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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

ERDVĖLAIVIS COLUMBIA 
GRĮŽO KETVIRTA KARTĄ

JA V-ių nepriklausomybės 
šventės dieną, liepos 4-tąją, 
pasitiktas paties prezidento 
Reagan’o ir tūkstančių džiū
gaujančių amerikiečių erd
vėlaivis COLUMBIA, ap
skriejęs 4.7OO.OOO km 
erdvėje, sėkmingai nusileido 
Kalifornijoje,Edwards avia
cijos bazėje. Ketvirtoji erd
vėlaivio kelionė buvo beveik 
be kliaudžių ir atliko keletą 
slaptų karinių uždavinių.

Š.m. lapkričio mėn.pra
sidės reguliarios erdvėlai - 
vių kelionės erdvėn. Jie nu - 
neš ir paleis į orbitas ko
munikacijos satelitus, kari
nius stebėjimo įtaisus ir 1.1. 
Iš viso tokių pakylančių ir 
grįžtančių erdvėlaivių pla
nuojama pastatyti keturi. Jų 
kaina viršys 1O milijardų 
dolerių.

Paskutiniosios erdvėlai
vio kelionės pilotas buvo 
Mattingly ir jo pavaduotojas 
Hartsfield.

Sovietų spauda leidžia pik
tus komentarus pabrėždama, 
kad numatyta Amerikos erd
vės programa skiriama ka - 
rinio ginklavimosi reikalam. 
Washingtone to nepaneigia , 
bet primena, kad sovietų 
erdvės programa jau seniai 
skirta kariniams reikalams 
ir todėl Amerika priversta 
susirūpinti. >

Sovietai jau išbandė spe
cialias raketas, kuriomis 
galima sunaikinti erdvės 
satelitus ir pakilusias erdj- 
vėn raketas.

LENKIJOS EKONOMINIS 
GYVENIMAS NEGERĖJA

Lenkijos Seimas išklausė 
visą eilę nelinksmų prane - 
Šimų: ” Nežiūrint politinės 
vadovybės, vyriausybės ir 
visuomenės koncentruotų pa
stangų, recesija nebuvo su
stabdyta”, -pranešė planavi
mo komisijos p-kas Z.Ger- 
tych. Produkcija yra 6% že
mesnė negu praeitais metais 
per tokį pat laikotarpį.

M. Moczar stipriai prie
kaištavo vyresniųjų tarnau
tojų grupėms, kurios nepa
jėgė įvykdyti vyriausybės 
nustatytą ekonominę progra
mą. Lenkijos industrija 
kenčia dėl blogos organiza - 
cijos, nerūpestingo darbo ir 
eikvojimo”.

Paskutiniais keliais me
tais Lenkijos ekonomija la
bai nukentėjo, nes 1970-ųjų 
dešimtmetį, pasiskolinus iš 
Vakarų pinigų, ekonominis 
gyvenimas staigiai pakilo . 
Bėda, tačiau, kad investavi
mai nesukūrė tiek svajoja - 
mo eksporto, ir netrukus bu
vo prisigaminta 27 biL skolų 
užsienyje.

Dabar maistas Lenkijoje 
yra toks brangus, kad 30% 
normų kortelių lieka neiš
pirktos.

MIRĖ DOMININKONU 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Prezidentas Antonio Guz
man, įgyvendinęs daugelį re
formų Dominikonų Respub
likoje, buvo rastas negyvas 
su kulkos žaizda galvoje .O - 
ficiali valstybės žinių agen
tūra teigia, kad prezidentas 
persišovė netyčia, valyda - 
mas savo revolverį.Tačiau 
amerikiečių tarpe kalbama, 
kad jis nusižudęs, nes buvo 
rastas negyvąs vonioje.

Prezidento pareigas per
ėmė viceprezidentas Jacobo 
Majluta, 4« m.amžiaus. Jis 
pažadėjo, kad perleis prezi
dento pareigas nedelsdamas 
naujai išrinktam prezidentui 
Salvador Jorge Blanco.Pas
tarasis neseniai laimėjo rin
kimus ir yra tos pačios par
tijos narys, kaip Guzman.

Antonio Guzman buvo su
laukęs 71 metų amžiaus ir 
nebe kandi datavo. Jeigu Guz
man būtų pats perdavęs pa
reigas naujajam prezidentui, 
jis būtų buvęs pirmas Domi
nikonų respublikos prezi - 
dentas savo valia ir pagal 
įstatymus perleidęs valdžią 
tos šalies istorijoje.

KARAS NARKOTIKAMS
Pre z. Reagan* as sušaukė 

į pasitarimą 30 departa - 
mentų ir valdžios agentū
rų atstovus, ragindamas mo
bilizuoti visas jėgas kovai 
prieš narokotikų vartojimą , 
ypač jaunimo tarpe.

JAUNASIS PRINCAS 
PAVADINTAS

Didž. Britanijos sosto į - 
pėdini© princo Charles ir jo 
jaunos žmonos Dianos pir
magimis sūnelis pavadintas 
William Arthur Philip Louis 
vardais. Trumpiau jis bus 
žinomas kaip Prince Will
iam of Wales. Po savo 
tėvo, jis yra sekantis Bri
tanijos sosto paveldėtojas. 
Jeigu kada nors taps Brita
nijos karaliumi-bus tituluo
jamas William’u Penktuoju.

PRANCŪZIJOS SUSISIEKIMO 
MINISTERS MONTREALYJE

Prancūzijos susisiekimo 
ministeris Charles Fiter- 
man lankėsi Montrealyje , 
pakviestas Montrealio mies
to mero Jean Drapeąu. Me
ras tarėsi dėl savo senos 
svajonės/o jam jų netrūks - 
ta,tik visos brangiai kainuo
ja. . .ir ne pagal kišenę/įgy- 
vendinimo. Jis nori pasta - 
tyti labai greito susisiekimo 
/TGV-train ą grande vitessc/ 
geležinkelio liniją tarp Mi-

Erdvėlaivis ’’Columbia”
rabelle aerodromo Mont- niui su asmeniu nuo 1983 m. 
realio ir New Yorko. Tokiu kalbėti tik prancūziškai.Šią 
būdu, jo nuomone, būtų išgel- nesąmonę prašoma panaikin- 
bėtas šis pustuštis ir,atrodo, *ti.
per anksti ir bereikalingai
pastatytas aerodromas. Fi- 5/ * angliškas mokyklas tu 
termai tarėsi taip pat ir su rl būti ^idjiama stoti vi- 
federalinės vyriausybės mi- siems angliškai kalbantiems

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.

ni eteriais.
Jis yra vienas iš keturi, 

Prancūzijos komunistų par
tijos atstovų socialisto pre
zidento Francois Mitterand 
kabi nete.
ALLIANCE QUEBEC VĖL 
KREIPĖSI Į LEVESQUE 
DĖL ANGLIŠKAI 
KALBANČIŲJŲ TEISIU

Alliance Quebec sąjūdis , 
įsteigtas ginti teises angliš
kai kalbančių šios provinci
jos gyventojų, vėl susitiko 
su premjeru Levesqu'e ir 
jam įteikė šiuos skundus bei 
reikalavimus:
1/ Numatomoji mokyklų re
forma visai panaikintų ang
liškųjų mokyklų tinklą bei 
administraciją už Montrea
lio miesto ribų.
2/ Visos iškabos turėtų bū
ti parašytos abejomis ofici
aliomis Kanados kalbomis.
3/ Prancūzų kalbos egzami
nai, kurie privalomi tik ne 
prancūzų kilmės asmenims 
turėtų būti panaikinti arba 
taikomi visiems tokių profe
sijų atstovams.
4/ Įstatymas Nr.lOl verčia 
ir visas angliškas instituci
jas tarpusavyje ir net asme-

VENĖZUELOS LIETUVIAI LAIMĖJO PREMIJA^

ITI-iame Tautinių Šokių Festivalyje Venezuelos Lie
tu vių^Jaunimo Sąjungos Tautinių Šokių Grupė laimėjo 
TREČIĄ vietą. Visos grupės, o jų buvo 17 - buvo labai 
gerai pasiruošusios. Pirmąją vietą laimėjo Asturias šo
kėjai, antrąją - kataliniečiai. Aras Mažeika vadovavo lie
tuvių grupei, kuri laimėjo premiją už sušoktą "Gyvatarą”. 
Festivalyje dalyvavo latviai, Canarų salų šokėjai, kroatai, 
galai, vengrai,graikai,portugalai, meksikiečiai,italai,bas
kai, kolumbiečiai, ukrainiečiai , luzitaniečiai ir venezue- 
liečiai.

PRANEŠA ALTA!
PASITARIMAS SU KITATAUČIAIS REDAKTORIAIS

Amerikos Lietuvių Tarybos suorganizuoti pietūs ir 
pasitarimas su etninių grupių redaktoriais gegužės 5 d. 
praėjo labai sėkmingai, dalyvaujant ukrainiečiams, če - 
kams, lenkams.

PRANEŠA ELTAI
MASKVA BIJO VYSKUPO STEPONAVIČIAUS PASKELBIMO 
KARDINOLU

Iš LKB Kronikos (50 nr., 1981. XII. 8) sužinome, kad per
nai Lietuvoje labai bijotasi, jog Maskvai pavyks pravesti 
tris "patikimus” vyskupus, tačiau Vatikanas atsisakęs juos 
patvirtinti. Šių metų balandžio mėnesį Vatikane vėl lankėsi 
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, vyskupas Liud
vikas Povilionis, kurio vizitas, greičiausia, buvo susijęs 
su naujų vyskupų skyrimo klausimu.

Šią temą Romoje italų kalba leidžiamos ELTA-Press ko
vo numeryje įdomiai gvildena biuletenio redaktorius prel. 
Vincas Mincevičius. Anot jo, didžiausia kliūtis naujų vysku
pų paskyrimui yra vyskupas Julijonas Steponavičius, kurį 
daugelis iaiko Popiežiaus paskirtu kardinolu "in pectore". 
Toji Sovietų persekiojama ir į provinciją ištremta ypatin
gos reikšmės asmenybė yra tapusi "šviesos žiburiu"tikin
tiesiems ir netikintiesiems lietuviams. Kai netprovoslavų 
bažnyčia žavisi vyskupu Steponavičiumi ir prašo jo patari
mų, Kremlius paprastai bijo, kad jo viešai nepaskelbtų 
kardinolu.

Todėl, rašo ELTA-Press, Vyskupas Povilionis atsidūrė 
"tarp kūjo ir priekalo". Pernai spalio mėnesį jis jau buvo 
beveik išsprendęs savo uždavinį — sugražinti į pareigas 
tremtinius vyskupus Steponavičių ir Sladkevičių, už tai pa
skiriant tris Maskvos remiamus vyskupus — bet pasitari — 
mai staiga nutrūko ir Povilioniui te&o grįžti į Vilnių be kon
sekravimą patvirtinančių Popiežiaus raštų. Kaip aiškina 
ELTA-Press, Vatikanas staiga permatė Maskvos kombina
ciją: bematant pašventinti naujuosius vyskupus, o tik po to 
"derėtis" dėl galimo ištremtųjų vyskupų gražinimo į parei
gas. Vatikanas nenorėjęs Lietuvos Katalikų Bažnyčios pa
statyti į režiminės hierarchijos kontroliuojamos rusų sta
čiatikių padėtį. Pasak ELTA-Press, didžioji Lietuvos kuni
gų ir pasauliečių dauguma sutaria, kad geriau pasilikti be 
vyskupų, negu susilaukti tokių, kurie būtų tik valstybės par 
reigūnai.

LIETUVOS IDEOLOGAI NEPATENKINTI ATEISTINE 
PROPAGANDA

Okupuotos Lietuvos spaudoje, šalia puolamųjų ideologi
nės kontraofenzyvos" straipsnių, pasirodo vis daugiau nu
siskundimų ateistinės propagandos lygiu. Apie tai rūpesčio 
kupinu tonu L i t e r a tū r o j e ir Mene (1982. IV. 17) rašo 
Gintaras Jatkonis ("Akistatoje su religija — pastabos apie 
ateistinė kultūrą"). Jo nuomone, ateistinė žurnalistika ne
patenkinamo lygio, o ateistinės publicistikos visai nėra. 
Per penkmetį išleista 70 publicistikos knygų, bet jose, 
"deja", nerandame ateizmo temų”. Jatkonis pasigenda to
kios ateistinės figūros, kokia buvo Jonas Ragauskas, nove
lės ateistine tematika, kokias rašė Petras Cvirka ir Anta
nas Vienuolis, "nekalbant apie stambesnių žanrų kūrinius".

Autorius ragina pagilinti ir sumoderninti ateistinę pro
pagandą. Prabėgomis užsimindamas apie "sąžinės kalinius", 
bet jų nevardindamas, jis teigia, kad "ne vietinės reikšmės 
"šventosios", ir ne ekstremistai, siekiantys kankinių 
laurų, turėtų būti pagrindiniai nūdienos ateistinių raštų tai
kiniai". Jatkonis pritaria "neprincipingų” komjaunuolių nu
baudimui. " Jei komjaunuolis nusileidžia būsimos uošvės ar 
motinos reikalavimui "imti šliūbą"... Kaip rašo sąjunginė 
komjaunimo spauda^ pernai mūsų respublikoje už aktyvų da
lyvavimą religinėse apeigose su komjaunimo bilietu atsisvei
kino devyniolika jaunų neprincipingų žmonių. Autorius 
siūlo įsteigti ateizmo spec- kursą žurnalistikos specia
lybės studentams,kasmetinį Žurnalistų Sąjungos skelbi
mą geriausio publicistinio .kūrinio ateistine tema konkur
są ir 1.1.

asmemms šioje provincijoje. 
6/ Daugiau ne prancūzų kil
mės asmenų turėtų būti pri
imti Į valdiškas tarnybas 
provincijos žynybose.

Šiuo metu tėra apie 5%to - 
kių asmenų, nors angliškai 
kalbančiųjų mažuma Que- 
bec’e siekia 20%.

R. Levesque pažadėjo tik 
raštu atsakytu į šiuos nusis
kundimus bei pastabas rug - 
sėjo mėnesį.

PAAIŠKĖJO CHARON 
VAGYSTĖS BENDRAS ' k

Quebec’o Liberalų Parti - 
jai neatlaidžiai reikalaujant, 
pagaliau paskelbta pavardė 
asmens/anksčiau buvo rašo
ma, kad jisai sakėsi esąs 
Charron’o asmeninis saugas^ 
kuris bandė iš pradžių gra - 
sinimais, o vėliau panaudo
damas fizinę jėgą sutrukdyti 
Eaton’o krautuvės detekty
vams suimti buvusį pro vi n - 
cijos parlamento pirmininką 
Claude Charron. Tai 29 m. 
Drummondville gyventojas , 
Jean - Luc Gauthier, kurio 
teismo data nustatyta š. m. 
rugpiūčio mėn. 5 d.
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L ž Lietuvos išlaisvinime^! Už ištikimybę. Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ.
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KAS NUŽUDĖ KETURIS KOMUNARUS ?
IŠ V Y T I S Nr. 6

/LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA/•
Šių metų/1979 m, Red./ gruodyje sukanka 54 metai 

nuo taip vadinamo fašistinio perversmo lietuvoje ir nuo 
keturių komunarų sušaudymo. Istorikai tvirtina, kad 

' gruodžio 17-tosios perversmo organizatoriai buvo tik 
žaisliukai tarptautinių jėgų rankose. Pagrindiniu pervers 
mo inspiratoriumi laikomas Josifas Stalinas.

Lenkija siekė prisijungti ne tik Vilniaus kraštą, bet 
kartu ir visą Lietuvą. Kai ji pasiųlė sudaryti Lenkijos ir 
Pabaltijo kraštų karinį antitarybinį paktą, Lietuvos vy
riausybė, protestuodama prieš Vilniaus okupaciją atsisa- 

. kė sėsti kartu su Lenkija už derybų stalo. Lenkų politi - 
kai nekartą svarstė planą ginklu priversti paklusti "nesu
kalbamą" kaimynę. Ginkluotos intervencijos pavojus ypač 
padidėjo 1926 m. gegužyje, kai Pilsudskis įvykdė karinį 
perversmą, o Lietuvoje kairiosios partijos laimėjo sei
mo rinkimus. Po rinkimų, amnestijos įstatymu, iš ka
lėjimų buvo i šie-sti Lietuvos komunistai, kurių tuo metu 
buvo 50 7 / kadangi to meto komumstų partijos nacionali
nė sudėtis neskelbiama, lietuviai joje, matyt, sudarė ma‘ 
žumą/. Socialdemokratai ir valstiečiai liaudininkai bu
vo priversti remtis tautinių mažumų balsais ir mokėti už 
tai didelėmis politinėmis nuolaidomis. Svetimtaučių mi- 

K nios, nešdamos raudonas vėliavas, komunizmo "aoašta - 
lų" portretus, dainuodamos revoliucines dainas ir šauk
damos antilietuviškus lozdngus, žygiavo Kauno gatvėmis. 
Murzini gatvės vaikėzai viešai užgauliodami Lietuvos lais 
vei ir nepriklausomybei nusipelniusius patriotus, mokslei 
vius, studentus. Esant tokiai padėčiai, Pilsudskis atvi - 
rai ėmė ruoštis Lietuvos "vadavimui" iš marksisitinės 
anarchijos. v

Susidaręs pavojus Lietuvos suverenumui baugino Sta
liną. Jis laikinai norėjo išsaugoti Lietuvos teritorinį ne- 
pri klauso mu mą.

Mažytę, kaimynų apkarpytomis sienomis Lietuvą, Sta 
linas tikėjosi kada nors sugrąžinti į "motinos Rusijos" 
glėbį. Lietuvai tapus Lenkijos provincija, jos "išvadavi
mas" taptų įmanomas tik kartų su Lenkijos okupacija . 
Šiam žingsniui nebūtų ryžęsis, kadangi už Lenkijos nuga
ros stovėjo galingi Vakarų sąjungininkai. Maskvai reikė
jo antilenkiškos orientacijos Lietuvos vyriausybės vadovo, 
sugebančio likviduoti Lietuvoje anarchiją,, sukurti politi
nį režimą, pajėgų atsispirti karinei Lenkijos intervene! - 
jai. Tam Stalinas numatė Augustiną Voldemarą. Inaugu - 
racinė premjero Voldemaro kalba neapvylė Stalino; "poli
tine prasme mums su Rusija daugiau bendrų interesų, ne
gu su Lenkija. Lenkija su Rusija niekada nebus geri drau 
gai, ir todėl mums reikia nusitverti į Rusiją. Tol, kol 
nebus išnarplioti Lietuvos ir Lenki jos. ginčai, Rusija visa
da bus Lietuvos draugas... Realiai imant, mes su Balti - 
jos kraštais negali me eiti išvien, nes šie kraštai perdaug 
orientuojasi į Lenkijos pusę. Šios valstybės bijo Rusijos,, 
ir todėl ieško sau sąjungininkų Varšuvoje. Lietuvai rusų 
pavojaus nėra vien deltos paprastos priežasties, kad 
Lietuva su Rusija neturi bendrų sienų. Jei kiltų karas 
tarp Lenkijos ir Rusijos, Lietuva liktų visai nepaliesta . 
Kitaip yra su Latvija ir Estija."/ citata iš J. Paleckis. 
"Žingsniai smėly, 1978, psl. 279./

Metams praėjus, Respublikos prezidentas A. Smeto
na pašalino Voldemarą nuo Lietuvos valstybės vairo. 1934 
m. birželio mėn. Voldemaras ginkluotos jėgos pagalba , 
mėgino sugrįžti į valdžią. Po keturių metų kalėjimo, jis 
buvo ištremtas iš Lietuvos. 1939 m. sugrįžo į tėvynę , 
tačiau 1940 m. pavasarį už politines intrigas vėl buvo iš
tremtas į užsienį. Birželio antroje pusėje Voldemaras 
pasirodė Berlyne, i ne si slėpdamas ketinimo grįžti į bol - 
ševikų okupuotą Lietuvą. Ką tik iš Lietuvos pasitraukę 
politikai aiškino jam, kad Lietuvos suverenumą palaidojo 
rusiški tankai, ir bet kokia Lietuvos politikų intervenci
ja nieko nepakeis. Tačiau Voldemaras nesileido atkal
bamas. Jo sugrįžimas į Lietuvą patvirtino įtarimą, kad 
1926 metais jis buvo Stalino statytinis.

Sugrįžusį Voldemarą greit suėmė ir įkalino. Kalė
jime prie jo buvo prileidžiami tik aukšti komunistai / pvz. 
B. Baranauskas/, kurių elgesys buvo perdėtai mandagus. 
Netrukus Voldemarą su palydovu išsiuntė į Šiaurės Kau - 
kazo miestą Ordženikidzę... dėstyti prancūzų kalbos. M. 
Gedvilai leidus, ten nuvyko ir jo šeima. Reikia neužmirš
ti, kad pogrindinė komun:stų spauda Voldemarą vadino 
keturių komunarų būdelių. Tuo tarpu Saugumo departa - 
mento direktoriui A .Povilaičiui ir Vidaus reikalų minis
trui K.Skučui einant savo tiesiogines pareigas, nebuvo nu
žudytas nė vienas komunistas. Nežiūrint to, jie buvo iš - 
vežti į Maskvą ir be jokio teismo nužudyti/Red.pabr./. 
2,psi.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO KNYGA - ALBUMAS
Praeitais metais atiduota Litho- Art spaustuvei 

Kanados Lietuvių Fondo knyga- albumas jau atspausta. Jos 
turinyje plačiau pavaizduotas šio Fondo steigimas ir jo 20 
metų veikla. Joje patalpinta Fondo narių ir jų įnašų są
rašai - eilinis ir alfabetinis, čarterio ir įstatų nuorašai, 
o taip pat spaudos atsiliepimai, bet daugiausia puslapių 
užima Fondo narių- gyvų ir mirusių fotografijos, kurių su
dėta 415.

Šią knygą galima įsigyti Toronte pas: KLF iždininką 
A. BUMBULĮ, 200 Indian Grove, P.LĖLĮ, 32 Weathers 11 
st., dr.A.PACEVIČLŲ, 9 Riverside Cr„ ir LIETUVIŲ, 
NAMUOSE pas K.Daunį. Knygos kaina 15 dol. kietais ir 
12 dol. minkštais viršeliais.

Provincijoje jas galima gauti pas Fondo Įgaliotinius: 
DELHI - P.Augaitį, HA MILTON ir LONDON - 
J.Bersėną, MONTREAL - B.St a š ke vi č i u ,OTTA WA 
-A.Paškevičių, SAULT Ste. MARIE “ir SUD - 
BURY - J. Skardį, ST. CATHARINES - J. Šarap nie
ką, WINDSOR - S.Nai kauską .

Kadangi didesnio kiekio siuntimas paštu yra nepato
gus ir brangiai kainuoja tai čia minėti Fondo įgaliotiniai 
prašomi pasirūpinti tas knygas iš Toronto atsigabenti 
pasinaudojant proga kai kasnors važiuos į Torontą.Kny -
gų reikalu kreiptis pas P.LĖLĮ tel: 763-2323, adr. 32 
Weatherell st. Toronto, Ont.,M6S 1S7.

Gyvenantieji tolimesnėse vietovėse Fondo įgaliotiniai 
ir tautiečiai norėdami įsigyti tų knygų gali kreiptis čia 
nurodytais adresais ir knyga galės būti pasiusta paš
tu pridėjus prie knygos kainos 2 dol.persiuntimo išlai - 
do ms.

KLF LEIDINIO KOMISIJA

Yra nuomonių, kad Stalinui reikėjo Voldemaro kaip 
įrankio susidoroti su Karoliu Požėla ir kitais Maskvai 
nepaklusniais komunistais. Tai prielaidai paremti patei
ksime istorinius faktus.

1918 metų pabaigoje Leninas propagandiniais sumeti
mais pasiuntė prieš Lietuvos respubliką išjungtą iš lenkiš 
kos vakarų divizijos 5-tą Vilniaus pulką /lietuviai sudarė 
jame mažumą/ ir rusišką Pskovo diviziją, prieš tai 
"perkrikštijęs" lietuviškąja. Tiesa, internacionalinės 
latvių divizijos sudėtyje kovėsi pusiau lietuviškas Šiaulių 
pulkas. Po poros mūšių iš pulko beliko vos keliasde - 
šimt karių. Besitraukianti nuo bolševikų vokiečių kariuo
menė buvo visiškai demoralizuota. Kareivių tarybose 
pagrindinį vaidmenį vaidino spartakininkai, priešingai lie
tuvių tautinėms aspiracijoms. Be šūvių, vykdydami iš
ankstinį susitarimą, jie perleido Leninui Vilnių.Tuo me
tu Kapsukas ir Angarietis pasiuntė į L ietuvos kariuome - 
nės užnugarį komunistų būrelį. Pastarųjų uždavinys bu
vo pjaustyti telefono bei telegrafo stulpus ir deginti tiltus. 
Alkaniems, klumpėtiems ir blogai ginkluotiems Lietuvos 
kaimų bernams visai netikėtai pavyko sulaikyti rusų puo
limą. Tiesa, pradžioje Lietuvos kariuomenei talkininka
vo saksų savanoriai. Tačiau netrukus jie ėmė broliau- 
tos su rusais. Lietuvos vyriausybei reikalaujant,Antan - 
tės valstybės privertė juos 1919 metų liepos 1 d. pa
likti Lietuvos teritoriją. Nuo šios dienos Lietuvos respub
lika kovojo su bolševikine Rusija viena.Rugpjūčio pabai - 
goję rusa: buvo nustumti už Dauguvos.

Kelios dešimtys komunistų perėjo Lietuvos sieną ir 
pasklido po mūsų kraštą vykdyti Lenino inspiruotos kovos 
prieš Lietuvos suverenumą. Tokių tarpe buvo ir Požėla , 
laikinai apsistojęs Raseiniuose. Apsimetęs nusivylusiu 
komunistu, jis prisiplakė prie socialdemokratų. Kartu iš
leido vieną legalaus savaitraščio "Darbo Žod.s"numerį .

Partijos nurodymu, 1920 metų pradžioje Požėla per
sikėlė į Kauną. Čia jis išrinktas Lietuvos ir Baltarusijos 
KP Centro biure nariu. Tačiau Kapsukas su Angariečiu at
sisakė patvirtinti Požėlos kandidatūrą. Pasirodo, "Darbo 
Žodyje" buvo atspausdintas straipsnis,kurio autorius tvir
tino, kad "žmogus ir piliečio teisės" nedaug teturėjo pa - 
garbos komunistų metu"/K.Požėla. Raštai, V., 1960, p . 
25/ LKP /b/ "tėvai" pareikalavo "neprileisti jo prie par
tijos darbo" /J. Arvasevičius, Karolis Požėla, V., 1976, p . 
87-88/.
Venezuelos lietuviųtautinių.Šokiugrup^ laimė/usi IIL-ia v i eta F e st iv ai y į e>C ar ac as mieste

. — 1920 metų liepos 12 dieną Maskvos Taikos sutartimi
Leninas buvo priverstas pripažinti Lietuvą de jure su 
sostine Vilniuje. I sutarties straipsnis skelbė:...Rusija 
be atodairą pripažįsta Lietuvos valstybės savarankišku - 
mą ir nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo ei
nančiomis juridinėmis sėkmėmis ir gera valia visiems 
amžiams atsisako nuo visų Rusijos suvereniteto teisių,ku
rių ji yra turėjusi lietuvių tautos ir teritorijos atžvilgiu" 
/I ietuvos TSR istorijos šaltiniai, IV t., V., 1961, p.67/„ 
Tačiau po dviejų dienų, persekiodama lenkų kariuomenę. , 
raudonoji armija vėl okupavo Vilnių. Greit čia atsidan
gino Kapsukas su Angariečiu. Jie siuntė pogrindyje tūno - 
jusiems komunistams instrukcijas dėl Lenino naujai su - 
manyto Lietuvos okupacijos Įteisinimo. Tuchačevskio ar
mijai užėmus Varšuvą, Lietuvos komunistai turėjo sudary
ti laikinąją Vyriausybę ir jos vardu prašyti Leniną pa
galbos "sukilusiai” Lietuvos liaudžiai". Stalinui sužlugd
žius Varšuvos kautynes, Leninas buvo priverstas atsisa - 
kyti Lietuvos "sukilimo". Rugpjūčio 26 dieną bolševikai 
paliko Vilnių.

Požėla už pademonstruotą uolumą, ruošiant "sukiIi - 
mą", buvo išrinktas LKP/b/ Centro biuro nariu. Angarie- 
tis su Kapsuku,tikėdamiesi greitu laiku sugrįžti Į Lietuvą, 
paliko čia /Kaune/ LKP/b/ Centro biurą,o Užsienio biurą 
- Smolenske. Užsienio biuras buvo pavaldus Centro biu - 
rui.

Iš 21 metų spalio mėnesį Rygos sutartimi pripažinęs 
Lenkijai Vakarų Baltarusiją ir Vilnių, Leninas palaidojo 
Kapsuko ir Angariečio viltį grįžti į Lietuvą. Todėl jie sten 
gėsi vadovaujantį LKP/b/ institutą perkelti į Maskvą ir iš 
ten vadovauti vietiniams komunistams. Ambicingas Požė
la "nepritarė Angariečio pateiktam projektui, kuriame bu
vo siūloma sudaryti politinį biurą, kuris dirbtų Rusijoje ir 
.Organizacinį biurą Kaune" /J.Arvasevičius,p. 117/. Anga
rietis pasikvietė Požėlą deryboms į Maskvą. Kaune veikęs 
sekretoriatas, kurio sekretoriumi buvo Požėla, pareika - 
lavo nevykti į Maskvą. K.Požėla pasisakė, kad būtų vienas 
savarankiškai vadovaujantis organas ir dirbtų Lietuvoje . 
Tokios nuomonės buvo ir kiti Sekretoriato nariai. Prasi
dėjo ginčai tarp Z.Angariečio ir V.Kapsuko iš vienos pu
sės ir CK Sekretoriato- iš kitos"/ten pat/.

Pagaliau 1922 metų spalio pabaigoje Požėla buvo pri
verstas išvykti į Maskvą.Pakeliui už nelegalų sienos per
ėjimą jis trims mėnesiams patekoį į Švenčionių kalėjimą .

/ bus daugiau /

MIRĖ GUZENKO
Prieš 37 metus Igor Gu

zenko paliko Sovietų Amba
sadą Ottawoje su reikšmin
gu krūviu dokumentų, kurie 
atidengė sovietų šnipų tinklą 
Kanadoje.

Pagal jų parodymus ir do
kumentus paaiškėjo, kad šis 
tinklas buvo plačiai užmes
tas. Atatinkami asmenys ir 
kontaktai buvo įsiskverbę' 
į Kanados Tyrimų Tarybą , 
Ginklavimosi ir Aprūpinimo 
Departamentą, Bank of Ca
nada, kariuomenę ir net Bri
tų pasiunti nio Kanadai biurą.

Kai kurios perduodamos 
žinios atrodė nereikšmingos, 
industrinio šnipinėjimo ly - 
gyje, bet kai kurios inforpia-

riausybėje. Po atominės 
bombos išsprogdinimo Japo
nijoje, jie ieškojo visokiau - 
šių detalių apie branduo - 
linius tyrinėjimus,kuriuose 
dalyvavo kanadiečiai, apie į- 
mones Chalk River,Ont. , 
plote.Netgi reikalavo uranih 
jaus pavyzdžių. Tai jie gau
davo iš britų mokslininko 
Alan Nunn May. Jis dirbo čia 
atominių tyrimų stotyje.

Po ši ii Guzenko parodymų 
tada buvęs Kanados min.p- 
kas Mackenzie King, britų 
pasiuntinys Cl.Attlee ir JAV 
prez. Harry Truman aptarė 
šią nepaprastą situaciją ir 
buvo sutarę veikti tyliai ir 
atsargiai, atidengiant ir ti -

cijos buvo žymiai svarbes
nės. Rusai ypatingai domė
josi Kanados atradimais 
ginklų srityje, anti-povande
ninių laivų kovos metodų 
vystymu, JAV kariuomenės 
judėjimu Europoje ir Kana
dos oro gynyba.Jie ieškojo 
žinių apie asmenis,kurie tu
rėjo aukštas pareigas vy-

riant specifinių asmenų 
veiklą. Tačiau - ambicingas 
ir egoistiškas JAV žurna
listas / o gal irgi vienas iš 
šnipų?/ Drew Pearson pa - 
skelbė Guzenko istoriją...

Todėl buvo įsteigta Kara
liškoji Komisija prįe Kana - 
dos Augščiausiojo Teismo . 
Ji gavo leidimą dirbti slap
tai, įsakyti areštus, įtaria
miesiems atimti "habeas 
corpus" teises.

Teisme Guzenko liudijimai 
tęsėsi keletą dienų ir buvo 
tįkrai sukrečiantys. Jis liu - 
dijo uždengęs veidą maišu , 
bijodamas keršto. Baimė ne
apleido jo visą gyvenimą.

Kanados vyriausybė sutei
kė jam pilietybę, naujus as
mens dokumentus ir pensiją, 
apsaugą.

Jam mirus, radijo prog - 
ramose jis buvo plačiau 
prisimintas čia, Kanadoje. 
Sužinojome, kad turėjo žmo
ną ir porą vaikų. Pradžio - 
je, įkyriai vienoje stotyje ra
dijo pranešėjui klausinėjant 
kur jis ir jo šeima buvo ap
gyvendinti, asmeninis Guzen
ko draugas atsisakė pasaky
ti, pilnai suprasdamas liku - 
sios šeimos jausmus. Ta - 
čiau įkyrūs, ir galima sa - 
kyti be jokios etikos žurna
listai vi stiek iškniso, ko ne
buvo reikalo viešai skelbti . 
Na, ir pranešė. Komentarai 
inteligentiškam ir norma - 
liai galvojančiam žmogui ’- 
nereikalingi... b.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Z. P U LI A N A U S K A S
/tęsinys /

Versalio Parke- daug vandens baseinų. Didžiausias 
- Neptūno baseinas. Daug įvairių skulptūrų ir skulptū - 
romis papuoštų fontanų. Fontanus aprūpinti vandeniu šių 
laikų gyventojams labai brangiai kainuoja, todėl jų naudo
jimas ribotas. Karalių viešpatavimo laikais vanduo bu

vo bandyta atvesti iš Senos ir Eure upių, bet staiga pra
sidėjus karui 1688 m. šios pastangos nutrūko. Dabar van 
denį gauna iš aukštumų kanalais,kurių jau yra iškasta a- 
pie 180 klm. Kitais kanalais ir latakais vanduo dabar pa

skirstomas po visą parko ir rūmų teritoriją. Nuo rūmų 
terasos veda į oranžarėją ir dirbtiną Šveicarų ežerą, di
džiausią po Grand Canal, iškastą šveicarų apsaugos ka - 
rių tarp 1678-1681 m. Jis yra 740 jardų ilgio ir 233 jar
dų pločio. Oranžarejos pavilijonas statytas 1684-1686 m. 
Mansart’o. Jis yra 168 jardų ilgio; kiti du pagalbiniai - 
mažesni. Oranžarėją įkūrus, joje buvo patalpinta 3000 
įvairių vaiskrūmių. Virš 150.000 gėlių buvo sodinama 
parko \v sodo dekoravimui. Dabar tas skaičius sumažė
jo. Čia auga apie 1500 apelsinų ir 400 kitokių medžiij . 
Oranžarejos šiltnamis - labai vertingas architektūriniu 
atžvilgiu. Jį taip vertina ir patys prancūzai, ir svetimi 
lankytojai.

Iki nuovargio apžiūrėję pasaulyje, turbūt, didžiausią 
ir gražiausią parką ir sodą, grįžome į Paryžių. Įdomu 

prisiminti Versalį truputį ir iš istorinės pusės.
Henrikas IV labai mėgo medžioti tos apylinkės kai

mo miškuose su savo prieteliais. Kartais pasiimdavo 
su savim ir savo padykusį vyr.sūnų Dauphin- busimąjį 
Liudviką 13—tąjį. Netrukus Henrikas TV čia nusipirko že
mės ir 1624 m. pasistatė nedidelį pavilijoną. Vėliau tu - 
rėjo būti pastatytas didelis pastatas. Kiek vėliau jis nu
sipirko dar gabalą žemės iš Versalio turtuolių Gondi šei 
mos. Taip pasididinęs žemės plotus ir įsikūręs šiame 
kaimelyje, planavo išeiti pensijon. Bet jo staigi mirtis 
sustabdė šiuos planus. Sūnus Liudvikas XIV nusistatė 
tėvo planus įgyvendinti 25 metų bėgyje ir pradėjo tėvo 
pastatus pertvarkyti. Tuojau pastatė mažą oranžarėją ir 
šiltnamį, kad galėtų laikyti savo vis didėjančią ko lėkei - 
ją egzotinių gyvulių* Planuotojo ir konstruktoriaus I e 
Notre pasiūlymu, pastatai buvo padidinti,kad atatiktų so
do žemės dydžiui. Padidinti ir pagražinti pastatai ir so - 
das labai patiko karaliui ir sudomini? kitus . Nuolat gra
žinant rūmus ir sodą, vieta pasidarė nuolatine karaliaus 
bei jo ministerių gyvenviete su reikiamomis kraštui val
dyti įstaigomis. Šalia didžiųjų Versalio Rūmų, čia yra 
dar dveji, Didieji ir Mažieji Trianono Rūmai. Didieji bu
vo statyti karaliaus Liudviko XIV - 1670 m„,o mažieji - 
Liudviko XV - 1766 m.

Iš Versalio grįžome prie Paryžiaus Operos Rūmų, su
tartu laiku laukti tų, kurie ten nevyko. Operos Rūmai ga
na dideli, jų fasadą puošia kelios didelės skulptūrinės fi
gūros. Į rūmus veda dideli ir platūs laiptai. Jų durys buvo 
atidarytos,tad įėjome į vidų. Foje viename kampe buvo 
raštinė. Pastebėjęs žemyn vedančius laiptukus, supratau, 
kad tai įėjimas į salę. Bet priėjus pasirodė ir ištiesta di
delė uždanga, ir skersai pertiesta grandinėlė. Taip ir 
negavau progos salėn įlįsti. Pagal fojė sienas stovėjo ke
letas skulptūrų, ant sienų-vienas, kitas paveikslas. Taip 
mudu su žmona čia paslampinėję, išėjome lankant. Try - 
nemes pagal sienas, tupi nėjo me ant laiptų; nors keliauto
jai buvo susiradę laiku visi,tačiau mūsų autobusas atvyto 
pavėlavęs visą valandą. Pradėjo smarkiai lyti. Važiuo - 
jant viešbuti n, gidė parodė nežinomo kario paminklą, po 
juo tikrai buvo palaidotas nežinomas karys 1920 m. Dar 
kartą pažiūrėjome į Eifelio bokštą, 70.000 karo ve
teranų namus ir bažnyčią. Gera buvo dairytis, nes važiuo
ti teko vėžlio žingsniu, kadangi išvykome pavėluotai,-pa
taikėme į "kamšaties laiką". Vietoje 25 min.kelionės už
trukome net 2 valandas. Nuskubėjęs kambarin, spėjau tik 
užsidėti kaklaryšį, o nosis ir liko nenuplauta. Jokiu bū
du negalėjome vėluoti pietums, nes jie ten buvo paruošti 
ne vien tik mums, o be to, su programa.

Po keliolikos minučių visiems susirinkus autobusan, 
vėl išdulkėjo me į vieną iš gerųjų Paryžiaus restoranų.

Įėjome į vidų ir raudonais kilmais išklotais laiptais 
lipome į II-ą aukštą, kur buvome susodinti prie mums 
skirtų stalų. Mūsų grupei teko susėsti priešais nedidelę 
sceną. Pavalgius gerus pietus, pakilo scenos užuolaida ir 
pranešėjas paskelbė, kad būsianti meniškoji dalis. Pasiro
dė dai nininkas, padainavo dvi prancūziškas daineles, po jo

/

moteris taip pat atliko dvi solo dainas ir po to abiejų du 
duetai. Nusileidus uždangai,atėjo du tarnautojai prie sta
lų sėdėjusių mūsų vyrų ir jų kėdes apsuko taip, kad jie 
veidu sėdėtų scenos pusėn. Nesupratome, kodėl taip. Ka
da uždangai vėl pakilus, scenoje pasirodė jauna šokėja 
gorseto kostiume, visi suprato ir šypsojosi. Ji atliko po
rą miklių šokių, grojant elektroninei muzikai. Po to dvi 
tokios pat šokėjos ;r tokiose pat "uniformose" pašoko 2 
šokiu, dengiamos elektros margaspalvės prožektorių švie
sos taip, kad jų kūnus buvo sunku įžiūrėti: matai tik
spalvotas šviesos dėmes. Dar porą šokių baigė ilgais, iki 
žemės, rūbais. Svečiai jiems gražiai paplojo.

iš čia 9 vai. vakaro išvykome į naktinį klubą Moulin 
Rouge t vieną iš geriausių, ką Paryžius gali parodyti. 
Čia, tik užėmus mums skirtas vietas ir padavėjams dar 
spėjus mus aprūpinti šampanu, pakilo didelės scenos už
danga. Joje pasirodė apie 40 jaunų šokėjų- mergaičio , 
vieno ūgio ir vienos figūros, "girdle" aprangoje. Prie jų 
tuojau pat prisidėjo dar kokia šimtinė, įvairuose kostiu
muose vyrų ir moterų, programos dalyvių. Svečiams ge
rai paplojus, uždanga nusileido. Jai vėl pakilus, scenon 
atbėgo pirmosios šokėjos, pašoko 3 įvairius šokius gar
siai grojant elektroninei muzikai. Po jų- kita grupė įvai
riuose rūbuose. Grupės keitėsi visą laiką. Joms šokant, 
solo dainavo viena tasmaus veido solistė. Kartais sceno
je pasirodydavo juokdarys ar komikas, rodydami kai ku - 
rių Vakarų valstybių vadų portretus, juos ėmė ant 
"danties". Iš Rytų valstybių vadų buvo aptartas tik Chruš- 
čev’as.

Dar po trejetos šokių nusileido užuolaida, o priešais 
sceną iškilo vandens baseinas su trimis delfinais jame , 
kurie ramiai sau nardė vandenyje. Prie baseino atėjusi 
jauna mergaitė su "bikini", šoko į baseiną ir trumpai ja
me nardė. Buvo galima pastebėti, kad vienas delfinas sa
vo nosimi vedžiojo po mergaitės nugarą. Po to mergaitė 
iššoko iš baseino jau be stanikėlio. Atsistojusi prie ba - 
seino krašto, žiūrėjo į nardančias žuvis. Netrukus iš van
dens išniro delfinas ir šoktelėjęs aukštyn, įteikė mergai
tei jos stanikėlį. Šis momentas sukėlė daug juoko ir gau
sių plojimų. Nusileidus baseinui žemyn, vėl pakilo uždan
ga ir scenoje buvę šokėjai dar pašoko vieną ir paskuti
nį šokį gausiame būryje. Visi propgramos dalyviai susi
rinko scenon ir nusilenkdami žiūrovams tarė "So long", 
žiūrovams gausiai plojant. Programa tęsėsi dvi valandas. 
Stebint menininkų judesius, nesunku suprasti, kad tie žmcr 
nės yra patyrę ir gerai paruošti . Salėje galėjo būti apie 
1OOO svečių. Apleidžiant salę jau po vidunakčio, prie jos 
durų vėl stovėjo eilės žmonių sekančiam seansui. Šis pa
sisvečiavimas mums kainavo po $58 amerik. dolerius 
kiekvienam.

Tęsiant ekskursiją ir važiuojant Prancūzijos keliais, 
vadovas priminė, kad joje yra Kanados žuvusiųjų karių ka
pinės ir paminklas. Klausė, ar yra norinčių juos pamaty
ti. Po teigiamo atsakymo, jis pasiūlė ten važiuoti grįž -■ 
tant į namus, ekskursijai baigiantis, nes tai daryti dabar 
būtų per daug iš kelio. Šeštadienio rytą, gerai pailėsję' 
po koncerto ir gerų pusryčių, išvykome, pradėję kelionę 
jau namų- Kanados link.

Kapinės ir paminklas yra apie 170 km. nuo Pary - 
žiaus, Prancūzijos laukuose. Paminklo pagrindas- ce - 
mentinė apie 2 ir 1/2 metro aukščio aikštelė. Jos vidury
je stiebiasi dvigubų kolonų bokštas, apie 35 m. aukščio . 
Jame trys šventųjų skulptūros. Iš lauko pusės aikštelės 
sienose surašyta 60.000 žuvusių kariai pavardės. Į aikš
telę veda dideli cemento laiptai. Jų viename gale sėdi 
normalaus žmogaus dydžio, moters skulptūra su maldak
nyge rankoje. Kitame gale sėdi vyriškio skuptūra, nuliū
dusiais veido bruožais. Paminklinė lenta byloja, kad tie 
60.000 jaunų vyrų žuvo 1915,1916 ir 1917 metais. Už po
ros šimtų metrų nuo paminklo yra didelės karių kapinės 
karių, žuvusių 1914 ir 1918 m. Jos aptvertos geležine tvo
ra, eilės antkapių su cementiniais paminklėliais ir žuvu - 
šio kario vardu, laipsniu ir dalinio pavadinimu.Kapinių 
kampe- nedidelė koplytėlė. Kiek toliau nuo šių kapinių 
matėsi dar pora mažų kapinaičių, ne Kanados gyventojų 
žuvusiems.

Netoli kapini ij eilė atvirų aplilsų su užrašu "Front 
line", sutvirtinti cementu. Jų viršutiniai kraštai - smė
lio maišų, cementinė imitaciją. Netoli šių apkasų-kiti 
po žeme. Priėjęs prie jų durų radau degančią elektros 
šviesą, betgi įeiti negalėjau - durys buvo užrakintos.Čia 
pat ant stiebo kabo kanadiška vėliava. Šioje vietoje buvo 
dideli ųžaliuoją laukai. Buvo ženklų, kad žolė pjaunama. 
Tačiau visas gabalas labai duobėtas. Duobes - sprogu - 
šių bombų palikimas. Daug kur kabojo lentelės su užra
šu ir įspėjimu, kad nieko nekasinėti, dėl galimų čia 
likusių bombų sprogimų. /bus daugiau /

\ Versalio rūmai iš kiemo

alglmanto skirtis I

TESTAMENTAS

Šitos , ne visai koncentruotos mintys, jokiu būdu ne-, 
turėtų būti laikomos feljetoniniais nusiteikimais. Grei 
čiau, tai tik šiokia tokia /tik ne generalinė/ repeticija 
chicagiškio "Margučio" paskelbtam feljetono konkursui. 
Iki šiol patyrimo nebūta jokio, tad būtinas tam tikras pa
sismaginimas, bandymas, be to, tai net ir nebandyk lįs
ti į bet kokius konkursus. Reiškia, jei sieki garbės, 
pripažinimo , na ir pinigo, tai ir prisilaikyk visų priimtų 
ir nusistovėjusių žaidimo taisyklių.

Taip, bet prie ko čia testamentai? Tas juk tikrai ne
tinka prie jokių žaidynių. Aišku, kad ne, tik pats gyveni
mas , lyriškai tariant, yra žaismė, o testamentiniai žo
džiai tėra tik jo dalis. Beveik intelektualine mada tam
pa /gal dar ir ne lietuvių tarpe/ beveik šioks toks bend
ravimas su akademinėmis sferomis, nebūtinai gyvam e- 
sant. Štai, užrašei po mirties savo luiną universitetui , 
medicinos mokyklai ir beveik gali būti tikras, kad susi
lauksi mažesnio ar didesnio profesorių, daktarų ir med. 
studentų dėmesio. Greičiausia, tebusi pažymėtas tik 
numeriu, bevardžiu objektu, bet kurį laiką laikys tave 
mokslinėje aplinkoje. Tam reikalingas testamentas, ar 
dar geriau, išankstinis raštiškas pasižadėjimas ir gausi 
donoriaus ar donatoriaus diplomą. Įnašas mosklui, atei
ties kartoms,na, ir šiuolaikinis maždaug tiesioginis 
bendravimas su mokslo tyrimų pasauliu.

Čia toks bičiulis yra bent kiek sunerimęs. Mat, 
jo ištikimoji žmona , visai rimtai /kada gi toki nuospren
džiai nėra rimti?/ yra nusprendusi savąjį vyrą sudeginti 
/aišku, po mirties/ ir to paties reikalaujanti iš jo sau. 
Neįtikintas vyras beveik piestu stojasi - na, kaipgi, bran
gute, mane imsi ir sudeginsi... Nekatalikiška, išvis, be
veik nekrikščioniška’. Sunerimęs dėlto žmogus, tiesiog 
karštligiškai dabar bijo mirti, žinodamas, kas jo laukia. 
Šiuo atveju, būtinas testamentas. Tuoj pat, nieko nelau
kiant ir neatidėliojant, juk niekas nežino, nei dienos, nei 
valandos. Priedui, būtinai apsiskelbk bičiulių, artimųjų 
tarpe, kad esi nusistatęs prieš bet kuriuos ugnies liežu - 
vius, nors tai ir būtų prieš žmonos valią, nežiūrint, kad 
ji yra praktiška ir, kaip paprastai , daugiau išmananti.

Ne taip jau seniai, teko dalyvauti laidotuvėse ir atlik
ti mirusiam paskutinį patarnavimą - nešti karstą. Laido
tuvių direktoriui vedant /beje, kodėl direktorius, o ne re
ferentas, vedėjas, viršininkas, vadovas?/, šešetas ne
šėjų kapuose iš autovežimio iki iškastos duobės nunešė
me karstą ir padėjome ant specialaus pjedestalo. Užka
sa, paprasati, visiems gedėtojams pasišalinus. Šiuo at - 
veju paminklas,paties mirusiojo jau senokai buvo pasta - 
tytas. Jis, paprastai , yra statomas galvos pusėje. Vie - 
nas karsto nešėjų tuoj pastebėjo, kad taip, kaip karstas 
yra paliktas, paminklas bus ne prie galvos, bet prie kojų. 
Nemalonus nesusipratimas. Ir kaip prie uždaro karsto 
gali pasakyti, kur galva ir kur kojos? Nesunkiai, kars
to viršus atsidaro tik iš vienos pusės. Dangčio uždarymo 
kepinukai taipgi tik vienoje , priešingoje pusėje. Atkrei - 
pus laidotuvių įstaigos pareigūno dėmesį, jis šiek tiek nu
stebęs sutiko, kad prieš nuleidžiant karstą duobėn, teks 
jį apsukti, kad galvogūlis liktų ten, kur pagal visas tradi - 
cijas ir priklauso. Vadinasi,ir čia bereikalingas testa - 
mentas - paskutinė valia - įsakmiai nurodant ir reikalau
jant, kad liūdesio valandai atėjus, nepakastų ten tavęs , 
kaip papuola, bet pagal visas tradicijas ir papročius, nor
malioje padėtyje.

Nevisada testamentai reikalingi tik tau pačiam. Nere
tai jų laukia vaikai, giminės, kiti artimieji. Net ir sovie- 
tinamos Lietuvos įstaigos /taviškių vardu/, Liet. Fondas, 
Kult. Fondas, dar koks nors Fondas, vienuolijos ir visos 
kitos gerų darbų ir nusiteikimų institucijos, net ir vieti - 
nės valdžios mokesčių rinkėjai. Visiems tokiems esi į - 
domus, dėmesio /gal tuo metu ir pagarbos/ vertas. Štai 
kada pajunti savo asmenybės svarbą,svorį ir nedvipras
mišką reikšmę.

q kąd K. Jakubėnas

O kad baltos snaigės visados skrajotų, 
Vargą rūpestėlį pusnimis užklotų ’.

Kad rugelis žalias nekentėtų gruodo, 
Kad pridengtų sniegas purvynėlį juodą ’.

pusės
Ar pakels galvelė rūpestėlius šituos ? 
Ar beteks aušrelė paregėt nušvitus ?
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© man tas meškinas pilkasis, 
Išklausęs visą ką, 
Prabyla galvą pasikasęs:
— Ponai, ar mun sakaa?

ŠUNS DITIRAMBAI SAVO PUONUI

Mano ponas keikia, mano ponas spardo, 
Nuplaka bizūnais šonus ir peęius, 
O kada pauostau pono kąsnį gardų - 
Sveikinu iš tolo uodega svečius.

Mano ponas geria, ponam taurę tiesia, 
Ponas pono ponią vaišina skaniai, - 
O kas apdainuotų mano laimę šviesią, 
Kai nuo pono stalo byra trupiniai ’

Mano ponas didis, dar didesnis dvaras, 
Reikia man aploti dvaro rubežius, 
Kai baigiu apšlovint, - mano ponas geras: 
liepia vėl tą patį loti iš pradžios.

Žuvo mano vardas, ir garbė, ir vertė,

Dr. VINCO KUDIRKOS ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
OTTAWOJE mokslo metų užbaigimo šventė 1982 m. 
Išleisti trys abiturientai: Jonas BALSEVIČIUS, Rasa 
JURKUTĖ ir Rima RADŽIŪTĖ. Išleidžiamiesiems pri
sega gėles jaunesnės mokinės. Šalia - mokytoja Alė 
PAŠKEVIČIENĖ.

Antanas Gustaitis O nuo savo pono nenusigrįžau : 
Kai tiktai paglosto, negaliu ištverti - 
Jo rankas ir kojas nuolankiai laižau.

FELJETONO KONKURSAS

Lietuvių išeivijos rašytojai kviečiami, dalyvauti 
MARGUČIO skelbiamame FELJETONO KONKURSE.

KO LIŪDI, PUTINĖLI ?
Antanas Gustaitis. Eleginės 
satyros. 1982. Bostonas.

Išleido Algimanto Mac~> 
kaus Knygų Leidimo Fondas, 
Chicago IL.Tiražas 700 egz.

Aplankas Romo Viesulo.
Kieti viršeliai. 95 psl.Kaina
$ 7,-

Tai naujausioji iškilaus 
mūsų jumoristo- satyriko 
knyga,šmaikščiai ir vaizdin
gai parašyta, kaip visuomet „

ŽEMAIČIO PERAUKLĖJIMAS

Ilsėkitės mieguos apkvaitę, 
O man ir naktį knieti —
Nors paskutinįjį žemaitį 
Atverst į suvalkietį.

Tai tartumei genys prikibęs 
Kalu jam į pakaušį, — 
Sakau: be didvyrio puikybės 
Tuojau grabe atauši ’.

Žiūrėk, tariu, paukšteliai geria 
Abu iš vieno indo, 
O ūž herojaus garbę svarią 
Gaidys vištelę mindo.

Antai, matai, Telšių dvikojį, 
Pasaulio naują tvarką: 
Tėvynei marškinius aukoji 
O ji tau virvę perka...

T r taip tarsi į delną kloju 
Palaimą laisvės vertės, 
Net meilės temą pakiloju, 
)r šiaip ir taip apvertęs, —

ATVIRAS ŽODIS GILTINEI
Tegul tave velniai’. Ir kas tave sutvėrė ?
Tokios nėra danguj, nerandam pragare. 
Tik mūsų akyse tavasis dalgis žėri 
Po plazdančia toga, tarytumei bure.

Nekenčiame tavęs, o mūsų maldos gerbia: 
Gyvenimą valdai su viešpačiais kartu 
Ir niekad keikdama neslankioji bedarbė 
Prie graboriaus namų su streiko plakatu.

Kai artinies, girdėt, išdžiuvę kaulai girgžda - 
Suvirpa mums širdis, ir šiaušias padaigai, 
Nuvirsta ubagai aukštielninki į žvirgždą, 
Ir turčiams iš delnų išbyra pinigai.

Bedieviai tamsoje po lova ieško stabo , 
Kad nors ligi aušros apgintų nuo tavęs. 
Net kekšė verkdama doram ant kaklo kabo 
Ir prašo lig mirties pagreitint vestuves...

O vis dėlto manau, viešnele galingoji, 
Kuri net ir dievus nugąsdinti gebi , 
Kai tik vargų vargais lig Vilniaus atlinguoji - 
Tėvynėje ir tu baidaisi KGB ...

1. Pageidaujama išeivijos buitį liečianti tema.'Ilgis ne
norį bojamas.
2. Siunčiami rankraščiai pasirašomi slapyvardžiu. Tas 
pats slapyvardis užrašomas ant atskiro voko,kuriame į- 
dedamas lapelis su autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir 
telefono numeriu.
3. Skiriamos šios premijos: I vieta- 250 dol., U vieta- 
150 dol., IU vieta - 1OO dol. Premijos bus įteiktos 1982 
m.SPALJO 17 d., JAUNIMO CENTRE, CHICAGOJE.
4. Rankraščius prašoma siųsti iki 1982 m.SPALIO 1 d. 
šiuo adresu:

MARGUTiS, 2422 W.Maruuette Rd., Chicago,IL 60629
5. MARGUTIS pasilieka teisę premijuotus feljetonus pa
naudoti savo ir kitose lietuvių radijo laidose,o taip pat ir 
mūsų periodinėje spaudoje.
6. Vertinimo Komisija iš trijų narių bus paskelbta vėliau

MARGUTIS
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GR<A? 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIE TU V;Į '

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ’.’.’,

Juozas Šilėnus

VEIDU ŠIAUR Ę
/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

VEIDU Į ŠIAURĘ

48— / tęsinys/

Iš pamiškėje išsidėsčiusių artilerijos pabūklų sudunda tan
kios šūvių salvės fronto link. Jie įnirtingai šaudo visą valan
dą. Vėliau nutyla. Mūsų manymu Jurgaičiai jau turėtų būti 
rusų rankose,nes nuo jų nutolome per dvidešimt kilometru, 
bet frontas nuo mūsų galimas už aštuonių — dešimt kilomet-

Saulei skęstant miško medžių viršūnėse, nuovargio pakirs
ti, sukam į netoli plento esantį dvarą poilsiui. Dvare randam 
daug civilių ir kareivių užėmusių visas patalpas. Žmonių pil
ni dideli dvaro rūmai, klojimai, daržinės ir net tvartai. Di
delis kiemas užtvenktas pabėgėlių vežimais ir kariškom ma
šinom. Prie kelio į plentą sniege įsirausę budi keturi tankai.

Mes įsitaisom ant tvarto, šiauduose. Vietos nedaug, bet su- 
sispaudžiam, užsitraukiąm ir rogutes, kad nedingtų. Labai 
norėtųsi gauti nors puoduką karštos kavos, bet jokios kariš
kos. virtuvės nesimato...

Civiliai nebodami griežto kariuomenės patvarkymo, kieme, 
šalia vežimų, susikūrę mažas ugnis šildosi ir verdasi valgyti. 
Mauroja prie vežimų pririštos karvės ir trypia neiškinkyti 
arkliai. Viename iš dvaro namų veikia pirmosios pagalbos 
punktas. Ieškom savųjų — Šlubio, Adomo ir Japono, bet jųne- 
simato. Atrodo, jie čia nesustojo, o plentu pasitraukė toliau.

Užvalgom dar Jurgaičiuose gauto sauso davinio irknisamės 
giliau į šiaudus poilsiui. Glaudžiamės arčiau prie vienas kito, 
kad būtų šilčiau, kišu kojas giliau į šiaudus ir bandau užmigti. 
Šalia manęs brolis ir už jo Desantininkas, už jųAlbertas, Juo
zas ir kiti. Jie greitai užmiega.

Nors ir labai pavargęs, bet naujoje, neįprastoje vietoje vi
suomet aš sunkiai užmiegu. Ilgai dar girdžiu, kaip dvaro kie
me vyksta judėjimas, sunkiais žingsniais trypia arkliai, girgž
da įšalę ratai, trypia tempiamos karvės, girdėti vokiški ir 
kitų kalbų žodžiai, arklius raginantys garsai. Plento pusėje 
taip pat girdėti nestojant!s vežimų ir motorizuočių triukšmin
gas ūžesys.

Iš šiaurės rytų per įšalusia žemę plaukia kurtūs artilerijos 
ir atskirų stiprių sprogimų garsai. Jie drebina mūsų užuovė
jos senas medines tvarto sienas, įprasta kario lopšine daina 

4 psl.

liūliuoja ir migdo nuovargio ir oaimės iškamuotus žmo 
nes.

Virš mūsų padangės pasigirsta grėsmingas rusų lėktu
vų garsas. Pro mažus skliauto plyšius švysteli akinan
čios raketos, nušviesdamos miegančiųjų veidus. Trum
poj maldoj dėkoju Aukščiausiam už laimingą praėjusios 
nakties ir-dienos kelionę. Stiprūs artimi keli sprogimai 
išmeta mus iš guolių į ankstyvą sausio dvidešimt penk
tosios dienos rytmetį.

Vos tik patekėjus saulė žada šaltą dieną. Tingiai rita
mės žemyn nuo įšildytų šiaudų. Per naktį nugulėtos ko - 
jos, atrodo bejausmės,lyg medinės, bet lengvesnės ir 
sausesnės. Varnagė ragina skubėti, nes besisukalioją 
rusų lėktuvai gali pavaišinti bombomis, pagyvėjusifron 
to kanonada atrodo lyg ir priartėjusi.

— Skubėk, jei negali įkišti kojos į tuos prakeiktus bar
tus, — keikiasi Antanas, išvakaro juos nuavęs norėdar- 
mas kad kojos geriau pailsėtų. Įšalę batai susitraukė 
ir nebegali dabar į juos įkišti kojų, o Varnagė ragina.. 
Per didelį vargą, šiaip taip įauna tik su kojine, be auto.

Dvaro kieme iš nakties apsistojęs Werhmachto dali
nys su lauko virtuve. Jie verdasi kavą, o mes jau ant
ra para be jokio šilto lašo... Įkalbam Varnagei, kad ei
tų ir paprašytų, juk ir mes skaitomės kareiviai. Nueina 
ir grįžta tuščiom, neduoda, esą mes ne jų dalinio ir ne 
Wenrmachtas o Liuftwafas. Keikiasi Varnagė, keikia - 
mės ir mes ir linkime/ jiems, kad jų katilas prakiurtų. 
O kava garuoja ir kvepia...

Netikėtai kišenėje užčiumpu užpraeitą naktį pakelėje 
rastą cigarą. Imu katiliuką ir einu prie virtuvės paban
dyti savo laimę. Virėjui parodau cigarą ir jisai be žo
džio mari pripildo pilną katiliuką garuojančios kavos J 
džiaugiuosi ir dalinuosi su kitais. Receptas pavyko. Ma
no pavyzdžiu ir kiti nueina ir gauna. Gauna ir mūsųval- 
džia;Varnagė ir Gefreiteris. Nebodami dangaus erdvėje 
besisukiojančių rusų lėktuvų, gardžiuojamės gaivinau - 
čia kava ir sausais maisto trupiniais.

Dvare iš vakaro matytų civilių mažai kas bepaliko, jie 
išsikraustė naktį. Po kiemą vaikšto keli palikti luoši ark
liai: pamuštom kojom, nutrintom nugarom. Liudas ir Va
nagas nutaria vieną iš jų pasigauti, surasti roges ir pa
sidaryti tikrą važiuotę. Jų sumanymui pritariam irkele- 
tas vyrų pasileidžiam jų gaudyti. Deja, nors jie luoši, 
bet dar gana judrūs ir nepasiduoda sugaunami. Laimei, 
vienas įpuola tarp tvorų ir Liudas prišokęs čiumpa už 
karčių ir vedamės jį..

Staiga iš tvarto iššoka civilis, senis vokietys ir puo
la prie Liudo atsiimti arklį. Mes paaiškinam, kad jį pa
gavo m.norėjusį pabėgti. Senis padėkojo ir nusivedė ark
lį į tvartą.

Tenka nuo viliojančio sumanymo atsisakyti. Mūsų dė

mesį patraukia iš už daržinės kampo išlendanti maža, 
sunykusi, šašuota galva kumelaitė.Mes ją pašaukiamąjį 
be jokios baimės prieina prie mūsų, tikriausiai tikėda
ma gauti saują šieno ar duonos plutą. Jos visa galva ap
dengta piktšašiais, iš aidų byra ašaros, o jau sublogusi 
— tik oda ir kaulai.

— Imkime šitą Dievo Ašarą, ji kaip tik tiks prie mū
sų rogučių — siūlė Vanagas. — Imkime, ji tikriausiai 
jau Dievo valiai paliktą, buvusio šeimininko.

Iš ant greitųjų surastų virvagalių padarome . jai pa
kinktus, ant krūtinės kad virvė neveržtų uždedam maišą, 
kitą ant nugaros, apraišom kaip kūdikį, įkinkom Į rogu
tės ir juokiamės žiūrėdami, kad ji juokinga ir. gera, 
juokiasi ir wehrmachtieciai, palikę gerais mūsų draugais.

Vyriausiais prižiūrėtojais paskirtam Liudą ir Vanagą , 
ant savų kuprinių užmetam Varnagės, Gefreiterio kup
rines. Ir jie patenkinti mūsų išradingumu.

Išjudam iš dvaro į besitraukiančiųjų užtvenktą plentą. 
Mums iš paskos išjuda ir wehrmachtieciai, išsiskubina 
ir likę civiliai. Dvaras ištuštėja.

Grėsmingas, nuolatinis fronto dundesys verčia skubė
ti. Mūsų "Dievo Ašara" traukia gerai. Liudas veda ją 
už apynasrio, o mes sekame iš paskos. Kiti juokiasi iš 
mūsų transporto priemonės, bet mes patenkinti.

Plentu rieda sunkios didelės kariškos mašinos, pilnos 
ginkluotų kareivių. Atskirais daliniais žygiuoja ir pės
tininkai. Jie sunkiai neša šautuvus ir kuprines, šalčio 
įraudintais veidais skaičiuoja nesibaigiančius kilomet
rus ir jų neišmiegotos akys laukia poilsio.. .

Mažai matyti civilių žmonių. Jie greitesni, judresni, 
nevaržomi įsakymų bei kariškos drausmės. Dangus gied
ras, išsidabinęs mažais debesėliais, tolumoje gana aukš
tai žiba plieniniai lėktuvų sparnai. • iJie žvalgo ir seka 
plentu riedančias kolonas.

Dešinėje, už poros kilometrų kala priešlėktuvinė, iš
mesti šūviai sproginėja pilkais dūmų debesėliais, nesiek
dami besižvalgančių rusų lėktuvų, nes jie gana aukštai.

Užpakaly mūsų trankosi artilerija. Ji kartais aptyla, 
kartais vėl ima garsėti ir artėti. Sausas sniegas lau
kų antkalnėse žiba stiklo kristalais, o plente jis išmin
tas kaip pelenai, eiti sunku, bet daug lengviau kaip va
kar, nes nereikia tempti rogučių. "Dievo Ašara"paleng- 
va žingsniuoja kartu su mumis.

Šaltas, aštrus vėjelis galanda ihūstį veidus, ausis iir 
nosis. Gaivas apsivyniojam šalikais ir atrodom pana - 
šūs daugiau į kaimo moteris, o ne į kareivius. Eidami 
mosykuojam rankom ir daužom į pečius, kad atitrenkus 
užšalusius rankų'pirštus. Vos apdžiūvę batai vėl sušalo 
į kaulą, pasidarė sunkūs. Einame plento pakraščiu žą
sele, vienas paskui kitą, laikomės arčiau rogučių. Jas 
kartais reikalinga prilaikyti, kad nenuslystų į grioviu.

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

MIESTU IR KAIMU 
ARCHITEKTŪRA

Vilniuje Profsąjungų Kul
tūros Rūmuose įvyko Ui-sis 
Architektų Sąjungos Valdy
bos posėdis, kuriame buvo 
nuodugniai svarstomos 
miestų ir kaimų architektū
ros problemos. Ta proga 
vyko So v. Sąjungoje paskelb
tame konkurse geriausių 
kaimo statybų projektų ir 
Lietuvos architektūros pa - 
rodos.

ĮSTEIGTA JUOZO ŽIUGŽDOS 
VARDO PREMIJA

Lietuvos Mokslų Akade
mija įsteigė mirusio Juozo 
Žiugždos vardu pavadintą 
Lietuvos istorijos premiją .

Pirmasis tą premiją gavo 
Bronius Puzina vi čius už is
torinį veikalą " Socializmas 
ir smulkieji gamintojai Lie
tuvoje". Kadangi pats Žiugž
da nebuvo objektyvus istori
kas, nes rašė pagal Maskvos 
nurodymus, tai ir šioji pre
mija tikriausiai paskatins 
tiktai panašių Lietuvos isto
rijos falsifikatų gamybą.

SEPTYNIOLIKTĄ KARTA 
įteikta žemaites premija

Tradicija tapusi Žemaitės 
literatūros premija įteikia
ma šios rašytojos gimtadie-

kompensacijas Afganistane 
žuvusių ir sužeistų šei - 
moms, manevrams prie Len
kijos pasienio ir kt. Nes juk 
niekur kitur atvirai nekariau
ja. ..

NUSIPELNĘS LIETUVIU 
LITERATŪROS VERTĖJAS

A lėksi s Churginas, iš
kilusis grožinės literatūros 
vertėjas į lietuvių kalbą, ge
gužės 25 šventė savo 70 m. 
amžiaus sukaktį. Gimė 1912 
m.Jonavoje, gabus kalboms, 
studijavo Sorbonos ir Gre
noblio universitetuose. Ge - 
riausi jo vertimai: 
beveik visi Šekspyro veika-
lai, Goethes'Taustas", Dan
tės "Dieviškoji Komedija" , 
Šilerio, Moljero, Puškino , 
Hugo, Beaudelair ir kt.

Jis yra išleidęs ir kelis 
savo poezijos rinkinius, ra
šydamas tradiciniai klasiki
niu eiliavimu.

MIRĖ LATVIJOS LIETUVIS 
KALBININKAS

Rygoje mirėAlfonsas Gri
gelionis, kalbininkas ir ver
tėjas. Jis taip pat mokytoja
vo lietuvių mokyklose Latvi
joje, paruošė lietuvių-latvių 
ir latvių-lietuvių žodyną.

LIETUVIAI DAILININKAI 
MASKVOS PARODOJE

ni, turi pilną galvą įvairių 
svajonių bei siekimų. Jų da
lį per ryžtingą darbą jie pa
laipsniui realizuoja. Na ir, 
jau subrendęs žmogus visuo
met turi siekimų ar gyveni
mo tiksiu. Ne Kitaip yra ir su 
tautomis bei valstybėmis. 
Ryškus tokio siekimo pavyz
di s Sov. Sąjungos neslepia
mas ir net viešai pareiškia
mas -- užvaldyti visą pasaulį 
bet kuriomis, kad ir žiauriau
siomis, sukčiausiomis, amo 
rališkiausiomis priemonė - 
mis. Savo siekimuose So -

nį Kelmės rajono bendraū - 
kio už prozą kaimo temati
ka.

Šiemet ją laimėjo Emilija 
Mikulėnaitė už apysaką "O- 
na".

Tai 17-toji Žemaitės pre
mija.

LIETUVIU PASAKOS 
SUOMIŠKAI

‘Lietuviškų pasakų rinki - 
nys su atrinktomis dailinin
kų iliustracijomis netrukus 
pasirodys suomių kalba. Pa
sakas išvertė suomė vertėja 
Karsti Maria Si rate.

Maskvoje atidarytoje So
vietų Sąjungos jaunųjų me - 
nininkų parodoje išstatyti 
tapybos, skulptūros, grafikos, 
piešinių /kažkodėl vietinėje 
lietuvių spaudoje vartojamas 
žodi s "dizainas"/, dekoraty
vinio taikomojo meno kūri
niai. Lietuvos dailininkai 
pasirodo su 59 darbais.

NAUJAS DOKTORATAS

Vilniaus Universitete lie
tuvių literatūros katedros 
docentas J.Girdzijauskas ap
gynė filologijos mokslų di
sertaciją " Lietuvių eilėdara, 
XX amžius".

KUPIŠKĖNU ANSAMBLIO 
500-tasis SPEKTAKLIS

"Senovės Kupiškėnų Ves
tuvės" spektaklis buvo su
vaidintas Kupiškio Kultū
ros Namuose .Tai buvo jau 
5OO-tasis spektaklis. Jo 
didžioji vertė yra autentiškų 
papročių, dainų, juokavimų, 
apeigų perdavimas.

KIEK LAIMI .SAVANORIŠKA
' TALKA

Komunistinėje spaudoje 
labai giriama "savanoriška" 
talka. Visoje Sov.Sąjungoje 
dalyvavę joje 155 mil.dir
bančiųjų. Talkos uždarbis - 
180 mil. rublių įteikta penk
mečio planams vykdyti , 
o gaminių pagamint už 90 8 
mil. rublių. Visi pinigai, ofi
cialiai skelbiama, būsią pa
naudoti vaikų apsaugai ir 
karo bei darbo veteranų me
dicininiam aptarnavimui pa
gerinti. Atrodo, kad mokės

PASIŽYMĖJO KERAMIKĖ
Taikomosios dailės paro

da vyko beveik du mėnesius 
Vilniaus Dailės Parodų Rū - 
muose.. Keramikė Gražina 
Degutytė- Švažienė buvo 
atžymėta kaip geriausio kū
rinio autorė už dekoratyvių 
diskų kompleksą.

IŠKILUS DVIRATININKAS
Čekoslovakijoje vyko 

ratininku varžybos. Klaipė - 
do s dviratininkas G. Umaras 
laimėjo antrą vietą 4 km.in
dividualiose lenktynėse. Pir
mą vietą laimėjo latvis D. 
Liepinė, iš Rygos.

dvi-

1982. VII. 8

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

ATEIK l LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIĖNI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

8 vol. vakaro.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

Donaldui D.: 661-1733.

natio.nal enquiredNESUDERINTI SIEKIMAI

J. V.
Pavieniai asmens,ypač jau-

vi etai yra išti kimi ausiai s pa
sekėjais vidurinių amžių ita
lų Machiavelli, kuris tvirti
no, kad tiksiąs pateisina prie
mones. . .

Yra daug gyvenimo pavyz
džių, kuomet valstybių šie — 
išimai nesiderina vienų su 
kitais ir net bandoma tiks
lus pasiekti karu

tūkstančių kariuomenė laikė
si, atkakliai kariaudama, 17 
dienų. Pagaliau pritrūko šau
dmenų — amunicijos. Hitle
ris įsakė nepasiduoti belais - 
vėn. Bet tos apsuptos ka
riuomenės vadovaujantis vo
kiečių generolas tolimesnį 
laikymąsi matė beprasmiu, 
nes trūkstant apsigynimo 
priemonių žūtų daug karei - 
vių, ir nutarė iškelti baltą 
vėliavą. Žiauriai nukentėjo 
to generolo žmona, nes Hit
leris isakė ją, kaipo 'išdavi
ko" žmoną, sušaudyti.

Netaip seniai ir Irakas nu

minga strategu ir Karą'1 todėl 
pralaimėjo

Visai Įeitas vaizdas yra su 
Izraeliu. Jų prezidentas iš
kyla Kaip sėkmingas strate
gas. Be jokio karo paskel
bimo, Izraelio kariuomenė 
puolė pietų Lcbanoną, naikin-* 
dama PLO atsparos punktus. 
To staigaus puolimo pasė
koje daug tūKstančių civilių 
gyventojų žuvo nuo pergalin
gos Izraelio kariuomenės . 
Ypač nukentėjo palestinie
čiai, kurie vis dar vylėsi at
gauti savo žemę, jiems atim
tą smurtu Izraelio įsikūrimo 
metu. Izraelis tvirtina ve
dąs apsigynimo karą, kurio

tarė savo teritorinius ginčus 
pavesti karo dievaičiui, tikė
damas greitu, laiku nugalėti 
Trano didesnę ir skaitlin - 
gesnio krašto kariuomenę. 
Kiek bereikalingų išlaidų ir 
kraujo pralieta per užsitę
susį virš metų karą i Gal 
Irakas pernelyg pasitikėję

RyšKiau-j., Sov. Sąjungos pagelba arba 
sias pavyzdys tai Falkland^ ^tų jam palankių arabų ša- 
salos. Jos gal ir. turėtų,pr/iš>n,liųv Deja, šiuo atveju Traiso 
klausyti Argentinai, hJA'lbcprGMidentaš pasirodė riėsek- 
ją Kramų tėra cik kolei e 4£)O 
.mylių atstumo Gi Didžioji ;.
Britanija, jas atrodo ir vė
liau jėga užvaldė, yra atito
lusi net 8000 mylių. Atsi - 
žadėjo kolonijų Anglija.Airi - 
koje ir kitur, bet pasiliko 
Falklandų salas, Gibraltarą 
ir Šiaurės Irlandiją. Dėl šių 
kolonialinio valdymo likučių' 
eina daugelį metų ginčai, kar
tais su labai sunkiomis pa
sekmėmis, kaip, va, Š. Ir- 
landijoje. Argentina, gerai 
neapsvarčiusi pasekmių, 
pamėgino smurtu įgyvendin
ti savo siekimą — užimti ir 
valdyti tas salas. Menkai gi
namas Fanlklando salas Ar - 
gentinai pavyko greitai ir be- metu tūkstančiai nekaltų ei- 
veiK be nuostolių užimti, bet 
išlaikyti jas nepavyko. Nenu
matė Argentina Anglijos ryž - 
tingumo ir JAV nepritarimo 
smurto veiksmui. PerKeįtų 
į Fanlklandų salas Argenti - ' 
nos kareivių buvo daugiau 
(bei ai s vėn pai mtų argentini e- 
čiųpriskaitoma virš 1.0, OOO). 
negu juos atakuojančių anglų , 
bet karo pabaigą nulėmė ang
lų aukštesnė karo technika ir 
gera strategija.

Čia prisimena vienas pa
našus nuotykis Hitlerio karo 
laikais. Sąjungininkų (anglų 
ir JA V) apsupta velsiečių 1O

vilinių gyventojų arabų nužu
doma. JAV, kaip ir kitais 
staigiais Izraelio išpuolio at
vejais, pareiškia nepasiten y!

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Portraits 
Weddings

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

TONY LAURINAITIS

C F MB LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

.30 IKI 12 VAL. NAKTIES

"Beskaičiuodamas aveles,prisiminiau avienos kepsnį...

GREITA ORIENTACIJA
/Parinko V.K./

Stambus vyras, atėjęs į daržovių krautuvę, paprašė 
jam parudoti 1/2 kopūsto galvos. "Mes galime parduoti 
tik visą galvą", - atsakė pardavėjas. "Mano daktaras 
patarė sumažinti svorį, ir todėl valgau tik 1/2 galvos 
daržovės,"- paaiškino pirkėjas. "Prašau truputį palaukti, 
aš atsiklausiu vedėjo, ką turiu daryti, "- atsiprašė par
davėjas ir skubiai nuėjo į kitą krautuvės pusę pas vedėją. 
"Vienas labai stambus vyras, kvailai atrodantis, prašo 
manęs parduoti jam 1/2 kopūsto galvos. Ką daryti?" Ve
dėjas, tačiau nieko neatsakė, tik žiūrėjo susirūpinusiu 
veidu už pardavėjo nugaros. Atsisukęs pardavėjas išsi - 
gando, pamatęs už jo stovintį tą patį pirkėją. Jis greitai 
susiorientavo ir pridėjo: " O čia štai kitas džentelmenas, 
kuris norį nupirkti kitą pusę to kopūsto

SUSIKALBĖJO
Du labai geri draugai gyveno artimoje kaimynystėje - 

tiktai skersai gatvės nuotolyje. Abu vienodai apkurtę, tai 
tarp savęs labai garsiai kalbėdavosi.

Vienas iš jų sėdi savo namo verandoje ir džiaugiasi 
pavasario saule. Kitas tuo laiku išeina iš'savo namų į 
gatvę, besinešąs meškerę ir kitus meškeriojimo įran - 
kius.

Pirmasis garsiai šaukia: "Jonai, ar meškeriot eini?" 
"Ne, cinu meškeriot", - atsako užklaustasis. "Aha,o aš 
maniau, ką,(^.meškeriot eini’." - sušunka pirmasis.•eeee
Įtinimą tokiu Izraelio akiplė
šiškumu, bet tai daroma tik 
formaliai, nes žydų įtaka 
ekonominiame ir politinia
me JA V gyvenime yra gana 
žymi. Todėl, kaip koks my
limas kūdikis, Izraelis už 
savo"išsišokimus"ir užpuo
lius gali būti tik pabaramas, 
bet nenubaudžiamas.

Jeigu gana nesudraudžiar 
mas miniatūrinis, bet mo
derniškai JAV ginklais ap
ginkluotas Izraelis,tai ką jau 
bekalbėti apie Sov. Sąjungą . 
Su ja deramasi mėnesiais ir 
metais, norint nesuderina
mas laisvojo pasaulio ir ko
munistų siekimus suderinti .

Bet kaip ugnį neįmanoma su
derinti su vandeniu, taip ir 
siekiančią pavergti visą pa
saulį Sov. S-gą neįmanoma 
derybų keliu suderinti su 
laisvu demokratiniu pasau
liu. Juo blogiau, kad lais
vajame pasaulyje veikia už
simaskavę komunistų šimpa- 
tikai, kurie -nuduoda supran - 
ta sovietų sistemos žalingu
mą ir Kurie ja visakeriopai 
(slaptai ir pusiau slaptai) pak
laiko. Savaime prašosi ga
lutinė išvada — arba sovie
tai užvaldys visą pasaulį , 
arba Kremliaus sovietai bus 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus.

Leonardas Gutauskas

kantrybės galią

visa suartoji Žemė, 
pilką rudenio vakarą

PRISIMINIMAS
Mano motina dirbo lauke ir pagimdė mane. 
Gimiau ant vagos, kaip vyturys pilkas.
Gimiau pūslėtam arimo delne kaip grumstas 
Pilką rudenio vakarą.
Vasara mirė , lėtai lėtai.
C aš gimiau ’.
Namo mane vežė ratuose. - 
Vežė.
G aš girdėjau gamtos atodūsį - skaudų, 

pamilau ją už kančią, skaudų
už neišsenkamos 
už meilę Žmogui 

Šiandien aš - arimas, 
Bet visada prisimena 
Kada gimiau pūslėtam arimo delne kaip 

grumstas.
NEVERTA NAIKINTI ŽVIRBLIU

Jau prieš Įdek metų esame skaitę, kad Kinija išnaiki
no žvirblius. O kai. išnaikino, tai suprato,kad padarė klai
dą-, nebėra kas išgaudo kenksmingus vabzdžius.

1977 m. vabzdžių tyrinėtojas Robert Metcalf "Envi - 
ronement" žurnale rašė,kad Kinijoje jau nebėra musių ir 
kitų panašių vabzdžių. Jis išvažinėjęs po Kiniją 27 dienas 
sukiojęsis po zoologijos sodus ir kiaulių ūkius ir matęs 
tik 29 muses.

Pirmiausia buvę įsakyta,kiek musių turi sugauti ir 
užmušti kiekvienas gyventojas. Musių lavonai turėjo būti 
pristatomi atatinkamai įstaigai.

Dabar musės ir kitokie apie ūkinius ir gyvenamuo - 
sius pastatus prisilaikantieji vabzdžiai .atrodo, gaudomi 
tokiais pat būdais,kokie ir Lietuvoje buvo žinomi.

. "Iš "Nidos" Kalendoriaus/ 
5 psl.
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tononto
Pirmutiniame ir didžiausiame g>g dK g^ dft 88 dl 
TORONTO LIETUVIŲ jKXKAfrlAl 
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------- ---

15 % 
15*4% 
15 % U?

A. į. U KO ii U S

POILSIO VALANDĖLĖ

14 %
14 %
13 %
11 %
6 %

MOKA:
90 dienu term. ind.

6 mėn. term. ind.
1 metu term. ind.
3 metu term', ind.

už pensijų plana
už namu plana
už specialias taup. sask.
už taupymo sask.
už čekiu sask.

už asm. paskolas nuo 20%, 

už mortgičius nuo !8M%

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

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

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

10-3
10-3

10-8
10-8
9-1

9.30-1

MOKA UŽ: 
90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term. ind. 141"2%
term, indėlius 1 metų 15
term, indėlius 3 metų........13
pensijų s-tą 14
S[?ec. taup. s-tą 13
taupomąją s-tą 11
depozitų-čekių s-tą 6
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 19
mortgičius nuo 18 1/4%

%

%

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIŲ FONDE

P. L. Inži nierių ir Architektų Sąjungos Toronto Sky - 
rius, pagerbdamas savo nario brolio a.a.Petro MATULE
VIČIAUS mirtį, įrašė jo atminimą į KI.Fondo narių eiles. 
Prl si d ėjo :P. L.I. A. S. To ronto Skyrius- $15; po $1O, - V. 
G. Butkiai, A. Ciplijauskas, B. Jackus, A. Jucys,P. M.Kri- 
lavičius, M. Meiliūnas, H. Sakalauskas; po $5,- J. Barzevi- 
čius, K. Gaputis, K. Stulpi nas.

Fondas nuoširdžiai užjaučia artimuosius ir 
vistems aukojusiems.

dėkoja
KANADOS LIETUVIU FONDAS

PENSININKU NAMU 
STATYBOS PRADŽIA

Prie ndi.an Grove, 1700 
Bloor Str. W., liepos IO d., 
11 vai.ryto įvyks Pensininkų 
Namų statybos pradžios iš
kilmės, Po to LIETUVIU 
NAMUOSE bus vaišės. T ik
rai reikia džiaugeis,kad toks 
svarbus projektas galų gale 
pradedamas įgyvendinti.

« Lietuvių Namų Moterų 
Būrelio narės gražiai talki
ninkavo "Vilniaus" Pavilijo
nui Tautybių Karavane.

Pasi skaityki me keletą rink
tinių minčių, kurios be .abejo 
daug ką pasako visiems, ku
rie per gyvenimą keliauja at
merktomis -akimis.

"Kiekvienas, kuris nori su
laukti saldaus gyvenimo vai
siaus, laimės obelį turi pats 
pasodinti".

"Pasisekimas, tai kopė
čios, kuriomis negalima lip
ti laikant rankas kišenėse".

"Vakarykščia diena jau 
praėjo, rytojus tau neužtik
rintas, ši diena yra trumpa. 
Jei nori ką atlikti, pradėk da
bar. atidėliojimas yra laiko 
vagis".

"Jūs esate stiprūs tol, kol 
jūs neatėmėte visko iš žmo
nių. Asmuo, iš kurio jūs jau 
viską atėmėte, jau nebėra 
jūsų valdžioje. Jis vėl yra 
laisvas". (A. Solženycin).

"Laisvė iškovota ne tam , 
kad kiti ją uzurpuotų, bet 
tam. kad visi laisvėje gyven
tų, kvėpuotų laisvu tėvynės 
oru ir patys prireikus, už tą 
laisvę mirtų".

"Išauklėti ir stiprūs cha
rakteriai pirmiausiai savyje 
ieško klaidų o neišauklėti ir 
silpnavaliai — pirmiausiai 
skaičiuoja kitų paklydimus".

"Joks šventasis, joks he
rojus, joks išradėjas, joks 
pranašas ir joks vadas ne
pasieks savo laimėjimų pi
giai, lengvai, be triūso ir 
skausmo .

Panašiai yra ir su kiekvie
nu žmogumi — jis ištiktųjų 
netaps didžiu,jei jis nepereis 
per šešėlių ir mirties slėni".

"Kai Konfucijus buvo klaus
tas, ko Išjos jis yra nuomonės 
apie dvasias, jis atsakė: — 
"Gerbk jas ir laikykis atokiau 
nuo jų".

"Prieš pradėdamas kalbė
ti, visuomet pagalvok, ar ta
vo žodžiai bus vertingesni už 
tylėjimą".

"Nepykti kai reikia — nuo
dėmė, bet pykti, kai nereikia 
ar daugiau kaip reikia — dvi
guba nuodėmė".

"Už visų aimanų slypi ent
uziazmo stokos aimana".

"Žodžiai", panašiai kaip Ir 
rentgeno spinduliai, gerai pa
taikinti sminga kiaurai".

"Knygos yra veidrodis/jei 
beždžionė į jas žiūri — apaš-

talo negali pamatyti".
"Už vis trumpiausia ir tra

piausia šiame gyvenime yra 
tikrosios laimės ir džiaugs
mo akimirkos, skirtos tik 
tvirtiems, skausmo ir kan
čios nebijantiems išrinktie
siems".

"Netik kad daug gyventa , 
matyta, patirta, bet tuo pa
čiu ir apsčiai pridūmota, pri- 
svajota, su įvairiais šio gy
venimo skersvėjais prisiga- 
linėta, ir visai nesvarbu, ar 
pats suspėjai tuo gyvenimu 
pasinaudoti, jį suprasti, žmo
niškai kaip reikiant pagyven
ti, — jis tau pro šalį tiesiog 
galvotrūkčiais, net pasišoki
nėdamas prašvilpė".

"Mintimis aš vėl ir vėl ke
liauju į tas tolimas svajonių 
ir laimės kupinas vaikystės 
dienas, minčių sparnais 
skrendu užburton pasakų ša
lin, vaizduotėje kaip gyvus 
vis regiu laukus, miškus ir 
pievas brangios tėvynės ma
no".

"Tų, kurie kenčia, neva
dinkite "vargšais, nelaimin
gais", jie yra šios žemės tur
tuoliai, nes jų sielose kaupia
si tyrieji tiesiai iš Dievo šir
dies trykštanti e ji spinduliai".

"Tarp praeities,kur yra 
mūsų atminimai, tarp atei
ties , kur yra mūsų viltys, dar 
yra dabartis, kur yra mūsų 
pareigos".

Jeigu myli amžinybę, gerai 
sunaudok laiką. . Vakarykš
tė diena. nebeatšaukiama. 
Rytdiena— neužtikrinta. Tik 
šiandien yra tavo, bet jei jos 
nesunaudosi, ją prarasi, ir 
tai amžinai. Viena"šiandien',' 
yra verta dviejų rytoj".

"Meilė yra greita, nuošir
di, švelni, išmintinga, tvirta, 
kantri, ištikima, pastovi kil - 
niadvasė, niekad neieškanti 
savęs, nes kai tik pradeda
me ieškoti savęs — nustoja
ma mylėti".

"Nauja šluota švariai 
ja, bet sena žino visus 
pus".

šluo- 
kam-

"Pramžiau . Grąžink 
į šalį, kurią mums pats dan
gus dovanojo, į kryžių i r baž
nyčių žemę, į kraštą, kurį 
tu nuo amžių pamėgai". (Iš 
Sibiro lietuvių maldaknygės).

mus

* KamerciMal 
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Tnsarsnee Agency M4.
1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

Brethtr-Bariask&t insurance agency lt®.
Vitų rulių'dreuda • VALTERISDRESERIS

233*3334 - 231-2861 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI

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

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
Liepos
liepos

8
22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savditėm 
arba pavieniui.

grupėje ,

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu 
ir telefonu.

adresu

Tel. 533-3531

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

/k

1O

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

PRISIMINS MAIRONĮ
Veiklioji LN Moterų Būre

lio Valdyba RUGPIŪČIO 8 d. 
ruošia "Vakaronę su Mairo
niu", jo 50 m. mirties su
kakčiai paminėti. Si pras
minga ir įdomi programa į- 
vyks Springhurst vasarvie
tėje. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti, ypatingai jauni
mas, nes Maironis buvo ir 
jaunimo rašytojas.

TORONTO VYRŲ CHORAS "ARAS" pavirtęs "Arabų piratais", atlieka programą LIETUVIŲ 
NAMUOSE į Užgavėnių Karnavalo metu.
ne Kanadą atstovauti buvo
pakviestas Toronto "Ginta -

gražiai ir reikšmingai pasi- Karavane Toronte, "Vilniaus!' 
rodė tradiciniame Tautybių P avi. Ii jo ne „Toronto Sun žur-

TORONTO "GINTARO" 

ANSAMBLIS ATSTOVAUS 

KANADA

Folkloriniame Tarptauti-. 
niame Festivalyje, kuris 
vyko liepos 1-9 d.d.Kingsto-

ras", ir iš Manitobos airių 
grupė.

Festivalyje be JAV,daly
vavo Suomijos, Švedijos,Bul
gari jo s, Prancūzijos, Puerto 
Rico,Izraelio ir kt.grupės .

Toronto gintariečiai labai

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NOTI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK [ LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIEN[ 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir ‘ 
Mimico Ave. kampas) TORONTE, 7.30 v. y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psl.

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIU FONDE

Windsor’o lietuviai ir kaimynai iš Detroit1 o neteko 
vieno žymaus klebono - kun.Domininko LENGVINO. Pa - 
rapijiečiai ir kaimynai atsiskyrimo metu aukojo Kana - 
dos Lietuvių Fondui, įamžinant didįjį dvasiškį:

$ 30, -V.Baltrašiūnas; po $ 25, - A.Grušai,E.S.Za- 
torskiai; po $20,- Charron šeima, G. Ciparis, Ed.Link, 
A.Petrauskas, J.Rastapkevičius; po $ K),-VI. Jomantas , 
A.Juškauskas.dr.C.Kuras, P.Eidukas, V. Dumčius, P. 
Januška, R.J.Orentai, A. M.Tautkevičiai, J.Urbonas, J . 
O.Bartkai, V. Žebertavičius, S. Bartkus, V.Alantai, A.T. 
Markevičius,Detroito skautai ir skautės, L. Leparskas, Z, 
Mistautas, A.A.Paškai, V. Valys, dr. J. Belavs, B. Balai- 
šis, R.Dumčius,E.R.Kaspučiai, L. J.Pečiūrai, S.Nai---
kauskas; $5, - A. Viskantas, L.Šulcas.

Užjaučiame visus artimuosius,parapijiečius ir kai
mynus. KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

DIENŲ LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

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

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

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

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai' 
Sutvarkome iškvietimus vizitui-i Lietuve ir iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus . automo
bilius bei kitus o aaei daui amu s daiktus
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje i 

SMULKESNIŲ ŽINIŲ TEIRAUKITĖS:

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

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

TELEX: 06-986766 5TOR
ŠlUO ADRESU SĄŽININGAI P aTARNAU'J AMA JAU 22 METAI 
K ei ioni u bi uro savi ninkai — AUDRON Ė ir VY l AS 3IMINK ĖVlČl Al

(Kel'oniu biuro regi straci io s numeris — 183596 1) 

nalistė aprašė 4 pavilijonus, 
jų tarpe nemažai vietos 
skirdama lietuvių "Vilniaus" 
Pavilijonui. Ji išgyrė šokė
jus, tautinius rūbus, gėrimus 
maistą ir pyragus. Šiemet
Karavane dalyvavo 44 etni
nės grupės, nors ir sąlygos 
jame dalyvauti yra gana sun
kios ir kai kurioms mažės - 
nėms grupėms neįkandamos.
PIRŠLIAUJA LIETUVIS 

GYVENANTIS AUSTRALIJOJE

Lietuvis piršlys patarnau
ja norintiems sukurti lietu - 
višką šeimą. Jo adresas: 
VYTENIS, Box 4.861, MeJ - 
bourne 3001, Australia. Šis 
vedybų biuras atsiliepia į iš 
viso pasaulio besikreipian
čius, nežiūrint kokio am
žiaus sulaukusius. Įsirašant 
į Biurą, reikia įmokėti $20 .

st.catharines
"RAMOVĖS" TRADICINĖ 
GEGUŽINĖ

LKVS "Ramovė" Niagaros 
Pusiasalio Skyriaus tradici
nė gegužinė įvyks š. š .m . 
RUGPIŪČIO mėn. 8 d. ,Vineo 
Bieliūno Sodyboje , 
WELLAND, Ont. Pradžįa- 
2 vai.p.p. "Ramovės" Val
dyba maloniai kviečia visus 
atsi lankyti.

Šis Skyrius nėra gausus 
nariais, bet veiklus: kasmet 
surengia gegužinę ir Lietu
vos Kariuomenės Šventės 
minėjimą.

Gražu, kad lietuviai dar 
nepamiršo,kad ne vien duona 
žmogus gyvas...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

I -i, 
0

6

6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

KREDITOSU

TALKA

kviečia visus Hetuvius pasinaudoli teikiamais patarnavimais

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU

KOOPERATYVAS

pijos bažnyčioje pamaldomis 
už Tautos kankinius ir iškil
minga sueiga ten pat salėje 
Bažnyčioje giedojo Brockto- 
no šv. Kazimiero lietuviųpar 
rapijos choras. Iškilminga
me minėjimekal.bėjoAloyzas 
Astravas, meninėje progra
moje dainavo sol. S. Povilą - 
vičius, akomp. komp. Jero
nimui Kačinskui. Paminėji
mą surengė J- Vanagaičio 
vardo Šaulių kuopa. Šaulės 
moterys svečius pavaišino 
arbata ir pyragėliais. Pra
vedė kuopos pirmininkas St. 
Augonis.

MOKAME UŽ: 
depozitus <P.C.zl.) 
santaupas 
term, depoz. 1 m. 
term, depoz 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dieno depozitus

IMAME Už: 
nekiln. turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%.12%

14% %,
13% "°keme gyvybės ir asm. paskolų drauda.

14'į % Nemokomas pilnos čekių patarnavimas.

DARBO VALANDOS- pirmodienieniais-ketvirtodifeniois nuo 10 iki 5 vol. 

pehktc dler i oi r. nuo 10 iki 7 vol. šeštadieniais nuo 9 iki 12,vai.

Liepas —rugpiu/ic niro. še št odiff.ni ais uždaryta.

šia, visa Aušros Vartų Para- | 
pi jos Choro vadovybė tapo C 
pagrindinai perorganizuota, i

Tuojau po sumos buvo su- I 
šauktas visuotinas Choro na- | 
rių susi rinkimas. Pirminin
kaujant jaunam, su maniam ir < 
energingam Pauliui Mališkai j 
buvo vykdomi rinkimai- j

Pradedant pačia Valdybos 1 
viršūne - seniūnu / pirmi - j 
ninku/, visi etatai buvo iš-į 
statyti perrinkimui.Tuo pa - 
čiu metu teko sužinoti, jog 
mielasis Paulius Mališka ke
tina rudenop pakelti savo 
sparnus iš Montrealio toli - 
mesnėm studijom. Gaila,kad, 
atrodo, neteksime vieno iš j 
šauniausių bei rimčiausių 
šio Choro narių.Išmintingo jo 
jaunuolio asmuo būdavo daug 
reiškiantis bei visa taisantis 
faktorius šio Choro įvairio- < 
se painiavose. Tikimės, kad 
Paulius ir toli nuo savo 
gimtojo Montrealio neužmirš

Montrealio skautai ir skautės kviečia jaunimo dalyvauti 

18-toje skautų-čiu 
STOVYKLOJE

BALTIJOJ E
• Vyksta: liepos 34 d. iki rugpjūčio 8 d.

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

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

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

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

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

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIU FONDE V
Sakahj ir Vindašių draugai, palydint a.a. Valeriją 

VINDAŠIENE įpoilsio amžinybę, autojo Kanados Lietuvių 
Fond ai:

$ 50, -P. Z.Sakalai; po $25.. - A.G.Cibai; po $20, - N. 
Navickienė, P.Bulkė, A. G „Patamsiai, G. A. Skaisčiai, B. 
Z.Ščepanavičiai, V.Dimitrij; $15,- L.Skripkutė; po $ 1O,- 
P. G. Breichmanai, A. M.Garkūnai,P.S.Kanopos, B. E . Mi- 
lašiai, J. R.Pleiniai, E .K. Šlekiai, M.I .Repečkai, P. M. Vai
to ni ai, G. O. Vi ndaši ai, A. N. Gutauskai, K . E. No rkai.

Fondas užjaučia visus gimines ir linki stiprybės.
KANADOS LIETUVIU FONDAS

® Lietuvių Piliečių Klubas, 
vadovaujamas A. Čapliko, bir 
želio 13 d. savo Įdubo audi - 
tori jo j e suruošė metinį ban
ketą. Jame pagrindiniu pa
skaitininku iš Čikagos buvo 
pakviestas, neseniai iš oku
puotos Lietuvos atvykęs, prof 
dr. Kazys Eringis. Meninėje
programoje dainavo sol. Dai- ir neapleis pamiltojo Choro - , 
va Mongirdaitė-Richardson, 
akomp. Sauliui Cibui. Lietu- 
viųKlubo banketas praėjo su 
dideliu pasisekimu, tik klu
bo vadovybė susilaukė kriti
kos, kad jis buvo surengtas 
tuo metu, kada visa tauta liū
di išvežtųjų, Sibire mirusių 
bei laisvės kovose žuvusių 
šeimos narių.

ir bendraminčių draugų.
Tačiau grįžkime prie šio 

rašinio pagrindinės 
ties - AV Parapijos 
vadovybės rinkimų.

min - 
Choro

V.SKUODIS IR N-SADUNAITE kyklos ir Mergaičių Choro
BUS PAGERBTI

SLA 72-os KUOPOS GE
GUŽINĖ vyks LIEPOS 18 d. 
A. P ado Iskio Sodybo
je, PARIS, Ont. Šioje gegu - 
žinėje žadėjo dalyvauti ir 
Hamiltono miesto burmist
ras- Hamiltono Pensininkų 
Klubo menininkai atliks 
programą, šokių muzika pa
sirūpins J.Adomaitis iš To
ro nto -

Prasmingą SLA 72- os 
Kuopos tradiciją tęsiant, ge
gužinės metu bus įamžinti 
Lietuvos okupanto nekaltai 
nubausti-prof.Vytautas Skuo
dis ir Nijolė Sadūnaitė - Kar- 
nados Lietuvių Fonde.

Kviečiami visi lietuviai ko

tėvų komitetuose.

ŠACHMATU MEISTERIS
ŠALFAS Sąjungos organi

zuotose sporto žaidynėse 
Cleveland’e ha mi lionieti s, 
adv. Juozas CROLAVIČIUS 
laimėjo pirmą vietą šachma
tų turnyre ir laimėjo dr. 
Alg. Nasvyčio vardo perei
namąją trofeją.

PAŽYMĖTINOS SUKAKTYS 
e E.ir Br.MILAŠIAI šven
tė savo gimtadienius-8Om. 
ir 85-ių m. Abu dar veik - 
lūs ir sveiki. Sukaktis at
šventė savo artimųjų-tarpe 
"Germania” Klube.
e KAZE MEKAI Janina ir

• Iš spaudos išėjo ketvirtoji 
čia gyvenančio rašytojo-saty 
risto, Antano Gustaičio kny
ga: "Ko Liūdi, Putinėli". Iš
leido A. Mackaus knygų leidi
mo Fondas Čikagoje.
• Inž. Edmundo ir Stasės Ci
bų sūnus, Saulius Cibas, bir
želio 1O d. baigė Hardvardo 
medicinos mokyklą ir gavo 
daKtaro diplomą.
« Rašytojas ir poetas Stasys
Santvaras gegužės 27 d. at
šventė savo 80-tąjį gimta
dienį.

gausiau dalyvauti’.

o J.ir J.KAMAIČIAI at
šventė 20 m. vedybų sukaktį

J. Kamaitienė yra daug 
dirbusi Lituanistinės Mo

juotas iškilmingai ir links
mai atžymėjo savo 40 m 
vedybinę sukaktį- J.Kaže 
mėkas yra pasižymėjęs Ha 
miltone lietuviškojoje veik 
loję.

« Seniausios Naujoje Angli
joje Lietuvi ų Radio valandos, 
vedamos Stepono ir Valenti
nos Minkų, vasaros pikninkas 
įvyksta rugpiūčio 8 d. Romu
vos parKe, Brocktone.
• Sunkiai serga kompozito
rius Julius Gaidelis, gydosi 
namuose, žmonos priežiūro- 
•'e- J. V. Sūduvas

rriontreal
oston

BOSTONO LIETUVIAI
e Su žengiančiu pavasariu ir. 
Bostono lietuvių kultūrinis 
gyvenimas buvo judrus. Ge
gužės 29 d. Moterų Federa
cijos klubas paminėjo prieš 
penkioliką metų Kalifornijo
je mirusį, ilgą laiką gyvenu
sį Bostone poetą Praną Lem- 
bertą. Populiarios dainos 
"Tau, sesute, puikios gėlės-!' 
autorių. Į paminėjimą buvo 
susirinkę gražus būrys kultū
rininkų: muzikų, solistų, ra
šytojų, menininkų, velionio 
poeto prieteliiį ir pažįstamų. 
Klubo pirmininkė Elena Va-

syliūnienė apibūdino Pr. Lem- 
bertą, kaip rašytoją, meni
ninką - kūrėją, kurio sukur
tos eilės ir šiandien plačiai 
dainuojamos liaudyje ir kom- 
pozitoriųpritaikintos dainuo
ti chorams,oktetams bei so
listams. Buvo pristatyta ir 
naujai išleista Pr. Lemberto 
plokštelė, kurią tuojau išpir
ko susirinkusieji. Paminėji
me dalyvavo čia viešinti iš 
Santa Monika Kalifornijos ir 
velionio poeto našlė, Monika 
Lembertienė. Po minėjimo 
buvo vaišės ir pašnekesiai.

• Tragiškojo birželio, mū
sų tautos naikinimo, sukak
tis buvo paminėta birželio 12 
d. šv, Petro lietuvių para-

$ 1.50 kelnes 
i pristatantHour

Service

SKAMBINKIT: 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
7661-A CENT8ALE 

365-1143 
46M0* nil.

766-2667
MS5 ALIAM

ir atsiimant

IpZ/toS

1982. VII. 8

Kaip jau minėta, sumaniai W 
pravedant rinkimus Pauliui|V 
Mališkai - naujuoju pirmi- L 
ninku-seniūnu-buvo patvir - j 
tintas jo brolis, McGill Uni- . 
versiteto studentas Danie
lius Mališka. Iždininku 
perrinktas veiklus ir balsin
gas jaunuolis Antanas Mic
kus. Revizijos to misi jo n į- 
stojo Anie Gudaitė ir Alber
tas Rusinas. Balsų seniu - 
nais sutiko būti: sopranų - 
Betty Gudaitė, altų- Julija 
A do mait yt ė, te no r ų-Vytautas 
Murauskas ir bosų-Alfonsas 
Jankus. Spaudos ryšiams
pasiūlytas sutiko būti D. N. 
Baltrukonis.

Toliau sekė gyvi po kai-
biai- diskusijos. Apie savo 
daugiapusišką veiklą davė 
pranešimą jaunasis maestro 
- Aleksandras Stankevičius. 
Kaip jau žinoma, išvykstant 
Seselei Teresei atgal į Ken
nebunk Port vienuolyną- jos 
vadovaujamas Mergaičių 
Choras "Pavasaris " perė
jo mūsų jaunojo maestro A. 
Stankevičiaus vadovybėn.Jis 
pranešė, kad "Pavasario" 
Choras pakviestas dalyvauti 
Brockville įvyksiančiam jau
nųjų chorų festivalyje. Tad , 
kaip matome, maestro turės 
pilnas rankas darbo.Jis taip 
pat painformavo apie ruo - 
šlamą kalėdinių giesmių

Svarbūs įvykiai bei faktai 
dėjosi š.m. birželio 13 d . 
Moatrealyje. Visų pirmiau-

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIU FONDE 
C

Thunder Bay netikėtai staiga mirus Joanai PAULIO- 
NYTEI, artimieji, draugai bei pažįstami aukojo Kanados 
Lietuvių Fondui:

$25, - B.E.Gudinskai; po $20, - P. Z.Sakalai, A.M. 
Garkūnai, J.Poška, L. M.Urbonai, A. J.Pliopliai, J.Dam - 
baras; $15,- L. Balsys; po $1O,- M.I.Repečkai,M.F.Jo - 
kūbynienė, J. Brazlauskas, J. Lukša, V. G. Butkiai, V. Ignai- 
t <s, J. A. Lukošiūnai, K. A .Kudirkai,©. G. Melnikai, C. B. 
Psezdzieckiai, A. Burdulienė, V.E. Dailydžiai, Z. A.Stan
čikai, Z.G. Vidmantai, A.Indrelienė;$5, -B.Petkevičius .

Fondas nuoširdžiai užjaučia visus gimines ir arti - 
muosius draugus. KLF

MONTREAL^) SKAUTAI BALTIJOS STOVYKLOJE r čia 
matome stovyklautojus maždaug prieš 4-5 metus - stovi 
iš kairės- Br. Niedvaras, buvęs tuo metu v. s.S. Miknai - 
tis, stovyklos komendantas G.Nagys, J. Valiulis, Danius 
Piečaitis, A.Dasys ir T. Valinskas. Ar atpažįstame ?Jie 
visi ir dabar aktyviai skautauja ir rūpinasi Baltijos Sto - 
vykia. Nuotr: D.Mališka

rekordą vi mą Montrealio
"Marko" Studijoje. Šis pro - 
jektas yra pravedamas ma
estro as meni ška iniciatyva 
ir balsų organizavimu.

Kalbėjo ilgametis A V Pa
rapijos muzikinis koordina
torius sol. Antanas Keblys . 
Buvo gvildenami tūli neaiš
kumai. Jis priminė, jog šis 
Choras yra pakviestas daly
vauti šį rudenį Montrealy -

je rengiamųjų VTI-ųjų Ka
nados Lietuvių Dienų prog
ramoje.

Susirinkimas baigėsi, su - 
teikęs daug naujų vilčių bei 
ryžto sėkmingai įvykdyti jau 
minėto kito istorinio įvykio- 
Kalėdinių Giesmių Plokšte
lės išleidimo.

/

Tad - linkime sau geros 
sėkmės... D.N. B.

Priekyje: A .Gudaitė, J.Adomaitytė, B. Gudaitė; antroje 
ei Įėję :sol. A. Keblys, V. Murauskas, A. Mickus, D „Mališka, 
muz.Aleksandras Stankevičius ir D.N.Baltrukonis.

su

RICHARD
ROOFER—COUVMUR 

7725 Gooroe LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD > 
kuris jau seniai I ietuv i am s p ot arnauįa. Darbo* atl ieko sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges________ LaSalle

Nuotr: D.Mališka

Žmfiaiiy d-

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

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psi.

7

7



NEDELSKITE APSIMOKĖTI "NL" PRENUMERATAS.
ATSILIKUSIUS TURIME I________ ' ' '
PERSIUNTIMĄ.

MIELI SKAITYTOJAI ,
—.... ............ už

DAUGIAU MOKĖTI PAŠTUI UŽ
- NL-

LIEPOS MĖN. 25 d. SEKMADIENĮ

L.K. Mindaugo Saulių. Kuopa kviečia Į

GEGUŽINĘ
F, SKRUIBIO VASARVIETĖJE

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

• Muzika • Loterija

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

L.K. Mindaugo Kuopos Valdyba

I ITflC MONTREALIO LIETUVIU
LI I KO KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UZ:

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

DUODA PASKOLAS:

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

MO NT RE A LIO LIETUVIŲ CHORO DALYVIAI RENKASI 
PRIE "MARKO STUDIOS" KALĖDINEI PLOKŠTELEI ĮRA
ŠYTI „ Nuotr: A.Mickus

MONTREAL'© LIETUVIŲ 
CHORAS, kuriam vadovauja 
muz.Aleksandras Stankevi - 
čius.yra sudarytas jo paties 
iniciatyva, išrinkus balsus iš 
Montrealyje esančių chorų , 
Okteto ir asmenų, kurie jo
kiam chorui nebepriklausė , 
bet sutiko dalyvauti Kalėdi
nių giesmių plokštelės pa
ruošime ir įrašyme.

Ši Kalėdinė Plokštelė jau
baigta ir bus išleista SPAIIO cinos fakultetą Harvardo U- 
rhėn. Giesmės palydimos 
orkestro. '

Choras susideda iš 45 as- 
menįJCaip pr i si metrą me, jis 
laimėjo Quebec’o konkurse 
I-ą vietą.

Plokštelė bus paleista į 
bendrą rinką.

o Sol.ČAPKAUSKIENĖ Gina 
liepos 2 d., penktadienį dai - 
navo Man&His World kartu 
su savo partneriais prancū - 
žais Prancūzijos-Operų pa - 
vi Ii jo ne.

Rugpiūčio 20 d, ji koncer
tuos Kennebunk Porte. Jai 
akomponuos dr. Saulius E. 
Cibas.

Šis gabus muzikas š.m. 
birželio mėn., baigė ir medi-

nlversitete

• Muz. STANKEVIČIUS A- 
leksandras išvyko vienai sa
vaitei atostogų į pietų salas.

e NAGIENĖ Birutė buvo iš
vykusi į Union Pier, Mich.,į 
Il-ąjį Skautų Lituanistikos 
Seminarą dėstyti dailųjį 
skaitymą ir teatrinį laužų par 
si rodymų apipavidalinimą.

Šiuose Kursuose dėstė 
lietuvių kalbą Juozas Masi - 
lionis,Tėv. J. Vaišnys; po
karinės Lietuvos istoriją -

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

14 4 0 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
N amu.: 4 88 — 8528

DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJ A 

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

Namu.: 737 — 968 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9
Šeštadieniais: nuo 9 a.
Sekmadieniais : nuo 10
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

76 26 Central St. Vili
366—9 74 2 365-0 505

a.

p . m.
p . m.

3 0 p . m.

m iki 10
iki 9: 30

m. iki 9 :
PRI STATYM AS 

e LaSalle, P. Q*

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sh e r b r o o k St . W. 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 9 3 1 -40 2 4

dr. Tomas Remeikis,Dovas 
Šaulys.

Joninių dieną kursantai 
buvo pakviesti atlikti prog
ramą dr. Jono Valantiejaus 
Sodyboje. Nors kursai tęsėsi 
tik vieną savaitę, bet buvo, 
gerai suplanuoto laiko dėka, 
daug atlikta.
GRAŽIAI PAŽYMĖTAS 
VANDOS LAPINIENĖS 
GIMTADIENIS

Dainavos ežero prieglobs
tyje Vanda Lapinienė savo 
gausios šeimos ir draugų 
tarpe atšventė 80 m.sukaktį 
liepos 3 d.

Gausus būrys svečių vai - 
ši no si, dainavo, juokavo, lin
kėjo viso gero sukaktuvinin
kei. Buvo įteikta bendra do - 
vana, ir pavienių asmenų. 
Įteikta graži juosta, austa 
Lietuvoje.

Vanda Lapinienė, nuo jau
nystės dienų pamėgusi dai - 
navimą,muzikos meilę įkvė
pė savo trims sūnums:Zig - 
mui, Rimui ir Kęstučiui, 
sūnūs ir dukros taip pat mu
zikalūs ir aktyvūs lietuvių 
ansambliuose:groja ir šoka. 
© TANNER Jūratė / Cipli- 
jauskaitė/ ir Charles at
šventė savo 25 m. vedybų 
sukaktį.
e SELENIAI, Liudas ir Onu
tė, iš Detroito, lankėsi pas 
jos motiną E. Kaulakienę , 
LaSalle. Ta proga svečiai 
dalyvavo p.p. Alinauskų duk
ters Ritos vestuvėse bei ry
tojaus dieną po jų Jonų ir 
Petrų pietuose, AVparapijos 
salėje.

I . ir O .Seleniai yra buvę 
montrealiečiai ir čia atvykę, 
jaučiasi kaip namie, 
q ZA BIELIAUSKAS Rai
mondas baigė medicinos fa
kultetą McGill Universitete 
ir išvyko į Torontą atlikti 
stažą.
© LUKO ŠE VI ČlŪT Ė Rasa 
gavo antrą BA iš socialinių 
mokslų srities. Pasiryžusi

- siekti masterio laipsnio. 
’£© GURČINIENĖ Viktorija iš 
įV Santa Monica buvo atvykusi į 
Oj Montrealį, aplankė visus gi- 
B mines, buvo apsistojusi pas 
K Praną ir Jadvygą Baltuonius.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS GEGUŽINĖ

Po šaltų, vėjuotų dienų, 
sekmadienis liepos 4d.,, 
AV gegužinei skirtas,pasi
taikė gražus ir šiltas, ro
dantis lyg pradžią vasaros , 
nors jau liepos mėnuo. Kito
mis vasaromis tuo laiku 
karštis paprastai jau būda - 
vo gerokas ir net pradėjęs 
Įkyrėti.

Gerai,..kad buvo atšilę tą 
gegužinės dieną. Į PALAN
GOS vasarvietę buvo suva
žiavę ne tik montrealiečiai, 
aktyviai dalyvavo pamaldose 
vietiniai palangiškiai lietu
viai, kurie ten turi vasarvie
tes, o Juozas Griganavičius. 
/anksčiau gyvenęs Verdune/ 
atvyko iš Chicago s.

Pamaldas atlaikė ir neil- i 
gą pamokslą pasakė kleb. 
kun. J.Kubilius,SJ, primin
damas, kad "šiandien ilgai 
nesi melšime, geriau pasišil- 
dykime ir pasidžiaukime 
saulute", o baigdamas kvie
tė visus į p.p. Čepulių kie - 
mą pasivaišinti.

Ten, dūmuose paskendusį, 
rado me
žmonos ir vaikų pagalba be
kepantį įvairius kepsnius,© 
kugelis, nors garavo, bet 
greičiausiai buvo paruoštas 
namuose.

Visi kibo į valgį, išalkę ar 
ir visai valgyti dar nenorin
tys, nes šnekusis Stasys, ža
rijas rausydamas, vis kal
bėjo, kad doleriai už pietus
ne jam, bet parapijos naudai j 

Štai ir mūsų populiarusis 
dantų daktaras Jonas Mališ- 
ka / čia pat kaimynystėje jo 
vasarvietė ir kasmet gegu
žinės proga švenčia kažko
kias metines/, atskubėjęs 
užsako trylikai savo svečių 
pietus, suprantama, su kuge
liu. Mačiau susirūpinimą iš 
"kukoriaus”veido-ar užteks 
tokiam skaičiui kugelio. Bet 
jo šeimininkės tučtuojau ne
šė ir krovė ant ilgo stalo pa
tiekalus, o kai jo svečiai at
vyko-visi sėdo prie išri - 
kiuotų patiekalų.

Buvo ir daugiau kitokių 
nuotykių, bet jie įdomūs tik 
tuo laiku - kai ten pat jie 

, vyksta.
rO • SUBAČIAI, Rūta/Rudins- J.Kriščiokaičio ir jo žmo- 
Č kaitė/ ir Darius iš Bostono, nos gražiai eglėmis apaugu- 
M aplankė' savo gimines Mont- 
B realyje.

§ e SKREBUTĖNAI, Vacys ir 

Julija iš Toronto buvo at- 
B . vykę pas puseseres E.Kau- 
3 lakienę ir p.Šipelienę į La- 
B Salle, kur buvo minimos V7. 
B Šipelio mirties metinės.Bu- 

vo kartu atvykęs ir V.Skre- 
$ butėno brolis iš Argentinos. 
C] Jis jau kuris laikas svečia- 
B vosi Toronte.
B Visi jie atsilankė į Jonų ir 
S Petrų pietus Aušros Var- 
B tų parapijos salėje.

1465 De Seve

KASOS VALANDOS

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3
Ketvirtadieniais 12 - 8
Penktadieniais 12 - 6
Sekmadieniai s 10:15- 12:30

3907 A Rosemont

6-8
12-6

( S t o r op e )

p O r d u o d m

JSJU3W3

1448 RUE S T ■ Al.SXANOHE MONTREAL QUEBEC 
sunt tooA H3A 2G6 TĖL 288-9646

'Mtact'tčce "Kaftlaa
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

Stasį Rimeikį su

M ember

i

F oto M. L. S.

SI ST E M A

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

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

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

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojam.i Turto Patarnavimas Montrealyje 
investaci) os JAV it Kanados provincijose

REALTIES CORP.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a., b.c.l.
ė Dome E. Suite 504

Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9 534

ADVOKATAS

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

168 Notre Dome St. E« t Suite 205 
Tel: 366 —206 3 h , 866-206 4.

3 ADVOKATAS

VICTOR E. RUČINSKAS
0 B. En g . , M . En g . L. L. B. ., B. C- L.
j 4701 Bonnontyne, Verdun (kampas 2-nd Ave. ) , Que. H4G1E6

(į Tel. Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-6245

šioje vasarvietėje skambėjo 
daina iki vakaro. Taipgi 
Grigeliu kiemas buvo pilnas 
užėjusių bei vasarojančių; 
nemažiau Baleisiu, Blauz - 
džiūnų, Alinauskų, Petro - 
nių, Gudų, Rutkauskų ir kt. 
Tik Leono ir Olgos Gureckų 
gražioji vasarvietė tą dieną 
buvo tuščia -įėjimas kieman 
kartimi užtvertas ir ant len
tos- Įspėjimas saugotis šu
nies. Būk.tai, tik vakar jie 
čia buvę.

Gegužinė tęsėsi iki virė
jas iškrito iš kojų. prp .

in

NOTARAS

J. BERNOTAS
s Ville Maria, Suite 627 Montreal, P. Q.
( 5 14) 87 1-14 30.

notare

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

tn Res. Tel: 453-9 14 2

8 psl.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS Į

Albertas N O R K E L i Ū N A S , B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n tjj_r_o__v e j_kj_ą__rt_Y. 2._LVA5—d'_

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

4^95 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 Namų 376 - 378 1

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBt e GYYYBt 

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

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

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

LEONAS
SALES

gureckas
MĖNAGER

MIC

montreol west 
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIŲ! 

e NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
- AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

a MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS!

e UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE! 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU
Menager'iu L eo GURECKAS

GM

nu monires! west automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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