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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

DU KANADOS PILOTAI 
SIEKIA REKORDO IR REMIA 
MEDICINOS TYRIMO SKYRIŲ

Don Muir, 26 m. montrea- 
lietis, gyv.Ontario pro v., ir 
montrėalietis Andre Dae
mon, 22 m., mažu lėktuvu, 
vienmotoriu Cessna, skrenda 
aplink pasaulį, siekdami su
kelti 1 milijoną dolerių vėžio 
ligos tyrimams ir sumušti 
1978 m. Washington© adv.R . 
Muckleston rekordą. Jis bu
vo atlikęs 36.500 km kelio
nę per 7 dienas ir 13 valandų.

SOVIETAI NENORI 
AMERIKIEČIO ŽURNALISTO

JAV žurnalo "News-week” 
korespondentas Maskvoje 
Andrew Nagorski buvo ap
kaltintas "neleidžiamu žur - 
nalisti niu eIgesiu". Užsie nių 
Reikalų Ministerija atėmė iš 
jo žurnalisto kortelę ir lie
pė išvykti kaip galima grei - 
čiau iš Sov.Sąjungos.

Sovietų Spaudos departa
mento įgaliotinis apkaltino 
amerikietį žurnalistą, kad 
šis"nudavė esąs sovietų ko
respondentas". Užklaustas 
telefonu,Nagorski patvirtino, 
kad kaltinimas buvo išgalvo
tas.

KERŠTAS IŠŠAUKIA KERŠTĄ
t,

Izraelio kariuomenė vis 
dar bombarduoja Beirutą , 
nepaisant pakartotino JT pa
smerkimo ir intensyvių pa
stangų sustabdyti karo 
veiksmus ir susitarti dėl 
PLO teroristų išvykimo 
iš Lebanono.

Miestas, vienas gražiau - 
šių ties Viduržemio jūra, ir 
jo gyventojai yra žiauriai 
nukentėję nuo bombardavimų 
ir gaisrų. Žuvo ir sužeista 
daug civilių gyventojų, nie - 
ko bendro neturinčių su PLO 
teroristų grupe. Izraelio to
kia politika susilaukia vis 
platesnio pasmerkimo, pri
versdama galų gale ir JAV 
imtis griežtų , priemonių 
prieš Izraelį. Jam grąsina - 
ma blokada gal privers pri - 
stabdyti agresiją ir priimti 
kokį nors kompromisą.

Paryžiuje, protestuojant 
prieš Izraelio nesuvaldomus 
bo mbardavimus, bendrai va
dinami "arabų teroristai" , 
nušovė 6 asmenis Paryžiaus 
žydų restorane.

Keršto išsišaukė ir PLO, 
oficialiai nepareikšdama, kad 
Izraelio valstybė turi teisę 
egzistuoti.

IEŠKO PRIEKABIU
Kanados min.p-kas Tru

deau su savo 3 sūnumis iš
vyko atostogų privačiu 
traukinio vagonu pro Laury- 
nijos kalnynus BC.

Vagonas ir jį aptarnaujan
tis personalas 
mokesčių 
paskolinta

nekainuos 
mokėtojams, nes 
min.p-ko atosto

goms Gen.Gubernatoriaus E. 
Schreyer. Privatus trauki - 
nio vagonas jau buvo Kana
dos Vakaruose. Kelionė pri
derinta prie įprastinio trau
kinio maršruto.

Kritikai, tačiau, tuojau pa
sinaudojo proga ir per anksti 
pradėjo kelti triukšmą dėl 
Trudeau išlaidumo...

PRANEŠA ELTA;

SOVIETU LAIVAI PRIE 
ŠVEDIJOS KRANTU

Švedijos gynybos viršinin
kas admirolas B. Schuback 
pareiškė, kad jau6 mėnesius 
neįvardinti povandeniniai 
laivai lanko Švedijos pakraš
čius Kvarken, Stockholmo 
Archipelago ir Aland jūros 
srityse. Visi tie laivai ran
dasi Švedijos vandenų ribose 
nelegaliai ir atrodo ruošiasi 
užpulti Švedijos laivyno gy
nybą ir jos karinius • jūros 
transportus. Admirolas tvir
tina taip pat,kad bent 20 ne
įvardintų povandeninių laivų 
buvo pastebėta nuo praeito 
lapkričio mėn., kada bu
vo pagautas Sovietų povan
deninis karo laivas, įkliuvęs 
švedų karo laivyno bazėje 
Karlskrona.

Poros dienų laikotarpyje , 
45 mylios nuo Stockholmo 
du kartu buvo pastebėtas ne
įvardintas povandeninis lai - 
vas.

JOHN HINCKLEY jr. 
PRIPAŽINTAS CHRONIŠKU 
LIGONIU

JAV federalinis teismas 
tarė galutinį žodį ir nu
sprendė John Hinckley jr., 
kuris buvo šovęs įpreziden- 
tą Reagan* ą ir dar tris as
menis, patalpinti į psichiat
rinę ligoninę neribotam lai
kui. Jo liga yra komplikuota 
ir jis yra pavojingas kitiems 
ir sau.

Claude Ryan

RYAN ATSISTATYDINA
Quebec’o provincijos Ii - 

beralų partijos vadas Claude 
Ryan atsistatydina iš tų pa
reigų.

Šiuo metu yra 12 kandidatų 
į jo vietą, žymiausieji-Bou
rassa, Raymond Garneau,ku
ris buvo pralaimėjęs prieš 
Ryan, Daniel Johnson Jr., 
Guy Descary-Lachine meras 
ir Jean Cournoyer - Doll
ard des Ormeaux meras.

NUOSTABI OPERACIJA
Devyni specialistai Mont

real General, ligoninėje 1O 
valandų operavo ir prigy- 
dė nukirstų kairę ranką G. 
Duteau. Už metų ranka bus • 
visiškai prigijusi ir ligonis 
galės grįžti į darbą.

VLIKO PIRMININKAS AUSTRALIJOJE
VLIKo pirmininkas dr.K. Bobelis,Australijos Lietu

vių Bendruomenės pirmininko A.Pociaus kviečiamas, lan
kėsi š.m.birželio 10—25 d.d. Australijoje. Padarė pra
nešimus Adelaidėje,Melbourne, Sydnėjuje.

Adelaidėje,birželio 13 d.Pabaltiečių susirinkime, Išve
žimų minėjime, miesto rotušėje, dr.K. Bobelis pasakė 
kalbą ir padarė pranešimą per radiją. Daug platesnis prar 
nešimas buvo padarytas lietuvių visuomenei birželio 14 d.

Melbourne,Pabaltiečių Trėmimų minėjime dr.Kazys 
Bobelis padėkojo parlamentarui Hon.R.Shipton už Lietu
vos, Latvijos ir Estijos reikalų iškėlimą Australijos par
lamente ir faktais nurodė, kaip Sovietų Sąjunga sulaužė jau 
virš 300 tarptautinių suta’ v. Ieško draugų Australijos, 
Amerikos,Kanados,Europos valstybių valdžiose palai - 
kyti ir padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę. Perskaitė Amerikos Valstybės buv. 
sekretoriaus A.Haig svarbų pranešimą:"Jungtinės Ameri
kos Valstybės negali leisti, kad būtų užmirštas Lietuvos 
tautinės neliečiamybės sulaužymas. Todėl mūsų politika, 
nepripažindama Lietuvos prievartinio įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, lieka tvirtai nustatyta ir ji nepasikeis ".

Sydnejuje, birželio 22 d., dr.K. Bobelis dalyvavo Lie
tuvių Klube Pavergtų Tautų ir jungtinio Baltų Komitetų 
suruoštame susitikime. Čia dalyvavo NSW parlamento na
rys, Hon. Max Smith,narys Pittwater apylinkei, Švietimo 
ministeris iš Federalinio parlamento sen. Peter Baume , 
Lietuvių Bendruomenės pirm.A. Mauragis, Latvių Krašto 
valdybos pirm.dr.E\Ritenis,buvęs NSW parlamento na - 
rys ir Pavergtų Tautų komiteto pir.Douglas Darby su 
žmona, lenkų Solidarumo Australijoje p-kas Charles 
Wheyman ir daug kitų bendruomenių atstovų ir pareigūnų.

Dr.K. Bobelis padarė platų pranešimą apie kovas dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Po jo pranešimo, kalbėjo specialiai iš Canberros at
skridęs senatorius dr.Peter Baume,federalinis Švietimo 
ministeris. Senatorius labai šiltai atsiliepė,prašydamas 
tam tikromis progomis siųsti rezoliucijas Australijos 
Parlamentui .besirūpinant Lietuvos reikalais.

Hon. M.Smith, NSW parlamento narys, kuris galimai 
bus išrinktas Pavergtųjų Tautų Komiteto p-ku, kalbėjo a- 
pie netolimą praeitį, kai jam teko susidurti su komunistų 
kontroliuojamomis unijomis Australijos pramonėje.Džiau
gėsi mūsų veikla antikomunistiniame fronte ir pažadėjo 
toliau remti ne tik Lietuvos, bet ir kitų pavergtų tautų 
reikalus.
• Birželio 24 d., dr.K.Bobelis su žmona Dalia, aplan
kė Liberalų partijos ir Opozicijos lyderį Hon. John Dowd, 
NSW Parlamente.Buvo įteiktas laiškas-peticija Australi
jos min.p-kui Malcolm Fraser, kurioje kartu išreikšta par 
dėka už d e jure Baltijos kraštų pripažinimo sovie
tams atšaukimą, Mr. J.Dowd išreiškė norą arčiau susi - 
pažinti su lietuviais.
• Lietuvių Klube dr.K.Bobelis atsilankiusiems apie 200 
lietuviams birželio 24 d. padarė pranešimą ir atsakinėjo
į paklausimus.

EUvo surengta bendra vakarienė, kurios metu pagerb
tas ir apdovanotas lietuviams daug nusipelnęs lenkų laik
raščio redaktorius Jan Dunin-Karwickijr jo draugas Jo- 
kubauskis, kuris kalba lietuviškai ir siunčia žinias 
Lietuvą į lenkų žurnalą "Kultūra" Paryžiuje.

Australijos didžiausias katalikų savaitraštis " The 
Catholic Weekly" liepos 11 d. plačiai aprašė pasikalbėji
mą su dr.K. Bobeliu. Taip pat ryšium su Birželio Trė - 
minų minėjimais ten buvo atspausdintas Australijos lietu
vių bendruomenės atsišaukimas, prašant paremti Sovie
tų persekiojimo aukas ir ypač kalinį, Antaną Terlecką.

Įdėtas pranešimas, kadrenkami parašai peticijai 
Australijos Senatui, prašant vyriausybę padėti lietuviams 
atgauti katalikų bažnyčią Klaipėdoje.

NETEKOME ANICETO 
LUKOŠIAUS

Su dideliu gailesčiu sutiko
me žinią apie netikėtą Anice
to Lukošiaus mirtį.

Kanados lietuviams jis bu
vo ypatingai svarbus ir mie- 
lasmuoširdžiai įsipareigojęs 
lietuvių veiklai, rūpestingas 
korespondentas, Lietuvių 

^Namų Toronte narys ir tai - 
kininkas. Šalia viso to-malo- 

'naus būdo, meniškos ir ro
mantiškos sielos žmogus .

Sulaukė tik 63 m., mirė 
staiga Lietuvių Namų sto
vykloje, Wasagoje.

PASKENDO DU LIETUVIAI 
KUNIGAI

l Ši vasara Kanados lietu
viams tragiška. Liepos 25 d. 
Hurono ežere nuskendo du 

Anicetas Lukošius lietuviai kunigai, broliai 
_________________ Augustinas ir Antanas SABAI

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS ŽINIOS- c
ARTĖJA PLB SEIMO SUVAŽIAVIMAS

Kraštų Bendruomenės buvo paprašytos savo at
stovus į Vl-jį Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimą išrinkti iki 1982 m. rugsėjo id. 
Kai kurių kraštų Bendruomenės jau pravedė rinkimus ir 
atstovų pavardes pranešė PLB Valdybai. Seimas įvyks 
1983 m. birželio 27-30 dienomis Chicagoje.

Šių metų Kanados Lietuvių Dienos įvyks Mon
treal yje spalio 8-10 dienomis ir Aus trail j o s Lietu - 
vių Dienos įvyks Melbourne gruodžio mėnesio pabaigo
je. Šias dienas ruošia tų kraštų Lietuvių Bendruomenės . 
Į jas pakviestas žada vykti PLB pirmininkas V. Kamantas.

PLB pirmininkas inž. Vytautas Kam an tas prieš 
kelis mėnesius tarnybos reikalais persikėlė gyventi į Grand 
Rapids miestą Michigan© valstybėje, kur eina direktoriaus 
pareigas vienoje didelėje ligoninėje (Butterworth Hospital). 
Ten įsijungė į vietos lietuvių gyvenimą, bet taip pat dažnai 
keliauja į Chicagą ir kitas vietoves, rūpindamasis PLB 
veikla. Neseniai jis buvo Baltimore Lituanistikos Kated
ros reikalais, Washingtone aplankė Lietuvos Atstovą dr. S. 
Bačkį. Dalyvavo Dainavos jaunimo stovyklos rėmėjų meti
niame suvažiavime, susitiko su '. JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytautu Kutkumi ir vykdomuoju vicepirm. Jonu Urbo
nu, tarėsi su vyskupu Vincentu Brizgiu, ir aplankė Chica- 
gos skaučių ir skautų tuntų stovyklas Rako stovyklavietėje.

PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Kaman
tus liepos 19 d. lankėsi Baltuose Rūmuose Washingtone, 
kur dalyvavo Pavergtųjų Tautų savaitės paskelbimoiškilmė- 
se kartu su JAV viceprezidentu Bush, JAV senato bei atsto
vų rūmiį nariais, įvairių tautybių vadovais ir Lietuvių Bend
ruomenės atstovais. Šių iškilmių metu JAV prezidentas 
Reagana s,paske1 bda m a s trečiąją liepos mė - 
nėšio s avait ę pave r gtųj ų tautų prisiminimu^ 
labai stipriai pasisakė prieš Sovietų Sąjungą ir jos komu
nizmą, kaip didžiausią šių laikų tragediją. Prezidentas pa
žadėjo stiprinti Amerikos Balso, Laisvosios Europos ir 
Laisvės Radi jų programas, nes jos sėkmingai kovoja prieš 
sovietų skleidžiamus melus ir palaikoxpavergtųjų tautų vil
tis. Šio vizito metu pirm. Vytautas Kamantas ir JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Aušr& Zerr pa
kvietė prezidentą Reaganą ir jo žmoną atvykti į 1983 metų 
vasarą Chicagoje įvykstančias Pasaulio Lietuvių Dienas.

apie

• PLB Valdybos pirmininkai dr. Algis Paulius 
ir kun. Antanas S aul ai t i s, SJ liepos mėnesį sto
vyklavo ir dirbo su lietuvių skautiškuoju jaunimu stovykla
vietėje Michigane. Kun. A. Saulaitis rūpinasi pasaulio lie
tuvių jaunimo švietimo reikalais, prieš kelis mėnesius pvl- 
sus kraštus pasiuntęs daug lituanistinio švietimo'knygų ir 
birželio- mėnesį apsilankęs Venezueloje.

• Europos Lietuviškųjų Studijų savaitė šiais 
metais įvyks Anglijoje, prie Londono miesto, toje pačioje 
vietoje kur 1979 metais buvo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon- 
greso stovykla. Šios savaitės metu bus Europos Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų ir jų valdybų narių suvažiavimas, 
kuriame dalyvaus PLB pirmininkas Vytautas Kamantas.

1

1



Liz Lietuvos islaisvinim<i! Ui ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 

f" or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PRANEŠA ŠALFASS :
Yį 1982 m. S, A.. Lietuvių Individualines ir Tarpmiestinės Golfo Pirmenybės numatomos
i , 1982 m. rugsėjo 4-5 d.d. Toronte, Ont.

j 1982 m. S, k, Lietuvių Lauko Teniso Pirmenybių data ir vieta bus paskelbta vėliau.
1982 m. A. PabaltieČių Klubines Krepšinio ir Tinklinio Pirmenybes dar tebėra 

planavimo stadijoje ir jų datos bei vietos bus paskelbta vėliau.
j? 1982 m. ž. A. PabaltieČių Futbolo (Soccer) Turnyrą yra pasišovę suruošti latviai

1 kada nors rudeniop, Kanadoje. Konkrečios išdavos bus paskelbta.
Š.AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS

Kanados Lietuviuto

Bendruomenės Veikla
• KLB Krašto Tarybos s u v a ž i a v i m a s įvyks š. m. 
rugsėjo 25 — 26 dienomis Toronte, Lietuvių Namuose. 
Šis Krašto Tarybos suvažiavimas vyks, Kanados Lietu
vių Bendruomenės 3O-ties metų paminėjimo ženkle. Visi 
Krašto Tapybos nariai bei apylinkių pirmininkai yra pra
šomi iš anksto ruoštis, kad visi galėtų dalyvauti ■ šiame 
sukaktuviniame suvažiavime. Taip pat visi Krašto Tary - 
bos nariai, kurie esate pakeitę savo gyvenamą vietą-ad
resą, po išrinkimo į Krašto Tarybą, tuoj malonėkite pri- 
siųsti savo naują adresą Krašto Valdybos
S e k retorini J. Pleiniui, 84 Balsam Avė. , S. Ha
milton, Ont. L8M 3B3, kad jums siunčiama Krašto Tary
bos suvažiavimo informacija laiku jus pasiektų.

• KLB Kultūros Komisija daro žygius pasiųsti me
ninių vienetų į Vakarų Kanados apylinkes. Tuo reikaluKLB 
Kultūros Komisija yra išsiuntusi laiškus ir prašo konkre
čiai pasisakytų kokių meninių jėgit jie pageidautų. Taip pat

1982 m. £. A. PabaltieČių Lengvosios Atletikos Pirmenybės įvyks š. m. rugsėjo 11-12 d. 
Kanados Latvių Stadione "Sidrabene", Mil ton, Ont., tarp Toronto ir Hamiltono. Vykdo - 
Kanados Latvių Sporto Sąjunga.

Sekant pereitų metų pavyzdžiu ir šiųmet svečių teisėmis yra pakviesti vietiniai 
suomių, ukrainiečių, lenkų ir vengrų 1engvatletai. Taigi šios rungtynės bus 
išplėstos į 7 tautybių kviestines varžybas, iš kurių bus išvestos pabaltieČių pirmenybes.

1982 m. Š. A. Lietuvių Pirmenybės bus taipogi išvestos iš šių varžybų. Tuo būdu 
musų lengvatletams šios rungtynės bus net trejopos.

Varžybos bus vykdomos šiose klasėse; vyrų, moterų, jaunių A (1965-65 m. gim.), 
jaunių ir mergaičių B (1966-67 m. gim.), C (1968-69 m. gim.), u (1970-71 m. gini.) ir 
E (1972 m. gim. ir jaunesnių). Programa apima beveik visas pagrindines rungtis.

Taipogi bus vykdomos varžybos visoms vyrų senjorų (Submasters ii' Masters) klasėms

Varžybų pradžia šeštadienį, rugsėjo 11 d. - 2;00 PM. Registracija nuo 12;0O vai. 
Sekmadienį varžybų tąsa nuo 10;00 AM.

Dalyvių registracija atliekama iki š. m. rugsėjo 4 d», šiuo adresu;
Mr. Gunars Gubinš, 55 Pine Crest Rd., Toronto, Ont. M6P 5^6. Tel. (jil 6)-767-1398

Dėl streikų ir pašto tarnybos nepastovumo Kanadoje, JAV-se gyvenantieji lengvatle- 
tai prašomi registruotis pas ^AIFASS-gos Lengv. Atletikos K-to vadovų;

Mr. Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117, Tel. (21 6)-'i81-7161 .
Smulkios informacijos yra pranešta visiems sporto klubams. Klubams nepriklausą 

dėl informacijų gali kreiptis į bet kurį sporto klubą ar į A. Bielskų bei G. Gubinš.
Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių lengvatletams. Klubai ir pavieniai lengvat- 

letai skatinami Šiose varžybose skaitlingai dalyvauti.

1982 m. S. A. Pabalį ieci u, ir lietuviu Šaudymo Pirmenybės

1982. m. S. A. PabaltieČių ir I. i e luv i u4 Šaudymo Pirmenybes vykdo SALFASS-gos Šaudy
mo Komitetas. Pistoletų varžybos įvyks š.m. rugsėjo 11 d., Latvių Šaudykloje "Berzai- 
ne", netoli Toronto, Ont. Smulkaus, kalibro šautuvų ir medž i ok 1 i n i ų šautuvų va ržybos 
įvyks s. m. rugsėjo 18 d., Hamiltono lietuvių šaudykloje "Giedraitis", netoli, Caledo
nia, Ont. Smulkesnės informacijos bus paskelbta vėliau.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

KLB Kultūros Komisija yra numačiusi suruošti poeto Mai
ronio, lietuvių tautos atgimimo dainiaus, dvigubos sukak
ties paminėjimą, būtent 120 metų nuo jo gimimo ir 50 me
tų nuo jo mirties. Šis paminėjimas įvyks KLB Krašto Ta
rybos suvažiavimo pabaigoje rugsėjo 26 d. sekmadienį , 
Lietuvių Namuose.

* Anglų spaudos informavimo seminaras Įvy
ko š.m. gegužės 30 d. Toronto Lietuvių Namuose. Šį se
minarą suruošė Krašto Valdybos visuomeninių reikalų ko - 
misija. Jam vadovavo KLB Krašto Valdybos pirm. J. Ku- 
raitė. Šiame seminare dalyvavo Lietuvių Informacijos Cen
tro vedėjas kum. J. Pugevičius ir Ginta Damušytė iš New 
Yorko. Be to anglų spaudos žurnalistas suteikė informa
cijos ir nurodė galimybes, kaip patekti į Kanados spaudą.

• Kanados Krašto Valdyba, susitarusi su latviais 
ir estais X-tojo "Baltic Evening” proga Kanados parlamen
te pagamino specialų jubiliejinį medalį. Medalis yra iš 
bronzos, paauksuotas. Vienoje pusėje yra Parlamento 
Rūmai su įrašu "The loth Baltic Evening", o kitoje pusė
je "The Baltic Federation in Canada" su Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos herbais. Šis medalis buvo įteiktas dalyva
vusiam Baltų Vakare ir pasakiusiam pagrindinę kalbą, ge
neraliniam gubernatorium Kanadai Ed. Schreyer irvisiems 
dalyvavusiems senatoriams ir parlamentarams Baltų Va
kare.

® Birželio Trėmimų minėjimo r e i k a 1 a i s visuo
meninių reikalų komisija buvo išsiuntusi medžiagos visoms

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai atgarsiai

NUSTOKIME KALTINTI.
Mūstį išeivijos spaudoj — 

"Drauge", "Tėviškės Žibu
riuose" ir kitur, reiškiame 
nemaža vidinių — tarpusa
vio kaltinimų, ypač dėl aukų 
(Fondų) rinkimo ir Tėvynės 
laisvinimo būdų. Daug kas 
sako, kad tie bereikalingi 
kaltinimai ir ginčai mums 
nieko neduoda, o tik eikvoja 
mūsų jėgas ir temdo mūsų 
ateities viltis. Visgi neat
rodo, kad ypač mūsų veiks — 
niąms "kaltinimai" jau... 
pasibaigė...

Tačiau paskutiniais lai - 
kais gal tatai nustelbė nauji 
"kaltinimai" net J. A. Vals
tybėms. Virš minėto j mūsų 
spaudoj daug kas rašė, kad 
Amerika "pardavė"Lietuvą 
ir Pabaltijo valstybes. Gir
di, amerikiečiai tai padarę 
Teherano (1943), Jaltos (1944) 
ir Potsdamo (1945) konferen
cijose. Tatai įvykę maždaug 
prieš 37 -39 metus. Todėl, 
£psl.

girdi, dėl mūsų Tėvynės pa
vergimo daugiausia kalti 
amerikiečiai. Skaitant tuos 
amerikiečiams kaltinimus 
(nurodant faktus ir citatas), 
atrodo, bene mažiausiai 
iškeliamas pats pa
grindinis Lietuvos 
pagrobimo kaltinin - 
kas — Sov. Rusija. 
Tuo tarpa visi žinom, kad 
Sov. Rusija 1940. VI. 15. mus 
okupavo ir pavergė susita
rus su Hitleriu. Todėl tiems, 
kurie tvirtina, kad amerikie
čiai Lietuvą "pardavė", gal 
reiktų nurodyti paprasčiau
sią, bet logišką mintį. "Kaip 
galima parduoti tai,ko nie
kad neturėjai". Juk Ameri
ka Lietuvos niekad savo ran
kose neturėjo ir nevaldė ! 
Taip pat nelogiška tvirtinti 
jog minėtose Trijų Didžiųjų 
konferencijose amerikiečiai 
galėjo "parduoti" Lietuvą, 
žinant, kad prieš 3 metus , 
kai vyko Teherano, Jaltos

ar Potsdamo konferencijos , 
Sov. Rusija jau buvo Lietuvą 
pasigrobusi.

Reikia taip pat atsiminti , 
kad ypač Jaltos konferenci
joj Trys Didieji paskelbė 
deklaraciją, kad naujoji 
pasaulio t v arka būsiani- 
ti paremta demokratiškais 
dėsniais, kad tautos, kurių 
suvereninės teisės yra už
grobtos, turi teisę pasirink
ti savo valstybės santvarką...

Deja, ši deklaracija 
liko viena iš veidma- 
ningiausių tarptauti
nių dokumentų. Lietu
viai ir kiti pabaltiečiai ge
riausiai žino, kad šią Jaltos 
konferenciją daugiausiai pa
neigė ir neįgyvendino Sov. 
Rusija. Ji todėl yra didžiau
sias kaltininkas Lietuvos pa
vergimo atveju. Todėl nenu
kreipkime savo akiųnuo pa
grindinio kaltininko t

Neieškokime kitokių "Kal
tininkų”, nes, tokiu keliu

apylinkėms ir ragino pagal esamas sąlygas paminėti šiuos 
mūsų tautos baisiuosius trėmimus. Minėjimai įvyko be
veik visose apylinkėse. Pats didžiausias ir įspūdingiausias 
buvo Toronte, anglikonų Šv. Pauliaus šventovėje, kur daly
vavo virš 2. OOO žmonių. Pagrindinis kalbėtojas buvo Ka
nados parlamento narys Micheal Wilson. Šį minėjimą su
ruošė visos trys tautybės: latviai, lietuviai ir estai.Minė-' 
jimo ruošimu iš lietuvių rūpinosi Krašto Valdyba su pirm. 
J. Kuraite, kuri šiais metais vadovauja Kanados Baltiečiū 
Federacijai. *
• Visuomeninių Reikalų Komisija, vadovauja;l- 
ma J. V. Danio iš Ottawos, išvystė gan plačią veiklą kana
diečių tarpe, ypač spaudos —knygų platinime. Išdalinta di
džiausiais kiekiais "Violation of Human Rights'.anglų kalba 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronika 1 tomas ir visa eilė ki
tų knygų anglų kalba apie Lietuvą senatoriams ir parlamen
to atstovams. Taip pat Visuomeninių Reikalų Komisijos 
pirm. J. V. Danys kartu su latviais, estais ir ukrainiečiais 
skubiai reagavo į išleistą pasaulio kalbų žemėlapį, kuria
me visoje Sovietų Sąjungoje atžymėta tik viena rusų kalba. 
Europos pavergtų tautų komitetas tuo reikalu išvystė dide
lę akciją. Buvo priimta delegacija. Pažadėjo atitaisyti šią 
klaidą, išleidžiant papildomus pataisymus kalbų atžvilgiu.

• Kanados Lietuvių jaunimas gan plačiai reiš
kiasi lietuviškoje veikloje. Balandžio mėn. 3 d. Kanados 
Lietuvių jaunimas suruošė jaunimo vakarienę "Keliaujame 
į Kongresą", Buvo pasidalinta mintimis apie ouvusius kon
gresus ir pristatytas 5-tasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

eidami, pradėsime kaltinti 
visą pasaulį ir nustosinąe 
pasitikėjimo tų, kurie mus 
pabėgėlius (nuo komunizmo) 
čia priglaudė ir padėjo įsi
kurti laisvame pasaulyje. 
Čia gyvendami turėtume vi - 
sas savo pastangas kelti 
prieš pasauliui gręsiantį ko
munizmo pavojų .*

Pagaliau nukreipiame sa
vo žvilgsnius į pavergtą ir 
engiamą Tėvynę. . . Pažiū - 
rėkime ką ištikro kaltina 
ten likę mūsų tėvyvainiai . 
Atidžiai paskaitykime jų po
grindžio spaudą, ypač į "Auš
ros" Nr. 28, kur A. Žuvintas 
savo išsamiame, sakyčiau 
studijiniame straipsnyje 
"Lietuviai ir rusai "dėl visos 
Lietuvos tragedijos, paver
gimo, dabartinės priespau - 
dos ir persekiojimų kai t i — 
na rusus komunistus—

— impe ralistus. 
Jis neieško jokių kitų Įšalti— 
ninkų. Jis žino tikrą padėtį . 
Jis kalba apie nelaimingą 
lietuvių tautą,- kuriai reikia 
draugų ir užtarėjų, kad ji 
pagaliau susilauktų švieses
nės ateities. (Žiūr "Draugo" 
š. m. Nr. 128-137).

Liudas Damulis 

Kongresas. Dalyvavo apie 25 asmenys, iš kurių pareiškė 
bent 1O norį būti Kongrese atstovais. Šis pokalbis praėjo 
draugiškoje nuotaikoje. Valdyba žada ruošti ir ateityje to
kius subuvimus.

Gegužės mėn. 7 d. KLJ Sąjunga kartu su latvių ir estų 
jaunimu suruošė "mini" demonstraciją "Molotovo ir Riben
tropo klausimu prie vokiečių konsulato. Dalyvavo tiktai ke
turios merginos, apsirengusios tautiniais rūbais. Demons- 

°trahtės turėjo didelį rėmą, ant kurio buvo pririštas kaspi
nas, vaizduojant didelę dovaną. Ant kortelės buvo parašy
ta: "To Russia with love from Germany — Estonia, Latvia, 
Lithuania". Teko demonstrantėms pasikalbėti su konsula
to atstove šiuo klausimu. Ji žadėjo perduoti mūsų prašymą 
konsului, bet iki šios dienos nieko negirdėjo. Demonstra
cija buvo labai sėkminga, nors tik keturi asmenys dalyva
vo. Ši demonstracija buvo parodyta per CTV ir CBC tele
vizijos kanalus po porą kartų ir taip pat plačiai buvo apra
šyta "Globe ir Mail" laikraštyje. '■

Gegužės mėn. 29 d. KLJ Sąjunga kartu su latvių ir estų 
jaunimu suruošė "Baltų Jaunimo Dieną”. Dienos metu vy
ko įvairios diskusijos ir simpoziumas įvairiomis temomis. 
Kun. K. Pugevičius ir G. Damušytė apibūdino pogrindžio 
veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Taip pat jie papa
sakojo jaunimui apie dabartinį žmonių kaltinimą už karo 
laikų nusižengimus. Vakare jaunimas surengė šokių vaka
rą.

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga yra dėkinga KLB Kraš
to Vaidybai už pakvietimą kun. K. Pugevičiaus ir G. Damu- 
šytės, tuo sudarant jaunimui progos susipažinti su politi
niais klausimais. Dalyvavusieji šioje "Baltų Jaunimo Die
noje" buvo patenkinti.

Dabar KLJ Sąjunga ruošiasi VaKarų Kanados stovyklai, 
kuri įvyks Alix, Alberta rugpiūčio 15 - 21 dienomis. Visas 
lietuviškas jaunimas kviečiamas į šią stovyklą.
• Laima Beržinytė, buvusi KLJ Sąjungos pirmininkė, iš
vyko porai mėnesių į tolimą Australiją padirbėti su lietu
višku Australijos jaunimu, pasiruošti 5-tajam Jaunimo Kon
gresui, kuris įvyks 1983 m. vasarą, Šiaurės Amerikoje.

J. P.

’’AUŠROS” ŠIMTMEČIO SUKAKČIAI ATŽYMĖTI ’’DIRVA”

SKELBIA KONKURSĄ to
• TEMATIKA - Konkurso dalyviai savo kūriniui temą 

pasirenka pagal savo nuožiūrą. Tematika gali būti įvairi: 
tautinė, visuotinė, fantastinė, psichologinė. Siužeto po
būdis - paties autoriaus reikalas.

• ROMANO ILGIS - Romano rankraštis turi būti rašy - 
tas mašinėle, su dvigubu tarpu ir netrumpeSnis, kaip 200 
mašinraščio lakštų.

• RANKRAŠČIO PARUOŠIMAS - Konkursui siunčiami - 
rankraščiai būtinai privalo būti paruošti rašomąja maši
nėle ir past rašyti slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis 
užrašomas ant uždaro pridedamo vokelio, kurin autorius 
įdeda užrašęs savo tikrą pavardę, adresą ir telefono nu
merį. Nelaimėjus, vokeliai neatidaromi.

• LAIKAS - Paskutinė rankraščiui prisiuntimo data - 
1983 metų gruodžio mėn. 1 d.

• MECENATAS - Šio romano konkurso mecenatas yra 
Simas Kaškelionis, ilgametis Dirvos novelės kon - 
kursų globėjas ir rėmėjas.

» ADRESAS - Rankraščius siųsti: DIRVA, Aušros šimt
mečiui atžymėti romano konkursui, P.O.Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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••• Laurynijos Dainavai 25 rn. 0*0

„ . Įvažiavimas į DainavąDainava vasarą * ♦

DAINAVIŠKAI KALBAN 
Dainaviškė

Andt mūsų kalbininko Vi
liaus P ėteraičio, vardą Dai - 
nava pirmą kartą pamini 1253 
m. Lietuvos karalius Min - 
daugas /kraštas tuomet bu - 
vo žinomas irSudava ar Sou- 
dinoi vardu/. Užrašyta II a . 
po Kr.graikų geografo Pto - 
lo mė jaus.

Vardas Dainava kilęs iš 
senųjų lietuvių vandenvar
džių- upių ir ežerų vardų, 
reiškia bėgantys, tekantys 
vandenys. Žodžio šaknis 
Dainava - Dain- Din atatinka 

manė nupirkti Jurgis Šab- 
lauskas, Kostas Andruškevi - 
čius, Vilius Pėteraitis ir N. 
Miknevičienė?ir Įsteigti Dai
nava Reg’d Bendrovę. Jų 
svajonė- įkurti lietuvišką 
vasarviečių koloniją.

Ia56 m. lapkričio mėn. jie 
pasiūlė lietuviams užsipirk- 
ti sklypus.

Svajonė buvo tikrai ro
mantiška ir, kaip ir visos , 
nebauginanti, nors miškas 
aplink ežerą buvo neįžen
giamas, ties upeliais -pel - 
kynai,papartynai,uolos. E - 
žero gilios didžiulės daubos

senųjų graikų žodžiui " di
nos" - verpetas ir net anglo 
saksų - Pan iš senesniojo 
"Paina" ir "Daina"-kas tuo
met reiškė " vandeningas, 
šlapias".

Mille Isles apylinkėje, 
Laurynijos kalnuose, greit
keliu važiuojant- po 1 vai. ir 
1O min. galima pasiekti lie- 
tuvių vasarojimo romantišką 
kampelį "Dainavą",ežero pa
kraščiuose. Ežeras irgi yra 
oficialiai Įregistruotas vie - 
tinėje savivaldybėje lietuviš
kuoju vardu, pažymėtas že - 
mėlapyje Lake-Lac-Dainava.

dugnas- pilnas kelmų, šaknų 
išvirtusių medžių, krūmų t> 
krūmokšnių, uolų ir uolėlių.. 
A ’. Bet lietuviškąjį nausė - 
dija’....

Taigi, pionieriai iniciato
riai, galima sakyti, švilpau
dami klampinėjo tuo ežero 
dugnu vandenį iš jo išleidus r 
ir degino, lyg milžiniškus 
aukurus, išrautus, nukirstus 
ir išverstus kelmus, me
džius, šaknis, krūmus ir visa, 
kas nereikalinga po ranka 
pakliūdavo. Pasakoja, kadi 
kartais degdavo 8-10 ir dau
giau tokių didžiausių laužų 
vienu metu. Jų dūmai sklido 

Ežerą sudaro sraunūs kai- po visą apylinkę. Grįždavo 
dumblini ir suodini po tų žyg- liko, o aš išėjau anksčiau, norėdamas dar 
darbių, bet tai tik menknie -

nų upeliai ir užtvanka. Ežerą 
ir jį supančias kalvas su -

ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Z.PUT IANAUSKAS
/tęsi nys/

Po pietų vykome į deimantų pjaustymo dirbtuvę-par
duotuvę. Antrojo aukšto nedideliame kambaryje dar jau - 
nas vyrukas aiškino ir rodė deimanto pjaustymą, jo atsira
dimą ir savybes. Kambarėlyje jis buvo atsitvėręs bufe
tu-tvorele ir ranka nepasiekiamas. Esą, deimantas yra 
grynai kristalinė anglis. Tai kiečiausias daiktas pašau - 
lyje. Betgi jo esą ir minkštesnio. Tai priklausą iš kur jis 
gaunamas. Minkštesnis - iš kasyklų, kietesnis iš vandens 
/išplaunamas ar surandamas upėse/. Deimantas yra be
spalvis kūnas, tačiau jo esama ir spalvoto. Jis labai stip
riai šviečia, žiba, todėl lengvai atpažįstamas Rentgeno 
spinduliais^ kas padeda labai gerai atskirti jį nuo stiklo 
ir tuo pačiu apsiginti nuo suktų biznierių. Deimantas yra 
kilęs iš žemės gelmių, bet jo susidarymo procesas iki 
šiol dar nėra galutinai išaiškintas. Jis matuojamas dau - 
giausiai karatais /karatas- pusė gramo/. Tai labai brangi 
puošmenų medžiaga.

Deimantą paruošti - suskaldyti reikia labai patyrusio 
asmens. Deimanto randama Indijoje, Brazilijoje ir Pie - 
tų Afrikoje. Didžiausius deimanto paruoš ėjų prekybai e - 
sąs Amsterdamas ir New Yorkas.

Iš čia kito tarnautojo buvome nuvesti į in-jo aukš
to kambariuką, kuriame paruošti žiedai pardavimui su 
įvairaus didumo deimantais ir įvairių kainų. Čia deiman
tu išpuošti žiedai buvo sudėti stalų stalčiuose, po storu 
stiklu. Tarnautojas, išimdamas mums parodyti žiedą , 
kiekvieną kartą stalčius atrakindavo ir vėl užrakindavo. 
Čią išbuvome tik apie 1/2 valandos. Iš keliautojų niekas 
žiedų nenupirko.

Grįžome į viešbutį persirengti geresniais rūbais, nes 
turėjome vykti į kitą restoraną atsisveikinimo pietums , 
baigiant ekskursinę kelionę Europoje

Apie 5 vai.p.p. jau buvome prie restorano pastato . 
Tai buvo Vietnamo kiniečio restoranas. Pradėjome rinktis 
į II-jo aukšto kambarį. Nedidelėje patalpoje buvo susta
tyti stalai dešimčiai asmenų kiekvienam. Užimti vietas 
reikėjo eiti tik pro vieną stalo galą, antrasis buvo atrem
tas į sieną. Tarp stalų sustatytos kėdės taip, kad su
sėdus į jas, žmogui praeiti jau neįmanomą, nėra vietos. 
Toliau nuo mūsų stalų buvo kiti stalai, sustatyti tokia pat 
tvarka,bet prie jų niekas nesėdėjo. Nesuprantama, ko - 
dėl mes turėjome būti taip sugrūsti? Stalai buvo padeng
ti baltomis staltiesėmis ir valgiui įrankiais. Ant stalų
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kis, nes atbudusi senolių 
dvasia pridavė dabar jau 
sunkiau įsivaizduojamos jė
gos ir entuziazmo o

Pirmieji lietuviai, nupirkę 
sklypus, buvo montrealiečiai 
J. A niolauskas,O. Bieliūnai - 
tė, V„ Judzentavičiūtė, M. 
Kasputienė, V.Koskus, A.La
pinas, Z o Lapinas ir V.Saba- 
lyso

Bendrovės žmonės atliko 
ir sklypų matavimus,prakir
to keliukus,pravalė paplūdy- 
miuso Visa tai teko atlikti 
pirmąją žiemą.

Netrukus atsirado dar 1« 
lietuvių šeimų, užsipirkusių 
sklypus. /bus daugiau/

Jau galima praeiti Dainavoje 

stovėjo po penkis metalinius, graviruotus lovelius su juo - 
se po 2 degančias žvakutes. Ant kiekvieno lovelio buvo 
padėta po dvi pietums lėkštes, kurias šildė tos žvakutės . 
Tuoj buvo atnešta apetitui sužadinti įvairių daržovių, drus 
kuotų pupelių, padažo užsipildi ant daržovių.Po to sekė 
kinietiška sriuba ir antruoju patiekalu- vištienos mėsa . 
Vištienai įsidėti iš bendros vazos reikėjo pasiimti lėkš
tes nuo anų žvakučių. Lėkštes nusikeliant, kai kuriems jos 
krito iš rankų dėl jų karštumo. Prie mėsos buvo atnešta 
keli indai kini etiškų patiekalų, supjaustytų siauromis 
juostelėlmis. Prie pietų buvo duota ir po stiklelį vyno . 
Desertui —kinietiškos košelės, jos vardo nežinau. Pietus 
pavalgė, atrodo, visi sočiai, bet ne persi valgė. Dar ne - 
siskubinome išeit . Ypač moterys, kurios mėgsta "pypkę* 
užtraukti. Girdi, gatvėje išauklėtai moteriai vaikščioti 
su cigarete dantyse netinka. Tad rūkoriai- moterys ir 
vyrai - dar traukė po dūmelį. Mano žmona irgi ten paši- 

pasidairyti
naujoje miesto dalyje.

Paėjus siaura gatve pora blokų, pasirodė aikštė ir čia 
pat geležinkelio bėgiai. Jais tuoj<atėjo trijų vagonų mieste 
tramvajus. Labai pamažu kirto tą gatvę be jokių signalų 
Sekmadienio popietė graži ir gatvėse nemažai žmonių . 
Jie praeidavo geležinkelio liniją tiesiai pro tramvajaus 
nosį. Prie geležinkelio jokio signalo ar ženklo peštiesiem 
ar automašinoms praeiti. Vistik, Kanadoje ar Amerikoje 
tokiu atveju tvarka man geriau patiko. Tuoj už aikštelės, 
kampe pastebėjau ratu stovinčius vyrus, apie 50 asmenų. 
Priėjęs arti, pamačiau,kad rato viduryje ilgaplaukiai ke
turi jaunuoliai i šdarinėja akrobatiškus pokštus, karthis iš' 
mesdami angliškus nepadorius žodžius. Iš čia pasukau
mūsų autobuso link. Pamačiau toliau einančią mano žmo
ną už parankės su kita keliautoja, o jų prieky- mūsų šoferį. 
Jos atsigręžė ir mane pamačiusios sustojo. Baigiant pri
eiti, toji keleivė dar iš tolo pradėjo kalbėt , klausdama kur 
aš buvęs,kai manęs joms reikėjo. Girdi, buvo užpuolęs
būrys "hipių". Pasirodo, jos abi ir šoferis, išėję i š resto
rano, pradėjo eiti skersai gatvės. Staiga juos apsupo kud- 
loto jaunimo būrys. Netikėtai užklupti tokiu morrientu ne
susigaudė, ką daryti. Susitvėrę rankomis gatvėje .stovėjo 
drebančiomis širdimis. Paaiškėjo tuojau,kad ta gatve po
licininkai pradėjo vyti tuos "hipius", kurių buvo apie šim
tinė, juos mušdami guminėmis lazdomis, kur kam pataikė. 
Bėgliai buvo pametę vieni kepures, kiti po batą,bet neban
dė jų pasiimti, nes policininkai juos vanojo be sustojimo. 
Jiems prabėgus, jie tik tada baigė pereiti gatvę ir tą nuo
tykį man papasakojo. /bus daugiau /

Amsterdamo miestas
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alglmanto skiltis |

FELJETONO KONKURSAS

Esame ganėtinai pripratę girdėti apie romano, nove
lės, dramos, net ir poezijos konkursus, bet,tarkime,fel - 
jetono, tai, regi s, tikra retenybė ar mažai tikėta išimtis. 

Išimtys, dažn:ausiai, visados įdomios, gal net ir patrauk - 
lios,tad ir pradedi, žmogus domėtis detalėmis. Kas skel
bia, -kada, kur, kokiomis sąlygomis, kas ir kokie bus ver
tintojai, ar bus proga apsijuokti ar tik linkšmai nusijuok
ti? Negi rimtomis save laikančios mūsų institucijos 
skelbs juodarybos konkursus. Gi jei kas nors naujo, bent 
kiek kitoniško, šviežesnio ar ypatingesnio, bent jau Chi- 
cagoje, pirminės iniciatyvos griebsis ne kas kitas, bet 
MARGUTIS. Taigi ir šį kartą, nebūtinai populiarumo 
siekiant, tik norint bent kiek išjudinti, gal ir neperdaug
aktyvų jumoristikos žanrą, MARGŲTrS ii* skelbia sau , 
'hicagai ir likusiam pasauliui feljetono konkursą. Smul - 
kesnės, sąlygos, premijos /I vieta, Ll-ra ir III-čia,kaip a- 
nais laikais kino teatruose Lietuvoje/, gal auksinis, si
dabrinis ir bronzinis margutis; datos, jau buvo skelbtos 
mūsų periodikoje. O čia - tik pasiūlymas: kodėl visiems 
kitiems, dalyvavusiems, bet nelaimėjusiems premijų au
toriams neįteikti po velykinį margutį, paguodai ir sura - 
minimui ?

Vertinimo Komisijai sudaryti buvo talkon pakviestas 
kompiuteris /kaip be jo dabar apsieisi’./, kuris, kelis kar
tus užklaustas, vis nurodė tą patį- dairykitės po pietry - 
tinę Michigan© valstijos dalį ir žiūrėkite,kad pakviestie
ji nebūtų iš tos pačios gyvenamosios vietos. Viso to ap - 
galvojimui,gal ir meditacijai, vyr.MARGUCIO prievaiz
da Petras P e t r u t i s buvo šsiųstas dviems savai - 
tėms Floridon. Grįžęs, jau turėjo visus atsakymus, pil - 
nai sutikdamas su kompiuterio nurodymais. Kad geriau
siai lengvą ir sunkų,kietą ir minkštą jumorą suprantan - 
tieji asmenys, kaip tik gyvena, juokiasi ir verkia pietry - 
tiniame Michigane. Kiek gi reikia tų juristų - 15,10 ar til 
penkių? Ne,atsakęs kompiuteris. Užteks trijų. Vyrų ar 
moterų? Ne, sausu metaliniu balsu vėl atsakęs kompiu - 
teris- du ir viena. Nesiginčysi su transistoriais ir "čip
sais" perpildytais smegenimis. Užprogramavus ir įkišus 
kompiuterio dėžėn bent tuziną vardų ir veidų /vis su šyp
senomis pravirose lūpose/, giliai ir vėl skardiniu balsu 
nusijuokęs kompiuteris išmetė iš savo Įvairiomis vielo
mis ir mažomis lemputėmis pulsuojančių vidurių laukia
mą atsakymą: Kęstutis K e b 1 y s, Southfield, Lilė G ra
žu 1 i e n ė, Westland ir Algimantas A Stašaitis, 
Troy. Negi kas išdrįs piktintis ar prieštarauti visagalin
čiam ir viską žinančiam dabartį nio gyvenimo aplinkos 
nuolatiniam palydovui - kompiuteriui’. Neišdrįso niekas 
atsisakyti. Vadinasi, komisija sudaryta,tariasi, dirba , 
posėdžiauja ir laukia pirmųjų feljetonų, bent iš keturių 
kontinentų. Nebūtų juokinga, jei niekas nieko neparašy - 
tų ir nieko neatsiųstų. Tuomet teliktų patiems ko misi jo- 
nieriams parašyti, sukurti, bent po vieną feljetoną ir ati
duoti komp uterio vertinimui.

Gi šiuo metu MARGUTIS kviečia, prašo ir siūlo kiek
vieną dalyvauti, rašyti, bandyti, feljetonizuoti savuosius 
nutikimus, sapnus, svajones, lūkesčius,planus pasaulio 
pakeitimui, bendrosios veiklos gairių ir gairelių nusta
tymu /ar jų nuėmimui/, tvarkos ar betvarkės palaiky 
mui, veiksnių ir tarinių nušvarinimui /niekas nenorės jų 
purvinti/, savų ir svetimų plaučių išvėdinimui ir jokiu 
būdu nelaukti balandžio pirmosios, nes KONKURSAS ofi
cialiai BAIGIASI JAU SPALIO MĖNESĮ. Jaunesni, vidų - 
tiniokau ir vyresnieji - bandykite, vilčių laimėti - daug. 
Juk jumoras niekad nebuvo mūsų stiprybe’.

OTTAWOJE pagarsėjęs Stratfordo Teatro 
pastatymas MIKADO bus šį rudenį kartojamas 
Ottawos Teatre.

Personažas iš "Mikado"
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THE TEMPEST,W. Shakespeare, Stratfordo Festivalyje 
Len C a r i o u — vaidina Prospero, Mi Ies Po t t e r — •»

Nuotr:; ROBERT C. HAGSDAIE.

STRATFORDO FESTIVALYJE Alfonsas NAKAS
30—tojo SEZONO PIRMASIS DERLIUS

Kanados Stratfordo Festivalis,pabandęs trumpu, tik 
keletos savaičių sezonu ly53 m. vasarą, .šiemet užmojo 
didelį trisdešimtąjį sezoną. Kai šios eilutės rašomos/lie- 
pos pirmoje pusėje/, Festivalio ir Avon teatruose vaidi - 
narni1 keturi veikalai: Festivalio teatre-William Shakes - 
peare'o JULIUS CAESAR.THE MERRY WIVES OF WIND
SOR ir TEMPEST; Avon teatre- Gillbert’o ir Sullivan’ o 
operetė THE MIKADO. Nuo liepos 16 atsidarė ir Third 
Stage teatras, tą dieną pradėjus statyti Shakespeare’o A 
MIDSUMMER NIGHT’S DREAM, o liepos. 17 - ALL’S 
WELL THAT ENDS WELL. Liepos 17 Avon teatre įvyko 
Brian Friel’io dramos TRANSLATIONS premjera,© dar 
keletas veikalų į skirtingus teatrus ateis rugpjūčio ir vie
nas rugsėjo mėnesiais. Vieni repertuare liks iki rugsėjo 
pradžios ar vidurio, o kiti - iki sezono pabaigos, spalio 
23. Be to, dar keli virtuozų spektakliai,keli visoje Siau - 
rėš Amerikoj žinomų vokalistų bei instrumentalistų kon - 
certai. Plačiau apie būsimą programą nekalbėsiu. Ji kaip 
ant delno išklota veltui dalinamoje brošiūrėlėje ’’Stratford 
Festival/3Oth Anniversary", gaunamoje pas bilietų pla - 
tintojus,arba parašius adresu "Publicity Department, Fes 
tival Theatre, Stratford,Ontario, Canada N5A 6V2".

Juozas Žilėnas

VEIDU I ŠIAURĘ
/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

VEIDU Į ŠIAURĘ

50 _ / tęsinys /

Atsiminiau Kūčių vakare Jurgaičių Komendanto pasaky
tus žodžius, kad karas baigsis greitai, bet ar mes galėsi
me grįžti į tėvynę — tai nežinia. . .

— Taip,karas greitai baigsis, — atsakiau jam pats neti
kėdamas savo žodžiais.

Vežime, šalia moterų sėdintis vaikutis kažko tai pra
dėjo verKti, jaunesnioji pradėjo jį maldyti. Nutrūko mud
viejų kalba, vaiko verKsmu susirūpino ir šeimos galva. 
Atsis veikinę paspartinom žingsnius, kad pasivijus į prie
kį pasinešusius savuosius.

Abipus plento banguoja gražios kalvuotos vietovės,prime
nančios gimtųjų laukų puošnumą, Dešinėje, lygiagrečiai' 
su plentu žvilga nuvažinėti geležinkelio bėgiai, šalia jų. 
raitosi ledu sukaustyta Vikravos upelio vaga. Tolumoje 
švyti pilkas užšalusio nemažo ežero veidas. Gelžbetono 
tiltu kertame Mozūrų kanalą, praeiname nedidelį Asūnų 
miestelį ir su artėjančiu vakaru artėjam prie Girdavos 
miesto, kuriame yra numatytas nakties poilsis.

Netikėtai prisivejam mūsų gurguolininkus seniuką Peslį 
ir Viršylą, kurie iš Jurgaičių išvyko pusdienį ankščiau už 
mus. Kiek kalbos, kiek įspūdžių į Rodos esam nesimatę 
metus, o tik trečia diena kaip išsiskyrėm.

Jiems visa kelionė vykusi gerai, tik kaip ir mes prie 
Nordenburgo ir jie buvo pateKę į rusų artilerijos ugnį, bet 
laimingai pergyveno. Nei Adomo, Šlubio ir Japono, nei 
TraKtoristo niekur nesutiko ir nematė, greičiausiai jiepar 
suko kitais keliais. Mes juos paliekam įstrigusius lėtai 
judančių vežimų eilėje.

Raudonam vakaro saulėleidyje auksu žiba aukšti Gir - 
duvos bažnyčių bokštai, juoduoja fabrikų kaminai. Saulė
leidžio metu darosi šalčiau, į ragą sušalę batai nesilank
sto ir einame su jais kaip su medžiokhis, dienos nuovargis 
spaudžia mūsų pečius. Pavargo ir mūsų geroji talkinin
kė "Dievo Ašara", dažnai nori sustoti ir pailsėti, prieš kal
niukus padedam jai traukti nelengvą rogučių krūvį. Girdu1 
vos priemiesčiuose matyti iškasti gilūs prieštankiniai grio
viai ir daugybė voratinkliais išraižytų apkasų, kuriuos va- 
4 psl.

Du kartu į Festivalį nuvažiavęs, jau mačiau visus ke- 
turius pirmuosius 3O-tojo sezono veikalus.Pateiksiu tru
putį įspūdžių. Rašysiu laikydamasis veikalų pamatymo ei
lės.

Pirmasis buvo Shakespeare’o THE TEMPEST, lietu
viškai išvertus - "Audra". Audra čia viskas prasideda , 
audra tik nepaprastai įspūdingas prologas. Pats Festiva-. 
lio meno vadovas John Hirsch šį veikalą surežisavo,pasi
telkęs dailininką Desmond Heeley, muziką Stanley Silver- 
man’ą bei šviesų tvarkytoją Michael J.Whitfield’ą. Visus 
juos pavardėmis išvardijau, nes kiekvieno vaidmuo buvo 
nepaprastai svarbus prologo stichijai sukurti'. Kai gal pen 
kiasjgal dešimtį minučių šėlusi audra liovėsi ir užvieš
patavo mirtina tyla, atsigodusi publika sukėlė didžiausias 
ovacijas.

Paskui sklandžiai vystėsi pasakos siužetas. Taip,pa
sakos, "nes "Audra" - niekas kitas,kaip supoetinta,intri
guojančiai supinta pasaka. Visažinantį, net dvasias vai - 
dantį Prospero raiškiai vaidino Len Cariou.Tik gal be 
reikalo kartais jis buvo labai piktas, rėksnys. Jo meilią, 
gražią, pasauliu bei žmonėmis besidominčią dukrelę įkū
nijo Sharry Flett. Visokius fantastiškus trikus išdarinėjo 
/Prospero paragintas ir tą prologo audrą sukėlė/ tik Pros 
pero bei publikos tematomas Ariel, vyriškos lyties dvasia, 
įdomiai vaidinama fan Deakin’o. Pabaisos Caliban’o vaid
menį gerai atliko Miles Potter. Dėka šlykščiai baisaus 
kostiumo/gužuota, slidi, nei žvėries, nei žuvies oda/ ir 
dėka įmantraus grimo, į šią kreatūrą. buvo baisu žiūrėti. 
Vis dėlto, aktoriaus akys, veido išraiška, neretai ir des
peratiškas balsas, kėlė žiūrovo užuojautą. Tai_didelis ak
toriaus pasiekimas. Yra dar tuzinas ' svarbių ir ne taip 
svarbių veikėjų, bet jų neminėsiu. Bendras "Audros"spek 
taklio vaizdas labai geras. Jei reikėtų įvertinti mokyklų 
pažymiu., duočiau pilną ketveriukę.Pasakiška fabula,dvie 
jų gražių jaunuolių meilė, blogieji charakteriai paskutinę 
sekundę sulaikomi nuo žudymo, totaliai laiminga pabaiga, 
puikūs kostiumai, veikalą dar© patraukliu visokio amžiaus 
publikai.. Repertuare liks iki rugsėjo 26-sios.

THE MIKADO - beveik šimto metų sulaukusi opere
tė, Arthur Sullivan’o sukurta pagal W.S.Gilbert’o lib - 
retą. Stratfordo festivalis .ki šiol niekada jos nestatė,tur
būt, laukdamas režisoriaus bei choreografo Brian Macdo - 
nald’o. Šis gabus vyras,pasitelkęs nepaprasto išradingu
mo, didelės fantazijos kostiumų kūrėją Susan Benson ir ke
letą kitų gerų padėjėjų, padarė spektaklį, kokių reta. Du 
kartu po valandą ir ketvirtį /tarp jų- viena pertrauka/sce- 
na mirgėjo "japoniškai" aprengtais žmonėmis ir "japoniš
ka" butaforija. Visi šoko, dainavo, vedė juokingus dialo - 
gus. Nebūtinai pagal Gi Ibert’o libretą,bet įmaišydami ir 
šiuolaikinių politikos bei kitų gyvenimo sričių didžiūnų 
pavardes. Neapsakoma precizija šokiuose, nė vienos klai
delės. Chorų dainos, o taip pat sekstetai, kvartetai, due - 
tai - pasigėrėtini. Tik solistai nepasižymėjo dideliais bal
sais, bet jų ir nepasigedo me, nes operetė ne opera. Čia su
žibėjo keleto aktorių nepaprastai gera vaidyba,ypač Ri

lo suvaryti civiliai žmonės.
Matyti daug priešlėktuvinių pabūklų. Jie užmaskuoti gat

vėse įvairiom priemonėm. Gatvėse statomos barikados , 
ruošiami stiprūs ugniaviečių punktai, miestas pasiruošęs 
gintis ir iševakuotas, civilių žmonių nematyti. Gatvės už
tvinusios besitraukiančiais vežimais. Žandarmerija civi
lių vežimų į miestą neįleidžia nurodydama jiems kitus ke
lius.

Ilgai einame aptemdytom gatvėm, kol pasiekiam gele
žinkelio stoties rajoną. Nakties poilsiui apsistojam buvu
siam geležinkeliečių viešbutyje. Šiandieną padarėme per 
trisdešimtis kilometrų kelio. Viešbučio rūsyje randam du- 
tuščius kambarius ir virtuvę, kur ir apsistojame. Viršuti
niuose aukštuose visur pilna besiilsinčių kareivių.

Iškinkom "Dievo Ašarą”, surandam jai saugią užuovėją , 
apdangstom maišais, paduodam avižų ir paliekam nakties 
poilsiui. Rogutes įsitraukiam į vidų, jas palikti lauke par 
vojinga —po nakties gali nerasti. Patalpos šaltos, pridrai
kytos sutrintų šiaudų, iš tualeto kambario plaukia nemalo
nus puvėsių'kvapas. Ieškom kuo nors pasišildyti. Lauke 
randam kelias tuščias dideles dėžes, sulaužom jas ir už- 
sikuriam stovintį virtuvėje koklinį pečiuką. Pasidaro šil
ta, malonu ir jauku.

Dideliu vargu nusitraukiu įdrėkusius batus ir pastatau 
prieš besikūrenančią ugnį. Nusiauna batus ir kiti, tai apie 
pečių susirikiuoja Kelios eilės batų. Aukščiau aut išternp-- 
tos vielos susikabinam autus ir pirštines. Patalpos prisi
pildo rūkštaus šuto tvanku. Pasistiprinam dar iš Jurgaičių . 
atsivežtų maistu ir sukrintam ant sutrintų šiaudų poilsiui.

Naujos atvykusių bangos skverbiasi į mūsų kambarius, 
ieškodami dar neužimtų vietų, varsto duris ir leidžia ne
malonų šaltį, keikiamės siųsdami juos po velniais.. .

Kaip gera išsitiesti ir kaip malonūs yra sutrinti šiaudai, 
kokios minkštos kuprinės, ant kurių padedam savo pavar
gusias galvas. Žarijomis dega per dieną įšalę veidai,kūnu 
teka švelni gautojo poilsio tėkmė, nuautos kojos tvinkčio
ja šiltu poilsiu. Kambariuose tvanku, pilna prirūkytų dū
mų, džiūstančių batų, autų, dvokiančių kojų ir žmonių pra
kaito kvapo. Bet vistiek malonu, ramu ir gera. Užmiegam. 
Virš mūsų nusileidžia nakties ramybė. ..

Pačiam įmigyje, stiprūs priešlėktuvinės artilerijos šū
viai išbudina mus, oro pavojaus sirenos, viršutiniuose 
aukštuose pakyla triukšmingas bruzdesys, pasigirsta ko
manda visiems kuo greičiausiai išsinešdinti į kiemą.

Mes apsiauname jau spėjusius kiek apdžiūti batus, bet 
iš savo šiltos užuovėjos dar neinam. Varnagė įspėja lai
kytis ramiai ir nerūkyti, kad kas iš lauko nepastebėtų. Su
kritę ant grindų snąudžiame ir laukiame. Pabūklai kala, 
net sienos dreba, prožektorių šviesos ilgais liežuviais laks
to kambarių sienom... Žemę purto drebantis lėktuvų ūžė — 
sys, išmestų bombų sprogimai aidi užterštais rūsio kari- 

chard McMillan, Gidon Saks,Eric Donkin, Marie Baron.0 
Christina James pasirodė ir kaip gera dainininkė- solis - 
tė. Publikos katutės atlikėjams spontaniškai prasiveržė 
kelias dešimtis kartų.

Jei šis pastatymas tęstųsi dar bent mėnesį - kitą,ra
šyčiau apie jį plačiau ir detaliau. Deja, rugpjūčio 1 jis iš 
repertuaro dingo.Jei mano reportažas ir anksčiau skaityto
jus pasiektų, bilietų jau vistiek nebūtų įmanoma gauti, nes

NAUJAS LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO LEIDINYS
LITHUANIAN EASTER EGGS knyga,paruošta daili - 

ninko Antano TAMOŠAIČIO. Kietais viršeliai,drobe įriš
ta knyga turės 216 puslapių, 8 ir 1/2 iš 11 colių formato , 
su 1870 iliustracijų, gerame popieriuje. Teksto ir juoda/ 
balta iliustracijų bus 80 psl. ,o 136 psl. su spalvotomis 
iliustracijomis. Iliustracijos naudotos iš visos Lietuvos 
įvairių vietovių.

Knygą leidžia Lietuvių Tautodailės Institutas, kuris 
jau buvo išleidęs "Lithuanian National Costume" knygą .Ji 
bus atspausta spalio - lapkričio mėn.

Knygos kaina Kanadoje - $23, - ir $ 1.50 persiuntimo 
išlaidų. Už Kanados ribų - US$ 19, - ir pridėti $3, - per
siuntimo išlaidų.

Lietuvių Tautodailės Instituto Valdyba lietuviškoms 
mokykloms skiria po vieną knygą dovanų,kurios pareikš 

raštu pageidavimą ją gauti. Knygos /sekančios kopijos lie
tuviškoms mokykloms kainuos keturiais doleriais pigiau 
už nustatytą pardavimo kainą.

Užsisakyti "Lithuanian Easter Eggs" knygą galima 
šiuo adresu:

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTAS,c/o 243 South 
Kings way, TORONTO, M6S 3 VI, Canada.

Ši knyga plačiai supažindina su lietuvių liaudies mar
gučių marginimo menu,ypač yra vertinga mūsų jaunimui 
ir šeimoms. LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INST’TUTO

VALDYBA
• VESELKIENĖ Aldona šią vasarą talkininkavo dail.A.ir 
A.Tamošaičiams LTI-to audimo kursams. .
• BIGE LYTE Kristina iš New Yorko gavo 3 mėn.ameri -
konų stipendiją studijuoti lietuvių tautodailę. Ji atvyko į 
Lietuvių Tautodailės Institutą, pas dailininkus Anastaziją 
ir Antaną Tamošaičius Kingston,Ont. Čia ji praleido visą 
vasarą, studijuodama audimo techniką, lietuvių liaudies 
raštus ir ki. Vėliau tikisi atidaryti savo audimo studiją 
New Yorke. <
• Lietuvių Tautodailės Instituto cent re, Kingston, O nt., >l 
^Kanadoje vasaros kursų metu tobulintis audimo mene iš
vyko Ramutė Česnavičienė ir Milda Kvedarienė iš New 
York’o dail.Anastazijos ir Antano Tamošaičių vadovybėje< 

doriais.
Ir kai po pusvalandžio sukaukia sirena atšaukdama pavo

jų, vėl mes priglaudžiam galvas prie kuprinių... Bet vos 
tik spėjus sumerkti akis, zirzlus Varnagės švilpukas įsa
ko skubiai apsirengti ir į kiemą .

O tu Varnage, mielas Varnage, kad tu būtum užmigęs 
Septynių Brolių Miegančių miegu, kad tu būtum nepabudęs, 
ir mūsų iš taip ramaus poilsio neišbudinęs. Pykstame,bet 
įsaKymas lieKa įsaKymu. mes vėl išbrendam į šaltą nakties 
tamsą, vos kelias valandas tepailsėję.

Skubiai įsikinkom kumelaitę, užsileidžiam ausines, ap- 
sivyniojam šalikais ir nakties šalčio purtinam!, išžygiuo
janti į kažkur antroje miesto pusėje esančias alaus fabriko 
patalpas. Einam šalutinėm gatvėm pro senamiesčio rajo
ną, nes pagrindinėm juda besitraukiančiųjų kolonos.

Nakties tamsą raižo daugelio prožektorių šviesos, aukš
tai erdvėje girdisi vokiškų lėktuvų ūžesys, tai vienur, tai 
kitur nušviečia išmetamos įvairios raketos, apšviesdamos 
tamsoj paskendusius miesto įvairi aaukščius pastatus, po- 
plerio juostom apklijuotus namų langus ir įvairiais karo 
pergale skelbiančiais šūkiais nulipdytas tvoras. Vietomis 
baugūs lyg viduramžio vaiduokliai išpo sniego kalvų kyšo 
subomborduotų, sudegusių pastatų liekanos.

Iš šiaurės ir rytų atplaukiantis fronto dundesys baugiai 
pasikartojančių aidu plakasi mirties šešėlių apgaubtose 
gatvėse. Didelių gaisrų atošvaistės, auksu. Jr lyg krau
ju atsimuša į baltai apšarmojusias tuščių namų sienas, į 
juoduojančias tarpuvarčių angas.

Rusai retais artilerijos šūviais apšaudo šiaurės rytų 
miesto pakraščius, stiprūs sviedinių sprogimai šimtabal- 
siais garsais kartojasi vingiuotų gatvelių raizginyje. Mies
tas dreba kartu su besitraukiančiųjų širdimis._

Vingiuojame siauromis senamiesčio gatvelėmis, sunkių 
batų žingsniai skamba kietu plienu sumintam grindinyj. Cy
pauja traukiamos rogutės, ausis karpydama Liudo veda
ma slidinėja "Dievo Ašara". Kosti peršalusiom krūtinėm 
vyrai. Mus vedantis puskarininkis Bauras atrodo, kadpa- 
klydo; vietoje ėję į vakarus atsidūrėme veidu į šiaurę, prie 
rusų artilerijos apšaudomos vietos. Tarp jo ir Varnagės 
įvyksta aštrus ginčas ir vadovavimą perima Varnagė. Vy
rų veiduose pasirodo susirūpinimo ženklai. Žiopliais va
dina vokiečius, nesiorentuojančius miesto gatvėse. Grįž
tam atgal į išeities tašką ir pasukam į priešingą pusę.

Galop, po ilgesnio ieškojimo surandam reikiamą gatvę 
ir po pusvalandžio atsirandam prie didelių alaus! fabriko 
pastatų. Prie plačių kiemo vartų mus pasitinka žandarme
rijos sargyba. Į vidų įleidžiama tik pėščiųjų grupės, gur- 
guolininkai siunčiami į kitą vietą. Mes savo "Dievo Aša - 
ros"nenorime taip lengvai atsižadėti, ji klusni kumelaitė , 
sąžiningai traukia mūsų kuprines.

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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iŠ padangės mielos
/lt SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

PASKELBTI POEZIJOS 
PAVASARIO LAUREATAI

Tradicinės, kasmetinės 
"Poezijos Pavasario" šven
tės premija šįmet atiteko 
žinomam ir iškiliam poetui 
Sigitui Gedai už eilėraščių 
rinkinį"Žydinti Slyva Snai - 
gynų E/ere".

Salomėjos Neries vardo 
bendraūkio premiją už kol
chozinės temos eilėraštį

NAUJA SKULPTŪRA 
ŠIAULIUOSE'

Šiaulietis dailininkas- 
Kazys Kasperavičius dirba 
su plastine njedžiaga. Ne
seniai prie naujo daugia
aukščio viešbučio "Šiauliai" 
pastatyta jo dekoratyvinė 
skulptūra ’Paukščiai".

/ žiūr. dešinėii
NETIKĖTAS RADINYS PAUKŠČIAI -

gavo poetas S. Jonauskas.
Už geriausią poezijos 

skaitymą premiją gavo V. 
Kybartas.

Kažin kodėl buvo skiria
mos premijos už vertimus . 
Jas gavo rusas I?. Smailov- 
už lietuvių poezijos vertimus 
į rusų kalbą, o V.Reimeris- 
už rusų poezijos vertimus į 
lietuvių kalbą.

Premijų įteikimo iškilmės 
vyko baigiamajame 'Poezi
jos Pavasario" vakare, Vil
niaus Paveikslų Galerijoje . 
Iškilmingame koncerte dai - 
navo solistai G.Kaukaitė ir 
D.Sadauskas.

BULGARIJOS KONKURSE 
DALYVAVO IR LIETUVIAI

Bulgarijoje vykstančiame 
"Auksinio Orfėjaus"konkur - 
se dalyvauti buvo nusiųsti iš 
Lietuvos estradinė daininin
kė J. Miščiukaitė ir muz. 
Mindaugas Tamošiūnas.

NUFILMUOTI ŪKIO DARBAI d
Beveik jnetus laiko reži- 

sorius R. Šilinis ir žurnalis
tas V. Vaičekauskas filmavo 
Alytaus apskrities ūkiiį dar - 
bus, pavadindami ’ "Žemės 
šeimininkai".

Filmuotojai lydėjo jaunuo
sius žemdirbius į laukų dar
bus ir statybas, praleido ir 
ilgus žiemos vakarus kartu 
su jais, ieškodami atsakymų, 
ko d ėl ko lūki uo se - be ndr a -,
ūkiuose nelengva įsikurti 
jaunai šeimai, kodėl dirban - 
tiems ūkio mašinomis sunku 
susirasti žmoną. Taip pat - 
kodėl jaunimas, kaip sako,dar 
gana dažnai romantišką kai - 
mo grožį iškeičia į miesto 
triukšmą.

Įdomu, prie kokių išvadų 
priėjo tie filmuotojai?

NORMUOJAMI 
RANKŠLUOSČIAI

Šiais metais Lietuvoje 
labai sunku gauti rankšluos
čių ir paklodžių. Šiems ga
miniams įvestos normos.

NAUJAS INSTITUTAS
Šiaurinėje Vilniaus dalyje, 

Akademijos gatvėje pastatyti 
nauji Mokslų Akademijos 
Zoologijos ir Parazitologi - 
jos Instituto Rūmai, penkių 
aukštų.

APIE PILIAKALNIUS
P.Kulikausko monografi - 

joje " Užnemunės Piliakal
niai" I- III amžiuje, randa - 
me Lietuvos Užnemunės pi
liakalnių tyrinėjimo istoriją 
ir medžiagos analizę. Knyga

Vievyje, Vilniaus gatvėje, 
kasant griovius telefono lai
dams, netikėtai atkasė sun - 
kų puodelį, kuriame atrado 
17 a. pradžios penkių rū
šių monetų, viso 900 pini
gų. Radinys perduotas Tra
kų muziejui.
GERI KONCERTAI GINTARO 
MUZIEJAUS TERASOJE

Palangoje,Gintaro Muzie
jaus Terasoje klasikinės 
muzikos ciklą, pavadintą 
"Nakties Serenados" atlieka 
vienas geriausių Lietuvos ka
merinių orkestrų, vad. muz.
S. Sondeckio.

Šis orkestras dažnai gas - 
troliuoja po užsienį, yra ži
nomas savo aukšta menine 
kvalifikacija. Džiaugiamasi , 
kad šis puikus muzikinis 
vienetas turės progos ilgiau 
pagroti Palangoje.

KIEK ŠIMTAMEČIU?,
Rašoma, kad Lietuvoje 

šiuo metu gyvena daugiau 
kaip 400 asmenų, sulauku
sių po K)O ir daugiau metų 
amžiaus.

Pati seniausioji-Barbora 
Jasaitė, 127 m., gyvenanti 
Rietavo valstybiniame ūky
je.

AR TURI TEISĘ Į NUOPELNUS?
Rašoma, kad Lietuvos 

Komunistų Partijos CK ir 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba įsteigė akademiko Ta
do Ivanausko premiją. Ji 
bus skiriama kartą per tre
jus metus už ypati ngai di - 
delį įnašą gamtos apsaugos 
ir biologijos mokslų plėto - 
jimo srityje.

Tvirtinama, kad premijos 
skyrimą nuspręs valstybės 
Mokslų Akademijos prezi
diumas, Valstybinio Gamtos 
Apsaugos Komiteto Kolegija 
ir Lietuvos Gamtos Apsau
gos D-jos Tarybos Prezidi
umas. Visiškai tvarkoje, 
nes šis žymus, tarptautinio 
masto- dar prieš II Pas. 
Karą pasižymėjęs- moks
lininkas tokios pagarbos nu
sipelnė.

Tik kodėl jo vardo premi
jos įsteigime procedūron 
taip įsiveržė Lietuvos Ko
munistų Partija? Kad prof.
T. Ivanauskas tiek daug nu
veikė ir buvo toks gabus
ne komunistų partijos nuo
pelnas, nė "LTSR Ministrų". 
NAUJA DEGUTYTĖS KNYGA

Poetė Janina Degutytė pa
rašė eilėraščių rinkinį jau - 
nesnio mokyklinio amžiaus 
vaikams "Piemenaitė Kara-

išleista Vilniuje. laite". Išleista Vilniuje.

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

, ATEIK Į LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ^ 
TREČIADIĖNI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.v

B vai. vakaro.

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

Donaldui D.: 661-1733.

1982.VIII.I2

-skulptūra- K.Ka spe r a vi č i u s

PREMIJA Alfonsas Banys
/Humoreska/

Gamykla šauniai užbaigė ketvirtį. Be prirašinėjimų,be 
kitokių machinacijų šimtu su viršum procentų planą pra- 
stūmė. Užtai ramia sąžine vadovybė premijas paskirstė.

- M-taip, - paglostė premijuotųjų sąrašą direkto
rius, - rodos, jau viskas.

- Ne, dar ne viskas, - tarė vyriausiasis buhalteris , 
galvodamas, ar tik kai kam nepadaugino. - Štai draugė 
Bumblienė...

Direktorius žvilgelėjo į sąrašą:
- Jai 1OO duodam.
- Mano galva, perdaug, - dūrė pieštuku Į Bumblie - 

nės pavardę buhalteris. - Alga jos beveik vyriška,© ji pra
ėjusį ketvirtį į komandiruotes tris kartus važiavo, todėl,
kaip žinia, namie nesimaitino. Vadinasi, jai galima būtų 
20 rublių nubraukti ir tą sumą vyr.technologui pripliu - 
suoti.

-Pritariu, - ištaisė premijas direktorius.
Vyr.technologas, sujaudintas dėmesio, neišlaikė:
- Klausykite,draugai, kiek man žinoma, Bumblienės 

vyras maisto pramonėje darbuojasi, o ten, suprantate...
- Suprantame, - choru tarė premijų skirstytojai.
- Todėl siūlyčiau Bumblienės sąskaita vyriausiajam 

inžinieriui padidinti, - pasakė vyr.technologas.
- Visiškai teisingas pasiūlymas, - pritarė direk - 

torius.
Vyr.inžinierius negali tylėti,kai jį šitaip gerbia.
- Aš jums, draugai, atvirai pasakysiu, - atsistojo 

jis. - Bumblienės sodas nuostabus.Atsimentae,pernai 
jos gimtadienį tenai šventėme.

-Obuoliais, slyvomis šakos lūžta,o ji pakritų net ne
surenka, - susiėmė galvą profsąjungos pirmininkas.-Tie- 
siog nusikaltimas, turto švaistymas...

- Nubraukime, drauge direktoriau, jai K) rublių ir 
juos va jam, - parodė pirštu į profsąjungos pirmininką 
vyr.inžinierius. - Jis kaip visuomenės veikėjas nusipel- 
ne.

- Nusipelnė, - vienbalsiai pakilo rankos.
- Sutinku, - brūkštelėjo sąraše direktorius.
Direktoriaus pavaduotojas nagus kramto. Visiems

prideda, o jį, dešiniąją direktoriaus ranką užmiršo.Gė
da ’.

- Gal ir nereikėtų sakyti, - tramdydamas virpantį 
balsą, prabilo jis, - bet jei išėjo tokia kalba pasakysiu: 
draugė Bumblienė pati sukneles siuvasi, o jūs žinote,kiek 
siuvimas kainuoja...

- Kur nežinosi, - atsiduso vyr.technologas, - manoji* 
kas mėnesį man trigubą kailį lupa ’.

— O Bumblienė, pati siūdamas!, Įsivaizduojate,Įdek 
sutaupo? - iškėlė pirštą pavaduotojas.

- Ne nuodėmė jai premiją apkarpyti ’. - suraitė dvi - 
gubą paukštuką prie Bumblienės pavardės buhalteris.

- Viskas aišku, - nutraukė diskusijas direktorius, - 
mano pavaduotojui 1O rublių.

- Palaukite ’. - iš džiaugsmo pašoko pavaduotojas. - 
Man pridėjote; ačiū, jam ir jam pridėjote, - baksi jis 
pirštu į laiminguosius, o mūsų mielą buhalterį užmiršo
me.

- M-taip, - sukando pieštuką direktorius. - Gal ir 
paslaptį išduosiu, bet čia, draugų būry... Tiek to... 
Draugė Bumbulienė - liaudies menininkė,pati man gyrė
si,pernai ar užpernai premiją gavo...

PASKAITYK SAVO VAIKAMS LIETUVIU PASAKŲ ’.

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

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE»WEDDINGS
2540 rue SHERBROOKE, E.

MONTREAL, P.Q. H2K 1E9 525-8971

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

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

kReM 
vaoRoDž/M
PAMOKSLAS

Vienoje parapijoje kunigas,po visų įžangų, pamokslą 
pradeda taip:"Mieli parapijiečiai-ar jūs ką nors žinote , 
ar nežinote?". Parapijonys tyji- neatsako į jiems tokį sa
votišką klausimą. Tada kunigas piktokai sušunka:"Taigi , 

aš klausiu- ar jūs ką nors žinote, ar ne?"
- Nežinom, nežinom , - atsako klausytojai.
- Jeigu nežinote, tai ir nežinosite, - baigia pamokslą.
Kitą sekmadienį kunigas pradeda parrokslą tuo pačiu 

klausimu:"Ar jūs ką nors žinote, ar nežinote?"
- Žinom, žinom,-atsako klausytojai. "Jeigu žinote, 

tai aš neturiu nieko pridėti", ir su "amen" baigia pa - 
mokslą.

Žmonės pasitarę nusprendžia, jeigu kunigas tą patį pa
klaus ir ateinantį, sekmadienį, pusė sakys "žino m", o kita- 
"nežinom".

Kitą sekmadienį,kada kunigas užduoda veltą patį 
klausimą,tada iš vienos bažnyčios pusės girdėjosi balsai 

"Žinom, žinom", o iš kitos pusės- "Nežinom, nežinom".
- Taigi, tie,kurie žinot- pasakykit tiems,kurie neži

not*. - baigė pamokslą kunigas...

SUSIKALBĖJO
Mergina iš miesto atostogų metu kaime susipažino su 

vaikinu kaimiečiu. Vieną pavakarę,eidami pro ganyklą, jie 
pastebėjo’ karvę ir veršiuką labai meiliai besilaižančius 
vienas kito snukius.

-O, ir man užėjo noras tą patį daryti*- sušuko ūki - 
ninkaitis.

- Puiku - gali. Tos karvės yra tavo nuosavybė ir aš 
neturiu teisės uždrausti, - atsakė miestietė.

/ Parinko V.K./

NEĮTIKĖTINAS- bet TIKRAS vaizdas: paukštelis, čia va - 
di namas kardinolu, maitina kirminėliu auksinę žuvelę, 
Shelby,N.C.tvenkinyje. Paukštis, nusileido ant užtvaros, 
žuvis išniro ir kardinolas jau ne pirmą kartą atidavė jai 
skirtą skanumyną...

- Premiją ?’. - aiktelėjo visi. - Nagi ir sekasi mo
teriškei *.

- Todėl aš manau, galima iš jos dalies draugui bu - 
halteriui primesti.

- Žinoma,galima, - iškėlė rankas visi. Tik buhal - 
teris tyli. Neplojo jis, kai direktorius jam 1O rublių pri
dėjo.

- Taigi, rodos, dabar jau viskas, - nusišluostė pra
kaitą direktorius.

- Ne, - atsistojo buhalteris. - Žinoma,aš nieko ne
sakyčiau... Bet, draugai, negražiai išeina. Mes sau vi - 
siems...

Tarsi bomba sprogo direktoriaus kabinete. Visi,kad 
to sprogimo neišgirstų, subedė galvas į stalą.

- Draugė Bumbulienė, kaip žinote, darbšti, švelni mo
teris, - žiūri iš viršaus į subestas galvas buhalteris.

- Iš kur tu žinai, kad švelni *. - nepakeldamas galvos 
ištarė vyr.technologas.

-Atsiprašau, - šyptelėjo vyr. buhalteri s. - Gyvena 
jinai dideliame komunaliniame name, bet regėtumėte, kiek 
ji kieme gėliij augina...

-Ir gėles ji augina ? -išsitiesė profsąjungos pirmi -
ninkas.

- Netik augina, bet ir gėlininkų draugijai priklauso, - 
pasimuistė vyr.inžinierius.

- Gėlininkų draugijai ? - nustebo direktorius. - Juk 
tenai pinigus jie saujomis žarsto*.

- Sakau, iš kur ji visokių švenčių proga gėlių pilnus 
glėbius veltui atneša*. - apsidairė profsąjungos pirminin
kas. - Matyt, jai į rublį kitą nusispjaut...

-O mes, - išskėtė rankas buhalteris.
- Ką mes? - jau pykdamas direktorius ėmė baksno

ti sąraše jų pavardes.
- Mes jus,drauge direktoriau, užmiršome*. - iki sta

lo lentos nusilenkė buhalteris. - Siūlau,draugai, mūsų 
gerbiamam direktoriui padidinti premiją 30 rublių.

- Valio, bravo *.
Buhalteris ėmė maigyti mašinėlės mygtukus:

- 20 20 3 K) 30 10O, vadinas, draugei Bumbulie-
nei...

- Nieko, - atsitojo vyrai. - Nenubiednės...
- Eime, draugai, parūkyti - atsistojo ir direktorius.

- Kiek žinau, draugės Bumbulienės vyras nei rūko, nei
geria...

5 psl.
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toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame J* gfa JB J8 
TORONTO LIETUVIŲ Į*XfCAlfvlAl
KREDITO KOOPERATYVE ■■■ ----------------------

A. LUKOŠIUS

MOKA:
14 % už 90 dieniu term. ind. 

14%% už 6 mėn. term. ind.
14 % už 1 metų term. ind.
13 % už 3 metų term. ind.
14 % už pensijų planų 
14 % už namu planų 
13 % už specialias taup. sask. 
11 % už taupymo sask.
6 % už čekių sask.

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

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75%; jkainoto 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

NORI PAREMTI 
NAMU, PIRKĖJUS

Federalinė valdžia pa
skyrė $3.000 paramą pir - 
mą kartą perkantiems na - 
mus. Be to,Ontario vyriau
sybė nutarė pratęsti be pa
lūkanų duodamas $5.000 
paskolas asmenims? perkan
tiems pirmą kartą gyvena - 
mąjį namą iki šių metų pa
baigos. Paramos galioja ir 
perkant seną namą. Kol kas 
tomis lengvatomis pasinau
dojo žymiai mažiau žmonių 
negu tikėtasi.

rst.catharines
SLA SEIMAS

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 61-mas seimas 
įvyko š. m. liepos 5—7 d. d. 
St. Petersburg, Florida — 
DOLPHIN BEACH RESORT 
viešbutyje.

Į seimą išvykau lėktuvu 
liepos 4 d. iš Toronto aero
dromo vakare, pasiekiau jau 
seimo posėdžių viešbutį,Prie 
registracijos stalo sutikau 
keletą delegatų. Vienas jų 
pasisakė esąs vietinis gy
ventojas ir išgirdęs, kad 
norėjau pavakarieniauti, sa
kė žinąs visas apylinkės val
gyklas. Tai buvo labai pa
slaugus SLA delegatas inž. 
Antanas Mačionis. Apsi - 
džiaugiau ir paprašiau duo
ti keliolika minučių laiko pa
keisti savo rūbams. Persi-
rengęsnuvykau į svečiųlau- BAS, dr. V. DARGIS, M. GU-

opsl.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSU.

ATEIK [ LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7,30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

I M A -

už asm. paskolas nuo 20% 

už mortgičius nuo 18%%

= MOKA UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius 14 %
= 180-185 d. term. ind. 1414%
E term, indėlius 1 metų 15 %
= term, indėlius 3 metų.......13 %
E pensijų s-tą .......................14 %
E sjjec. taup. s-tą.................. 13 %
E taupomąją s-tą .................11 %
E depozitų^čekių s-tą ............6 %
E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo .................19 %
E mortgičius nuo ................ 18 1/4%

kiamąjį. Radau belaukiantį 
inž. A. Mačionį ir jo žmoną 
dr. Ireną Mačiomenę. Pra- 
nešė, kad į jokį restoraną 
nevyksime, o važiuosime 
pas juos vakarienei, nes jie 
visai arti gyvena nuo .vieš
bučio. Pirmą kartą susipa
žinus su p. p. Mačioniais , 
nustebau jų nuoširdumu ir 
vaisingumu. Po gardžiųvai- 
šių vėl parvežė į viešbutį 
poilsiui.

Liepos 5 -d. 10:15 vai. r . , 
Seimo rengimo komiteto 
pirm. Dalia Bobelį enė ati
darė seimą ir paprašė įneš
ti vėliavas. Po įžanginės 
kalbos ji pakvietė miesto 
Burmistrą tarti žodį. Jis 
labai gerai atsiliepė apie 
lietuvius ir pareiškė turįs 
daug draugų, jų tarpe "Blo
gai, kad nemoku lietuviškai 
kalbėti", tarė burmistras , 
"bet reikės pradėti mokytis". 
Burmis tras savo kalboje pa
minėjo dabartinę žiaurią so
vietų okupaciją Lietuvoje. 
Kalbą baigdamas pareiškė, 
kad Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje žiauri Sovietų oku
pacija žlugs ir pavergti 
kraštai vėl atgaus laisvę .

D. Bobelienė pakvietė SLA 
pirm. P. P. Dargį Seimui pir- 
ninkauti. Po įžanginio žo
džio, jis pakvietė kun. A. 
Stašį sukalbėti invokaciją. 
SLA Seime sveikinimo kal
bas pasakė; VLIKo pirm. dr. 
K. BOBELIS, ALTO pirm.dr. 
K. ŠIDLAUSKAS, Alena De- 
venienė-GRIGAITIENĖ, K. 
MAČIUKAS, T.BLINSTRU-

PAGALIAU

Ilgokai virš šios kolonijos 
kybojo didžiulis, neaiškus 
klapsimas — pensininkų na
mų statyba — pagaliau susi
laukė triumpuojančios už
baigos: yra teigiamai ir vi
siems mums palankiai iš
spręstas. Tai didžiulis nuo
pelnas ir laimėjimas mums, 

■ čia gyvenantiems, o tuo pa
čiu bendrai ir visiems lie
tuviams, kur jie bebūtų.

J Paskutiniųjų beveik 3-jų 
metų bėgyję,čia gyvenančių 
tautiečių pašnekėsiuosedaž- 
nai vykdavo įvairiausios dis
kusijos apie čia planuojamo 
milijoninės sumos daugia
aukščio, 116-kos moderniš
kų butų pastato - statybos. 
Sunkus ir duobėtas tai buvo 
kelias. Padėtį dar daugiau 
sunkino, kad prieš tai buvu
sioji Toronto Lietuvių Pen
sininkų valdyba dėl nesu - 
prantamų priežasčių (tiktai 
jiems žinomų), visiškai ne
įsileido, tiesiog net skrinin- 
gavo ir šion organizacijon 
nepriėmė visos eilės asme
nų. Jie netik šiai organiza- 
cijai.bet ir planuojamai sta
tybai buvo reikalingi he vien 
kaipo talkininkai, padėjėjai , 
bet ir praktikos bei patyri - 
mo toje srityje turintys žmo
nės. Kadangi šis reikalas 
buvo perdaug svarbus ir o— 
pus visiems čia gyvenan
tiems mūsiškiams,— buvu
siai valdybai nepasisekė jį 
toliau nuo viešumos užslėp
ti, ir tokia padėtis visuome
nei nebuvo priimtina.

Visi pareiškė noro į šį 
klubą įstoti nariais bet ne
priimti, — pradėjo nerimau
ti, ieškoti teisybės ir orga
nizuotis. Sušaukus bendrą 
visuotiną šios organizacijos 
susirinkimą, pirmiausia bu
vo pareikalauta pasiaiškini
mo—kodėl nepriimami nau
ji nariai ? Čia pat prie sie
nos, o tuo pačiu ir prie gė
dos stulpo priremtoji senoji 
valdyba atsisakė iš pareigų.

Visi norintieji tuoj pat ta
po šio įdubo pilnateisiais na
mais, išrinkta nauja valdy
ba ir viskas iš karto pakrypo 
gerojon pusėn. Kaip tik iš tų 
buvusių"netinkamų'Tjuvo su
daryta labai stipri energinga 
valdyba -- komitetas, kuris 
tuoj pat griebėsi šio svar
baus didžiulio, pernelyg jau 
užvilkinto, darbo, Teko 
jiems nepaprastai skubėti ir 
veikti, nes senosios valdy
bos nesėkmė šiame reikale, 
nenoras kooperuoti ir dargi 
bandymas viską trukdyti, vi
siems jau buvo pakankamai 
įgrisę. .Didžiausias pavojus 
buvo tas, kad iki vykdymo da-

DELIS, J. ŠARAPNICKAS, 
Romo Kalantos Šaulių Kuo
pos pirm. A. GUDONIS, St. 
Petersburg Lietuvių Klubo 
Vardu A. ARMALIKAS ir kt.

Per I-mą SLA Seimo se
siją užsiregistravo 64 Sei
mo delegatai. Vėliau dele
gatų skaičius padaugėjo iki 
69.

Šis SLA Seimas, be eili
nių darbų, turėjo padaryti 
naujas reformas apdraudo- 
se ir konstitucijoje, pagal 
valdžios naujus potvarkius , 
liečiančias visas fraterna - 
lines organizacijas. Taippat 
gyvos diskusijos vyko dėl 
ankščiau pirktų bonų, kurie 
šiuo metu laikomi už 3-4 
procentus. Seimas reko - 
mendavo visus investuotus 
bonus peržiūrėti ir apskai
čiuoti jų būsimą vertę, kai 
bus subrendę (kada ateis ter- 
•inino data atsiimti)ir jei da
bar kelis kartus daugiau gau

LAl MĖTA

tos buvo likusios vos kėlios 
dienos. Į šį sklypą neatlai - 
džiai kėsinosi visa eilė kitų 
stiprių kandidatų, net kur 
kas didesnes sumas pinigų 
miestui už tai siūlydami.

Naujai valdybai iš pirmos 
rainutės atsirado ištisos ma
rios darbo, kartais net per 
naktis su įvairiausiais pa
reigūnais besitariant, bepla- 
nuojant, beskaičiuojant. Taip 
poros mėnesių didelių pa
stangų, visa tai buvo apvai- 
nikuotagražiapergale. Š. m. 
liepos mėn. 1O d. , šeštadie
nį įvyko iškilmingos žemės 
prakasimo iškilmės prie, 
Indian Grove ir Bloor gat - 
vių sklype.

Šalia gausios tautiečių mi
nios, į šias iškilmes specia
liai iš Federalinės valdžios 
Ottawoje dalyvavo parlamen- 
to'narys Jesse Flis, provin
cinės vyriausybės Yury Shyrn- 
ko, opozicijos Tony Ruprecht, 
Toronto miesto burmistras 
Art Eggleton, Lietuvos gene
ralinis konsulas dr. J. Zmui- 
dzinas.bei visa eilė kitų ne 
tik lietuviškų organizacijų, 
bet ir šio krašto atstovų — 
pareigūnų.

Pašventinimo apeigas at
liko abiejų kat. parapijųkle- 
bonai —kun. J. Staškus ir A. 
Simanavičius, OFM užbėgda
mi žiupsnį iš Lietuvos atvež
tos žemės.

Pensininkų Klubo pirm. H. 
Adomonis savo žodyje susi
rinkusiems nušvietė šio pro
jekto reikšmę, dėkojo vi
siems savo darnu prisidėjui- 
siems, priminė, kadį maž
daug už metų vėl čia susi
tiksime šio pastato įkurtu
vėms. Jam iš Kanados Fe
deralinės vyriausybės buvo 
įteikta naujoji, gražiai įro - 
minta Kanados Konstitucija, 
taipogi ir vėliavai iškelti 
priemonė, kada pastatas bus 
užbaigtas.

Po šių ceremonijų daug 
kas iš čia esančių pąsuko į 
netoliese esančius Lietuvių 
Namus, antrai šių iškilmių 
daliai: vaišėms,kurios įvy
ko naujai išremontuotoje Vy
tauto Didžiojo Menėje. Puo
toje dalyvavo 25Okvlestinių 
svečių. Šia proga ir vėl bu
vo pareikšta įvairiausių s vei
kinimų, linkėjimų.

Tai pirmas tokio masto 
lietuvių laimėtas projektas 
visoje Šiaurės Amerikoje » 
Projektas siekia virš 6 mi - 
Ii jonų dolerių. Belieka tik 
pasakyti valio tiems darbš - 
tiesiems, kurie nestokojo 
valios nekantrybės. Apie vi
są tai, mums teks lietuviško
je spaudoje išgirsti kur kas 
daugiau. ..

nant prdbentų atneštų dau
giau naudos, dėti pastangas 
tokius bonus atšaukti ir in
vestuoti į bankus 2-3 metų 
terminui. SLA pinigai yra 
valdžios kontrolėje ir be val
džios kontrolierių sutikimo 
negalima pinigų investuoti. 
SLA gali laisvai investuoti, 
ar nuosavybei pirkti be val
džios kontrolės tik 1O%.

Liepos 5 d. 6 val.vak.vy’ 
ko SLA delegatų susipažint - 
mo vakarienė St. Peters bug 
Lietuvių Klube. Klubas turi 
didelę ir gražiai išpuoštą 
salę. Sienos viename1 šone 
užrašas: "Floridos Ameri - 
kos Lietuvių Klubo garbės 
nariai". Tokie lietuviai yra 
skaitomi garbės nariais, ku
rie yra aukoję nemažiau 
1OOO dolerių. Tokių gar
bės narių priskaičiavau 32 
pavardes. Tarp jų yra ir S. 
ir A. Viskantų pavardės iš 
Kanados.

■ apoaamaa
533-1121 Walter Dauginis 822*8480

Insurance Agency Lt4. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontorto

Brether-BaraitkM INSURANCE AGENCY LTD. j 

rulht'dreude • VALTERIS DRE ŠE RIS 
233*3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
Liepos 8
U EPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savditėm grupėje ,

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P iA5

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU 1982

DIENŲ LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

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

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

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

Visas grupes lydi savininkai arba patyru palydovai 
Sutvarkome iskvietimus vizitui\ i Lietuva ir iš Lietuvos. 
N uperkame Lietuvoje giminėms kooperatini u s butus, automo
bilius bei kitus paaeidaui amus daiktus- °
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIU. ZINIU. TEIRAUKITĖS:

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

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

TELEX: 06-986766 5T0R
$IU0 ADRESU SĄŽININGAI PaTARNAUJAMA JAU 22 METAI

Kelioniųbiuro savininkai — AUDRON Ė i r VYT AS S ĮMINK E VlČl Al 

(Kel'oniu biuro registracijos numeris - 1835961)

SLA Seimo Banketas su 
menine programa įvyko lie
pos 6 d. viešbučio salėje ., 
kuri buvo pilna svečių. Ban
kete kalbėjoALTo pirm. dr. 
K. Šidlauskas ir SLA pirm. 
P. P. Dargis.

Liepos 7 d. SLA pirm. P. 
P. Dargis paskelbė,'kadSLA 
Pildomoji Tarybą vienbal - 
šiai nutarė SLA Seimui re
komenduoti, kad į garbės 
narius paskelbtų Oną Indre- 
lienę už atliktus didelius 
darbus Susivienijimui Ame
rikoje ir lietuvių tautai. Jis 
patiekė Onos Indrelienės 
veiklos atliktų darbų ap
žvalgą. Kalbėdamas apie 
jos šakotą veiklą, buvo net 
penkis kartus pertrauktas 
delegatų audringais ploji
mais.

Dabar Ona Indrelienė, 
tapusi Susivienijimo Lietu

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

Tel. 533-3531

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

vių Amerikoj e Garbės narę, 
yra atleista nuo visų SLA 
apdraudos mokesčių. Dele
gatai sugiedojo Onos Indre— 
lienės garbei "Ilgiausių, 
sveikiausių irdarbingų me
tų. Nuo SLA Kuopos įsistei- 
gimo Toronte jai atiteko pa
čios sunkiausios pareigos — 
finansų sekretoriaus ir jas 
jau 48 metus be pertraukos ji 
atlieka.

Be to, už ilgametę SLAdar-" 
buotę buvo apdovanoti auksi
niais ženkliukais Hamiltono 
SLA 72-ros Kuopos nariai; 
J. Bajoraitis iš Hamiltono ir 
J. Šarapnickas iš St. Cathari
nes, Ont. i

Kitas • SLA 62-ras Seimas 
įvyks 1986 metais Chicagoje. 
Tais metais Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje švęs 1OO 
-čio veiklos sukaktį.

J. Šarapnickas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



hamilton
..........—.......................................    n..................... ........

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nubsavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KOOPERATYVAS

I TALKA
> 830 Main St. East 
» I RM II A

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

.MOKAME Ui!: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depoz. 1 hk 
term, depo? 3 m. 
rcg. pensijų fondo 
90 dieno depozitus

ketvirtadieniai s nuo 10 iki 5 vol.

p r h k t c d I er i oi f. nuo 10 iki 7 vol. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol- 

L i epes — rugp' uč ic mr.n. te it odi rni ai s uždaryta.

P ARPO VAi. miSDOS

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIU FONDE

Pulkininko Giedraičio žmonai a.a.Katerinai GIED - 
RAITIENEI mirus, artimieji draugai bei pažįstami auko
jo Kanados Lietuvių Fondui: po $25, - Dofasko Safety Dep. 
A. Z.Pulianauskai, S. S. Rakščiai, K.P „B., Z.P.Sakalai ; 
po $ 20, - G.P.Breichmanai, J.Klypas,N„Navickienė,O. 
F.Pajarskai, p.p.Pusdešriai; po $15,- J. Didžbaliai,L.K. 
Meškauskai, R. J.Pleiniai,p.p.Parkauskai;po $K),-S.A. 
Aušrotai, D.L.Gutauskai, M.Juodis,R. J.Jurgučiai^ Z. 
Čečkauskas, A. J.Deksniai, A. VoKezinaičiai, A„ J. Žukaus
kai, M. A „Trumpi ckai, A „ V„ Kvedarai, G „J. Krištolaičiai, 
p.p. Mazulaičiai, J.M.Repečkai; po $5, - V.Agurkiai, J . 
Z.Didžbaliai.

KLFondas dėkoja visiems aukojusiems.. Nuoširdi-
užuojauta artimiesiems. KLF

TRADICINĖ SLA 72 KUOPOS 
GEGUŽINĖ

SLA 72-os Kuopos ruošta 
gegužinė liepos 18 d.,A.Pa - 
dolskio sodyboje, Paris,O nt. 
pavyko gerai. Nors oro pra - 
nešėjai skelbė,kad bus lietus 
su griaustiniu,bet gegužinėje 
oras buvo gražus.

Svečiai pradėjo rinktis 12 
vai., o po 1 vai. atvažia
vo pilnas autobusas Hamil
tono pensininkų. Vyrai tuo
jau, sunešė stalus, suolus ir 
visi, susėdę medžių pavėsy
je, šnekučiavosi Jono Ado
maičio šokių muzikai gro
jant.

Hamiltono miesto bur
mistras William Powell su 
ponia ir Z.Pulianauskas-va- 
dovas- atvažiavo daug anks
čiau kaip buvo laukta. Gegu
ži nes rengėjai skubėjo tin
kamai pristatyti Hamiltono 
burmistrą gegužinės sve
čiams. Judri M. Borusienė 
nuskubėjo prie A.Padolskio 
namo paskinti rožių. J.Sa- 
rapnickas lietuviškai per 
garsiakalbį pranešė apie jų 
atvykimą, anglų kalba bur
mistrą pristatė Roma Sovo- 
kaitytė- Vass ir pakvietė jį 
tarti žodį. Jam ir jo žmonai 
buvo prisegtos rožės.Po to 
buvo padarytos nuotraukos . 
Burmistras yra SLA 72-os 
Kuopos narys, išbuvo gegu - 
žinėje iki 6 vai. v.,pasipuo - 
šęs savo pareigine-burmist- 
ro grandine.

Hamiltono senjorų lietuvių 
dainos vienetas, gerai pa
ruoštas Alfonso Juozapavi
nos

V $ 1.50 
Hour 

wervice

KREDITO

i

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

14’4%
N< nok.ma fyvyb*. ir am. paskaly drauda.

141/4% Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

čiaus, išpildė programą.Po 
to vyko N. SADUNAITĖS ir 
prof. V. SKUODŽIO vardų į- 
amžinimas į Kanados Lietu
vių Fondą ceremonija. Ją 
pravedė SLA Kuopos pirm . 
J.Šarapnickas. Tylos minute 
buvo pagerbti Lietuvos oku
panto- sovietų-išvežti lietu - 
viai-ės į Sibirą, kurie ten 
buvo nužudyti arba mirė 
vergų stovyklose, dirbdami 
sunkius darbus, nedavalgę ir 
be medicinos pagalbos.

Po ceremonijų, J. Bajorai
ti s už ilgametę veiklą SLA 72 
- ros Kuopos valdyboje, SLA 
Centro apdovanotas auksi - 
niu ženklu. Jį įteikė, Centro 
įgaliotas J.Šarapnickas. A . 
Padolskiui ir Klarai Farr už 
nuolatinę paramą ruošiant 
SLA geguži nes, Kuopa įteikė 
po simbolinę dovaną.

Šiais metais į SLA gegu
žinę suvažiavo vėl daug sve
čių iš Hamiltono,St.Catha
rines, Toronto, Brandford , 
Paris, Canfield, Ingersoll , 
O nt., ir Floridos.

Balys Kemburis iš Inger
soll, šio savaitraščio skai
tytojas labai vertino rengė
jus už SLA ruošiamas gegu
žines ir pasisakė, kad, ne
žiūrint nuotolio su šeima ir 
draugais ir toliau atsilan - 
kys kasmet, nes gegužinės 
pravedamos įspūdingai. Dė
kui B. Kemburiui už gerus 
atsiliepimus. Manau, kad 
SLA 72- ra Kuopa suruoš ir 
kitais metais gegužinę A. 
Padolskio sodyboje.

Loteriją pravedė M. Bo

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant 

rusienė,talkinant K.Mikšiui. 
Buvo ir daugiau prisidėjusių 
darbu ir aukomis, ruošiant 
šią gegužinę. Visi geradariai 
bus paskelbti viešoje padė
koje.

SLA 72-ros KUOPOS LO - 
TE RIJO S LAIMINGI BILIE - 
TAI :$ 25- nr.1179; po$lO- 
nr:llO2, 345, 536,492, 746; po 
$5-nr:722,1184, 745, 801,528, 
138,336,115,365,321.

LAS SUSIRINKIMAS
Lietuvos Atgimimo Sąjū-' 

džio -Montrealio Skyrių yra 
pažadėjęs aplankyti LAS Se
niūnų Tarybos Kanados Vie- 
ti ni nki jo s pi r mi ni nkas Stepas 
Jakubickas. Ta proga š. m. 
RUGSĖJO 11 d./šeštadienį/ , 
7 vai.vakar© šaukiamas vi
suotinas ^Skyriaus na
rių susirinkimas. 
Kviečiami ir prijaučiantieji 
bei norintieji įstoti nariais . 
Tuo reikalu prašome skam - 
binti:365-O353 arba 254-2924; 
būsite painformuoti kur į- 
vyks susirinkimo posėdis.

P. Gabrys, 
Sekretorius

"NL" LAIKRAŠČIO 
GEGUŽINĖ

Pagal metų laikus derina
si ir žmonių susitikimai — 
žiemą salėse, o vasarą — 
laukuose. Gegužinės jau nuo 
seno vykdavo laukuose Lie
tuvoje — prie ežero ar upės 
bei pasirinktuose gražiuose 
pušynėliuose. Ypač geguži
nės malonios progos išvykai 
buvo Kauno miesto gyvento
jams Nemunu — garlaiviu į 
Kulautuvą, Kačerginę ar ki
tas panemunės gražiąsias 
vietoves.

Lietuviai emigravę, ar ki
tais atvejais papuolę į kitus 
kraštus, o ypač į šiuos sve
tingus, — Kanadą ar JAV-bes 
— tęsė ir tebetęsia šią gegu
žinių tradiciją. Kalbant apie 
montrealiečius, — kaip dar 
daugelis mūsų atsimename 
malonias progas susitikti La~ 
Salle parke, praleisti sek - 
nnadienių popietes lauke. O 
einant jau pavakare į namus, 
užeiti į Matulių restoraną 
keptų bulvių (čipsų) ar ko ki
to užkąsti. Vėliau, pradėję 
įsigyti automobilius, ėmėme 
norėti toliau nuvykti. Tada 
montrealiečių laimei Frank 
Skruibis, išėjęs pensijon iš 
darbo, įsigijo nuosavybę — 
vasarvietę vadinamą Pointe 
Fortune. Nuo tada ši vieto
vė pasidarė patraukli gegu
žinių rengėjams. "NL" laik
raštis pastoviai, kasmet čia 

|į OAKVILLE

Negrįžtamai išėjo vienas uš darbščiųjų KLFondo įga
liotinių- a.a. Mykolas RAMANAUSKAS. Jo darbo Kanados 
Lietuvių Fonde įvertinimui draugai bei Fondo Tąrybos 
nariai aukojo: $25,- M„Šenferienė;po $20,-O. A. Kr akai - 
čiai,H.Ląpąs; po $15, - V.Anysienė,E.Cuplinskas;po$lO- 
A. Bumbulis* M.D.Krivickas,!. V. Mackūnas,dr.A.Pace- 
vičius,K.Lukošius; po $5,- K.Daunys, M. Jonušaitis, L. 
Tamošauskas.

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir linkime stiprybės .
KLF

GUY ® 
RICHARD
ROOFER----- COWRERR

7725 Georg* LaSalle
Geriausios paiarejas ir darbe atlikėjas stogodengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba* atlieka sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Couvertures d#* tous genres — All kinds of roofing
7725, Georgei,______________________ LaSalle

suruošia gegužinę.
Šių metų gegužinės išvyka 

buvo liepos 11 d. , gana ma
lonaus sekmadienio popietė
je. Rengėjams —"NL"Spau - 
dos Bendrovės Valdybai net 
nesitikint, suvažiavo gražus 
skaičius žmonių. Supranta
ma, juos būtų galima pava
dinti — pasišventėliais laik
raščiui, nes jie atvyko jaus — 
darni ne tik laikraščio parė
mimo reikalą, bet ir supras
dami rengėjų padėtį, kad ge
gužinė be žmonių bus betiks
lė ir tik reikės svarstyti, ar 
bevertės toliau tęsti šią tra
diciją. .-.

Atvykusių montrealiečių 
tarpe buvo svečių iš Delhi, 
Ont. —• O. ir J. Traneliai su 
sūneliu (ankščiau gyvenę La
Salle), jų viešnia' — Juozo ir 
E. Bitnerienės sesutė Aldona 
Punkienė iš Chicagos, Pijus 
ir Alma Kruzikai su sūneliu 
iš Toronto, o ir svarbiausi 
svečiai — Antanas ir Irena 
Savickai iš Lenkijos, kurie 
tik antrą dieną Kanadoje , 
svečiavosi pas sayo pusbro
lį Praną ir Stasę Bulkus.

Iš šių kelių eilučių apra
šymo galima susidaryti išva
dą, kad gegužinių tradiciją 
dar verta tęsti; dar vykdant 
mažą loteriją, apmokėjus už 
vietą, paliko šioks toks pel
nas ir laikraščio naudai.

Tenka apgailestauti, kad 
kuo daugiau praturtėję ir au
tomobilius, kartais po kelis 
šeimose turėdami, ko toliau 
praleidžiame tokias popie - 
tęs individualiai, savose įsi
gytose vasarvietėse.

Gegužinės proga laikraš - 
čio paramai įteikė p? $1O. - : 
Ch. Ambrasas, S. Pocauskas , 
J. Tranelis, E. Bitnerienė, Al
dona Pankienė ir Vincas Lu— 
kauskas — $5. -; Loterijai — 
degtinės ir vyno bonkomis : 
M. Kasperavičienė, O. Mylie- 
nė, J. Šiaučiulis, S. Reutas , 
A. Barisa, P. Klęzas, V. Su- 
šinskas, A. Žiūkas, J. Pilec
kienė, V. Šedeika, Pr. Buika 
ir neatsiimti laimikiai iš 
"NL" Spaudos Baliaus.

Nuoširdus ačiū už dova
nas ir atsilankymą.

"NL" Spaudos B-vės 
Valdyba .

"NL" RĖMĖJO PRENU- 
MERATA^ nemažiau $20 ap
simokėjo: Kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas iš Ottawos —$50; S. 
Klemkienė iš Montrealio — 
$40; J. Kratavičius iš Ont. , 
Iz. Vasyliūnas iš USA — po 
$30; P. Breichmanas iš Dun
das, L. Rudaitis iš Toronto , 
R. Barisa, V. Žemaitaitis , 
PierreLecours iš Montrealio
po $25; W. Šipelienė, E. Tva- 
ronienė, A. Baršauskas, A.

Nuoširdžiam, rūpestingam "Nepriklausomos Lietuvos” 
bendradarbiui, mielam visuomenininkui

ANICETUI LUKOŠIUI 
netikėtai mirus t 

giliai apgailestaujame jo netekimą.
Jo mielų žmonų ALDONĄ, dukterį JŪRATĘ, 

sūnų EDVARDĄ, taip pat gimines čia ir Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame —

"NL” BENDROVĖS VALDYBA, 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA

Jūsų Bendradarbiui
At A

ANICETUI LUKOŠIUI 

iškeliavus į amžinybe , 

reiškiame gilia užuojautų jo liūdinčiai seimai, 
giminėms , draugams išeivijoj ir tėvynėje.

Kartu su redakcija jaučiame jūsų bendra
darbio netekimų ; vien Maironio eilės apibūdina 
šių padėtį :

Taip griūva sienos, liūdnesnės kasdienų, 
v Graudindornos jautria sirdi ne viena 
Seimai prašant , gelių vietoje siunčiame auka^ 
Lietuviškai spaudai —

Elena JUKNIENE
SPEAK UP redaktorius Gilijaras UR80NAS 

Juozas USV ALT AS

Mylimai Motinai A t A

VERONIKAI K Ll 0 ŠT 0 R A I T I E N E l 
mirus Lietuvoje,

jos dukrą, choristę Genovaitę Sibitienę, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS ir

Žiūkas, P. Kerevičius, P.
Ražanas, A. Girnienė, J. Z.
J. Daimotas, Ig. Petrauskas, 
St. Virbalas, R. Bulota, E. 
Rutkauskienė iš Montreal; S. 
Jokūbaitis, L. Ciplijauskas ,
P. Kripas iš Toronto; J. Cy- 
pas, J. Bakis, Vanda Čer— 
kienė, J. Rimšaitė iš Ontario; 
St. Misiulis iš Alberta, Fr. 
Skruibis iš Pointe Fortune - 
po $20.

Aukojo r K LB Krašto vaidy
ba $1OO. - ir Romas Vaboiis 
— $1O. -.

Nuoširdus ač i ū visiems 
rėmėjams ir aukotojams. NL.

» TOLIUŠIS Kostas savo 
artimųjų tarpe atšventė 70 
metų amžiaus sukaktį.

Ta proga jis paaukojo 
Kanados Lietuvių Fondui ir 
Tautos Fondui po $ 1OO.

Mes visi sveikiname 
mielą, darbštų ir nuoširdųjį 
mūsų sukaktuvininką.

• ŠAULIŲ BIBLIOTEKA 
veikia kas sekmadienį nuo 
K)-12 vai. Ją dabar tvarko
Aldona Sutkaitienė. Ji džiau
giasi, kad skaitytojų skaičius 
didėja. Kviečiami visi šia 
Biblioteka pasinaudoti. Joje 
yra apie 1OOO įvairių knygų.

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545 

1449 St. Alexander St. Suite 209; Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO $ 500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
iŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄl'BEI PERSIUVIMAI.

Tel. 845 -2912 EMBASSY FUR.

7 psi.

• Sol.Gina ČAPKAUSKIE - 
NĖ koncertuoja Kennebunk- 
porte 20 rugpjūčio.

dainaviškiai Švenčia

SAVO 25 METU SUKAKTI
Dainavos vasarvietė, prie 

Dainavos ežero LaurynijoS 
kalnuose, netoli St.Sauvėur 
ir Morin Heights, įkurta lie
tuvių montrealiečių™ Jurgio 
Šablausko, Viliaus Pėteraž - 
čio ir Kostb* A ndruške Wratts 
prieš 25 metus» rugpjūčio 14 
d. švenčia savu gyvavimo 
25-metį. Ta proga prie Dai-
navos ežero / oficialiai irgi 
pripažinto ir įrašyto Lake- 
Lac Dainava vardu/ vyks su
kaktuvinis Festivalis su į- 
vairia ir įdomia programa.

• Praėjusį savaitgalį sve
čiavosi pas sūnus, aplankė 
ir draugus Berta LEPEŠKIE- 
NĖ (buv. Minelgienė). Ji su 
vyru Jonu gyvena Daytone , 
Floridoje. Abu džiaugėsi pa
gražėjusiu Montrealiu, ypač 
Berta, kuriame ji gimusi ir 
ilgai gyvenusi.

MIRUSIEJI:
• TAUTKUS Pranas, 77 m. 
mirė Reddy Memorial ligo - 
ninėje. Palaidotas per Ay 
parapijos bažnyčią.

Savo laiku, dar prieš II-ąjį 
Pas. Karą, jis mokytojavo 
lietuviškoje mokykloje.Išė - 
jęs į pensiją,pildydavo pa
jamų mokesčių anketas.Gi
męs Lietuvoje, mažas bū
damas su savo motina atvy
ko j Kanadą.

Užuojauta artimiesiems .

365*7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:
< i"
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[j MIELI SKAITYTOJAI , 

NEDELSKITE APSIMOKĖTI UNLN PRENUMERATAS. UŽ 
ATSILIKUSIUS TURIME DAUGIAU MOKĖTI PAŠTUI UŽ 
PERSIUNTIMĄ.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

Liepos 11 d., 1982 m.įvyko 
visuotinas susirinkimas pa
rapijas svetainėje, dalyvau
jant 152 parapijiečiams.

Susirinkimo pradžioje 
klebonas dr.kun. Feliksas 
Jucevičius suglaustame sa
vo žodyje iškėlė parapijos 
problemą ir priežastis, dėl 
kurių jis apleidžia parapiją.

Didžioji problema esanti 
ne klebono išvykimas, bet 
didžiulių tuščių pastatų 
brangus išlaikymas. Antra- 
žymus parapijiečių skaičiaus 
sumažėjimas - yra likę tik 
440 narių. Padėtis blogėja : 
daug mirimų,o naujų šeimų 
neprisijungia. / Kur jos 
dingsta?/. Geriausia išeitis 
parapijai būtų sujungti abi 
Montrealio lietuvių parapi
jas. Bendrai, tuo klausimu ___ ~__________ ,
turi rūpintis visi lietuviai .Šv. vyko 1982 m.liepos 11 d.,pa- 
Kazimiero parapija yra bu - 
vusi per keletą dešimtmečių 
visos Kanados lietuviųpul- 
sas. Ypač Montrealio lietu
vi ai-katalikai turėtų susirū
pinti šios svarbios senos 
lietuvių institucijos likimu.

Buvo perskaitytas vysk.V. 
Brizgio laiškas, kuriame 
pranešama, kad laikinai pa
rapiją aprūpins Aušros Var
tų tėvai jėzuitai. Bus deda
mos pastangos surasti naują 
kunigą kleboną..

Toliau vyko diskusijos ir 
klausimai: kodėl klebonas 
išeina, kodėl nieko neprane
šė apie tai anksčiau parapi
jos Komitetui, kodėl nesu
šaukė tokio susirinkimo 
prieš metus; ar galėtų kle
bonas pasilikti parapijoje, ir 
kt.

NE

- Į kai kuriuos klausimus 
klebonas atsakinėjo išsamiai 
ir ilgai, ypač dėl parapijos , 
jos narių ir jo išvykimo. Čia, 
šioje parapijoje jis yra pali
kęs savo gyvenimo 22 metus. 
Jis to nesigaili, tačiau kuni-i 
gas nėra įpareigojamas visą: 
gyvenimą vienoje vietoje pa
silikti, kada yra ir kitų svar
bių ir vertingų darbų.

Notaras J. Bernotas atsi
klausė narių,ar jie apsiima 
dar toliau išlaikyti savo pa
rapiją klebonui išvykus. Visi 
entuziastiškai sutiko.Ar visi 
sutinka, kad reikia rūpintis 
naujo kunigo suradimu? Visi 
taip* pat sutiko. Tai buvo du 
pagrindiniai susirinkimo nu
tarimai. Tą pačią valandą 
Vyskupijai buvo nusiųstas 
toks protokolas:

" Visuotiniame Šv. -Kazi
miero parapijos Montrealyje 
narių susirinkime, kuris į-

Toronto Lietuvių Kapinėse

PETRULIS
į U

JONO PETRULIOVIENERI METAI BE

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:

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

DR. J.MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

1140 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Na mu J 4 88 — 8528

rapijos svetainėje, dalyvavo 
152 asmenys, komitetas, su
sidedantis iš 6 narių:L.Ši- 
monėlis,E Čičinskas,P.Ba
nys, p.Kalpokas, J. Mac Na- 
mara ir T, Jaunish,sekreto
rės E. Mac Namara ir S. 
Skučienė; sekretoriai nota - 
ras J. Bernotas, R. Martel, - 
nutarta:
1/Šv.Kazimiero parapiją iš
laikyti ir toliau, 2/surasti 
lietuvį kunigą parapijai. "

Parapijos Klebonas , 
dr.kun. F. Jucevičius,

E.Mac Namara, 
Protokolo Sekretorė.

Tuo ir baigėsi taip gausus 
nariais vasaros dieną, svar
bus, aktyvus su nauja viltimi ; 
bežiūrintis į ateitį,Šv.Kazi
miero Parapijos narių susi
rinki mas. S.S.

Ne kiekvienas žmogus gali 
parodyti, ką jis gali nuveikti 
Taip gi, nė Kiekvieno nuveik
ti darbai išlieka ryškūs jam 
mirus. Jonas Petrulis, ku
ris netikėtai mirė prieš vie
nerius metus, galėjo paro
dyti darbų vaisius savo būdu 
ir gabumais, dar gyvas bū
damas. Liko jo darbų žy
mės ir jam mirus. Jo už
gyventas palikimas dar il
gai lydės jo šeimos palikuo
nius — žmoną Kazę, sūnų 
Edmundą su šeima.

Vienęriems metams pra
ėjus po Jono Petrulio stai
gios ir netikėtos mirties, 
ant jo kapo Toronto Lietu
vių kapinėse šeima pasta
tė gražų, tautiniais moty
vais paminklą. Jis liudys 
ilgai, kad velionis visą am
žių mėgo savo tautiečius, 
organizacijas ir pagal jo pa
reikštą norą, atsigulė amži
nai tarpe lietuvių. (Kelis pa
skutinius metus buvo ir šio 

‘ laikraščio bendrovės pirmi
ninkas).

Liepos mėn. 24 d. šešta -

dienio vakare, jo mirties 
metinių paminėjimui buvo 
pamaldos Montrealyje Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Jas 
atnašavo klebonas dr. F. Ju
cevičius, pasakydamas pri
taikytą pamokslą. Po to, 
Kazės Petrulienės gražiuo
se namuose įvyko vaišės su 
gerai paruoštais valgiais. 
Dalyvavo šeimos giminės ir 
artimieji velionio draugai, 
apie 50 asmenų.

Vaišės buvo geros, bet 
slegianti nuotaika spaudė vi
sus dalyvius. Šienamai,ke- 
letos šeimų butų, moder — 
niais įrengimais, jo paties 
statyti dar jam tik pradėjus 
verstis statybos verslu. Vi
si dalyviai ne po vieną kar
tą yra vaišinti šiame bute , 
taip visada malonaus ir drau
giško Jono. Šį kartą vien tik 
priminė, kad jo nėra mūsų 
tarpe ir, kad jis ilsisi jau 
metai Toronto Lietuvių ka
pinėse.

Dar ilgai, ilgai, Tavęs 
Jonai, nepamiršime .

Pr. Paukš tai ti s

1465 De Seve 

Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

Sekmadieniais

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6

10:15-12:30

6-8
12-6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

Didelis posit inkimos gotovi 
Vosoros loiku sougojimos 
To i sou ir r c »nr> d e Ii u o j u 
Siuvu ir perduodu

1448 RUE S T ■ ALEXANDRE 
SUITE tOOA

MONTREAL, QUEBEC
•H3A 2G6 TĖL 288-9646

Member

F o to M. L. S.

SI"ST EMA

DANPAR

DR. A.O. JAUGEUENĖ
DANTK GYDYTOJ A 

1410 Guy St.
Suite 11 — 12 Montreal 1’. Q.
Tel: 932-6662

Namu,: 737 — 9681

310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL , P.Q. IH3Z2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamj Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investac ij o s JAV ir Kanados provincijose

D. N. BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

Bus: 482-3460
Ros. 767-4690

REALTIES CORP.

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m iki 10 p . m. 
Sestadioniais: nuo 9 a»m* iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais: nuo 10 a. m. iki 9:30 p. nu
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P.Q.
Tel: 366-974 2 ir 36 5-0 505

ATSISVEIKINIMAS SU 
KLEBONU F. JUCEVlČlUM

Sv. Kazimiero parapijos 
klebonui kun. dr. Feliksai 
Jucevičiui išvykstant į Ro
mą kitoms pareigoms, Pa
rapijos Komitetas rengia at
sisveikinimo pusryčius po 
pamaldų — rugpiūčio 15 d. 
sekmadienį.

Kviečiami ne tik parapi - 
jiečiai, bet visi lietuviai 
atvykti.

Parapijos Komitetas.

Robertas PAKNYS šiais 
metais, JA V-s e Ohio State 
Universitete įgijo "Master

Ą inžinerijoje, Prieš kelis me- 
tus buvo baigęs McGill Uni

ft versitete inžinerijos fakul- 
S tetą ir dirbo kompiuterių 
ft srityje.
f{] Jis yra sūnus inž. Juozo
Č ir Marcelės Paknių. M. Pak-
5 nienė buvo nuvytais! pas Ro- 
B bertą, jo mokslo diplomo 
fę įteikimo proga.
C, Inž. Juozas Paknys mont — 

------ Įfl realiečiams yra gerai pa- 
ft žįstamas ir žinomas kaip
6 geras televizijos bei radijo 
B specialistas. Pašauktas tel.
S 671-9967 maloniai, nedel- 
B slant atsilanko ir sutaiso 

——S aparatus.

mokykla atsisveikina
SU SESELE TERESE

Netekus darbščios bitutės, 
reta sutikti lietuvių visuo
menės gyvenime asmenį, ku
ris taip pasiaukojančiai pa - 
švenčia laiką ir energiją Li
tuanistikos Mokyklai, mūsų 
jaunimui.

Liepos 5 d. susirinko Li - 
tuanistinės Mokyklos moky
tojai ir Tėvų Komitetas at
sisveikinti ir pagerbti Sės. 
Teresę, kuri pagal paskyri
mą, išvyksta į Putnamą.

Ta proga matėme Liūto 
Šablausko nufilmuotus Mo - 
kyklos vaikų koncertus video 
ekrane, kuriuos suorganiza - 
vo ir .paruošė Seselė Tere - 
sė. Džiugu buvo kiekvienam 
stebėti vaizdus, kurie tik jos 
dėka liks įamžinti Montrea- 
lio lietuvių šeimoje.

Su dideliu gailesčiu ski
riamės su nuoširdžia talki - 
ninke jaunimo auklėjime.

Linkime Seselei Teresei 
dar daug energijos ir skaid
rių dienų lietuviškoje veik
loje ir pasirinktame pašaur 
ki me i

Montrealio Lituanistinės 
Mokyklos Mokytojai ir 

Tėvų Komitetas
• SĖS.TERESEI dar vienas 
išleistuves rengia RŪTOS 
Klubas ir kitos organizaci-• Gerai pavyko 1 savaitės

Skautų Stovykla Baltijoje. jos> gu kuriomis muz.Sese- |
• ATŠAUKTA Ateitininkų iė Teresė dirbo, RUGSĖJO 5 i 
Stovykla BALTIJOJE- nukel- d., po 11 vai.pamaldų AVsa - !

, • Įėję.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS?

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenu®, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 - 3 120 Namų 3 76 - 378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B> - C.S.ę., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t_0_r_o__v e_i_ kjjo__n_Ų_2._d—

treat west
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIUI
• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI l
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI
• UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!

PASINAUDOKITE I ____

PASIKALBĖKITE SU 1 _
Menager'iu L eo GUR£CKAS SSBBSK

LEON AS
SALES

GURECKAS
MĖNAGER

7JW Montreal west automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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