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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

A. HAIG PASITRAUKĖ
Praeitą savaitę iš JAV 

Valstybės Sekretoriaus/t. y. 
užs. reik.ministerio/ parei
gų staiga pasitraukė Alex
ander Haig. Savo trumpame 
pareiškime jis tvirtino,kad 
nebegalėjęs pritarti JAV 
užsienio reikalų politikai, 
nes ji praradusi savo"nuo- 
seklumą, aiškumą bei pas
tovumą". Atrodo, tačiau , 
kad Izraelio užpuolimas 
Lebanono ir visa Vidurio 
Rytų politika nulėmė Ha’.g 
atsi st atydi ni mą.

Tvirtinama, kad Saudi A- 
rabija kategoriškai reikala
vusi Haig pašalinimo, nes 
jis buvęs visiškas Izraelio 
agresyvios laikysenos ša
lininkas ir pritaręs pasta - 
raja m ne tik Arafato karių 
bet ir visos palestiniečių 
tautos naikinimui.

ARGENTINA IEŠKO ATLAIDŲ 
OŽIO

Naujasis Argentinos pre
zidentas gen. Reynaldo Big- 
none nors dar oficialiai ne
prisaikdintas, tačiau jau su
silaukė pranašysčių, kad 
jo prezidentūra netruksianti 
ilgai.Pirmiausia dėl to, kad 
jis kaip ir pašalintasai gen. 
Leopoldo Galtieri yra ka - 
riškis. Buvo tikėtasi, kad 
karinė diktatūra iš lėto per
leis valdžią civiliams. Kita 
priežastis: nuolatiniai vai
dai tarp trijų pagrindinių 
ginklo rūšių- aviacijos, lai
vyno ir armijos-viršininku, 
iš kurių tarpo valdančioji 
junta pasirenka kandidatus.

Bignoūe yra armijos at
sargos generolas,taigi ne - 
p r i i mti nas nei lai vy nui, nei 
aviacijai.Nežiūrint netvirtų 
pozicijų, naujasai preziden
tas tuojau pašalino iš pa
reigų užsienių reikalų mi
nister} Nicanor Mendez. 
Falkland© salų užgrobimo 
metu Mendez buvo gerokai 
išpopuliarėjęs savo sapudos 
konferencijomis. Jo vieton 
paskirtas dabartinis Argen
tinos ambasadorius Venezu- 
eloje Aguirre Lanari. Pa
žymėtina, kad Venezuela 
buvo karščiausias Argenti
nos rėmėjas Falkland© salų 
užėmimo ir vėliau dėl jų 
kautynių pralai mėji mo me
tu.

LIG LAIKO ĄSA ĄSOTĮ LAIKO...
Reuterio žiniomis, 6 Ru

munijos laive tarnavę jūri - 
ni nkai papraš ė po liti nio
prieglobsčio Naujojoj Ze
landijoj, skųsdamięsi ne
pakenčiamu su jais elgesiu . 
Vienas jų tvirtino, kad buvo 
surakintomis rankomis 
pakabintas ant laivo stiebo 
ir taip paliktas kaboti 12 
valandų už tai, kad pasigėrė 

Singapūre. Kiti sakė, jog« 
savaites negavo nei pieno, 
nei sūrio, nei šviežių dar
žovių.

ATSAKO Į BILLI GRAHAM 
PASISAKYMUS

"Chicago Tribune" ir 
"Chicago Sun-Times" gegu
žės 29 d. paskelbė kun. J. 
Prunskio laiškus, kuriuose 
pabrėžiama, kad Billy Gra
ham propagandiniai pasisa
kymai apie "laisvę"Sov.Są - 
jungoje, jam apsilankius 
įvairių religinių grupių kon
ferencijoje Maskvoje ir yra 
tik propaganda. Laiškuose 
pabrėžiama, kad komunistinė 
diktatūra nėra geresnė už 
nacių diktatūrą.

IR VĖL NAUJAS KANADOS 
BIUDŽETAS

Kanados ekonominei kri
zei nuolat blogėjant, kren - 
tant kanadieti ško dolerio 
vertei, didėjant nedarbui ir 
užsidarinėjant didesnėms 
bei mažesnėms įmonėms, 
valdančioji liberalų partija 
galų gale turėjo ką nors 
daryti. Užsispyręs finansų 
ministeris MacEachen jokiu 
būdu nenorėjo sutikti, kad 
du jo ankstyvesnieji biudže
tai Kanados ekonominės 
būklės nepageri no. A t virkš
čiai: buvo nesulaikomai 
s munkama vis į didesnes 
skolas ir gilesnę infliacinę 
balą. Atrodo, kad gelbėdami 
s.avo politinį kailį,Trudeau 
ir liberalai privertė finansų 
minister} pakeisti visą eko
nominę strategiją. Naujasis 
biudžetas nustato ateinan
tiems dviems metams algų 
pakėli mo apribojimą/šiais 
metais 6%, kitais tiktai 5%/ 
visiems valstybei arba jos 
kontroliuojamoms korpora - 
cijoms dirbantiems asme
nims, įskaitant pačius par - 
la me nto atsto vus, kariuo me - 
nę, RCMP,etc. Iš viso tai 
palies virš pusės milijono 
dirbančiųjų. Beveik du su 
puse bilijono dol. bus skirta 
naujų darbų radimui, ma
žesnių įmonių paramai, pa
galbai žvejams bei ūkinin
kams ir paspartinimui naujų 
namų statybos. Norintiems 
pirkti pirmą kartą namus 
bus suteikta 3.000 dolerių. 
Kad paskatintų kitų šalių in- 
vestacijias pakeista tos a- 
gentūros jurisdikcijos apim
tis: mažesniems investuoto
jams nebereikės jos apro- 
bato. Gąsdinanti tačiau yra 
federalinės vyriausybės iš - 
laidų suma-vietoje MacEach
en pranašauto K) su puse 
bil. deficito, jis jau pasiekė 
skandalingą virš 19 su puse 
bil.dolerių skolą.

Yra dar visa eilė smul
kesnių biudžeto nuostatų, bet 

kaip atrodo, Kanados ekono
mija yra atsidūrusi akligat- 
vyje. Visų tų reformų-ir 
daug griežtesnių - reikėjo 
griebtis jau prieš keletą me
tų.

Nors Progresyvieji Kon
servatoriai su savo vaduJoe 
Clark ir labai garsiai šaukia 
reikalaudami naujų rinki
mų ir tikisi atsisėsti val
džion - sunku patikėti, kad jų 
atgyvenusi politinė bei eko - 
nominė politika ką nors ge
resnio galėtų sugalvoti. Gal 
gi, iš tiesų, laikas rimčiau 
susidomėti NDP/ socialde - 
mokratų/siūlomomis refor
momis, kurios iš esmės pa
keistų Kanados ekonomiją, 
būtent, netiktai apribotų ei
linių žmonių algų kėlimą,bet 
taip pat efektingai pradėtų 
kontroliuoti visokių prekijų 
begėdiškai keliamas kainas, 
fantastiškus didžiųjų korpo - 
racijų pelnus, lobstančius 
bankus ir visus kitus nekont
roliuojamo kapitalistinio e

PRANEŠA ALTAI

RYŠIAI SU JUNGTINIU TAUTU ATSTOVYBĖS PATARĖJU

Chicagoje veikia Jungtinių Tautų darbams remti są
junga, kurį buvo iš Washingtono atsikvietusi JAV delega
cijos prie Jungtinių Tautų patarėją Carl GARSHAM. Ta 
proga suruoštuose pietuose jis papasakojo apie JAV dele
gacijos rūpestingas pastangas Jungtinėse Tautose ir su - 
tinkamus sunkumus. C. Garsham rodo daug prielankumo 
lietuviams. Jis net vienoje savo kalboje Jungtinėse Tau
tose pabrėžtinai gyrė Pabaltijo valstybių laisvę. Šiame 
pobūvyje ALTUI atstovavęs kun. J. PRUNSKIS turėjo pro
gos su C. Garsham prisiminti Lietuvos reikalus.

ALTO METINIS SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Taryba posėdyje gegužės 21 d. nu
sprendė savo metinį suvažiavimą šaukti spalio mėn. pa
baigoje Tautiniuose Namuose Chicagoje. Tam jau prade - 
dama ruoštis.

ČEKU PALANKUMAS LIETUVAI

Chicagoje leidžiamas čekų laikraštis "Nedelni Hlasa- 
tel" gegužės 23 d. įdėjo stambų aprašymą Amerikos Lie
tuvių Tarybos suruošto pasitarimo su etninių grupių laik-i 
raščių redaktoriais ir taip pat įsidėjo visų tame pasitari
me dalyvavusių redaktorių su Amerikos Lietuvių Tary - 
bos vadovybe nuotrauką. Pastebimas tokių pobūvių povei
kyje susidarąs suartėjimas.
PRANEŠA ELTA:
AMERIKIEČIU SPAUDA MINI LKB KRONIKOS DEŠIMTMETĮ

"Tiems, kurie žino su kokiais pavojais susiduria Kro
nikos redaktoriai, dešimt metų yra tikrai puikus atsie- 
kimas", tvirtina savaitraščio N a t i o n a 1 Review (1982.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų žaidėjams visose rungtyse-, 
išskyrus Vyrų A vienetų, kur žaidėjų skaičius yra ribotas ir juos atrenka kiekvienos 
tautybes lauko teniso vadovybės.

Smulkios informacijos pranešta visiems sporto klubams bei kaikuriems žaidėjams.
Dalyvių registracija atliekama iki 1982 m. liepos 27 d., šiuo adresu;

Mr, A. KuŠeliauskas, 66j6 S. Francisco Ave., Chicago, IL 60629. Tel. ( J12)-4j4-22b5.
Pavieniai, klubams nepriklausų žaidėjai dėl informacijų kreipiasi į A.Kušeliauskų.
Lietuviųtenisistų dalyvavimų šiose varžybose koordinuoja ŠALFASS-gos Lauko Teniso 

Komitetas, kurio vadovas yra Ąnįanas Bartkus iš Chicagos. ŠAIFASS CENTRO VALDYBA

.1932 in. Ž. Amerikos Pabaltiečių Lauko Teniso Pix-i.ieliybes
1982 m. Amerikos Pabaltiečių Individualines Lauko Teniso Pirmenybes įvyks

1982 m., liepos JI - rugpiūčio 1 d., Chicagoje. Vykdo - Chicagos Lietuvių Teniso Klubas.
Varžybos vyks Marquette Park Teniso aikštėse, West 67-th St. prie St. Louis Ave., ' 

Chicago, Ill.
Pradžia šeštadienį, liepos JI d., 9:00 AM. Registracija nuo 8:00 AM.
Programa; Vienetai - Vyrų A, Vyrų B, Moterų, Vyrų Senjorų (virš 44 m.), Moterų

Senjorių (virš J4 m.), Jaunių (žemiau 19 m.), Mergaičių (žem.l9m) 
Dvejetai - Vyrų, ir Mišrus.
Klasifikacija - pagal žaidėjo amžių 1982 ra. liepos JI d.

goizmo aspektus. Kaip ten 
bebūtų, Kanados laukia keli 
sunkūs ir lemtingi metai. 
Quebeck> kaišiojami basliai 
į federalinius ratus padėties 
ne palengvina.

ATŠAUKĖ PIRKIMO 
KONTRAKTA•

Meksikos vyriausybė jau 
kelioliką mėnesių spaudžia - 
ma ekonominių problemų , 
netikėtai atšaukė kontraktą 
su Kanada, kuris buvo vertas 
2 bil. dolerių. Buvo tariama
si įrengti branduolines jė
gaines vystyti Meksikos 
pramonei.

MONTREALIETĖ NUŽUDYTA

NEW YORKE
Marie-Josee St. Antoine, 

aukštos klasės madų mode
liuotoja, rasta savo bute ne
gyva. Ji buvo matoma ant 
daugelio pirmaeilių madų 
žurnalų viršelių bei jų pus
lapiuose. Nužudymo prie
žastys tyrinėjamos.

IV. 30) vedamasis, pavadintas "Narsumo Kronikos". Per 
visą Kronikos egzistenciją armija KGB agentų uoliai 
stengėsi ją numarinti ir nubausti jos leidėjus. Kol kas, 
kaip rodo penkiasdešimt numerių, jiems pavyko pasiekti 
savo tikslo". Vedamasis priduria, kad KGB pavyko nužudy
ti kunigą Laurinavičių.

Savaitraščio C atholic Tw in C i r c 1 e(1982. III. 21) va
dina LKB Kronikos dešimtmetį "svarbia data šiolaikinio 
žurnalizmo istorijoje". Nepaisant Kr on i ko s kuklios iš
vaizdos ir mažo tiražo, "jau pats faktas, kad ji išsilaikė ir 
sugebėjo reguliariai išeiti, pareikalavo iš jos leidėjų tokio 
sumanumo ir asmeninės drąsos, kokios reta žurnalistų tar
pe. Kronikoje nuoseKliai aprašoma tauta . apsiausties 
stovyje. . . Tai moderniosios Katauombų Bažnyčios istorija"

PAJAUJO-JAVIO KNYGOS RECENZIJA AUSTRALIJOJE
"Įsivaizduokite tokią situaciją; karas, svetimųjų okupa

cija, ketvirtadalis visų Australijos gyventojų -- vyrų, mo
terų, vaikų — nužudomi, deportuojami į centrinę Australi
ją arba i Antarktiką, kur jie turės dirbti baisesnėmis sąly
gomis, negu '9—to šimtmečio katorgininkai. Taip pat įsi - 
vaizduokite, kad du trečdaliai tų kalinių miršta nuo ligų ir 
bado.

Šiais žodžiais prasideda Australijoje leidžiamo tnmčne- 
sinio pabaltiečių biuletenio Bal ti c News (1981 gruodis) 
skiltyse išspausdinta recenzija, nagrinėjanti užpernai anglų 
kalba išleistąDr.Pajaujo-Javioknygą Sovietinis geno
cidas Lietuvoje (Soviet Genocide in Lithuania). Recen
zijos autorius, lenkų kilmės socialogas dr. Jonas Pakulskis 
dėstytojas Tasmanijos universitete. Pasak jo, to les ai scena
rijus asiralų skaitytojui gali pasirodyti kaip fantazijos pa
darinys, košmaras, ar odisėja baisenybių pilnam filmui . 
Tačiau yra tikrovė,kurią Antrojo Pasaulinio karo ir Tary
bų Sąjungos pokario ekspansijos poveikyje išgyveno lietu
vių, latvių, estų bei kitos į Tarybų Sąjungą : inkorporuotos 
tautos".

"Kaip galėjo atsitikti", klausia recenzentas, "kad forma
liai nepaskelbus karo tarp Pabaltijo valstybių ir Sovietų są
jungos, šios valstybės ne tik buvo politiniai nustelbtos, bet 
ir susidūrė s.u biologinio išnaikinimo pavojumi ? Pajaujo- 
Javio atsakymą susumuoja knygos pavadinimas: Lietuviai, 
kaip ir daugelis kitų į Tarybų Sąjungą įjungtų tautų iš anks
to išplanuoto ir sąmoningai vykdomo tautinio irlkultūrinio 
genocido politikos aukos".

Recenzento nuomone, Pajaujo-Javio pateikti įrodymai ne
abejotinai tvirti ir patikimi:"Knyga atsako į klausimą,‘kaip 
buvo sistematingai išnaikinti šimtai tūkstančių lietuvių. Ta
čiau, rašo recenzentas, knyga kelia ir kitą klausimą, kurio 
ji negali, ir nemėgina atsakyti: Kodėl jie turėjo tiek kentė
ti ? Jokia politine ar socialoginė studija nepajėgia duoti ga
lutinio atsakymo į šį neraminantį klausimą. Kaip ir viena , 
šioje knygoje cituojamiį genocido aukų, mes galime klaus
ti — kodėl? Vien dėl to, kad jie priklauso mažai tautai, ku
ri atsitiktinai yra milžino pakelėje".

DR. DOMAS KRIVICKAS VLIKO Valdybos pirminin - 
ko pavaduotojas, balandžio 29 d. dalyvavo eisenoje, orga
nizuotoje krikščionių ir žydų vadų ryšium suMaskvos kon
ferencija, įteikti peticiją Sovietų ambasadoriui. Peticijo
je prašoma paleisti visus asmenis kalinamus už religinius 
įsitikinimus — jų tarpe Petrą Paulaitį ir Antaną Terlecką.

Gegužės 6 d. Dr. Krivickas dalyvavo Atstovų Rūmų Pabal
tijo valstybių ir Ukrainos komiteto posėdyje, kuriame liu
dijo neseniai iš Estijos priverstas pasitraukti gergei Soldar 
tov, kun. K Pugevičius ir dr. Nina Strokata- Karavanska , 
Ukrainos Helsinkio Komiteto narė.
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Neplona jįta
L ž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour i a liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada! 
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PARAPIJOS IR LIETUVYBĖ
Sulos metus paskelbus lietuviškųjų parapijų metais, 

verta apie tų parapijų vaidmenį pasakyti bent keliolika 
žodžių. Pirmiausia, aišku, kad vienoks parapijų vaid
muo buvo I ietuvoje, kitoks gi čia išeivijoje, egzilyje. 
Jeigu namuos buvo galima pasitenkinti tiktai religiniais 
rūpesčiais, išeivijoje reikėjo ir reikia rūpintis taip pat 
ir tautinės sąmonės išlaikymu bei jos žadinimu. Kas be 
ko, buvo klebonų, kurie nei praeityje, nei dabar, lietuvy
bės klausimais sau galvos neaušino, tardami , kad kata
likų bažnyčia, būdama visuotinė, rūpinasi visomis tau
tybėmis vienodai ir jokiij specialių tautinių uždavinių ne 
tiktai kad neturi, bet ir turėti negalų Taip .daugelis lie
tuviškųjų parapijų buvo lietuviškos nebent iš vardo arba 
to vardo nesikratė, nes buvo pastatytos lietuvių pinigais. 
Tokios parapijos lietuvybės židiniais niekados nebuvo ir 
todėl iš lėto perėjo kitataučių katalikų rankosna. O ta
čiau ne vien klebonai kalti dėlei tokių parapijų žlugimo . 
Net antrajai ateivių bangai čia atsiradus, apie 1950- sius 
metus, kai atrodė, kad lietuviškosios parapijos tėra ir 
tebus vienintelis prieglobstis mūsų lietuviškajai veiklai , 
vargu, ar būtume patikėję, kad jau po trisdešimties me
tų daugelis parapijų vos vos vegetuos. Ir ne todėl, kad 
klebonai nesirūpina lietuviškaisiais reikalais. Atvirkš - 
čiai. Mes patys taip pralobo me ir surambėjo me, kad 
visokios išvykos, kepsnių kepimai, baliai bei baliukai, 
rezidencijų išpuošimai ir 1.1, ir 1.1., mums atima visą 
laisvalaikį, kurį paprastai biedni būdami, skirdavome 

vlietuviškajai veiklai savose parapijose. Nekalbu apie to
kius, kurie niekad į parapiją nesiveržė, kurie /pagrįstai/ 
pavargo, išsisėmė, nustojo sveikatos arba jaunatviškos 
energijos ir todėl sulėtėjo arba ir visiškai pasitraukė iš 
lietuviškųjų gretų bei parapijų centrų. Kalbu apie tokius, 
kurie dabar įsitaisę bei praturtėję, galėtų žymiai dau
giau padėti bei nuveikti. Net tokie, kurie netiki arba y- 
ra šiaip jau indiferentiški religija’bei jos apeigoms, ga
lėtų vietoj patarimų arba net basliai kaišiojimo į ratus, 
prisidėti konkrečiu lietuvišku darbu. O jo yra apsčiai. 
Žinoma, nebūtinai tiktai vadovo kėdėn sėsti, bet ir, taip 
sakant, eilinio pareigas reikėtų norėti apsiimti. Gal ta
da lietuviškosios parapijos tikrai galėtų atlikti ir savo 
religinę, ir savo tautinę misiją be vargo, be tos pesimis
tiškos ateities perspektyvos. Bergždžia dejuoti apie mer
dinčias lietuviškas parapijas, apie svetimtaučiams per
duodamas lietuvių statytas šventoves, apie tą arba kitą 
abuoją kleboną, kai mes patys tų savo parapijų nebenori
me išlaikyti , nes tariamės radę geresnių bei svarbesnių 
užsiėmimų. Parapijos buvo ir gali būti lietuvybės cent
rais, jeigu mes to norėsime. Tačiau lietuvybė bus gyva 
betkuriuose centruose tildai tol, kol į juos teiksis lietu
viai. Taigi, mes. Henrikas N a g y s

DEVINTASIS LITUANISTIKOS
SEMINARAS

Devintasis Lituanistikos seminaras įvyks 1982 m. 
rugpjūčio 8-22 dienomis Ohio valstijoje, JAV. PLJS 
Ryšių Centro ruošiamas Seminaras skiriamas vidurinį 
mokslą baigusiam jaunimui, ieškančiam progos tobulin - 
tis lituanistikoje. Seminaras taikomas laisvai kalban
tiems. skaitalu e ms ir rašantiems lietuviškai, pasiren
gusiems lankyti universitetinio lygio kursus.

Sumanymas ruošti seminarus kilo iš paties jaunimo. 
Pirmasis įvyko 1974 m. Per aštuonerius metus pateikti 
37 skirtingi kursai - gramatikos pagrindai, kalbos kultū
ra, kirčiavimas, fonologija, dailusis skaitymas, rašyba, 
vertimų mokslas, lietuvių poezija, proza, Literatūros se
miotika, kritika, lietuvių mitologija, proistorė, senosios 
Lietuvos valstybės vystymasis, tautinis atgimimas, Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimas ir jos praradimas, 
pokario Lietuva, okupuotos tautos rezistencija, pogrin
džio spauda ir daug kitų.

Seminaruose yra dėstę 21 lektorius, jų tarpe lingvis
tai, literatai, rašytojai, archeologai, istorikai, politi
nių, ekonominių ir kitų mokslo sričių specialistai, daugu
mas dėstantys JAV ir Kanadoje aukštosiose mokyklose. 
Lektoriai dėsto laisvalaikiu be finansiško atlyginimo.

Seminarų reikalams yra sudaryta komisija, kuriai 
vadovauja Mindaugas Pleškys. Kiti komisijos nariai: 
Vita ir Rimas Aukštuoliai, Povilas B i n ki s , Susan 
Bolanos, Romas K a s p a r a s , Rūta N ai n y t ė - Su- 
šinskienė, Linas R i mk u s , Emilija ir Romas Sa
ka d o 1 s k i a i .
2 psl.

Devintojo Seminaro programa skirstoma į tris pa - 
grindines sritis: lietuvių kalbą, literatūrą ir socialinius 
mokslus. Dalyviai rinksis iš K)..kursų ir privalės lanky
ti mažiausiai keturis; bent po vieną iš viršminėtų sričių.

Dalyvių patogumu; veiks periodikos ir knygų bibliote
ka bei knygynas, kur bus galima įsigyti kursams vadovė
lius ir kitų knygų. Vakarais bus įvairios programos, bet 
daugiausia laiko bus skiriama individualioms studijoms.

Seminaras įvyks "Loyola of the Lakes" amerikiečių 
jėzuitų rekolekcijų namuose netoli nuo Akrono miesto. 
Vieta nesunkiai pasiekiama susumos ir oro keliais, bet 
nuošali, toli nuo miesto triukšmo, supama ūkių, kalvų ir 
ežerų. Namai aprūpinti visais bendrabučio patogumais.

Seminaro mokestis vienam asrmeniui yra 260 JAV 
dol. Tai įskaito maistą, patalynę, kai kurias mokymo 
si priemones ir 30 dol. registracijos mokestį. Dėl fi
nansinių sunkumų negalį užsimokėti Seminaro mokesčio, 
asmeniškai kreipiasi į viešus fondus, kurių sąrašas bus 
pasiųstas į atitinkamą vietą anketoje pažymėjusiems, Pil
nas Seminaro mokestis turį būti sumokėtas pirmąją Se 
minaro dieną.

Dalyviai renkasi sekmadienį, rugpjūčio 8 d. po pie
tų ir skirstosi rugpjūčio 22 d. prieš pietus. Tie, kuriems 
reikės parūpinti transportą iš autobusų stoties arba aero 
uosto, anketoje pažymi atvykimo laiką, vietą ir kitą rei
kalingą informaciją. Kitu atveju rengėjai neužtikrins pa- 
sit i ki mo.

Seminarui registruojasi tik dviem savaitėm, užpil - 
dant pridedamą anketą ir kartu su 30 JAV dol. registrą - 
ei jos mokesčiu, pasiunčiant PLJS Ryšių centro Seminarų 
komisijai. Registracijos mokestis negrąžinamas, jeigu 
priimtas kandidatas nutaria neatvykti. Seminaro dalyvių 
skaičius ribojamas 35. Pirmenybė bus suteikiama 
tiems, kurių anketos pirma pasieks Seminarų ko misiją . 
Susidarius didesniam interesantų skaičiui, likusieji bus 
Įrašomi į laukiančiųjų sąrašą, jei to pageidauja anketoje. 
Visi bus raštu painformuosti apie jų dalyvavimą. Vi
siems dalyviams bus pasiųstas "Seminare vadovas" , ku- 
riane bus plačiai pranešama apie Seminaro eigą, tvarką , 
ūkinius reikalus, bus pateiktas žemėlapis ir 1.1.

Norintieji gauti įskaitas /undergraduate credit - 
Lithuanian Culture and Civilization/ iš Kent Valstybinio 
universiteto, turės atskirai registruotis ir užsimokėti pa
pildomą mokestį. Plačiau apie tai bus pranešta Seminaro 
pradžioje.

KURSAI
IIETUV UKALBA
/Rekomenduojama registruotis daugiau negu vienam 
kalbos kursui /
I i etų vi ų kalbos gramatikos pagrindai - Mykolas Drunga

Glausta morfologijos /kalbos dalių mokslo/ ir sin - 
taksės /sakinio dalių mokslo/ apžvalga. Kurso tikslas - 
supažindinti kursantus su pagrindinėmis šių disciplinų 
sąvokomis /pailiustruotomis gausiais pratimais/ tam , 
kad jie pradėtų teoriškai suprasti kalbos struktūrą ir 
galėtų vaisingiau pasinaudoti kalbos praktikos bei stilis
tikos patarimais.

Be ūdrinės lietuvių kalbos rašyba bei skyryba ir kalbos 
kultūra - kun.Juozas Vaišnys,SJ

Praktiškai nagrinėjant specialiai paruoštus sakinius 
atkreipiamas kursantų dėmesys Į dažniausiai pasitaikan
čias rašybos bei skyrybos klaidas. Pagrindinis kurso 
tikslas - kalbos kultūra: taisyklingai rašyti, taisyklin - 
gai kalbėti, vengti barbarizmų, svetimybių, nereikalin
gų skolinių iš kitų kalbų.

Rasiniai - dr. Antanas Klimas
Pagrindinių rašymo stilių išvystymas: atpasakoji - 

mas, santrauka, aprašymas, reportažas ir pan. Kas
dien reikės parašyti vienas rašinys. Rekomenduojama 
ypač tiems, kurie yra išklausę "Bendrinės lietuvių kal
bos rašybos bei skyrybos ir kalbos kultūros" kursą.

Lietuviu kalbos kirčiavimas - dr. Antanas Kli mas
Praktiškas susipažinimas su pagrindiniais lietuvių 

kalbos kirčiavimo principais: kirčiai,priegaidės, daik
tavardžių, būdvardžių ir veiksmažodžių kirčiavimas.

LIETUVIŲ. LITERATŪRA
I ietuvių romanas - dr.Ilona Gražytė-Maziliauskienė

Paskirų lietuvių romanų analizė, nagrinėjant lietu
vių prozos temas ir techniką. Detaliau bus nagrinėja - 
mi šie romanai: Škėmos "Balta drobulė", Sluckio "Ado
mo obuolys", Ramono "Kryžiai", Katiliškio "Miškais 
ateina ruduo" ir Šaltenio "Riešutų duona".
Ankstyvoji lietuvių proza: - Violeta Kelertienė 
1890 - 1930 m.

Bus aptariamos mėgstamiausios šio laikotarpio te
mos, Įvairios diskurso rūšys ir formos aspektai. Bus 
nagrinėjami autoriai nuo Žemaitės iki Vienuolio.

Pokario L ietuvos poezija: - dr.Rimvydas Šilbajoris 
nuo 1944 m.iki šiandien.

Bus aptariama poezijos kryptys, asmeniniai poetų 
ieškojimai ir jų santykis su sovietinio režimo reikalavi
mais bei ryšiai su Vakarų ir Rytų Europos poezijos 
krypti mis.

SOCIALINIAI MOKSLAI
I ietuvos fizinė aplinka - d r. Kazys Ėringi s

Paskaitomis, diskusijomis bus aptariami kai kurie 
nūdienio Lietuvos geografijos, geomorfologijos ir ekolo
ginių sistemų aspektai. Numatyta apžvelgti žemės turtus 
ir jų naudojimą, energetikos problemas, žemės ūkio ir 
pramonės poveikius gamtosaugai, kraštovaizdžio forma
vimąsi bei apsaugą ir režimo politiką,tvarkant Lietuvos 
fizinę aplinką.

Lietuvių kultūra lyginamojoje perspektyvoje - dr. Algis 
Mickūnas ir dr. Vytautas Kavolis

Lietuvių kultūros palyginimas su kitų tautų kultūro - 
mis., k. a. indų, kiniečių. Vakarų ir Rytų europiečių, nag
rinėjant jų kalbas, meną, religijas, bendruomenių struk
tūras, pasaulėžiūras. Metodikos ir teorijos dalykų apta - 
rimas. /Šešios paskaitos/. Antrą savaitę : lietuvių kultū
ros nagrinėjimas,, aptariant tautinį charakterį, emigraci
jos studijas, literatūros istoriją, lyginant su anglų, ame - 
rikiečių, vokiečių ir slavų kultūromis. Numatytas kolek
tyvinis projektas , ieškant lietuvių kultūros modelio.

Baltų proistorė ir mitologija -dr. Marija Gimbutienė
Baltų etnologenezės ir mitologijos bruožij aptarimas. 

Kurse numatyta nagrinėti mitologijos stratografiją, seno
sios kultūros įvaizdžius ir europietiškąjį deivių ir dievų 
panteoną.

v. s. L. Ei mantas
VAŽIUOKIME I ROMUVOS JUBILIEJINE STOVYKLA

Jau 20 metų prabėgo, kai 
Kanados rajono lietuvių skau
tės ir skautai kas vasarą sto 
vyklauja savo nuosa voje, taip 
gražioje Romuvos stovykla - 
vietėje prie Fox ežero, Hunt- 
ville, Ont. apylinkėje, esan - 
čioje į šiaurę nuo Toronto , 
važiuojant greitkeliu Nr. 11.

Šiemet 2O-toje jubiliejinė
je stovykloje veiks trys di
delės pastovy klės: Se
serį jos, Brolijos ir Bendrijos 
bei svečių pastovyklės nuo 
š. m. RUGPIŪČIO MĖ N. 7 iki 
21 DIENOS,

Jubiliejinei stovyklai pra
vesti sudarytas specialus 
komitetas ir darbšti stovyk
los vadovybė. Taigi atvykę 
į ROMUVĄ, rasime atskirą
skautų "pasaulį" ir galėsime

PAT, BŪTINAI PRIEŠ LIEPOS 
7 DIENĄ. Registracijos lapai 
gaunami pas vietos vienetų var 
dovus. kuriam reikia Įmokėti 
1O dol. registracijos mokes
čio. Registracijos mokestis 
Įskaitomas Į stovyklavimo 
mokestį.

Tad laukiame visų. Nuvy
kime ROMUVON paskautauti, 
sustiprėti ne tik fiziškai, bet 
ir dvasiškai.

Š. m. birželio 13 d. sek
madienį skautų vadovai išTo- 
ronto, Londono, Detroito irkt. 
vietovių turėjo Londono Lie - 
tuvių parapijos salėje labai 
svarbų ir darbingą posėdį — 
sueigą, kad šių metų stovykla 
duotų kuo geriausius rezulta
tus, kad stovyklautojai būtų 

prasmingai pagyventi ramio
je miškų, žavingo ežero ir 
kainų aplinkoje.

Į ROMUVĄ, pas Kanados 
rajono lietuvius skautus at
vyksta Li etuvi ų Skautų Sąjun
gos ir Brolijos Skautininkas, 
iškilusis skautų vadovas ir 
"Skautų Aido" redaktorius v. 
s. ku?. Antanas S a u 1 a i t i s , 
mūsų dvasios vadovas —jud
rusis Kanados rajono skauti
ninkas kun. St. Kul bi s, Clev
eland o skautininke s, Detroi - 
to bei Rochesterio skautų va
dovai ir skautės — skautai.

Mes Kanados rajono skau
tės ir skautai į ROMUVĄ tu
rėtume nuvykti visi, kas tik 
gali.

Stovyklos ūkio vadovas paža
dėjo mums geriausią ir svei
kiausią maistą, nes maitini - 
mo kadro sąstate bus šios rū
šies speeai ir žinovai. Bet
stovyklavimo mokestis bus 
palyginus visai prieinamas ir 
sakyčiau,’net žemas. Vienam 
asmeniui į savaitę teKs mokė
ti tik 65 dolerius,o dviem sa
vaitėms -120 dolerių. Dviem 
tos pačios šeimos asmenims 
savaitei—230 doi. Stovyklon 
REGISTRUOTIS REIKIA TUOJ

patenkinti, kad mūsų gretos 
augtų ir stiprėtų. Stovyklos 
programoje numatyta pravesti 
daug naudingų ir reikalingų 
skautavimui užsiėmimų. Tu
rėsime ne tik ideologinių, bet 
ir lietuvybei ugdyti reikalin - 
gų aptarimų ir gilinimų. Švę
sime 50 metų jūsų skau
tu GYVAVIMO SUKAKTĮ, iš
moksime daug dainų ir spe
cialią šios stovyklos dainą. 
Kiekvienas stovyklautojas pri
siminimui gaus su atatinka
mais Įrašais skautiškos ap
rangos marškinius, specia - 
liūs ženklus bei gaireles.
TUR/ME NAUJUS KANADOS 
RAJONO VADOVUS

Kai paskutinį Lietuvių Skau
tų S-gos korespoadencinį su 
važiavimą, Kanados Rajono 
Vadu išrinktas plačiai visiems 
žinomas darbštutis skautų va
dovas vyr. sktn.Česlovas SEN 
KEVIČIUS? Jis jau Toronte 
sudarė rajono vadi jos štabą.

Naujaja Seserijos Vade Ka
nados Rajonui Vyriausioji 
Skautininke pakvietė sktn. A 
BALTAKIENĘ iš Hamiltono.

Naujuoju Kanados Rajono 
Vadeivų pakviestas vyr. sktn 
Vytautas SKRINSKAS iš To
ronto.

Union Pier, Michkur įvyko skautų 2—asis Lituanistinis Seminaras 
' ................... . MMMM

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS PRAŠO NUOTRAUKŲ
Pedagoginis Lituanistikos Institutas šiuo metu ruo - 

šia 25 metų sidabrinį sukaktuvinį leidinį. Jei kas turėtų 
nuotraukų iš Instituto veiklos , prašome paskolinti jas 
galimam atspausdinimui. Nuotraukas siunčiant, prašo
me pažymėti fotografą, nuotraukoje esančius asmenis ir 
datą , jei galima, Priimame ir PLl darbuotojų asmeniš
kas nuotraukas. Nuotraukas siųsti šiuo adresu :R. Vitas, 
Lithuanian Institut of Education, 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, Illinois 60636, USA.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



Man and 
His World

Šiais metais ŽMOGUS IR 
JO PASAULIS lie Notre-Da- 
me saloje .Kanados PaviJi jo
no liepos ir rugpjūčio mėne
sių šeštadieniais ir sekma- 
dieniais vyks tautinių grupių 
pasirodymai. Parodrj vado
vybė, kaip ir visų tautinių 
bendruo menių valdybos, ra
gina visus šiuos pasirody
mus remti savo atsilankymų. 
Iš prisiųsto sąrašo matome , 
kad dalyvaus 25 tautybių vie
netai. Jų tarpe, RUGPJŪČIO 
22 dieną pasirodys ir LIE
TUVIAI ., airiai ir vengrai . 
Lietuvius atstovaus GI NT A- 

bodiečiai, vietnamiečiai

LIEPOS 3-4 - italai
" 10-11 - Prancūzi ja

" 17-18 - Lotynų Ame-
r i ko s grupė

" 24 -H avajiečiai
" 25 -filipiniečiai ,

kroatai ir armėnai
" 31 -graikai

RUGPJ. 7 - kiniečiai,
lenkai

” 8 - egyptiečiai
14 - portugalai

" ’ 15 - čeko s lova kai,
vokiečiai

1 " 21 -i spanai, estai
" 22 -airiai, vengrai.

LIETUVIAI
" 28 ' - žydai
" 29 -j apo nai, ka m -

l ietuviai yra gražiai už-
RO ANSAMBLIS.

Pasirodymų dienotvarkė 
yra tokia:
BIRŽE L O 26-Quebec1© gru

pė
" 27 -.ukrainiečiai

sirekomeilavę su savo pa
sirodymais: "Gintaro" An - 
samblis, sol.Gina Capkaus- 
kienė, mūsų choras.

Įsidėmėkime datas, ir
* ateiki me į mūsų pasirodymą

ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS [SPŪDŽIAI

Z.PULI A NA USKAS
/tęsi iiys/

Pirmas sustojimas buvo numatytas Notre Dame Ka
tedroje. Lietui lyjant, nebuvo malonumo važiuoti,. bet iš 
toliau atvykus gidei- nebuvo išeities. Suėję Katedron, se
kėme ją, klausydami jos istorinės praeities pasakojimų . 
Paaiškėjo, kad Katedra buvo statyta tarp 1163 ir 1330 me
tų, primityvaus gotikos stiliaus. Laikui bėgant, ji iro ir 
sienas reikėjo atnaujinti. 1844 m.atsirado architektas
Violett-Le Due, kuris ją perstatė pagal senus planus ir ją 
pertvarkė į buvusią jos.originalią išvaizdą. Pagal savo 
planus jis ją panaujino, įrengdamas sienose tris rožinius 
langus. Katedra yra garsi ir tuo, kad prie didžiojo alto - 
riaus tuokėsi karaliai ir princesės. Čia buvo karūnuotas 
imperatorium Napoleonas. Katedra didelė. Jos sienos y- 
ra tamsaus tono, altorius turtingai įrengtas. Dar kaip ir 
bėgte nubėgome į.Luvrą, buv.Prancūzijos karalių Pary
žiuje rūmus. Tai didžiausi rūmai visame pasaulyje,pra
dėti statyti 1200 m.ir baigti tik 1870 m. Mat, paverčiant 
juos karalių rūmais", čia buvo karių tvirtovė-. Dabar juo
se yra įrengti 7 muziejai. Tai didžiausias pasaulio meno 
rinkinys. Jame yra tarp kitų, graikų ir romėnų senienos, 
Egypto ir orientalinės meno senienos,pradedant klasiška 
menu su istorinėm tradicijom nuo 12 šimtmečio italų ir 
kitų Europos tautų Renesanso stiliumi ir baigiant 1533 m. 
prancūzų ir anglų stiliaus. Gaila, kad tokio svarbaus ir 
Įdomaus kūrinio, nebuvo laiko reikiamai apžiūrėti.

Iš čia vėl skubėjome į kitą restoraną. Grįžtant , su
stojome minutei prie Triumfo Arkos ir vėliau ties Eife
lio Bokštu. Iš tolo buvo parodyti invalidų Namai su jų baž
nyčia, kur palaidotas Napoleonas.

Grįžę viešbutin, pailsėję, apie 1O vai. vakaro išvyko
me miestan, pažiūrėti kaip atrodo Paryžius naktį. Mies
tas buvo pilnai apšviestas, bet daug tamsesnis, lyginant 
su Kanados miestų šviesiomis gatvėmis. Spalvuotų ar 
"žaibuojančių" reklaminių šviesų visai nebuvo. Kiek ryš
kesnės elektros lemputės švytėjo reklamų vitrinose.Virš 
parduotuvių durų didesnėmis raidėmis, daug kur švytėjo 
žodis "Seks". Jose parduodamos pornografinės filmos, 
knygos, atvirutės ir dar kitokie "reikmenys" be policijos 
įsikišimo arba viešai. Pasisukinėję gatvėse, užsukome 
į Eifelio Bokštą. Jau buvo arti 11 vai. nakties, bei mus 
įleido. Radome šiek tiek žmonių,besikeliančių keltuvu į 
viršų. Tarnautojas pranešė, kad galėsime užsikelti tik į 
antrąjį aukštą, nes tolimesnė bokšto dalis remontuojama. 
Užsikėlę, pasivaikščiojom, pasižvalgėm į visas miesto 
puses. Mieste tik vietomis žybsėjo mažos švieselės, kaip 
vilko akys. Bendrai paėmus, visur atrodė "tamsu ir juo
da". Pačiame Bokšte irgi buvo nepakankamai šviesu.

Po pusvalandžio nusileidome žemyn, į I-ą aukštą . 
Jame - restoranas, kelios parduotuvės, bet viskas buvo
1982. VII. 1 

uždaryta, išskyrus vieną suvenyrų parduotuvę,, Nusipir - 
kę po kelis "bokštus" ir kitokių dovanų, susirinkom auto- 
busan ir iš čia spaudėme tiesiai į viešbutį. Parvažiavome 
apie 1 vai. nakties. Taip pasibaigė dar viena skubos die - 
na.

Truputis apie patį Bokštą. Eifelio Bokštas planuotas 
ir pastatytas prancūzų inžinieriaus Eiielio 1889 m., 300 
metrų aukščio. Dar ir šio šimtmečio kelioliką metų jis 
buvo aukščiausias bokštas pasaulyje. Inž.Eifelis sunau
dojo 5000 vieno kv. metro didumo lapų popieriaus bokšto 
planams paruošti. Statybai sunaudota 7500 tonų geležies 
ir 6 ir pusė milijonų mokesčių mokėtojų aukso frankų.Ke- 
lis melus jis naudotas radijo stočių reikalam,bet prijun
gus dar ir televizijos stotis 1957 m. jis buvo paaukštintas. 
Paskutiniojo karo ir vokiečiams okupavus Prancūziją, vo
kiečiai buvo norėję, kad 12.000 metalo gabalų ir 2 ir pu
sė milijono nitų/"rivets"/ būtų perduota karo reikalams. 
Betgi vėliau nuo šio reikalavimo atsisakė ir Bokštas pa - 
siliko prancūzų garsenybe, koks jis ir dabar tebėra. Rei
kia pasakyti, kad dabar aukščiausias bokštas pasaulyje 
yra Toronto mieste,Kanadoje. Statytas 1976 m., 553 met
rų aukščio.

Grįžtant nuo Eifelio Bokšto apžiūros, vadovas pain - 
formavo, kad rytojaus rytą vyksime į Versailles Versa
lio miestą, kūrį mums aprodys paryžietė gidė, o jis pats 
ne vyksiąs.

Iš ryto, po pusryčių viešbutyje, sulipome autobusam 
ir iškeliavom. Sutartoje vietoje Paryžiuje reikėjo susto
ti ir pasiimti gidę. Jai atėjus ir autobuse mums prisista
čius, vykome pirmyn. Tuoj pat dalis keliautojų jai pareiš 
kė, kad į Versalį jie nevyksiu, nes Paryžiuje norį pava
žiuoti požeminiu traukinėliu ir šio to nusipirkti /truputį 
keista; tiek daug kelio padarius į Europą, nerado reikalo 
aplankyti istorinio miesto/. Tada buvo sutarta susitikti 
nurodytu laiku prie Paryžiaus Operos Rūmų. Gidės žo
džiais, Versalis yra tik už 15 klm. nuo Paryžiaus, kurį 
pasiekti daug laiko nereikėsią. Važiuodami gatvėmis, ste 
bėjome miesto vaizdus. Šoferis greitį sulėtino, prava - 
žiuojant Prancūzijos prezidento rūmus.

Daug ko negalėjome pamatyti, nes juos supo aukštoka 
mūro ir geležies tvora ir vaizdą trukdė medžiai. Lauko 
pusėje sargo būdelėje stovėjo ginkluotas policininkas, o 
pro dar atdarus vartus, pastebėjome kieme porą eilių iš
sirikiavusių policininkų. Toliau važiuodami normaliu 
miesto greičiu, pasiekėm Versalį.

Autobusui su
stojus prie aikštės, išlipome iš jo ir sekėme vadovę. 
Mums artėjant prie rūmų, vartai atsidarė ir pro juos 
pradėjo eiti minios žmonių, taip, kad visi susidūrėm tuo 
pačiu laiku prie ruimų laiptų. Dideli ir platūs laiptai ve
dė į vidų. Įėję į pirmą aukštą, kitais laiptais turėjome 
eiti dar aukščiau: į antrąjį ir paskutinįjį aukštą. Gidės žo
džiais, rūmuose yra 40 kambarių. Kiekvienas jų turi sa
vo paskirtį ir kitaip dekoruotas ar apstatytas . Rūmuose 
karalienei priklausė 8 kambariai. Kiekvienas jų turėjo 
atskirą vardą ir pavadinimą. Pirmasis buvo pavadintas 
Taikos kambariu ir naudojamas tik žaidimams. Kiekvie
ną sekmadienį karalienė Marija Leczinska organizuodavo 
jame muzikos ir chorų koncertus. Tarp kitų tapybos kū
rinių, jame buvo Liudviko 15-tojo portretai iki jo 17 m. 
amžiaus ištaigingo gyvenimo. Karalienės miegamąjį y - 
ra naudojusios buvę trys Prancūzijos karalienės ir dvi 
sūnų žmonos. Šiame kambaryje buvo gimę 19 Prancūzi - 
jos princų ir princesių. Kambario lubos dekoruotos kara
lienės paveikslais įvairiose pozose. Virš durų - jos vai
kų portretai. Karalienė Leczinska šiame kambaryje mi
rė 1768 m. birželio 24 d. Po jos, karalienė Marija Antoi
nette čia išgyveno iki 1789 m. Sienos jai buvo dekoruotos 
šilkine spalvota medžiaga, taip pat kėdės ir sofos dengtos 
šienų medžiaga. Ant rašomojo stalo - jos biustas. Lu
bose kabojo 1O auksinių liustrų. Ant stalų stovėjo auksi - 
nes žvakidės. Dvejos mažos durys vedė į kitus karalie - 
nes kambarius, jos privataus gyvenimo reikalams. Salia 
oficialių pareigų jai buvo leista pasinaudoti asmenišku , 
privačiu gyvenimu. Privatūs jos kambariai buvo dekoruo
jami pagal jos pačios pageidavimą.

Iš čia nuėjome į karaliaus Liudviko 14-tojo butą iš 14 
kambarių. Jo butas taip pat turtingai įrengtas. Jame 
daugiau matėsi rėmuotų paveikslų. Jų tarpe , specialus 
paveikslas vardu "Prancūzija stebi miegantį karalių". To
liau kabojo šv, Jonas Krikštytojas ir Marija-Magdalena. 
Baldai dengti "velvet" medžiaga su auksiniais apvedžioji- 
mais žiemos metui, o vasarai skirti, jie apvedžioti auk
su ir sidabru. Kitos dekoracijos panašios į karalienės 
kambarių dekoracijas. Kalbant apie jųjų baldus, reikėtų 
pažymėli, kad karaliaus Liudviko 14-tojo pilyje Vokieti
joje , jo rūmuose buvo daug daugiau baldų, negu Versaly
je. Tai teko pastebėti tuo laiku esant lageriuose.

Liudvikas 14-tasis šiame kambaryje mirė 1715 m. Jo 
vietininkas Liudvikas 16-tasis, mirusiojo kambarį naudo
jo kaip Valstybės Kancleris. 1789 m. spalių 6 dienos ry
tą Liudvikas 16-tasis ir karalienė Marija Antoinette pasi
rodė balkone, pareikalavus susirinkusiems Paryžiaus gy
ventojams. Keliomis valandomis vėliau, juodu apleido 
Versalį ir niekad daugiau nesugrįžo. Nuo 1728 m. Liud
vikas 15-tas karaliaudamas šiuose rūmuose irgi gyveno, 
bet jau sumažintame bute. Jis čia mirė 1774 m. Po ne
pilnos apžiūros karališkų kambarių, atėjome į Veidrodžių 
salę. Šioji yra gana didelė, apie 85 metrų ilgio ir 15 m. 
aukščio. Menininko Le Brun dekoruota ir dažyta specia
liais paveikslais sienose. Ypač banguotai dekoruotos lu
bos, kurios primena Liudviko 14-tojo didybę, jam viešpa
taujant pirmuosius 18 metų , po jo kariuomenės, adminis
tracinių ir ekonominių laimėjimų. Salėje yra 17 langų for 
mos veidrodžių, 8 įvairių imperatorių biustai ir statulos. 
Įvairios kabančios lempos -ir brangaus metalo žvakidės 
/dabar tik imitacija buv. metalų/ iš 1769 m. , baltos,, 
auksu apvedžiotos durų užuolaidos, įvairios brangios va
zos ir kt. papuošimai. Iš čia nuėjome į Meno Galerijos

alglmanto skiltis |
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VAŽIUOJAME... IŠKYLAUJAME,..

Vienas malonumas gyventi išeiviškoje aplinkoje, Duonos- 
ačiū Dievui,(ir visai skanios) pilnai užtenka, o įvairių žais
mų patys prasimanome, Kaipgi čia, gyvensi be žaidimų. . . . 
Viena iš tų žaidynių kategorijų, atrodo, tapo turizmas. Gal 
tai mados reikalas, gal modernaus gyvenimo kasdienybė, 
bet pasivažinėjimas po smarkiai sumažėjusį pasaulį, tam
pa beveik socialinio gyvenimo būtinybė !

■ Gal ir gerai, kad organizuojamos bendros kelionės. Čia, 
žiūrėk, ir Bendruomenė,ir gydytojai,ir architektai su inži
nieriais,ir operininkai ir atskiri mūsų laikraščiai ir žurna
lai. vis pasiū.o tau visai įdomiai surėdytas atostogas, pla
ningas keliones, turistinius žygius. Tiesa, pas mus profesi
nių sąjungų kelialapiai ir dar kola leidimai nereikalingi. į 
Meksika, Karibų salas nereikalaujami joki užsienio pasai 
ar vizos, kur toliau, paprastai, turi turėti užsienio pasą. Jį 
gauti —formalumai itin menki. Ir kai kokiame tautiečių su
sitelkime prie baro ar užkandžių ("kuklių vaišių", kaip į- 
prasta sakyti) lyg ir bandai užvesti temą, sakykime, kokia 
kultūrine ar visuomenine tema, neretai, esi n įtraukdamas 
ir tiek. Pasirodo, nebandyk'įsiterpti kokiais netiek aktua
liais dalykais, va- kelionės, tavasis patyrimas, ten arki-v ’ I
tur, štai, tai jau dėmesio vertas reikalas ir, svarbiausia, 
visiškai aktualus. Tokiame būry pradedi jaustis beveik 
kaip laukinis, neįstengdamas Įsijungti į vaisingą pokalbį to
mis visomis turistinėmis temomis.

Neskrisk tokia oro linija, jų valgiai prastoki, šampanas 
išgaravęs, o reikalauk vietos anos bendrovės lėktuve. Gi 
jei skrisi ta ir ta, tai belaukdamas skrydžio, gali naudotis 
tos bendroves atskiru koki eilių baru aerodrome nemoka
mai ! Jei būsi Hong Konge, Singapūro ar Tokijo, tai tik ne
apsistok "X" viešbuty, bet būtinai ,gauk rezervaciją "Y"ho- 
teiy, jis naujesnis, įrengimai puošnesni, visas patarnavi
mas geresnis. Jei būsi Indonezijoje, jokiu būdu laevalgyk. 
va, šito vaigio. Skilvis, paprastai, nepriima, bet valgyk 
mažiau reklamuojamą lokį ir tokį patiekalą. Ir pigesnis ir 
gomuriui priimtinesnis.

Klausaisi visų tų pokalbių, bandai kai ką atsiminti, gal
voji, būsi gudresnis, išmintingesnis ir daugiau patyręs. 
Karpo bičiuliai Europą, jau po kelis kartus. Žino visokiau
sias turistines atrakcijas. Vienas kitas, be didesnės rek
lamos ar triukšmo iš Švedijos. Danijos (kiek ankščiau ir 
Lenkijos) ar Suomi jos. persi rita per sieną ir šovietinamos 
Lietuvos aplankyti. Iš ten, iš Leningrado ar Maskvos, tai
pogi stiprūs Įspūdžiai, tiesioginis patyrimas, kaip elgtis, 
jaustis tenykštėje muitinėje, viešbuty, restorane, naktini a- 
me klube. Viskas praverčia, įdomu . r svarbu, kai girdi be
veik iš eksperių lūpų, kai gauni visokeriopas sugestijas,pa
tarimus ir tolimųjų maršrutų bent pagrindines gaires.

„Beveik rausti iš gėdos, kai savo trigrašiu negali prisi
dėti prie opių pokalbių ir neįstengi įpilti bent kieKsiipres - 
nės esencijos, nes jautiesi toks žalias, neiškepęs ar neda- 
kepęs. Žadi pats sau, pradėt taupyt, kaupt centą prie cento, 
didinti savo privatų kelionių fondą. Žvelgi į bičiuliu surink
tus kelionių suvenyrus, be pavydo, gal daugiau su pasigė - 
rėjimu Štai žiedas iš Graikijos, aukso grandinėlė iš E- 

gypto,bačiukų pora iš Ispanijos, kristalas iš Skandinavijos, 
gintaras iš Santo Domingo foto aparatas, žiūronai iš To
limųjų Rytų, likerio bonka iš Jugoslavijos. indų konplektas 
iš Anglijos. Viskas pirmos rūšies, blizga, šviečia, gerą 
skonį liudija. Gi, tu. žmogau (galvoji apie save), neįsten
gi dar net jūsiškio Moatrealio pasieidi, kuris, būk tai yra 
pats europietiškiausias ir gražiausias didmiestis šiame 
kontinente. Nors sidabrinis šarmas jau senai "pūošia"pa- 
kaušį,vis dar lieki optimistiškai nusiteikęs,kad suspėsi dar 
pakeliauti, iškilauti po svečius kraštus, atskirus kontinen
tus. Tas, kaip bacila, užkrečia.

kambarį., Jq sienose kabojo keliolika žymiųjų meninin
kų tapytų paveikslų. Ypač didelis ir gražus medžiagoje 
austas paveikslas - tai Liudviko 14-tojo vedybos su apie 
30 asmenų stebinčių karalių žiedų past keitimą, Kitoje 
sienoje buvo didelis austas kūrinys - tai Napoleono skyry
bos su pirmąja žmona, Atrodė; kad mama barasi su Na
poleon u«

Dar kitame kambaryje stovėjo keliolika pusnuogių mo 
teriškų skulptūrų, kurių kūnams trūko kai kurių dalių. Pvz 
vienai moteriai trūko rankos, kitai pusės nosies, dar ki
tai - pusės kojos arba pamušta akis, ar netekusi vienos 
ausies. Gidės aiškinimu, tai išdava užkulisinių scenų , 
kuriose karališkos viešnios nevisada sutikdavo su kara
liais ar jų svečiais.. Po kambarių apžiūrėjimo išėjome 
priešpiečiams į restoraną tuose 'pačiuose rūmuose.čia 
pasėdėję apie pusvalandį, išėjome pasivaikščioti ir 
apžiūrėti , kaip atrodo Versalio Parkas.
Parkas ir sodas užima 250 akrų žemės. Einant nuo rū
mų.. parkas į visas puses laidžiasi žemyn dirbtinom laip
tuoto m pakopo m. Truputį toliau paėjus, pasiekiama me-i 
džiais apsodinta alėja. / bus daugiau /

APIE IŠEIVIJA
«

Nereikia jokios pranašinės dovanos numatyti, kad ir 
lietuviškoji išeivija anksčiau ar vėliau išblės. Visų mū
sų dienus suskaitytos. Bet ar dėlto jau nebesirūpiname 
gyvenimu? Taip pat sveikai turime žvelgti ir į savo iš - 
eivinę bendruomenę. Tenka no liguistai iš anksto sielo
tis, kada ji. išblės, o rūpintis, kad būtume ne tuščiai lau
kę, o ' prasmingai savo tautinę gyvybę liudiję kūrybinėmis 
pastangomis. Galutinai visos mūsų emigracijos prasmę 
lems ne tai, kiek ilgai ji išsilaikys, o ką per tuos metus 
ji pasieks.. Ką būsime išeivijoje laimėję savo tautine 
kultūra, anksčiau ar vėliau pasieks tautą ir tuo būdu į- 
jungs mus visos tautos istorijon.

J. Girnius /iš "Idealas ir laikas"/
3 psl.
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TKupSėLIAI
TRUPINĖLIAI. Metinis Otta- 
wos Dr. Vinco Kudirkos Šeš
tadieninis Mokyklos leidinys. 
1982 m. gegužės mėn.29 d. 
44 psl.

Redakcija ir Administra
cija: mok. Alė Paškevičienė.

Tradiciniai leidžiamas,, 
savo įvairumu, kūrybingumu 
ir rūpestingumu pasižymė
jęs žurnalas TRUPINĖLIAI, 
šiemet atrodo dar puošnes - 
nis: kiekvienas puslapis iš - 

, ilgai pažymėtas vis kitokiu 
juostos raštu, nemažai pieši
nėlių, gerai pritaikintų te
moms, nuotraukų ir kt.

Pažymėtina,kad ši negau
si lietuvių kolonija, su nedi
deliu ir jos mokinių būreliu, 
gali būti pavyzdžiu kiekvie - 
nai, kad ir didesnei lietuvių 
kolonijai.

Žurnalo bendradarbiai - 
5 mokiniai parašė po nema - 
žiau kaip 4 rašinius, o Rima 
Radžiūtė sumušė rekordą su 
8-iais rašiniais’.

Temos įvairios,nuo fantas
tiškų iki beveik filosofiškai 
rimtų. Užteko vietos ir juo - 
ketins ir galvosūkiams. Mo
kiniai sugebėjo ir aiškiai,ir 
nuoširdžiai išsireikšti lie - 
tuvių kalba.
Geroji, Mokyklos dvasia-mok. 
Alė Paškevičienė parašė 
vaidinimėlį "Kūčių Vakarą".

Ypatingai pažymėtini ir 
lituanistinio auklėjimo raši
niai mums visiems svarbio
mis temomis: Vasario 16 - 
toji, Lietuvos Karalystės 729 
m. sukaktis, DLK Kęstučio 
GOO m. mirties sukaktis , 
Maironio gimimo ir mirties

sukaktį minint, Martyno Jonas Balsevičius gražiai 
Mažvydo pirmoji lietuviška pasirodė 6-šiais rašiniais 
knyga. J.Tumas-Vaižgantas Mokinių amžius-9,12,13 ir
Romo Kalantos mirties de- 15 m. B. N. ši mt meti s i r kt. ________

Iš TRUPINĖLIAI
Daiva JURKUTĖ, 9 mt.

SKUNKE
Šių metų vasarą aš stovyklavau NERINGOJ. Mes- 

kelios mergaitės - gyvenome atskirame namely. Kartą 
mums pavyko gauti daug saldumynų. Mūsų Vadovė pata
rė mums nepersivalgyti. Mes jos nesiklausėm; valgėm , 
kol galėjom. Kai. visos pas*, soti no m, o saldumynų dar bu
vo palikę, mes nutarėm paslėpti juos po mūsų nameliu. 
Kitą dieną jų ten jau neberado me .Pradėjo m jų visur ieš
koti ir teirautis.

Mūsų Vadovė paaiškino mums- kad saldainius tikriau
siai surado šeškai ir suėdė.

Tą vasarą daug kas buvo matęs ten šeškų. Kelios 
mergaitės iš mūsų namelio nebuvo mačiusios savo gyve
nime šeško. Jos panoro pamatyti. Mūsų Vadovė pažadėjo 
joms parodyti, bet neįspėjo jų apie šeškų blogą kvapą.

Vieną vakarą ji pavadino mus visas eiti jų pasižiūrė - 
ti. Aš ir dvi mano draugės nenorėjom eiti. Aš pažinojau 
šeškus ir jau buvau juos mačiusi. Mergaitės išėjusios iš 
valgyklos pamatė keturis šeškus. Vadovė nesuskubo įspė
ti mergaičių neeiti per arti jų. Jos visos staiga užuodė 
blogą kvapą, nors ir nematė, kaip tai nutiko. Kai mergai
tės grįžo j namelį, tai mes visos pajuto m tą kvapą. Jos 
turėjo 'š to daug bėdos, o mes likusios juokėmės iš jų .

Lina RADŽIŪTĖ, 12 m. 
KAIP ATSIRADO ŽVAIGŽDĖS

Senai, labai senai žemėje buvo linksma ir visur gra
žu, bet tiktai dienos metu.

Saulei nusileidus, žmonėms darėsi liūdna. Tamsoje 
žmonės nieko negalėjo matyti, išskyrus tik vieną baltą 
blizgantį mėnulį. Pagaliau ir angelams paliko labai liūd
na net ir danguje. Dievas dėlto labai susirūpino. Jis pra
dėjo galvoti, kas daryti. Dievas su angelais danguje gyve
no auksiniuose rūmuose. Jis pagaliau nutaria sudaužyti 
tuos aukso rūmus į smulkiausias dalelytes. Sudaužytos 
rūmų dalelytės išsibarsto ir pasklinda po visą juodą dan
gų .

Mes ir dabar pažiūrėję juodą naktį į dangų, matome 
nesuskaitomą skaičių tų žibančių dalelyčių. Mes jas va - 
diname žvaigždėmis. Nusileidus saulei, ima šviesti dan
guje žvaigždės - "angelų auksas".

Rima RADŽIŪTĖ, 15 mt.. 
ATSISVEIKINANT

Štai jau ir baigiasi mano mokslo dienos šeštadieni - 
nėj mokykloj. O buvo jų visa eilė...

Atėjau aš į ją vos keturių metų amžiaus 1970 - 71 
mokslo metais. Mūsų tada buvo žymiai daugiau.

Prisipažinsiu, kad daug kartų šeštadienio rytą nesi - 
norėdavo keltis ir skubėti į mokyklą. Pavydėjau savo Ka
nados mokslo draugams,, kurie tuo metu saldžiai sau mie
gojo, kiti net iki vidudienio. Jiems taip pat nereikėjo penk
tadienio vakarą ruošti pamokų. Tačiau skubant,tos min
tys greit ir dingdavo.

Šiandieną pirmiausiai esu dėkinga TĖVELIAMS už jų 
meilę ir pasiaukojimą, o mokytojams už jų kantrybę. Il
giausiai mano mokytoja buvo Ponia A.PAŠKEVICIENE, 
Ponia B. VILČINSKIENĖ buvo tik vienerius metus.

Metai bėgo. Pradėjau rimčiau galvoti ir suprasti tų 
šeštadienių reikšmę. Mokykloje išmokau skaityti ir ra - 
syti tėvų gimtąja kalba. Sužinojau apie garbingą Lie
tuvos praeitį, jos papročius ir kultūrą. Pradėjau supras
ti, kodėl tas kraštas tėveliams toks brangus. įvairūs mo
kyklos parengimai, vaidinimai, dalyva vi mas sueigose,! - 
jungė mus į tą LIETUVIŠKĄJĮ GYVENIMĄ. Esu dėkinga, 
kad galėjau augti ir bendrauti savųjų tarpe. Pamilau lie
tuvišką dainą. Mūsų tautiniai drabužiai man yra labai gra 
žūs ir brangūs.

Mūsų supratimas apie LIETUVĄ kasmet didėjo.Jos 
Įvairūs papročiai darėsi artimesni , savi. Atrodo,esu lai
minga ir galiu didžiuotis, kad esu LIETUVAITĖ. Gimiau 
Kanadoje, todėl esu Kanados lietuvaitė.

Žinau, kad tie metai praleisti šeštadieninėj mokyk - 
loj pasuliks ypatingais mano gyvenime ir aš jų niekada ne
užmiršiu. Mūsų mokykla yra pasirinkusi garbingą Dr. 
Vinco KUDIRKOS vardą. Mūsų himno žodžiai, jo širdies 
padiktuoti, visada stiprins ir sakys man, kad aš LIETU
VAITĖ.

Jonas BALSEVIČIUS, 15 mt. 
MARTYNAS MAŽVYDAS - PIRMA SPAUSDINTA 
LIETUVIŠKA KNYGA

Šešiolikto šimtmečio pradžioje Europoje ėmė plisti 
PROTESTANT* ZMAS. I ietuvos didikams naujoji tikyba 
patiko: ji davė jiems daugiau laisvių. Jie net galėjo nu - 
savinti Katalikų Bažnyčios turtą. Na įjoji tikyba Lietuvo
je buvo skelbiama lietuviškai, nes norėta turėti daugiau 
pasekėjų. Tam reikėjo turėti išsi mokslinusių lietuvių ku
nigų. Vienas iš tokių pirmųjų ir buvo MARTYNAS MAŽ - 
VYDAS. Jis mokėsi Karaliaučiaus Universitete Prūsų 
kunigaikščio lėšomis. Tai buvo pirmasis lietuvis, baigęs 
tą universitetą ir tapęs evangelikų liuteronų kunigu. 1547 
metais jis išleidžia pirmąją lietuvišką knygą - MAŽVYDO 
KATEKIZMĄ su giesmynu. Nėra žinoma, kada Mažvydas 
yra gimęs; mirė 1563 mt. Ragainėje.

Po jo ir katalikai, kovodami su protestantizmu, taip 
pat išleido jau lietuvišką katekizmą savo tikintiesiems.

Rasa JURKUTĖ, 15 mt. 
SAPNAS -/ištrauka/

.. .Sapnuoju.. .esu miške.Pamatau nepaprastai dide
lį grybą. Jo kotelis medžio storumo,© jis pats man net ik 
kelių.Prieinu aš prie jo ir savo ranka prisiliečiu,paglos
tau jo viršūnę. Jį palietus, grybas pavirsta nykštuku. Aš 
labai išsigąstu. Noriu bėgti, bet nykštukas mane sulaiko. 

Man ims pasakoti, kas su juo atsitiko.
Senai, labai senai gyvenusi pikta ragana, kuri norėju

si jį suvalgyti .Prieš tai pavertusi jį grybu ir laukusi, kol 
jis užaugsiąs.Tik tada ketinusi jį valgyti.

Juozas Šilėnus mas sužeisti, apraišiotomis galvomis, parištomis rankomis. Jonas Mekas

VEIDU I ŠIAURE> *

/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

VEIDU Į ŠIAURĘ

/ tęsinys /

Kala įkaitę mašinų motorai, stambios padangos sunkiai ka
binasi prieš kalniukus ir nesulaikomai slysta į pakalnes. Ilgi 
patrankų vamzdžiai siūbuoja lyg palaužtos svirtys. Į plentą iš 
šalutinių kelių suka nauji besitraukiančiųjų vežimai ir judanti 
masė dar daugiau sutirštėja ir vos pirmyn juda. Mes gi, ap
lenkdami kitus sveroiamės į priekį. Vienoje vietoje praeina
me į paplentės griovį įsiritusį sunkvežimį, gulintį ant šono. 
Aplinkui primėtyta sudaužytų dėžių, kažkas išbarstyta. Praė
jome nekreipdami dėmesio. Tik Liudas panoro pažiūrėti, kas 
gi jose buvo, gi būta cigarų: Rado jų pribarstytų sniege ir su 
sirinko. Rado ir kiti. Stiprūs cigarų dūmai valandėlei išblaš
ko kelionės nuovargį.

Aušta. Šaltas sausio mėnesio dienos rytas. Pro lengvai kal- 
vuotus sniego patalus kyla didelė raudona saulė, žadėdami ne
blogą, giedrią dieną. Baltas, tirštas šerkšnas gula ant paišelės 
medžių, ant plentu ried;inčių vežimų, arklių, žmonių ir pa
lengva slenkančių motorizuotų važiuočių. Girgžda sniegas nuo 
mūsų pavargusių žingsnių., cypauja sušalęratai, garuoja įkaitę 
motorai.

Saulės tekėjime iš taukų platumos išnyra išmėtytų ūkių so
dybos. Jose nematyti jokių gyvybės žymių, iš kaminų nekyla 
rytmetimis kūrenamų krosnių dūmai, neloja šunys, nesigirdi 
gaidžių giedojimo. Viskas palikta likimo valiai. Tik prie plen
to esančių namų matosi nakties poilsiui sustoję vežimai.

Kalvota laukų reljefą piaūna neplati Ilmenos upės intako že
muma. Prieš akis juoduoja didelio miško masyvas. Šalta ryt
mečio saulė bučiuoja mūsų bemiege įšalusius veidus. Akinan
tis sniego žvilgėjimas žaidžia laukų pusnynai s. Rytmetį apti
lusi fronto kanonada, vėl atgyja nauja grėsme. Vėl mus seka 
stiprūs sprogimų dūžiai.

Plento grindinį drebindami, mus pralenkia keliolikos tan
kų junginys. Jų pabūklų vamzdžiai nužymėti baltais brūkš
niais, pergalingais kovų pažymėjimais,- sunkių kovų liudinin
kai. Seni kovų vilkai, storais plieno šarvais skuba į naujas 
kovų vietas. Tankai apsėsti ginkluotais kareiviais, kurie įsi
kibę laikosi prie dideliais kryčiais paženklintų šonų. Daugu-
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Viename tanko šone, virvėm pririštas laikosi kareivio la
vonas. Jo veidas mėlynai raudonas, apneštas naKtį snigusio 
sniego.. Ant galvos užmautas šalmas daužosi į plieninį tanko 
šoną. Šalia jo sėdi jo kovos draugai, įšąiusiais, panašais į 
plieną veidais. Tankų junginio iš pasKOs praskuba ir motori
zuotas artilerijos kelių pabūklų dalinys. Didelių vilkikų trau
kiami pasuka į šalutinį lauko kelią matomo miško kryptim.

Kaip ir galvojom, pro debesų properšas pasirodo rasųlėk
tuvai. Jie taip staigiai puola priekyje mūsų judančius taniais, 
numeta kelias nedideles oombas ir pasėja iš kulkosvaidžių.

Mes metamos į paplentės sniegu užverstus griovius, baido
si išsigandę arkliai, sustoja Judėjimas. Slepiasi eivdlat ir 
kareiviai kur papuola. Iš tankų prapliumpa patramiėliųšūviai 
Rusų lėktuvai pastebėję nuo miško pusės atskrendančius du 
vokiečių naikintuvus, pakyla ir dingsta tarp debesų.

Žmonės, vežimai, mašinos ir tankai vėl pajuda pirmvn 
Bombordavimo vietoje paiieKame juoduojančias išmuštas duo
bes ir vieną gurguolininkų nušautą arklį. Staigus plento posū
kis ir Kryžkelė. Leidžiamės į ilgą pakalnę. Sunkios rogutės 
lengvai slysta, tenka jas net prilaikyti.

Laikrodis rodo antrą valandą. Jau devynios valandos kaip 
einame be sustojimo, be mažiausio poilsio. Nuovargis, šal
tis ir nemiegotos naktys, slegia mūsų pečius. Įdrėkusios ko
jos sunkios lyg švininės, vos bepavelku. Norėtųsi nors valan
dai sustoti, nors trumpam užmerkti akis ir užvalgyti... Deja, 
žemę drebina garsai, vejasi mus iš paskos ir verčia judėti , 
kiek galima toliau nuo besivejančios gręsmės.

Vienoje vietoje, dešinėje plento pusėje, didelių medžių ap
supime, užeiname bebaigiančią degti sodybą. Iš po sukritusių 
nuodėgulių dar tebesiverčia dūmai. Niekas jų negesina, ar
čiau stovintieji medžiai irgi apdegę ir apledėję. Kieme stovi 
pusiau sulaužyta prikaba. Šalia jos išmėtyti daiktai: dėžės , 
dėžutės, kuprinės,čemodanai. Atpažįstame, kad tai mūsiškių 
daiktai, ta pati prieKaba,kuri Jurgaičiuose prie traktoriaus 
buvo prikabinta..

Tai patvirtina Varnagė ir Gefreiteris. Bet kur jie — Šlubis, 
Adomas, Japonas ? Ir kas jienąs nutiko, kad turėjo visą tai pa
likti? Turėtų būti kur nors netoli, prieš mus, nes plentu ju
dėjimas vyksta labai lėtai.

Savųjų pėdsakų užtikimas mums sukelia norą juos pasivyti. 
Paspartinam žingsnius ir lenkiame lėtai judančius vežimus , 
bet jų vis neprisivejam. Gal jie kur nors į šoną pasuko, o gal 
sužeisti ar užmušti ? Visaip galvojame...

Artėjame prie žaliai pilkos miško juostos su besibaigian<- 
čia diena, didėja mūsų nuovargis. Dangaus erdvėje lyg balti 
sakalai nardo rusų ir vokiečių lėktuvai, sniegu nuklotais lau
kais mus lydi kurtus fronto dundesys...

/bus daugiau /

SEPTYNIŲ BROLIŲ MIEGANČIŲJŲ DIENOS

Sunkiais ir vandeniu pažliugusiais debesimis 
vis srūva ant laukų, ant upių klonių, 
ir ūkininkai, vaikštinėdami aplink namus, 
vis žvalgos į laukuos sukrautus kūgius, 
priblokštus ir sugulusius rugių laukus, 
į vandeniu paskendusią palaukę,

ar užsigaubę perlytus, plačius maišus, 
jie tamposi su permerktais, šlapiais galvijais, 
braidydami po susitvenkusį ant pievų vandenį, 
perkeldinėdami dobilienoj pririštą arklį,

ir gulėdami tamsioje kiemo daržinėj, 
jie klausos, kaip ant skardinio klėties stogo, 
ant paliktų prie šulinio melžėjų kibirų 
vis bilda krisdamas be perstojo lietus,
vis puldamas ant vienišų, sulytų vienkiemių, 
ant krūmų, ant laukų, molėtų upių , - 

kol vieną dien - staiga -nustoja lyti.
Ir ūkininkai, palikę trobas, ir iš daržinių, 
išėję dairosi aukštyn į kiemus, 
dar netikėdami, dar įtartinai 
žiūrėdami į besigiedrinantį ant šilo dangų. 
Tačiau į vakarą atėjęs vėjas nukrečia paskutinius 

lašus 
ir lėkdamas ,per visą nakt, per dangų gena debesis. 
O rytą, burbuliuodami viršum visų šilų, 
pasikelia tetervinai 
ir dunda, tartum skardūs ryto būgnai, 
pasitikdami pakylančią vidurvasario saulę.

PASKAITYK SAVO VAIKAMS LIETUVIU PASAKŲ ’.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI’.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

Kauno senamiestis

NAPOLEONAS KAUNE
Napoleonas pasirinko Kauną ir jo apylinkes tinka - 

miausia vieta savo kariuomenės perkėlimui., 1812 m.vi
durvasarį jo kariuomenės svarbiausia dalis /22O.OOO 
kareivių/ pasirodė kairiajame Nemuno krante ties Kau
nu., Iš čia buvo lengviausia susisiekti su prancūzų ar
mijos tiekimo punktais Rytų Prūsijoje., Svarbiausia kė
limosi vieta buvo Pajiesyje, aukščiau piliakalnio /vadi
namo Nanoleono kalno/.

Prancūzams nebuvo sunku persikelti, nes grafo Do
vydo vadovaujami kazokų būriai pasitraukė iš Kauno į 
Vilnių. Birželio 23 d., rytą prie Nemuno krante /avan- 
poste/ stovėjusio lenkų 6 pulko privažiavo imperatoriaus 
karieta su raitais palydovais.

/ Iš B.Kviklys "Mūsų Lietuva"/.

" Napoleono Namas ", Kuzmos gatvėje,pastatytas 16 a„, 
jame buvo įsikūrusi Nįderlandų pirklių atstovybė. 1« a 
namo fasadas at naujintas, aukšto klasicizmo pavyzdys. 
Žygiuojant prancūzų armijai per Kauną, jame 1912 m.

buvo apsistojęs Napoleonas.
KAUNAS GRAŽINASI susidėvėjusi gatvės danga ,

Ilgą laiką Kaunas buvo ge
rokai apleistas ir jam nebuvc 
jokių privilegijų suteikta kad 
ir paprasčiausius remontus 
atlikti. Paskutiniu metu šis 
tas "nutrupėjo " ir Kaunui. 
Laisvės Alėja, centrinė gat
vė tęsiasi nuo Vytauto Kal
no parko iki senamiesčio. 
Dabar ji beveik visa pavers
ta pėsčiųjų gatve. Pakeista

įrengti nauji žibintai ir fon
tanas, ąžuoliniai poilsiui 
suoliukai. Namų fasadai per
dažyti šviesesnio mis spal
vomis.

Kaunas yra antras savo 
didumu miestas, Nemuno ir 
Neries santakoje, užima visą 
santakos ir Nemuno slėnį, 
nusitęsia į Žaliakanlį ir a- 
pima Aleksoto bei Aukšto -

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

ATEIK I LIETUVIU A-A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ^ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.*

8 vai. vakaro.

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

Donaldui D.: 661-1733.
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Bernardas Brazdžionis

TOLIMAS KAIMAS

Ne pasaloj tolimas kaimas 
paskendo migloj pamažu - 
tėviškės liūdnas atšlaimas... 
O buvo ten, buvo gražu '

Klegėjo pavasario gandras 
ant mūsų kaštano aukštai, 
žydėjo kaimynų levendros 
ir kvapūs alyvų žiedai.

Ak, spaudžia krūtinę ir plėšo 
tos lankos, ta žemės daina - 
o gal jau, o gal negalėsiu 
sugrįžti - 
kaip vasaros saulė - 
sugrįžt -

kaip sugrįžta diena., a»

C gal tie pagojai žalieji 
jau niekad manęs nesulauks, 
kur buinūs tilvikai suėję 
per vasarą klykaus ir šauks...

Gal ežero gimto Širvenos 
pakrančių balti ajerai 
šlamės per visas mėnesienas: 
ne viskas, ne viskas gerai...

Ne pasakų tolimas kaimas 
paskendo migloj pamažu - 
tėviškės liūdnas atšlaimas... 
G buvo ten, buvo gražu '.

Fontanai Laisves Alėjoje

Šios Fredos plotus.
Miestas vardą gavo,ka

dangi vyko šiose vietovėse 
ir prie pilies labai daug kau
tynių su Kryžuočių Ordenu , 
nuo veiksmažodžio kaunasi.

Kauno ir apylinkių gamto
vaizdis susiformavo ledynų 
pabaigoje. Tada Nemuno ir 
Neries vagos buvo labai pla
čios. Jų pakrančių smėly - 
nuošė dar randama medžio
tojų stovyklų liekanų - me
džiojamų mamutų kaulų, il
čių, dantų ir 1.1. Rasta ir 
naujojo akmens amžiaus lie
kanų.

Jis buvo nuteistas 1 m.pa
taisos darbams, atskaitant 
darbovietėje 15%atlygi ni mo . 

. R. Maukus už vagystę Kal- 
nųjtj kolūkio sandėlyje nu - 
baustas 2 ir 1/2 m.kalėjimu.. 
Tame kolūkyje dabar prie 
gamybos pastatų paskirti 
naktiniai sargai, įdėtos nau
jos durys.

Nėra ko stebėtis: jeigu jau 
ir gydytojams tenka susi
rasti kiaulienos tokiu būdu , 
tai tik parodo, kaip gerai ap
rūpinami žmonės maistu. O 
be to - ar komunistų ideolo
gija neskelbia, kad "kas tavo-

VAGYSTĖS TAMPA 
KASDIENYBE

Pranešama, kad komunis
tų partijos narys A.Sevelis, 
dirbęs Žaiginio tarybinio ū- 
kio vyr. zootechniku, pavogė 
veislinį žirgą. Jis buvo at
leistas iš darbo, pašalintas 
iš partijos ir teismo nubaus
tas 1 m. kalėjimu.

Raseinių apskr., "Naujojo 
kelio" kolūkio vyr. veterina
rijos gydytojas P.Gargasas, 
neįtikėtina, pavogė paršelį .

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 

‘ kita lietuviška medžiaga.
P. ADAMONIS
Tel: 722-3545

tai ir mano?". Nėra ko ir 
bausti ‘.

C F M

Portraits Portraits 
Mariage Weddings 
Pa ssepor t Passport 
2540 SHERBROOKE - E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q- TeL: 669—8834

Kuris gudresnis , kuris greitesnis ?

KReM 
VEIORoDžIM

S. ir A. Viskantas 

Apie Sūri «•
Sūrio gamybos i stori j a, labai sena. Manoma, kad 

šveicarai, ganydami avis kalnuose, sūrio pasiimdavo, 
kaip ir kito maisto, visai savaitei. Tuo laiku sūris bū
davo daromas, naudojant veršio skilvį, pieno sutraukimui. 
Kartą, kai kalnų piemenys pamiršo, ar nesurado tos vie
tos, tas sūris išbuvo ten kalnuose gana ilgai, gal šešis 
ar daugiau mėnesių. Kai po tiek laiko surado tą pamirš
tą sūrį, buvo labai nustebinti to sūrio pasikeitimu. rr 
nuo to laiko pradėta gaminti, kaip Lietuvoje vadino, pa - 
sūdytas sūris. Tikrumoje, sūris prinoksta prie maždaug 
40° F. temperatūros. Aukštesnėje temperatūroje grei
čiau noksta, bet yra pavojaus, kad gali sugesti. Sugedęs 
sūris gali būti ir nuodingas. Čia kalbu apie sūrius, ga - 
mintus veršio skrandžio pagalba.

Šiandieną, vietoje veršio skrandžio, yra naudojamas 
chemikalas vadinamas "Renet". Tai yra tos pačios che
minės sudėties, kaip ir veršio skrandis.

Vis: sūriai gaminami su "Renet" pagalba, išskyrus 
vokišką varškę, kuri vadinasi "quark", na ir lietuvišką.

Lietuviško sūrio gaminimui, pieno sutraukimui var
tojamos pieno bakterijos "C" pagalba.

Pieno bakterija "C" randasi ore, bet pagaminti ge
rą sūrį, reikia didelio kiekio tos bakterijos. Geriausias 
bakterijas gamina vokiečiai. Turint gerų bakterijų, gali
ma pasigaminti pieno raugo, kurį reikia vis keisti, nes 
per ilgesnį laiką jos įgauna kitų bakterijų priemaišą, 
kas per daug gero nepadaro.

Sūris yra labai tinkamas maistas organizmui, nes 
greit atpalaiduoja energiją, kurią organizmas tuoj ir pa
sisavina.

Dabar noriu pakalbėti apie šių dienų sūrį: Kanadoje 
yra įstatymas, kad sūriai, kurie parduodami nuo pagami
nimo neišbuvę bent keturias savaites nokime, turi būti ga
minami iš pasterizuoto pieno. Tas, žinoma, pabrangina 
sūrio gamybą. Europoje bakterijų užmušimui leista nau
doti "chloras". Tuo sutaupomi (pinigai ir laikas. Be to, 
Europoje gaminamiems sūriams leidžia naudoti "stabili
zatorius", kurie yra įvairiais pavadinimais, bet turi tą 
patį veikimą - stabdo sūrio sugedimą. Toks sūris krau
tuvėse išsilaiko ilgą laiką.

Kanadoje sūrių gamintojai buvo pakėlę triukšmą, kad 
ir jiems leistų naudoti "stabilizatorius". Buvo daug kal
bama apie tai radijo ir televizijos programose ir laik - 
raščiuose. Aš asmeniškai užklausiau Sveikatos Ministe
rs jos inspektorių, kodėl tokių sūrių iš užsienio, kurie 
prieštarauja mūsų kanadiškiems įstatymams, neuždrau
džiu. Man atsakė, kad žmonės, išgirdę apie tai per ra
dijo ir kitas komunikacijos priemones, tokių sūrių nebe
pirks. Tada inspektoriai nebeiimportuos. Kaip matome, 
tačiau,greitai viskas aptilo ir šiandien nėra tas klausimas 
daugiau keliamas. Žinoma, tokį sūrį, kuris negenda krautu
vėje , įsidėjus į pilvuką, reikia ir visokių "mag-
nezijų", kad pradėtų virškintis. Be to, kaip kai ~ kurie 
"žinovai" tvirtina, ir vėžiukui padeda įsikabinti. Žinoma,, 
čia sunku nustatyti. Anot lietuvių priežodžio -"be priežas
ties nėra mirties".

Kaip jau minėta. Kanados sūrių gamintojai /beveik vien 
italų kllnės/ reikalavo pakeisti įstatymą dėl stabilizatorių 
Įstatymas liko nepakeistas, tik atrodo,kad primerkiame 
akis dėl "šventos ramybės".

Dabar tenka pakalbėti apie lietuvišką sūrį, gaminamą 
Kanadoje. Pienas pristatomas iš Marketing Board, nerū- 
dyjančio plieno /stanless steel/tankuose. Gamyboje leidžia
ma naudoti tik nerūdyjančio plieno įrankius ir vamzdžius, 
tenaudojame jokių chemikalų, išskyrus saldžių sūrių ga
myboje dažus, kurie pagaminti iš ’’Onato" pupelių, augan
čių pietų kraštuose. Ten gyvenant, teko ne tik matyti, bet 
ir parinkti. Nėra naudojamas "Renet". Teko gerokai pa
kariauti, kad įrodžius gamybos inspektoriams, jog mūsų 
sūris gaminamas tik bakterijų pagalba. Žinoma, jiems 
tai nelabai suprantama.

lietuviški sūriai daugumos naudojami švieži. Bet juos 
galima ir ilgai išlaikyti, tik reikia išėmus iš maišiuko, 
truputį pabarstyti druska ir padėti į šaldytuvą. Pamažu 
džiūsta ir labai tinka prie alaus.

Saldžiais vadinamus sūrius galima užšaldyti /deep fre
ezing/ ir prieš naudojant išimti,porą dienij palaikant pa
prastame šaldytuvo skyriuje. Visai nepakeičia skonio, tik 
žinoma, reikia užšaldyti maišiukuose, taip kaip gauti į- 
pakavi me.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
14 ~ už 90 dienu term. ind.
14 'j 't už 6 mėn. term. ind.
15 ;; uz 1 metu term, ind; uį asm. paskolas nuo 19 %
13 % uz 3 metu term. ind.
14 % už pensijų pi ana už mortgičius nuo 18>4%

1.4 rr uz namu plana
13 r,'c už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 c'i už čekiu sask.

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

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

PARAMA A. LUKOŠIUS

toronto
[VERTINTAS LIETUVIS PATRIJOTAS

Daugelis esame girelėje 
apie tai, kad viena pasiryžė

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

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

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

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

lio mūsų tautiečio pastango
mis, čia Toronte karių į mė
nesi yra leidžiamas anglų 
kalboje laikraštis ' "Speak 
Up’’. Girdėjome, matėme ;r 
daugelis skaitydami susipa
žinome su juo, tačiau, savo 
asmeniškomis bėdomis bei 
rūpesčiais apsvaigę, rimčiau 
apie tai tik retas kuris bepa- 
galvojame

O lik prisiminkime ! Skau
dus mūsų tėvynės ir jos lais
ves praradimas, nepapras
tas atėjūnų smurtas ir tenai 
pasilikusių mūsų artimųjų 
kančios,anomis dienomis vi
sus mus vienodai įpareigojo, . 
mes prisiekėme — kiek beį - 
manydami veikti tų kančių 
sumažinimui.

Bet va, štai , gyvename to
li ne tik nuo kadaise mums 
mielo ir brangaus krašto bet 
ir nuo tų skaudžiųjų įvykių. 
Šiandieną, po tiek praeitin nu
sunkusių mei.ų. visatai lyg ir 
užsidengia užmiršties skrais
te, — pasilieka lyg tik dalis 
ten išgyvento laiko.

Dabar, kaip jau madoje, sa
kome'. "Netie jau laikai ir ne- 
beiie jau mes". Taip, tai tie
sa, laikas ir pats gyvenimas 
veik neatpažįstamai pasikei
tė. Ne cik pavienių žmonių, 
bet visos žmonijos jau» visai 
kitokia pažiūra į gyvenimą.

Bet, ar taip samprotavo
me anomis siaubo, mūsų tau
tos nelaimės dienomis ? — Te
nai pasiliekanti, prie vartelių 
sukniubusi molina, skausmo 
perverta širdimi mus laimi
no nežinionišleisdama. Krau
ju ir ašaromis pasruvusi de
javo visa Lietuvos žemelė

Liepsnojant tėviškės pa

vyzdžiu. Net ir čia pat, šalia 
jo gyvenantiems sunku beiti- 
kėti, ką gali padaryti, atlikti 
vienas, tačiau pasiryžęs ir 
pasiaukojęs žmogus.

"Speak Up" leidinyje jis be 
kompromisų ir griežtai pasi
sako prieš komunistų kėslus 
trokštant užvaldyti pasaulį . 
Juos demaskuoja, tuo pačiu 
mūsų žudomos tautos kančias 
ir bylą dienos švieson iškel - 
damas. Tai be galo mums 
svarbu r reikalinga tokia jo 
veikla. Bet ar ilgai bei Stvers 
šis pasišventėlis be didesnio 
mūsų šio reikalo supratimo 
ir rimtesnės visuomenės pa
ramos ?

Š m kovo mėnesį jam be
silankant Pietų Amerikoje , 
San Pau'o mieste Brazilijoje, 
už nuopelnus kovotojo už žmo
gaus ir tautos teises, įverti
nant jo pastangas. San Paulo 
vyskupo Plinio DaSilva Righi 
buvo apdovanotas Kristaus 
Kryžiaus riterio ordinu, bei 
Pan-Amerikan žurnalistų pa 
žymėjimu.

Šiam ordinui gauti G. Urbo
nas buvo pristatytas žurna
listo Meidačio Laupinaičio , 
kuris plačiai pagarsėjęs . ir 
žinomas brazdų spaudoje 
kaip nepailstamas laisvės ko
votojas . kei į ų k'iyg'.i , r dauge
lio rašinių autorius. Jis yra 
apdovanotas visa eile ordinų, 
bei eina atsakingas pareigas 
to krašto politinėje veikloje,

G. Uruonas iš ten aplankė 
Argentiną, Čilę, Peru ir Ko-, 
lumb.'ją, kur užmezgė arti - 
męsnius ryšius su Lietuvos 
bylai palankiais politikais 
ii' žurnalistais.

Štai ir mums pavyzdys ką 
gali nuveikti, kad ir vienas 
pasiryžęs asmuo, kuris, de-

ĮĮįSVSJUtęC
533 1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency LU.
1613 8loor Street West • Toronto • Ontario

Bresher-BarHskai INSURANCE AGENCY LTD.

Viltį ruiiv'dreudo • VALTERIS DRfSERlS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8 
■m , ■ ■■ i ...... ...... ...... .. . ....... —

1982 metais numatytos

EKSKURSUOS
VILNIUS IR KITI 
EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8
LIEPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje ,

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

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

Tel. 533-3531

PUOSNI VYTAUTO DIDŽIOJO 
MENĖ

Vytauto Didžiojo Menė 
pasikeitusi neatpažįstamai . 
Rytinė siena išpuošta veid
rodžiais visą patalpą daro 
lyg ir dvigubai didesne.Sie- 
nų išdažymai ir kiti rūpes
tingai atliktieji darbai pare - 
do,kad mes turime valgyklą - 
menę, kuri gali prilygti 
aukštesnės klasės priėmimų 
salio nui.

Sveikiname Statybos Ko
misijos narius O.D e 1 k ų , 
B. J a c k ų ir kitus, kurie, 
aukodami laiką, be atlygi ni-

5. Šiais metais bus pastaty
ta speciali krosnis lauke. 
Norintieji, galės patys dary
tis savo kepsnius- ant ang - 
lių /"barbekiu"/.
6. Ši stovykla rengiama ne
siekiant jokio pelno o Galima 
stovyklauti 1 sav.,2 sav. ,tik 
keletą dienų, arba tik savait
galį.
7. Stovyklaujantieji, jeigu 
naudosis virtuvės teikiamu 
maistu,turi už jį mokėti pa
gal nustatytas kainas atski
rai, nes nuomos mokestis 
už patalpas to nepadengia.
8. Išbuvus 1 sav„, seka ilgas

dangės sodžiams ir gaisrų 
pašvaistėms žaižaruojant , 
prisiekėme veikti ir auko - 
tis savo skriaudžiamos Tė
vynės kančioms sumažinti. O 
kaip gi dabar, ar tęsiame cą 
priesaiką? Ar tik mus nesu
viliojo svetimos padangės 
trumpalaikiai, trapūs šio gy
venimo blizgučiai ? Ar ne dau
guma gyvename pagal šių lai - 
kų ir mums kadaise svetimu 
kraštų papročius ? Ar ne pa
sikeitėme, nesusmu;kėjome ir 
tuo pačiu lesumenkėjomc ?

Šio rašinėlio pradžioje su
minėtas laikraščio leidėjas — 
redaktorius Giliardas Urbo-

ja dar nepamiršo • Tėvynei 
duotos priesaikos. Gi mes, 
argi neprivalėtumėm kur 
kas daugiau ne tik susieto — 
mėti , bet ir paremti G. Urbo
no darbą, kartu jo leidžiamą 
mėnrašti "Speak Up".

Tikrai nedaug kas žino , 
kad ši s žmogus šiam reika
lui aukoja ne tik savo ener
giją, laiką, bet ir savo as
menines santaupas. Net gi, 
iš savo sesutės pasįskoli - 
nęs du tuksiančius dolerių 
— panaudojo šiam leidiniui 
leisti Ar kada nors ji at
gaus šią paskolą?.'. .

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU 1982

DIENŲ LIETUVOJE1O
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

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

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

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

mo, atlieka taip naudingą 
Lietuvių Namams darbą.

savaitgalis ir jo proga ten 
pat įvyks įdomi gegužinė su

nas. Jis dar jauiuoliu būda
mas pergyveno Červinės mir-

. Susipažinimui su leidiniu 
rašykite: "Speas Up", P.O.

NL VYRAI KVIEČIA 
STOVYKLAUTI

Toronto LN Vyrai ir šią 
vasarą praves 2-jų savaičių 
stovyklą suaugusiems asme
nims ir šei moms Pranciš
konų stovyklavietėje Naujoje 
Va sagoje.

Stovykla prasidės LIEPOS 
mėn. 24 d., šeštadienį ir tę - 
sis iki RUGPJŪČIO 7 d.

1. Stovyklavietė daugumos 
pripažinta puikiai atatinkanti 
šitokiam tikslui. Nepertoli 
nuo didesniųjų gyvenviečių , 
susisiekimo, puiki ir nesu - 
žalota tikra gamtos karalija.
2. Skaidrus ežero vanduo, 
švarutis smėlis, visur vešli 
augmenija.
3. V afca r ai s atat i nka mo s 
programos šeimoms.
4. Mąistas gaminamas pri -

Box 272, St. "B". Toronto 
Ont. Canada M ST 2W2.

ties kolonos žiaurumus. Jis 
daugeliui mūsų gali būti pa

programa.
Iki pasimatymo stovykloje 

gamtoje’.

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

Visas grupes lydi s avin inkai arba p ar y r e p al y dov ai 

Sutvarkome iskvietimu s vizitui i Lietuva ir is Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms Kooperatinius butus, automo

bilius bei kitus o aaei daui amu s daiktus
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIU ŽINIŲ TEIRAUKITĖS:
TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL : (51^669—8834 — L Stankevičius ? į
CHICAGO: (3 12) 496 - 8406- V. Ranonis
LOS ANGELES - (213)660-6600- J, Petronis •

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

TELEX: 06-986766 5TOR
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI
K el i on i u biuro savininkai -AUDRONĖ ir VY ! AS.3IMINK EVIČlAl !

(Kel’oniu biuro regi straci 10 s numeris — 1835961)

tyrusių šeimininkių, paly- Gi Ii aras Urbonas San Paulo mieste, Brazilijoje, apdovanojamas Kristaus Kryžiaus Riterio Ordinu ir Pan
ginus prieinama kaina. Americcn Žurnalistą pažymėjimu. Iš kairės vysk.Plinio Da Silva Right, dr.M.Laupinaitis, vysk. Kancler ir

G Urbonas,laikantis pažymėjimą 

PAGERBTI TĖVAI
Birželio 20 d. 'Lietuvių 

Namų popietė buvo skirta 
Tėvų Dienai, kurią suruo - 
šė LN Moterų Būrelis.Daly
vavo per 200 tėvų ir dar a- 
pie 1OO svečių. Tėvai gavo 
po gėlę į atlapą, pavaišin - 
ti specialiu tėvo daviniu ir 
gėrimu.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NOTI NUSTOTI - MŪSU,

ATEIK [ LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ; SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. ir ‘ 
Mimico Avė. kampas) TORONTE. 7.30 v.Y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psl.

merginos Toronte švenčia Jonines Fot. J. Ligers.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i/
i

6

6



hamilton
................................................................................. ...........................

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

KOOPERATYVAS

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

TALKA

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 12%
term, depoz. I m. 14%% 
term, depoz 3 m. 13% 
reg. pensijų fondo 14% 
90 dieno depozitus 14’/4%

DARPO VALANDOS' p i rmod ieni eni ai 

penkl<itierioir nuo 10 iki 7 vol. še i 

L i cpcs — r ugp»uė ic nūn. Šeštadieniai

st. Catharines
• lr šiemet 11 Folk Arts" 
Festivalyje lietuviai pasiro - 
dė labai gražiai, Bendruo - 
menei Iškvietus programai 
Toronto "Gintaro" Ansamblį, 
nustebinusį lūžtančią kita - 
taučiais salę lietuviškųjų 
šokių žvalumu ir jaunatvišku 
entuziazmu. Puiki buvo tau
tinių dirbinių parodėlė, bei 
geras ir sumanus visos pro
gramos pravedi mas. Pavyz
dingai visur atrodė ir savo 
užduotį atliko šių metų 
"Miss Lithuanian Communi - 
ty" - dar labai jauna,graži 
Rasa Zubrickaitėo

• Gražiai, buvo paminėtos 
MOTINOS bei TĖVO dienos 
iškilmingose pamaldose už 
kenčiančią Lietuvą, dalyvau
jant dideliam skaičiui tau
tiečių iš viso Niagaros kraš
to.

e Pavergtu Tautu Organiza
cijos pastarajame susi rinki- 
me Brock Universiteto pro
fesorius Victor Fic' padarė 
platų politinį pranešimą apie 
naują priešsovietinę bangą , 
kylančią visame pasaulyje . 
Niekas nebenori sovietų, nė 
jų amžihos melo propagan
dos.

• Dirželio Tragedija pami
nėta iškilmingomis pamal
domis,dalyvaujant organiza
cijų vėliavoms,padedant gė
lių ant Laisvės Paminklo , 
pagerbiant 18 metų Sibire 
iškentėjusią O ną Šukienę, 

e Vietinis dailininkas Algi
mantas Zubrįckas buvo su - 
ruošęs savo kūrinių parodą 
Toronte. Jis yra dailės mė
gėjas, bet šia proga nerei
kėtų pamiršti, kad yra daug 
pasaulinio masto dailininkų , 
įskaitant ir mūsų M.K . 
Čiurlionį, kurie buvo irgi tik 
šio meno mėgėjai.Paprastai 
tiksliausiai dailininką įver - 
tina tildai praėjęs laikas. 
Linkime gabiam Algimantui 
Zubrickui žengti ir toliau 
pasirinktu meno keliu.

3 $1.50
Hour
Service

SKAMBINKIT: 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

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

N< nokoma gyvybei ir o«m. potkolif drauda. 
Nemokomoj pilnos žekių pofornavimos.

, —ketvirtadi^ni ni s nuo 10 iki 5 vai. 

tadioniais nuo 9 iki 12 vol.

; uidoryta.

• M.S. Šetkų vasarnamyje , 
esančiame Nįagara-On-The - 
Lake miestelyje, kelias die 
nas praleido dr„ A. Baltruke - 
nas su žmona iš Floridos.
• Vertas moralinės para- 
mos veikėjas - Hamiltono 
SLA organizacijos ilgametis 
pirmininkas santkatarinietis 
Juo.zas Sarapnickas.

Jis kasmet ruošia Kuopos 
gegužines ne tik skatinda
mas lietuvybės veiklą bet ir 
įamžinant vardus lietuvių 
veikėjų, nukentėjusių nuo 
žmogžudiškos sovietų ran
kos. Tokios rūšies gegužinė 
įvyks ir šiemet.Programoje 
pasirodys palengva garsė
jantis Hamiltono Senjorų 
Choras, vadovaujamas Al
fonso Juozapa vi čiaus. Šios 
rūšies veikla negalėtų nesu
silaukti širdingiausios visų 
lietuvių paramos. Kor.

bndon,ont.
PAMINĖTAS TRAGIŠKASIS 

BIRŽELIS
Pabaltiečiai išeiviai Lo-.i- 

done baisiuosius 1941 metų bir
želinius trėmimus šiemet pa
minėjo išskirtinėse aplinky 
bėse birželio 13 d. — sekma
dienį.

Gausiai susirinkusiems pa- 
baltiečiams išeiviams nuošir
džiai solidarizavo kitų Euro
pos tautų išeivių organizaci
jos. Prie Londono Victoria 
parke laisvės kovotojams pa
minklo šalia paoaltiečiųatėjo 
su vėliavomis ukrainiečiai , 
vengrai ir pirmą kartą lenkai 
su solidarumo plakatais.

Minėjimų ceremonijų pra
vedė j a buvo jauna, Kanadoje 
jau gimusi, lietuvaitė — aka
deminė Rita MIŠKINYTĖ.

Minėjimą pradedant užėjo 
staiga smarki ir su ledais 
audrai tačiau liekas nuo pa
minimo nepasitraukė. Ritą 
Miškinytę gana lengva — juo
da suknele apsirengusią, lie
tus kiaurai perlijo, tačiau ji 
gerai ir jautriai kalbėdama 
minėjimą vedė sumaniai ir 
energingai. Vengrų išeivių 
(po 1956 m.) kunigas Mildos 
MOLNAR, jėzuitas visai ne- 

iMm imi

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant 

kreipė jokio dėmesio į smar
kų lietų. Jo malda už miru
sius ir kenčiančiustremtinius 
aidėjo kaip graudi rauda. Visi 
si stebėjome sumirkusį (nors 
po lietsargiu) Kanados Fede
ralinio Parlamento narį JacK 
BURGHARDT, energingai ir 
su pilnu įsijautimu kalbanti 
api e pavergt ų pa balti eči ų trem
tinių tragediją. Su nemažes
ne užuojauta ir pa ba) liečiu už
uojauta kalbėjo ir Lo idono dis- 
trikto Žmogaus Teisių lygos 
pirmininkas dr. E. ROSLYSKY

Minėjiman vėliavas veik iš
imtinai atnešė jaunimas- Aud- 
ra jų nė kiek nebaįdė. Jie ra
miai stovėjo vėjui vėliavas 
draikant, kai buvo dedamas 
prie paminklo gėlių vainikas 
klausėsi kalbėtojų, kai tie ap
tarė tremtinių kančias ir pa- 
baltiečių ryžtą bei kovą už 
laisvę. Juk žmogaus ryžtą ko
vojant už laisvę neatgraso jo
kios gamtinės audros

Londono FREE PRESS dien
raštis įdėję minėjimo nuotrau
kas. Čia'pridedama lietuvių 
vėliavininkų nuotrauka. Skau
tukai — vilkiukai ir tautiniais 
drabužiais vilkines mergaitės 
stebi audrą ir publiką.

Tautų pavergimas turi baig
tis '■ Laisvė visoms tautoms 
ir žmonėms vienodai ir neda
lomai priklauso !

Londono lietuviai 1941 metų 
trėmimų dienas susi kaupę pa
minėjo dar ir savo bažnyčio - 
je. Km/, Ig Mikalauskas 
pas aKė pi 1 n ą j au t ri ų žo dž i ų pa - 
mokslą. Per mišias choras 
didingai pagiedojo giesmę "Nu
liūdo kapais apsiklojus Tėvy
nė", o solistė Irena ČĖRNIF - 
NĖ pamilai ir įsijautimu per
davė GOUNOD "O Divine Re- 
demer", kuris dažnam ir su
jaudintam klausytoju, išspau
dė akyse ašaras...

Liudas D a m u l i s

NAUJAS KAPAS
Š. m. birželio mėn. 12 d. 

Thunder Bay, Ont, mieste, 
staiga ir netikėtai mirė tik 
34 metų sulaukusi Joana Pau- 
lionytė, buvusi londoniškė - 
Birželio 16 d. palaidota Šv. 
Jono lietuvių kapinėseToron- 
te.

Velionė buvo baigusi Otta - 
vos universitete med. fakul
tetą ir gavusi medicinos se
sers diplomą. Daugiau kaip 
1O metų dirbo Thunder Bay 
neišsivysčiusių bei paliegu 
sių vaikų skyriuje, kuris yra 
EastEr SEaL org. žinioje ,

Josios tėvas miręs Londo
ne prieš 13 metų, buvo iškilus 
skautų vadovas ir Rajono Va
deiva - s- Zigmas Paulioms.

Nuliūdime liko motina Ele
na Paulionienė, ; gyvenanti 
Londone ir brolis Pa u'i o - 
nis, gyvenantis Hamiltone.

Tebūnie skautei ir akade- 
mikei lengva Kanados žeme
lė- v. s. L. E-tas

edmaitorr
MOTINOS DIENA

Gegužės 20 d. vietos LB 
Valdyba suruošė Motinos Die
nos minėjimą. Minėjimą ati
darė B-nės pirmininkė N. Ka- 
rosaitė. Trumpu žodžiu pa—

miero parapijos Komitetas Sveikiname 

1449 St. Alexander St, Suite 209, Mayor Bldg, 
SUTAUPYKITE NUO $ 500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI,.

TeL 845 -2912 embassy fur

G U Y
RICHARD 
iW©Ff H---- COU VftKVn

7725 Georoe LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD . 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. D arba% atl i ek a sąžiningai Ir
prieinamomis kainomis# N amų stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

7 psi.

MONTREALIO ATEITININKAI RENGIA

JAUNIMO
STOVYKLĄ

š.m LIEPOS 25-31 d.d.
LACSYLVERE, St. DON AT , Que.

BALTIJOS STOVYKLAVIETĖJE
• Kviečiamas jaunimas 13 — 18 metų amžiaus 
e įdomi lietuviška programa, iškyla
» Kapelionas — Tėv. J. ARANAHSKAS, S.J.
© Stovyklos kaina vienam asmeniui $75,00

Registracijai kreiptis, i :

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

sveikinusi visas motinėles ir 
visus atvykusius, tęsė trum
pą, bet gerai paruoštą pro - 
gramą. E. pcrcovičienė, Ch. 
Ardytė ir N. Karosaitė gra
žiai padainavo keletą dainelių, 
pritariant akordeonistui T. 
T i'i škai.

Vėliau luinos Gasiunaitės 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė sušoko tris tautinius 
šokius.. Trumpa, bet gražiai 
išpildyta programa visus ma
loniai nuteikė ir pradžiugino 
jaunimo gražiu noru dirbti.

Po programos, pavakario - 
mavę ir pasistiprinę, links - 
mai pasišoko netik jaunimas, 
bet ir senimas.

A A PAULINA VARNAITE- 
LELESKIENĖ

Gegužės 25 d. iŠ ryto mus 
pasiekė žinia, kad mirė Pau
lina Lelėskienė. Mirė sulau
kusi 83 metus, General ligo
ninėje. Giliam liūdesy liks, 
jos mylimas vyras Vladas, 
sūnus Cesicris su žmona, 
ąnūųė su vyru ir anūkas,

Paulina atvyko j Kanadą su 
sūneliu 1928 m, rudenį, pas 
jau seniau atvykusi vyrą į 
Edmontoną, kur ir išgyveno 
iki pat mirties,

Po II-jo Pasaulinio Karo , 
atvykus -naujiems ateivi antis 
Paulina ir Vladas nevienam 

ką, ir visur stengėsi jiems 
padėti. Kartu Įsijungė lietu-' 
vybės darbuose. Abu suvyru 
daug padėjo prie Lietuvių Na
mų statybos ir yra tų namų, 
akcininkai. Vlado Leleskio 
rankomis pastatytas altorius 
ir šiandien puošia mūsų kop
lytėlę.

Paulina visuomet buvo links
ma. energinga, visiems malo - 
nl ir gera- Ilgai stengėsi nepa- nant Edmontone, du vaKarus 

vežė jiems Komuniją; Pauli
na vis dėkodavo už aplanky
mą lietuvio kunigo.

Visi mes mylėjom ir ger -

siduotl senatvei ir. būdama 
jau pensijoje, dar lOmetų dir
bo "Army Navy" krautuvėje.

Paskuti alus penkis metus 
jau negalavo, kankinama .vė
žio ligos. Stropiai ją globojo 
ir rūpinosi jos vyras' Vladas 
ir sūnaus šeima. Pats Via- 
das Lėlės kis, būdamas vyres
nis už ją ir pats patikęs ją ne 
galuojančią namie, turėjo at
sigulti į ligoninę operacijai.

Arba skambinti:

MONTREALIO ATEITININKAI

Pauliui MALISKAI
TeL:(514) 488-8528

RUGP1ŪCIO 8 d. SEKMADIENI
19
13

UŽUOJAUTA t

Vilniaus Krašto lietuviui, nepailstančiam dėl Lietuvos 
laisvės kovotojui

A. A. Silvestrui JOKUBILIUI

i Anapili iškeliavus, jo giminėms bei artimiesiems 
prieteliams reiškiu nuoširdžia užuojauta, o ypatingai 
giliai užjaučiu jo žmonat,, mano buvusia mokytoja^, 
ELENA< STACYTĘ-JOKUBILIENE jos skausmingo 
liūdesio valandose - Juozas DILYS

St. Catharines, Ont-

LIEPOS MEN. 25 d. SEKMADIENI

Mindaugo Šauliu Kuopa kviečia

F, SKRUIBIO VASARVIETĖJE

Pamaldas atlaikys Tėv- J. KUBILIUS, S.J.

. Muzika ’Loterija

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

L,K- Mindaugo Kuopos Valdyba

Ruošiama ’’NIDOS” Klubo

GEGUŽINĖ
F. SKRUIBIO VASARVIETEJE

GI

GI

po pamaldų
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HĮ e Pamaldos
(ai • Laivo krikštynos
® • Muzika , Loterija
BĮ VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI
GI
GI "Nidos" Klubo Valdyba
E)
EBIšlSSIšISGalšlšElšEEiHElsEšEBElšIšSESISBISIšIšlSElHlš
Sustiprėjęs, vėl tęsė savo gi >- šaukia susirinkimą salėje, 
bą iki pat jos mirties.

Tėvui Pauliui Baltakiui bū -
JUOZAS ŠIAUČIULIS
LAIMĖJO PREMIJĄ

Atstovaudamas RŪTOS 
Klubą, J.Siaučiulis patiekė 
medžio mozaikos darbą -

bėm mūsų mielą Pauliną Le- 
leskienę ir ilgai ji liks gyva 
mūsų širdyse.

F. Karo šienė

montreal
» Kitą sekmadienį S v. Kaži-

A V Madoną- Už jį jis ga
vo 2-ją premiją.. Kitos dvi 
premijos paskirtos prancū
zėms, Parodoje dalyvavo į- 
vairių tautybių 60 rinktinių 
pensininkų klubų.

QuebeC’o provincijoje yra 
apie 700 pensini nitų klubų.

7

7



REIKETU TESTI TRADICIJAc

Kaip dar neseniai, at- 
rodo, lyg vakar, gausiai su
sirinkdavome į gegužines. 
Kur ir kas jas beruošdavo- 
o ypač į "NL"laikraščio ge
gužines suvažiuodavo daug 
žmonių. Jos buvo pradėtos 
rengti F.Skruibio vasarvie
tėje. Čia, beveik pusiauke
lėje tarp Ottawos, labai gra
žioje gamtos aplinkoje, at
vykdavo ir ottavziškių lietur- 
vių. Visi kartu maloniai 
praleisdavome laiką vasaros 
sekmadienio popietę.
Tad- kodėl negalėtume tęsti 
tą tradiciją? Juk ir dabar 
malonu būtų susitikti, vie
niems su kitais gamtoje, 
prisiminti ir jaunesniųjų 
dienų čia praleistas valan - 
das. Sustiprinę valią- pasi
ryžtame atvykti-tiek senes
ni, tiek jaunesni - VISI pas 
F.Skraibį, LIEPOS 11 d. , 
-sekmadienL

"NL" laikraščio leidėjai' 
būsime pasiruošę visus su
tikti ir deramai pasitarnau
ti jūsų malonumui. Kas no - 
rėš- galės apsieiti su savo 
atsivežtais kad ir gėrimais. 
Pasidžiaugsime visi kartu 
saulėje ar šimtmetinio ą.- 
žuolo pavėsyje, grojant Au
gustino Kalvaičio muzikai . 
Susirinkime- vasara juk to - 
kia trumpa.

"NL"Spaudos Bendrovės 
y Valdyba
SUSIDOMĖJO ETNINIU 
GRUPIU SPAUDA

Biblioteųue Nationale
Quebec buvo sušaukusi etni
nių grupių spaudos atstovus. 
Montrealyje yra 49 etninės 
grupės, kurios leidžia savo 
laikraščius arba biuletenius.

Kataloge pažymėta, kad 
lietuviai leidžia:"Nepriklau- 
somą Lietuvą", "Lietuvos 
Pajūrį", "Liepnsą" ir biule-

tenį "Aušros Vartai". Lat
viai išleidžia 4,estai 1, uk
rainiečiai 25, o žydai 60. Iš 
visų tautybių susidaro virš 
poros šimtų.

Biblioteka norėtų gauti šių 
leidinių po du egzempliorius. 
Vienas eitų į istorinį archy - 
vą, kitas būtų prieinamas 
publikai. Planuojama etninių 
grupių savaitė kiekvienais 
metais kovo 1-5 d. d.

Skamba neblogai, tačiau 
už tuos prašomus leidinius 
nesiūloma atsilyginti, kaip 
kad daroma oficialiųjų bib
liotekų. O tarnautojai tokiai 
etninei medžiagai tvarkyti 
yra samdomi. Atrodo savo
tiškai . o .
IS LONGUEUIL PADANGĖS

Vlado ir Elenos MAŽIO- 
NYTĖS-JONUŠAUSKU du sū
nūs baigė loyola Universi - 
tetą; PAUI TUS-Civil Ingene- 
ering, ALGIS-Sporto srityje!

Priąš du metus, vyresny-i 
sis sūnus VYTAS yra baigęs 
miškininkystės mokslus 
Fridrichton Universitete , 
vedė vietinę mergaitę iršiuft 
metu gavo darbą Ottawoje, 
miškų departamente. M.

da

PRANEŠIMAS
Pranešu mieliesiems skai

tytojams, kad IK Mindaugo 
Sauhų Kuopos biblioteka bus 
atidaryta ir vasaros metu.

Taip pat pranešu, kad bib
liotekoje yra gauta papildo
mai naujų knygų. Ta pačia 
proga primenu: biblioteka 
atidaryta kiekvieną sekma
dienį nuo 10:30 iki 12:30.

Visi skaitytojai bus mielai 
aptarnauti.

Alde na Sutkaitienė

• TAUTERASIp.su žmona, 
iš St. Catharines aplankė 
Montreal}, svečiavosi J.ir 
M.Adomaičių šeimoje.

• K.OTTO iš Toronto lan
kėsi sūnaus R.Otto šeimoje

DR. J.MALIŠKA
dantų, gydytojas 

114 0 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu.: 4 8 8 — 85 2 8

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTĮ.; gydytoj a 

1410 G u3 St. 
Suite 11 — 12 Montreal P.Q. 
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7 — 96 8 1

I

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE

Atidaryto kasdien nuo 9 o. tn iki I0 
Šeštadieniais’: nuo 9 a» m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. nu
GREITAS', NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P.Q.
Tel: 366-974 2 ir 365-0 505

Raimondas dažnai paly-'

Dr.A.S. POPIERAITIS

ADVOKATAS

|| TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
3 I ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI,

P. Q.
Tel : ( 5 14) 87 1- 1430.

5 0 Du Do ta tti n e, 
Res. Te 1 :

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
n e Perto t, Que, H7V5V6 

453-9 14 2

ADVOKATAS

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

4 701 Bannunfyne, Verdun (k am p as 2—n d Av ) , Que. K4G 1 E6 
Tel. Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

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

<68 Notre Dome St. E. , Suite 205 
Tel: 366 —206 3 h 866 -2064.

B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sh e r b r o o k St.W. 
Suite 215, Montreal, P. Q. Tel. 9 3 1-40 24

GURECKAS
MENAGER

a

ft c

ADVOK AT AS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. . b.c.l

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

in

NOTARAS

J. BERNOTAS

8 psi.

KVIEČIAME VISUS MONTREALIO IR APYLINKIŲ.

TAIP PAT OTTAWOS IR APYLINKIŲ. LIETUVIUS 
GEGUŽINĘ , -IŠLAIKYTI IR 

M ETŲ, TRADICI JAt
ATVYKTI L NL
TOLIAU TĄ. ILGU.

VISTA JAUKI. PRIE OTTAWOS U P E S . S ID ER I Ų.~ 
TUJLL PAVĖSYJE. ,LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI PASIRUOŠĘ 

VISUS MALONIAI S UTI KT I .. G RO S MUZIKA. VEIKS 

BARAS, LOTERIJA..
Tikimės , kad rėmėjai, kaip ir kiekvienai: 

padovanos ir s į, kart a., loterijai laimikiu.
GEGUŽINĖ ĮVYKS LIEPOS 11 d. .SEKMADIENĮ..

( žiūrėk plana,.)

metais.

Visi į 
gegužinę /

3907 A Rosemont1465 De Seve

KASOS VALANDOS

Pirm. Ar.tr. Tree. 9 - 3 ------------

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

P. Q.

. P. Skruibi s

D.del.s

MONTREAL. QUEBEC
TĖL 288-9646

Siuvu »r parduodu

Liepos 11 diena, sekmadienį F. SKRUIBIO vasarvietėje, 
HAUKESBŪRY PoiMe For»Un*.

Member

DANPAR
n ( TORI A

VI NCAS
Raimondas Filipavičius- Ray Filip

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS ?

Foto M. L. S.
S1ST EM A

Bus: 482-3460
ROS. 767-4690

AVI St f J L 4 0 9
113 Z 2 M 9

Po inte
F ortun*

I ietovė pasiekiama
Sitiojant i_ Ottawa.' Prava- _
•; avus Ki gaud iSsuktri P oin te Fortune t~~ .-------■
o privažiavus 17 kelią, tučtuojau iŠsuk-y*17 -20-40 
ti / lietinę, link Pointe Fortune. ,

\uo Ottawos važiuoiant i Montrealį -
tSsukti Fast Fortune ir paupiu pietų ų 
kryptimi važiuoti iki F, SKRUIBIO.

nonrfĮEfiL

LIETUVIS POETAS MULTIMEDIA VAKARE
Savo PLURIEL vakarais 

pasižymėjęs jaunas lietuvis 
poetas Raimondas Filipavi - 
čius- Ray Filip - LIEPOS 
3 d., ŠEŠTADIENĮ, skaitys 
savo poemas CBC radijo 
stotyje, 1 vai.p.p. Progra - 
ma vadinasi "Spot Light". 
Paremsi me savo tautietį,pa
siklausydami programos ir 
paskambindami į radijo stotį

Tos pačios dienos VAKARE, d i gitara poezijos posmus.

97 St. Catharine E., Klube 
Zoobar nao « vai. v. vyks 
nuolatinė programa,dalyvau
jant šokėjai,pantomimos šo
kėjui, rodomos filmos, rock 
grupės programa ir poezijos 
skaitymas. Šioje multi-ko n - 
certinėje programoje daly - 
vaus ir Ray Filip-Filipavičius.

gI? 
t 
c

-& 
c 
& 
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&

BALTIJOS STOVYKLAVIETĖS NAUJAS KOMITETAS

IR DARBAI 
Gi ntaras

Kaip jau buvo minėta "NL" 
ft 25 nr., vykdomas BALTIJOS

Stovyklavietės remontas.
Berniukų barakų-namelių 

laiptai naujai atstatyti bir
želio 13 d. Į talką buvo nu - 
vykę Romas Otto, Gytis Va - 
zalinskas, Gintaras Brikis, 
Danielius Matiška ir Rimas 
Piečaitis. Tą savaitgalį bu
vo užsakyta medžiaga ir ki
tiems remontams. „

Savaitgalį po to, birželio
19 d., vyko toliau remontai ir 
bendras stovyklavietės pa
ruošimas vasaros sezono 
naudojimui. Nauji langai iš 
"plexi-glass", viso 16, buvo 
įdėti, naujas merginoms bal
konas, įvestos vandens žar - 

ft nos, perplautos visos lėkštės, 
Š išvalyti barakai ir virtuvė, 
ft Talkoje dalyvavo Romas 
ft Otto,Gintaras Brikis,Ginta-

Nagys 
ras Nagys, Linas Piečaitis 
Rimas Piečaitis, Linas Staš
kevičius, Juozas Jonelis, Jo
nas Brikis, Alfredas Pali- 
šaitis, Gediminas Muraus
kas. Dėkojame visiems, ku
rie prisidėjo ’.
ŠIOS VASAROS STOVYKLOS 
KAI ENDORIUS:
LIEPOS 2- 11 d.d.- vengrų 
skautų stovykla,
LIEPOS 17,18 d. d. -Sperry/ 
Uni vac Kompanijos piknikas 
LIEPOS 24-31 d.d.-Jaunimo 
Stovykla
LIEPOS 31-RUGPIŪČIO 8 d. d.
- Skautų stovykla 
RUGPIŪČIO 14 d. - Daniel 
Gacceaux vestuvių priėmimas 
RUGPIŪČIO 21 d.-REGATA

Dėl papildomų žinių skam
binkite: Romui Otto-365-1778 
Gintarui Brikiui-747-4392 
Gintarui Nagi ui - 366- 1611.

APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

DUODA PASKOLAS:MOKA UŽ:

Term, indėlius 1 m..........15 %
Certifikatus ................... .15.5 %
Spec. Taupom, s—tas.j 13 %
Taupymo s—tas  ..........>1
su apdrauda iki S 2.03(J
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $20,000 ir daugiau
Čekiu s—tas ............. ;....6 %

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,900

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC. 
i

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

REALTIES CORP.

PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
investacijos JAV ir Kanados provincijose'

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

am

Albertas NORKELlŪNAS, B.A. C.S.£., LB.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 351h Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL, 7 2 7 - 3 120 Komų 376 - 37 8 1

C. I. •.
GAISRAS * AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBt • GYVYBt 

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

Komercinio pr'n ataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas 

entūra veikia nuo 1 945 [n.

LEONAS
SALES

montreol west
automobile

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

PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu Leo GURECKAS

GM

muu Montreal weft automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8

TAUTERASIp.su
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