x 
ros ir religijij persekiojimą 
Sovietų Sąjungoje.

Virš 6 mil. ukrainiečių 
mirė badu 1932-33 m. 1945 
m. Sovietų Slaptoji policija 
suėmė visus vyškupus ir 
šimtus kunigų.

Virš 150,000 baltų: lie - 
tuvių, latvių ir estų buvo iš
žudyta arba deportuota į Si
birą darbams. Aukščiausias 
teroro laipsnis pasireiškė 
birželio 13, 14 ir 15dienomis, Inz Linas Staškevičius

NAUJOJI MONTREALIO 

JAUNIMO ANSAMBLIO
’’GINTARAS” PLOKŠTELĖ

Montrealio Jaunimo An
samblio "Gintaras" pirmoji 
plokštelė yra stereo, ir su
sideda iš žodžio, dainos ir 
autentiškų liaudies instru
mentų orkestro. Tikimės, 
kad ją įvertinsite.

Kaip žinome,pilnas liau
dies instrumentų orkestras 
yra vienintelis laisvajame 
pasaulyje - Montrealio 
"Gintaras".

Plokštelė, įvairi, progra
ma gerai sukomponuota ir 
išklausius pasidaro gaila , 
kad jau pasibaigė.

Plokštelės platinimą ko
ordinuoja Irena Lukoševi - 
čienė, 479 Bourbonnais, La 
Salle, P.Q. H8R 2Z2, Ca
nada, Tel:/514/ 366-1210 . 
Plokštelės kaina - 1O dol.

Kreipiamės į visus sapu- 
dos kioskus, krautuves , 
laikraščius, radio valan
dėles ir pavienius asmenis 
susidomėti plokštelės "Kur 
gintarais..." pardavimu ir 
platinimu.

Kviečiame visus - šeimas, 
jaunus ir pagyvenusius įsi
gyti pirmąją Montrealio 
Lietuvių Jaunimo Ansamblio 
"Gintaro" plokštelę. Tuo 
praturtinsit savo lietuviškos 
kultūros lobį savo pasogėje.

Kreipkitės į savo vietovės 
spaudos kioskus ar pavienius 
platintojus arba tiesioginiai 
į GINTARO plokštelės pla - 
tinimo koordinatorę aukščiau 
nurodytu adresu.

Nuoširdžiai esame dėkin
gi už parodytą dėmesį.

Montrealyje plokštelė gau
nama pas: J. Šiaiičiulį, Auš-

kos išsireiškimą: nuteistų
jų kalinių pavardžių skelbi
mas spaudoje, suteikia ka
liniui galimybę išlikti ne
nužudytam.

SL A 72-ros Kuopos gegu
žinėje programą atliks Ha
miltono Pensininkų Klubo 
menininkai, vadovaujant 
Alf. JUOZAPAVIČIUI. Sve
čius linksmins J.ADOMAI- 
ČlOšokių muzika iš Toronto.

Jau buvo rašyta šiame 
savaitraštyje, kad nekaltai 
nubausto prof. Vytauto Skuo
džio vardas bus įamžintas 
Kanados Lietuvių Fonde. 
Tačiau dėka patriotų lietu
vių Stasės ir Andriaus PET
KEVIČIŲ iš Hamiltono yra 
gauta 1OO dol. auka pagal 
jų pageidavimą įnešti į Ka
nados Lietuvių Fondą Nijo
lės SADŪNAITĖS vardu.

Nijolė Sadūnaitė yra vie
na iš aktyviųjų kovotojų už 
tikėjimo laisvę okupuotoje 
Lietuvoje. Apie jos nuteisi
mą ir ištrėmimą vergų dar
bams į Sovietų Rusiją buvo 
daug rašoma lietuviškoje 
ir užsienių spaudoje. Šia 
proga tik trumpai paminėsi
me kaip didvyriškai ši lie
tuvaitė laikėsi areštuota pen 
tardymus ir teisiama, sau - 
gojant ginkluotiems NKVD 
sargybiniams , teisino metu 
salėje.

ir su pagarba minimas.,
SLA gegužinės reikalais 

teko aplankyti ir Hamiltone 
Vilniaus Aušros Vartų pa
rapijos kleboną dr. J. TA- 
DARAUSKĄ ir kun. Sį. ŠI
LEIKĄ. Buvau labai nuošir
džiai priimtas ir įvertintas 
už lietuvišką veiklą. Prel. 
dr. J. Tadarauskas priža
dėjo visokeriopą paslaugą ir 
su gerais patarimais bei lin
kėjimais šiai veiklai parem
ti įteikė 30 dol. auką. Kun. 
St. Šileika - 1O dol. SLA 72 
Kuopos vardu reiškiu nuo
širdžią padėka už auką.

Šie okupuotos Lietuvos 
kankiniai ir kovotojai dėl 
žmogaus teisių: N. Sadūnai
tė ir prof. V. Skuodis bus 
atitinkamai prisiminti ir pa
gerbti SLA 72-ros Kuopos 
gegužinėje, kuri įvyks š. m. 
liepos mėn. 18 d. A. PA
DOLSKIO sodyboje, 158 Wil
low St. Paris, Ontario.

Tą dieną A. Padolskio so
dyboje nuo ankstaus ryto bus 
iškelta Lietuvos tautinė vė
liava iki vėlaus vakaro. Per 
naktį palikti vėliavą pasida
rė per daug pavojinga. Jau 
dviem atvejais vėliava buvo 
nuleista nuo stiebo ir su
pjaustyta. Tai reiškia, kad 
okupantas vykdo savo ne
švarų darbą per 5-tąją kolo
ną.

kai ištisos šeimos buvo a- 
reštuojamos, kraujamos į 
užkaltus bvagonus ir veža - 
mos į Sibiro katorgas. To
mis dienomis buvo išvežta 
apie 50,000 baltų.Šios die
nos, vadinamos "Baltic holo
caust". Nuo to laiko iki 1953 
metų buvo išvežta ir nužu - 
dyta daugiau nei IjOOO.OOO 
baltų žmonių.

Priespauda, kuri prasidė - 
jo prieš 60 metų, tebevyksta 
ir dabar tik skirtingais me - 

Dabar žmonės sui- 
lais- 
troš-

gavimas pastovesnių moky - 
tojų, pastatų remontas, su
rinkimas daugiau aukų, di
rektoriaus J. Kavaliūno grį - 
žimas į JAV-bes ir kt.

Į laimėjimų sąrašą reikią 
įrašyti tai, kad iki dabar 
mokėsi apie 1.000 jaunuo - 
lių, kurių 112 ją baigė ir bent 
70 įsigijo akademinius 
laipsnius;lietuvių išeivija ir 
vokiečių įstaigos rėmė ir 
toliau žada Gimnaziją rem
ti. Buvę Gimnazijos auklė
tiniai užima vadovaujamas bodais, 
vietas Vokietijos LB ir pa
čioje Gimnazijoje. Kaip 
šviesų įvykį suminėjo ir 
1981 vasarą sukviestą buvu
sių mokinių bei darbuotojų 
pirmąjį suvažiavimą su apie 
300 dalyvių. Dėkojo visiem 
rėmėjam, ypač BALFui, re
miančiam Mokyklą nuo pat 
įsikūrimo, mokinių tėvams, 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menei ir čia susirinkusiems 
jos atstovams.

Apie Vokietijos Lietuvių
Jaunimo Sąjungos veiklą in- dėjimas ir rev. I. Calder’s 
formavo jos Valdybos iždi
ninkė Ž. Vilčinskaitė.

1981 m. balandžio 30-ge
gužės 3 d.d. įvyko jaunimo 
sąskrydis su varžybomis, 
paskaitomis, simpoziumu, 
talentų pasirodymu. Liepos 
26 - rugpjūčio 2 surengtas 
stovyklinis seminaras su

nekal-

o STAŠKEVIČIUS LINAS 
baigė McGill Universitete 
chemijos inžinerijos fakul
tetą. Studijavimo metu jis 
buvo ir "Chemical Ingenee- 
ring Undergraduate" prezi - 
dentu. Taip pat visą eilę me
tų dalyvavo intensyviai ir 
lietuviškoje jaunimo veiklo
je, baigė Šeštadieninę Mo - 
kyklą, grojo GINTARO An - 
samblyje, šoko. Visa kam ūž
te ko laiko ir noro.

Dabar jaunasis profesio
nalas gavo darbą Ingersoll 
- Rand kompanijoje.

Tėvai, Danutė ir Bronius 
Staškevičiai Linui suruošė 
gražias vaišes artimųjų tar
pe. Linas Staškevičius buvo 
apdovanotas gražiomis do - 
vanomis, jam palinkėta viso

birželio 16 d. 8 vai,geriausio.
Geriausi linkėjimai ir iš 

visos Montrealio lietuvių ko
lonijos’.

ros Vartų spaudos kioske; 
pas P. Adamonį , Rose monte 
ir pas N.P. Seseles - Rūtos 
klube.

Gimtadieniams, vardinėms, 
sukaktuvėms ir įvairiom ki
tom progom - dovanokime 
"KUR GINTARAIS. .."

AJZU

1.50 kelnes
Hour
Service

SKAMBINKIT: 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
766VA CEMTULE

) 365*1143
__________ į 1 4IS-W* nt. Imlia

766-2667 nu MUM
1982. VI. 24

pristatant
ir atsiimant

marai ir kankinami už 
vės ir žmogaus teisių 
ki mą.

Prisiminkime visas
tas aukas ir pasimelsk!me 
už jas.
Pamaldos vyko St.Matthew’s 
Anglican Church, Ottawoje. , 
trečiad
Vargonais grojo Anita Run - 
dans. Po "Requiem" buvo 
vėliavų įnešimas: Kanados, 
Latvijos, Estijos, Lietuvos, 
Ukrainos. Sekė vainikų pa

sveikinimas. Ekumenines 
maldas skaitė rev.E.Lange, 
latvių Luteronų bažn..Ottawa; i 
rev. W. Shewchuk, ukr. kat. 
bažn., Ottawa; rev. dr. V. 
Skilandžiunas, lietuvių kat. 
misi ja, Ottawa; rev. R. Bozh- 
yk, ukr. ortodoksų bažn. , 
Ottawa.________

QUY
RICHARD
ROOFER—-COUVRKVR

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

364-1470

Tonys Photo Studio 
Portraits Portraits 
Manage Weddings 
Passeport Passport 
2540 SHERBROOKE E. 
SUITE 1, MONTREAL, P.Q. 
H2K IE9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

Kalgario jaunimas Edmontone Nepriklausomybes Šventes minėjime

Couvertures de tons genres —

7725, Georges
All kinds of roofing

LaSalle

jįf FUNERAL HOME

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

7 psi.

7

7



KVIEČIAME VISUS MONTREALI0 IR APYLINKIŲ. 
TAIP PAT OTTAHOS IR APYLINKIŲ. LIETUVIUS 
ATVYKTI [ NL GEGUŽINĘ . -IŠLAIKYTI IR 
TOf-IAU TĄ. ILGU METU. TRADICIJA^

VIETA JAUKI, PRIE OTTAHOS UPES , S IDERI IM
TŲJŲ P AV Ė S Y J E. . L Al K R AS Čl 0 LEIDĖJAI PASIRUOŠĘ 

VISUS MALONIAI S UTĮ KTI . . GROS MUZIKA. VEIKS 
BARAS, LOTERI J A. .

Tikimės , kad rėmėjai, kaip ir kiekvienais metais, 
padovanos ir s į, k art a_ lo t erij ai laimikių.

GEGUŽINĖ ĮVYKS LIEPOS 11 d. SEKMADIENI...

( ii ūr e k plano*)

"NL" LAIKRAŠČIO RĖMĖJO PRENUMERATĄ APSIMO
KĖJĘ NE MAŽIAU $20. - UŽ METUS , IR AUKOTOJAI:

Po $35. - A. Ališauskas iš Ontario, K. Milašius iš B. C. , 
Po $30. - D. Kik,as iš Venezuelos, V.Klučinskas iš GrP.

J. E. Paunksniai iš LaSalle, Gustov VonC ernisiš Quebec, 
Po $25. - A. Lukas iš Hamilton, V. Dagilis iš Toronto, A.

Mockus ir J; Ueknickas iš LaSalle, A. Stalionis iš B. C., 
Po $25. - K. Vilkonis iš Anglijos, V. Kadžius iš Austrą - 

lijos, J. Vizgirda, J. Juozaitis, Vl.Drešeris, J. Blažys, V. 
Česnavičius iš USA; V. Pyragius, P. Kalesnykas, A. Pute- 
ns, Gunda Adomaitis iš Toronto, Z. Pulianauskas, J. Ba
ron, M.Šniuolis, P. Grimas iš Hamilton, S. Jokubilius, T. 
Bartkus, A. Balčiūnas, K. Stundžia, J. Jocas, B. Vaičaitis, 
P.Katelė, W. Lapenat, dr. E.Malkus, J. Paulaitis,K. Svie- 
zikas, J. Paukštys, V. Matukaitis iš Ontario, Z. Brazaus
kas iš Manitoba, S. Zaldokas iš Alberta, J. Dainienė, John 
Jurėnas, A. Bnlvicas iš Quebec, J. Valiulis,.A. Dasys, A. 
Zabukas, J. Liubinskas, M. Trečiokas, E, Urbonaitė, B. M. 
Makauskai, M.Krauza, A.Keblys, A. Matusevičius, O. Ži
linskaitė, E. Mačionienė, P. Bunys, K, Toliušis, O. Čerkus,
K. Baltuškevičius, K. Šimkus, B. Tamušaitis, S. Andraity- 
tė, L. Bulotienė, G. Petrulienė iš Montreal, P.Klezas, O. 
Varoainkaitienė, P. Petronis iš LaSalle.

Aukojo: Kanados Lietuvių Fondas $400. -, L Moatrealio 
Lietuvių Kredito Unija "Litas" $200. Monrealio Žvejo- 
tojų-Medžiotojų klubas "Nida" "$50. -, Toronto Lietuvių 
Namai $35. Toronto Liet. Savanorių-Kūrėjų S-ga $ 25. -, 
KLB Sault Ste Marie Apyl. $25. -, Nelle Kukenls $25. P. 
Šidlauskas ir P. Celkienė pa $1O. - per J. Šarapnicką, K.. 
Galdikas $4. A. Pranskus $3. -, Z. Valinskas $2. -ir Kiti 
pa mažiau. Nuoširdus ačiū visiems. NL.

XIV—toji VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINE PREMIJA

Keturioliktoji Vinco Krė
vės literatūrinė premija, 
skiriama kas antri metai už 
grožinės literatūros kūrinį, 
išleistą išeivijoje, bus įteik
ta š. m. rudenį.Premiją ski
ria Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje. Iki 
šiol šią premiją yra laimė
ję sekantys mūsų rašytojai: 
Jonas Aistis, Jonas Mekas, 
Algimantas Mackus, Kostas 
Ostrauskas, Vincas Ramonas, 
Marius Katiliškis, Antanas 
Vaičiulaitis, Liūne Sutema, 
Juozas Kralikauskas, Edu
ardas Cinzas, Tomas Venc
lova ir Henrikas Nagys.

Leidyklos arba patys au
toriai prašomi atsiųsti bent 
po vieną egzempliorių 1980- 
1981 metais išleistų groži
nės literatūros veikalų šiuo 
adresu: H. Nagys, 
Champagneur Avė., 
real, - Outremont, 
Canada H2V 3P8.

Neatsiųstos knygos nebus 
svarstomos.

700-B
Mont-

Que.,

14 4 0 
S uit e 
Tel :

N a mu :

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. C a t h a r in e W. 
600, Montreal, P, Q.
8 6 6-8235

4 88-85 2 8

P. Q.

. P. Skruibi sOtfaw

ais-W 
norfTHE^L

I ietovė pasiekiama va
žiuojant i Ottawa.' Prava- 
tiavus Ri gaud išsuk tri P ointe Fortune . --------- -
o privažiavus 17 kelią, tučtuojau išsuk- | " - 20 - 40 
ti į dešinu link Pointe Fortune. , —

Nuo Ottaivos važiuojant j Montrealį — 
išsukti East Fortune ir paupiu pietų ų 
kryptimi važiuoti iki F, SKRUI Bl 0-

Uisi į 
gegužinę !

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 .............H %
su apdrauda iki $ 2.000 
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $20,000 ir daugiau
Čekiu s-tas..............6 %

DUODA PASKOLAS

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

S

j 
"r

‘i'
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KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9 - —— ...

Ketvirtadieniais 12-8 6 - 8
Penktadieniais 12-6 12 - 6

HAWKES BURY

Liepos 11 diena, sekmadienį F. SKRUIBIO vasarvietėje, 

Pointe Fortune,

r o i ntr

1449 RUE ST ALEXANDRE

Didelis p o s ir irt k imo s gofovų. p olli{ 
Vosoro, laiku s a u g o i * aro s (Storage) 
T o . s au ir r cino d e Ii u o i u 
Siuvu ir parduodu

SVEČIAI MONTREALYJE

• GUOBYS Mykolas ir RUZ
GĄ Albinas jau kelinti me
tai žiemas, pavasarius ir 
net rudenius praleidžia Flo
ridoje, kur turi įsigiję ir 
nuosavybes. Šiuo laiku jau 
parvykę į Montreal} ir lan
kosi visuose subuvimuose.

© KURAITIS Antanas su 
žmona lankėsi p. Peteraičių 
ir p. Andruškevičių šeimose. 
Savaitgalį visi praleido Dai
navos vasarvietėje.
® PAUKŠTYS Juozas su 
žmona svečiavosi p. Keršių 
šeimoje, kuri atšventė sū
naus mokslo metų užbaigimą.

Member

Foto M. L. S.
SIST EM A

S

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

MONTREAL. QUEBEC 
H3A 2G6 T£L. 288-9646 Į

D. N, BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

Dabartinę Lietuvių Akad. 
Sambūrio valdybą sudaro: 
J. Kibirkštis - pirm., H. 
Nagys - vicepirm., Ao Ot- 
tienė - sekr., J. Niedvarie- 
nė- ižd. ir A.Kličius - narys.

Tel . Bus: 482-3460
Res. 767-4690

Dr.A.S. POPIERAITIS

878-9534

ADVOKATAS

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. , b. c.l.

• Dome E. Suite 504 
ul , Quebec, H2Y 1B7,

DR. A.0. JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJ A 

1410 Guy St. 
Suite 11-12 Montreal P.Q. 
Tel: 932-6662

Nam it,: 737 — 968 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

JO j). m. 
9:30 p. m. 
i 9: 30 p.

GREITAS', NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS
76 26 Central St. Ville LaSalle, P.Q 

Tel: 366-974 2 ir 365-0505

Sekmadieniais

B. A. M. D- c. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 She, brook St . W. 
Suite 2 15, Montreol,?. Q* Tel. 931—4024

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

168 Notre Dome S♦ . E. , Suita 205 
Tel: 366-206 3 K 866-2064.

ADVOKATAS

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

4701 Bonnantyne, Verdun (kampas 2—n d Av e. ) , Qua. H4G1E6
Tel. Bureau: 769-8824; Residence: 366-6245

jo

8 psl.

I 18-toje skautų-čių 
STOVYKLOJE

BALTIJOJE
• Vyksta: liepos 34 d. iki rugpjūčio 8 d.

prie LAC SYLVĖRE, St. Donat, Que.
• Jaunimui ĮDOMI PROGRAMA:

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

BALTIJOS STOVYKLAVIETĖS NAUJAS KOMITETAS

H Birželio 2 d. 1982, Auš- 
E ros Vartų Parapijos klebo- 
fo ni joje įvyko susirinkimas ap- 
~ tarti Baltijos stovyklavietės 

ateitį.Posėdį atidarė ir pra
vedė buvęs Baltijos Komiteto 
pirmininkas Juozas Piečai- 
tis. Dalyvavo 15 asmenų Iš 
įvairių organizacijų.

Diskusijos lietė praeito 
Bendruomenės susirinkimo 
iškeltas pastabas ir išvadas, 
apibūdindamas šiandieninį 
Baltijos stovį ir nutarimus, 
ką daryti toliau.

Bendrai buvo nutarta,kad 
naujas komitetas turėtų būti 
išrinktas, kuris galėtų 
perimti Baltijos stovykla -
vietės administraciją, įvyk - grupėms ir bus naudojama 
dytų reikalingus remontus gana daug, palyginus su ki- 
ir toliau spręstų žemės pir- tomis vasaromis.
kimo klausimą. G- Nagys

Su tais trimis tikslais ir /bus daugiau /
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NOTARĖ

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

Res. Tel: 453-914 2

NOTARAS

J. BERNOTAS
:e Ville Marie, Suite 6 27 Montreal, 
(514) 871-14 30.

I

I

K

taip pat su mandatu dviem 
metams, buvo išrinktas se
kantis komitetas : Romas 
OTTO - pirmininkas, Gytis 
VAZALINSKAS - vice-pir- 
mininkas /specialūs projek
tai /, Danielius MALIŠKA - 
iždininkas, Gintaras BRIKIS- 
administratorius, Gintaras 
NAGYS - sekretorius.

Naujas komitetas jau buvo 
nuvykęs į Baltiją ir pradėjo 
remontus birželio 12 ir 19 d. 
Šitie remontai labai svarbūs 
stovyklautojų sveikatos at
žvilgiu, kad kas nesusižeis- 
tų.

Šią vasarą stovyklavietė 
vėl yra i § nuo muota įvairioms

DANPAR REALTIES
3 10 XI f TOR! A 
MONTREAL. P. Q.

CORP.
AVE SUITE 4 09

H3Z 2.M 9

PIEČAITISVI NCAS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVI M AS !

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATS AKOM Y M • GYVYtt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo AGENTŪRA

6^95 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 72 7 -'3 1 20 Komų 376 - 37 8 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentu to veikia n u o 1 945 (n.

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK e ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIŲ! 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS! 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE 1

i MIC

LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

I

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD f
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

PASIKALBĖKITE SU
Leo GLJRECKAS

GM

Montreal watt automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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