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APŽVALGA

ARAFAT’AS ROMOJE PAS POPIEŽIŲ.

ARAFAT’AS SUSITIKO SU 
POPIEŽIUMI

PLO vadas Arafat susitiko 
su Popiežiumi Jonu-Paulium 
Privatus judviejų pasikalbė
jimas neskelbiamas.Arafat * 
as išreiškė savo pagarbą 
Popiežiaus asmenybei, Be
gin’as gi drįso mokyti "mo
ralės" ir kaltino,kad kunigai 
nepakankamai rūpinosi žydų 
genocidu hitlerininkų laikais.
MASINĖS ŽUDYNĖS 
VAKARU BEIRUTE

Saugumo Taryba skubos 
posėdyje vienbalsiai pas
merkė įvykusias masines 
žudynes civilių, jų tarpe mo
terų ir vaikų Vakarų Bei - 
rute.

PLO organizacijos stebė
tojas tvirtina, kad Izraelio 
kariai nužudė 1500 palesti
niečių, padedami Lebanono 
krikščionių milicijos lyderio 
Haddad pasekėjų. Pastarieji 
kontroliuoja rubežiaus su Iz
raeliu teritoriją. Išlikę gy
vieji mano, kad žudė grupė 
dešiniausiųjų iš Lebanono 
milicijos, kuri sekė Izraelio 
trupes, įžengusias praeitą 
savaitę į V. Beirutą, nors ir 
buvo taikos paliaubos.

Saugu mo T a r ybo s po s ėdy
je pasipiktinimas Izraelio 
taikos ardymu ir masinėmis 
žudynėmis iššaukė stipriau
sius ir pačius tiesioginiau- 
sius genocido kaltini mus, va
dinant zraelio vyriausybę ir 
kariuomenę judeo- naciais, 
fašistais ir pan.

Izraelio min.p-kas teisi
nosi, kad zraelio kariuome
nės dalinių įžengimas į V. 
Beirutą buvo reikalingas,nes 
po Gemayel žuvimo atentate, 
Izraelis bijojo galimos sui - 
rutės, kuri palengvintų PLO 
vėl įsitaisyti Beirute.

Žuvęs prez.Gemayel pla
navo atstatyti taikos pasto
vumą Lebanone, suorgani - 
zuojant ir atnaujinant 20 
tūkstančių Lebanono karių. 
Po to visi PLO nariai ir sy- 
rijiečiai būtų turėję išvykti . 
Lebanoną būtų valdę lebano- 
niečiai, vyraujant krikščio

nims dešiniesiems.

IZRAELITAI IRGI 
NEPATENKINTI ŽUDYNĖMIS

iš Jeruzalės pranešama, 
kad Izraelio gyventojai rei- 

♦kalauja pasiaiškinimo iš Bė
gine vyriausybės,dėl įvyku
sių V. Beirute masinių žudy
nių ir kodėl Izraelio kariai 
jų nesustabdė.

JAV prez.Reagan’as pa
siuntė marinus atgal į Bei
rutą prižiūrėti taikai.

JAV KAREIVIS PERĖJO
I KORĖJA

Nuo rugpjūčio 28 d. dingęs 
JAV kareivis, pasirodo,per
ėjo į S.Korėją. Priežastys 
nežino mos. Šią žinią oficia - 
liai paskelbė JAV karinės 
tarnybos atstovas po apklau
sinėjimo 2-osios infanteri - 
jos divizijos, kurioje tarna
vo perbėgęs kareivis Joseph 
White, 20 m. amžiaus, iš St. 
Louis.

Peržiūrinėjant jo asme
niškus paliktus daiktus, buvo 
rasta daug propagandos la
pelių ir laikraščių iškarpų 
apie gyvenimą Šiaurės Ko
rėjoje.

Kareivio tėvai sūnaus iš
davyste netiki ir tvirti na,kad 
jų sūnus bavo pagrobtas, kai 
patruliavo pasieniu.

įsivaizduojame, kiek pa
bėgtų per sieną, jeigu nebūtų 
taip saugoma,! Vakarų pusę’.

OTTAWA PRADEDA TAUPYTI
Federalinė Kanados vy

riausybė nutarė ateinančių 2 
metų laikotarpyje sumažinti 
skelbimų ir spaudinių skai
čių, sumažinant išlaidas 30 
mil. dolerių.

Min.P-ko Trudeau tar
nautojai* turės sumažinti 
keliones taksi, svečių prie - 
mimo ir bendrai kelionių iš
laidas.

Lankytojai taip pat bus 
žymiai rečiau vaišinami pie
tums. Išlaidų lapeliai taip 
pat bus griežtai tikrinami. 
Pats laikas, ir gerai kad į 
visuomenės kritiką dėl iš
laidų atsižvelgiama.

PRANEŠA PLB
KT B ATSTOVAI Į PI B 6-tąji SEIMĄ- i šr i nkti akla mac i jo s 
būdu, nes atsirado tik 15 kandidatų iki nustatyto laiko .

Rink’mai buvo pravesti KLB Krašto Tarybos narių 
tarpe. Šie asmenys išrinktij PLB 6-tąjį Seimą: Miras 
CHAJNAUSKAS, Eugenijus ČUPLINSKAS, Jonas BANAI
TIS, Juozas DANYS, Juozas KRIŠTOLAITIS, Paulius KU
RAS , Petras LUKOŠEVIČIUS, Jonas LUKŠYS, Jeroni mas 
PLEINYS, Vincas SAKAS, Jonas SIMANAVIČIUS, L iuci - 
ja SKRIPKUTĖ,Edvardas STUNGEViČlUS, Gytis ŠERNAS 
Ir Rudy VII LEMBREKTAS.

PLB 6-tasis Seimas įvyks 1983 m. BIRŽELIO 27-30 
dienomis CHICAGO mieste.
K T,B V ŠUO MENINI U. RE ĮKALU KOMISIJOS pirmininkas 
J. V.DANYS išsiuntinėjo visoms apylinkėms aplinkraš
tį - raštą, prašydamas atsakyti į klausimus kaip buvo 
minima Vasario 16-toji ir Birželio Trėmimai. Tikslas: 
susidaryti pilnesnį vaizdą apie ruošiamus minėjimus,kad 
būtų tinkamiau pasiruota ateinančių metų minėjimams, 
Jau gauta atsakymų iš kai karių apylinkių,© kurios dar 
neatsakė, prašo mos artimoje ateityje atsakyti. Taip pat 
išsiųsta apylinkėms raštai, kviečiant atsiskaityti už Va - 
sario 16-tosios aukas ir solidarumo mokestį. KLB Krašto 
Valdyba prašo v>sų apylinkių,kurios neatsiskaitė,artimo
je ateityje pasiųsti KLB Krašto Valdybos iždininkui J . 
KRIŠTOLAIČIUI, Box 446, WATERDO WN,O nt.,’ 
LOR 2HO.

KL B KRAŠTO VALDYBOS p ;ė J.KURAITĖ pakviesta da
lyvauti Canadian Hungarian Federation ruošiamame Pa
saulio Kongrese rugsėjo 17 d..J Toronte.

PRANEŠA ELTA:
STRAIPSNIS APIE PABALTIJĮ CLEVELANDO DIENRAŠTYJE

Dienraštis The Cleveland Plain Dealer/1982. VI. 14 / 
išspausdintas Tpmp Brazaičio straipsnis "Pabaltijo Ver
gija Tebesitęsia" /Baltic Bondage Goes On. On /. Jis ra
šo, kad Kongreso paskelbtą "Pabaltijo Laisvės Dieną" bū
tų tiksliau vadinti "Pabaltijo Vergijos Diena". T. Brazai
tis apgailestauja, kad visi žino apie kovojančius afganus, 
lenkus ir vengrus, bet, atrodo, "niekas nežino apie Lie
tuvą, Latviją ir Estiją". Jis aprašo masinius išvežimus 
iš Pabaltijo; mini Broniaus Laurinavičiaus ir Juri Ku,<ko 
mirtis, cituoja Mečislovą Jurevičių. Savo straispnį jis 
užbaigia šiais žodžiais: "Ar gali būti kartesnė ironija? 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos sūnūs mobilizuojami į 
Sovietų kariuomenę siunčiami į Afganistaną, kur jie 
turi tramd;y-ti tą patį laisvės troškimą, kuris teka jų pačių 
gyslomis".

Tom Brazaitis vadovauja Plain Dealer biurui Wa- 
shi ngtone.
JAŠKŪNAS - ’’TARPTAUTINĖS AMNESTIJOS” LIEPOS MEN. 
KALINYS

"Tarptautinės Amnestijos " /Amnesty International/ 
organizacija savo liepos mėnesio kaliniais paskelbė lietu
vį Henriką Jaškūną .drauge su peruviečiu pastoriumi 
Araya Cuardps ir Gabpno veikėju Jean-Marie Aubame . 
55-rių metų amžiaus Jaškūnas buvo 1977 metais nuteistas 
15 metų kalėjimo ir ištrėmimo. Jis buvo anksčiau suim
tas 1947 metais už dalyvavimą slaptos antisovietinės gru
pės veikloje ir atkalėjo 18 metų. "Tarptautinės Amnesti
jos " biuletenis /1982.VH. Nr. 7/ ragina visus rašyti 
"mandagius laiškus " šiuo adresu: Mr. A. Rekunkov , 
The Procurator General of the USSR, ul.|Pūshkinskayal5 a. 
Moskva, USSR - ir prašyti, kad Jaškūnas būtų paleistas. 
” ELTOS” INFORMACIJA PERKELIAMA Į, ’’MICROFICHE” 

ELTOS Informacijos Tarnyba pasirašė sutartį su 
"Human Rights Internet" /Tarptautinio Žmogaus Teisių 
Tinklo / organizacija. Pagal šią sutartį, "Inter Docu - 
mentation Company" /Tarptautinė Dokumentacijos Bend
rovė / Zuriche, Šveicarijoje, "microfiche" būdu perfo - 
tografuos ir padaugins ELTOS anglų kalba paskelbtus do
kumentus (r informaciją. Žmogaus Teisių Organizacija 
tikisi kuo plačiau paskleisti informaeją apie Žmogaus 
Teisų pažeidimus visame pasaulyje*"Microfiche" meto - 
das įgalina perkelti 96-ių puslapių tekstą į mažą gabaliu
ką plastikos.

VLIKAS ir ELTA glaudžiai bendradarbiauja su "Hu - 
man Rights Internet" organizacija, kurios periodinia
me leidinyje reguliariai spausdinami ELTOS biuletenių 
turiniai. Organizaci jos atstovai nuolat palaiko ryšį su 
VLIKo įstaiga, pasitikrindami apie įvykius Lietuvoje. Pa
vyzdžiui, pastaruoju metu jie ypač domisi apie PAKUC- 
KO teismą ir apie suomių Sovietams išduodamus pabėgė
lius.

SPALIO 9 - 10 - 11 DIENOMIS ! ooooooooo

SPORTININKŲ ISTORINĖS 
MEDŽIAGOS REIKALU

Pakartotinai, jau trečią kartą , kreipiamės į Vakarų 
Europoje,Kanadoje, JAV ir Pietų Amerikoje gyvenančius 
sportininkus, sporto veteranus, darbuotojus bei mėgėjus 
ir nuoširdžiai prašome siųsti medžiagą, kuri apimtų 
1944 -1980 sportinę veiklą ir organizaciją.

Pageidautina tiksli sporto vienetų metrikaĄsteigimas, 
valdybų ar komitetų sudėtis, santykiai su visuomene,or
ganizacijomis, svetimtaučiais ir 1.1./„ Prašome siųsti 
nuotraukas /jos bus grąžintos/, kur matomi asme
nys būtų išvardinti.

Šia proga pabrėžiame, kad vis dar laukiame sporto 
klubų veiklos aprašymų ir specialių straipsnių, kuriuos 
autoriai pažadėjo jau prieš keletą metų. Nė vienas iš jų 
nėra užmirštas. Didelė dalis sportinės veiklos Kanadoje 
ir JAV jau tvarkoma., tačiau ypač STOKOJAME MEDŽIA
GOS IŠ RYTŲ APYGARDOJE BUVUSIU AR ESAMŲ KLUBŲ. 
Su mažomis išimtimis, itin SKURDI PADĖTIS [R SU Bu
vusia VOKIETIJOJE VEIKLA.

Medžiagą prašome siųsti kaip galima SKUBIAU šiais 
adresais: Pranas MiCKEVICIUS, 4831 So. 23rd St., MIL
WAUKEE Wis., 53221, USA; arba Sigitas KRASAUSKAS , 
32 Pasadena Garde ns, TORONTO, O nt., M6S 4R5, Canada.

Medžiaga bus panaudota ŠALFASS leidiniui "IŠEIVI - 
JOS SPORTO TSLORiJA 1944-80".

,Jr išleidimo laikas , ir knygos kokybė priklausys tik 
nuo MŪSŲ VISŲ GLAUDAUS BENDRADARBIAVIMO.

Leidinio Redakcija

SOVIETŲ VALDŽIA PABALTIJYJE NETEISĖTA - 
AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖ

Australi jos Vyriausybė vėl patvirtino, kad ji nepripa
žįsta Pabaltijo kraštų įjung, mo į Sovietų Sąjungą. Birže - 
lio 15 d. VLIK© pirmininkas dr. K. BOBELIS įteikė me
morandumą Lietuvos reikalu Australijos ministeriui pir» 
minihkui Malcolm FRA ŠERIUI. Į memorandumą, minis- 
terio pirmininko pavesta, rugpjūčio K) d. atsakė veikian
ti užsienių reikalų ministerė Margaret GUILFOYLE, kurį 
rašo: "Australijos Vyriausybė nepripažįsta de jure Lie
tuvos , Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovietų Sąjungą, T a i 
buvo ir tebėra labai tvirtas šios vyriausybės nusistatymas 
Pripažindama, kad Baltijos valstybės šiandien yra Mask

avos kontrolėje, Australijos Vyriausybė jokiu būdu nelaiko 
Sovietų joms užmestos valdžios teisėta".

"Malonu, kad Jūsų Komitetas vertina Australijos po- 
ziciją ir kad ji prisideda prie tarptautinės paramos Jūsų 
bylai", užbaigia savo laišką ministerė Guilfoyle.

Prie laiško pridėtas Australijos ministerio pirminin
ko pareiškimas, paskelbtas liepos 18 d. , Pavergtųjų Tau
tų Savaitės proga, Jo žodžiais, "šią savaitę prisimena
me ir įsipareigojame: prisimename tuos, kurie kentėjo ir 
žuvo siekdami asmens ir tautos laisvių; įsipareigojame 
nesusitaikyti su tuo, kad šiandiens daugeliui tautų dar pa
neigiama nepriklausomybė, ir daryti visa, kas mums i- 
manoma, tai padėčiai palengvinti".

"Šią savaitę mes ypatingai prisimename visas, pa
saulio didžiausios ekspansijinės valstybės , Sovietų Są
jungos, aukas", toliau rašoma pareiškime. "Mes prisi - 
mename didvyriškumą tų vyrų ir moterų, kurie priešino
si jų pavergimui ir kurie šiandien tebesistengia atgauti 
teisėtai jiems priklausančias laisves".

Ministerio pirmininko pareiškimas taip pat pabrėžia, 
kad laisvosios valstybės turi nepamiršti, "jog laisvė su
sieta su įpareigojimais. Tik išpildydamos tuos įsi - 
pareigojimus laisvosios valstybės sugebės užtikrinti, kad 
ateitis priklausytų ne tiems, kurie siekia įbrukti pavienę 
dogmatišką ideologiją, bet tiems, kurių tikslas yra leis
ti lasivai pasireikšti laisvų žmonių įvairiausioms energi
joms".

IŠ VLIKO VEIKLOS: Dr. Domas KRIVICKAS, VLIKo 
pirmininko pavaduotojas*, lankėsi Chicago je, kurš.m. 
rugpjūčio 6 d. dalyvavo VLIKo Tarybos politinės komisi
jos posėdyje, aptariant A. RlNKŪNO paruoštą rankraštį 
"Lietuvos Keliu". Rugpjūčio 7 d. dr. Krivickas VLIKo 
Tarybos posėdyje padarė pranešimą apie VLIKo valdybos 
darbus, plačiau nušviesdamas Europos Parlamento politi
nės komisijos paruoštą rezoliucijos projektą apie padėtį 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ir apie paruošiamuosius 
darbus šiai rezoliucijai paremti.
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L z Liefuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Iš: LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS
" P A S T 0 G E' NR.2

MICKEVIČIUS, DAUKANTAS IR MES
I indas Stankus

Kiekvienai kartai tenkanti uždavinų našta reikalauja 
žvilgsnio į praeitį,} tolimus mūsų bendraamžius, jaunais 
veidais įdėmiai žvelgiančius į mus iš vadovėlių ir univer
sitetų koridorių sienų,,

Mūsų kartai vienas svarbiausių yra lietuviškos kai - 
tūros klausimas. Pokaryje augusieji dar galėjo semtis iš 
tėvų bibliotekų likučių, dar tebebuvo gyva taip vadinamo, 
tegul ir su įvairiomis išlygomis, lietuviškos kultūros 
"aukso amžiaus" dvasia. Mums gi, gimusiems po karo , 
vis aštresnis tampa klausimas - kur leisime šaknis? į 
kokią kultūrinę dirvą? Esame lyg takoskyroje, esame 
padėtyj reikalaujanč oje apsisprendimo arba - arba, Ki - 
tiems, po mūsų ateisiantiems; toks klausimas jau gali bū
ti pavėluotas. Ir todėl taip svarbus yra žvilgsnis į praei - 
tį, į panašaus likimo istorinius mūsų bendraamžius.

XIX šimtmetis. Tauta dėl įvairių priežasčių atsidu
ria ant pražūties ribos. Valstybingumas- prarastas, kal
ba- bemirštanti, nacionalinė kultūra sugriauna polonizaci
jos vėžio. Tokia kraštutinė situacija kultūrisforiko 
Arnoldo Toynbee /1889-1978/ yra apibūdinama, challenge 
terminu.Challenge-tai,pažodine prasme, iššūkis, kurį 
gauna kultūra /arba tauta/; išorinis ar vidinis sukrėtimas 
kurį tauta arba įveikia sukaupdama visas jėgas, arba- žū
va.

Lietuvos istorijoje tai buvo jau antrasis "iššūkis" . 
Pirmasis buvo mestas kryžuočių ordino. Į jį ką tik girnų 
si. I etuva atsakė du šimtus metų trukusiomis žūtbūtinė - 
mis grumtynėmis, kur Žalgiris tebuvo finalinis kirtis.Ta: 
atsakas į iššūkį, kaip yra paskaičiuota, Lietuvai kainavo 
apie milijoną rinktinių vyrų gyvybių. Pagaliau tauta kon
soliduojasi, jėgos perteklius plūsteli į rytus, į senąsias 
baltiškas žemes, kur upių aukštupiuose dar tebemerdėjo 
paskutiniai rytų baltų likučiai. Šios re ko nkv i stos rezulta
tas - I ietuvos Didžioji Kunigaikštystė, didžiausią teri
toriją tuo metu Europoje turėjusi valstybė.

Jr štai XIX amžius. Tauta vėl ant pražūties slenks - 
čio. - Skubėkite užrašyti lietuviškos kalbos pavyzdžius, 
nes ši kalba pasmerkta -.ragino A. Becenbergeris.

Kuo buvo atsakyta į šį iššūkį? Lietuva atsako sukili
mų serija. Iš ties XIX šimtmetis Lietuvos istorijoje-tai 
sukilimų šimtmetis. Pažiūrėkime: J795, 1831.1884,1893

16-ji MOKYTOJU ir JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITE
L.El MA NT AS

/tęs
Labai aktualią paskaitą "Problemos, kurių neturėjo - 

me prieš 20 metų" skaitė klevelandietė mokytoja Vida 
BUČMIENĖ.Šio šiaurinės Amerikos kontinento mokykli - 
nės rutinos problemos neišvengiamai skverbiasi ir į mū
sų mokyklas, nors gal netaip aštriomis formomis. Pir
miausia čia gal minėtinas - mokyklų turto žalojimas, ir 
tokį mokinių reiškimąsi dažnai kas vadina tiesiog vanda
lizmu. Mūsų mokyklose gal galima būtų to viso išvengti , 
jeigu mokyklose /iš eilės/ budėtų ir mokinių tėvai. Plin
ta, ypač valdiškose mokyklose, mokinių tarpe net narko
tikų vartojimas... Bet mūsų tarpe ryškiau pastebimas 
mokyklinės tvarkos nesilaikymas, netinkamas mokinių ap
sirengimas ir, žinoma, stoka pagarbos vyresniems bei 
mokytojams.

Tačiau paskutih alsiais laikais, bene svarbiausia mū
sų problema yra ta, kad jau daugumas tėvų neturi aiškaus 
supratimo apie mūsų mokyklų tiks lūs. Jau daug kas sako, 
kad mūsų mokyklų programos turi būti siaurinamos, nes 
dabarties mokiniams dėstomi dalykai "per kieti”. O kai 
kas net mano mokyklų darbas lieka kaip r bevertis. Kiti 
pripažįsta, kad lietuviškasis mokymas reikalingas, tik 
nereikia duoti mokiniams namų darbų.Pakaks, jei mūsų 
vaikai bent kiek pramoks lietuvių kalbos. Mokiniai noriau 
mokyklą lankytų, jeigu ten būtų pramoginių ar iš p pirmo 
karto patrauklių dalykų...

Mokytojos V. Bučmienės paskaita iššaukė daug dis
kusijų. Vyraujanti nuomonė tačiau buvo - mokykla visgi 
yra ir turėtų būti darbo įstaiga. 
Literatūros Didžiūnai

Per šią studijų savaitę, šalia pedagoginių dalykų ir 
ypač vakarais smagių pramogų, turėjome išsamių paskai
tų apie mūsų literatūros didžiūnus. Mūsų Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto lektorė Stasė PETERSONIENĖ tik
rai įdomiai apibūdino Antano Vienuolio /Žukausko/ 
gyvenimą ir kūrybą. Šiemet sukako KDO metų nuo jo gi - 
mimo /1882.1V.7/. Jis yra poeto vysk.Antano Baranaus- 
^ZzPsl.

/Kražių skerdynės/, 1905.1918 VASARIO 16 d. Intervalai 
apie 30 metų - vienos kartos amžius. Taip kiekviena nau
ja karta išreikalavo savo apsisprendimą, sukildama su 
ginklu rankose.

Galima daryt: įvairius šio šimtmečio, šios datų ei
lės pjūvius, pavyzdžiui, socialinį, stebint, kaip silpnėjo 
bajorų ir stiprėjo valstiečių įnašas,kol pirmųjų visai su
nyko. Arba, kaip stiprėjo nacionalinis sąmoningumas, 
tautinė savimonė: 1795 buvo tik žečpospolitiškų ambicijų 
suvėluota reakcija, 1864 valstiečiams tėra krakusmetis, 
ir tik pavieniai bajorai, tokie kaip Zigmantas Sierakaus
kas, Antanas Mackevičius deklaruoja ir gina Lietuvos vals 
lybingumo restauracijos ;dėją. Tuo tarpu tarp 1919 pilka- 
sermėgių, padėjusių galvas kovoje už "neprigulmingą"Iie- 
ruvą ir durtuvais atsakiusių į renegatiškas genre Lithu- 
anus, natione polonus pretenzijas, nebuvo nė vieno bajoro.

Galima būtų dar kalbėti apie to meto Rytų Europos 
istorinį foną, apie Napoleono švytuoklės ir Ii berte, e galite 
fraternite idėjų sužadintą tautų pavasarį, bet mūsų užda
vinys kitas.

Mintimis persikelkime į XIX a. pradžios Vilnių,kur 
prieš mūsų akis iškyla dvi kontrastingai ryškios Lietuvos 
kultūros istorijoje figūros. Tai MICKEVIČIUS ir DAU
KANTAS. Ar susimąstėme kada nors, jog jie - bendra - 
amžiai, ir netgi vienu metu/1815-1819/ mokėsi universi
tete, vaikščiojo tomis pat Vilniaus gatvelėmis ir - jokių 
sąlyčio taškų, nieko bendro. /Tiesa, "Darbuose senovės 
lietuvių ir žemaičių" 1822- Daukantas atpasakoja Micke
vičiaus poemėlės "Živilės" turinį/.

Mūsų sąmonėje šie, tokie brangūs mums vardai stovi 
visai atskirai, tarsi bylotų visai iš kitų pasaulių.

Taigi, M ckevičius ir Daukantas. Iš vienos pusės, "O- 
dė jaunystei", filomatai ir filaretai - šviesonešiai, slap - 
tingumo ir nuotykio aureolė, romantiškos sueigos žaliuo - 
se pavilnio slėniuose.

Iš kitos - kelionė basomis per visą Lietuvą, skurdi 
buitis, tylus ir negausus bendraminčiųbūrelis,kuriamsu- 
skaič uoti perdaug vienos rankos pirštų. Ir- užsispyri - 
mas, kurį galima būtų pavadinti fanatišku, jeigu nebūtų 
toks tylus.

:š vienos pusės- tragiškas ir didingas profilis, žino
mas visai Eu ropa , pavergtos tautos balsas ir viltis. Iš 
kitos- knygelė apie bites, tūlo Jokūbo Laukio "išguldytas" 
menkos kategorijos valdininko mundierius ir nesibaigian
tys rūpesčiai dėl žvakės, dėl malkų glėbelio - šalia rū
pesčio dėl Lietuvos, "...per visą gyvenimą neišgėriau 
nei kvortos vyno; ir po kiekvienų pietų galėjau suvalgyti 
dar antra tiek...".

Žinome, kuo baigė filomatai ir filaretai, ta, anotMar 
celijaus Martinaičio, gal gražiausia ir švariausia mūsų 
karta.

Matome juos vežamus ankstų rytą iš Vilniaus, gran - 
dinėmis sukaustytus, kartu su vaikais iš Kražių./ "Juo
dieji broliai", Kražių gimnazistų patriotinės organizaci 
jos nariai./. Niekada nebematys Lietuvos Tomas Zanas 
ir daugelis kitų, o kai kam išeitis buvo - šautuvo vamz
dį į burną Orenburgo stepėse.

Brangūs mums Mickevičiaus lietuviški dalykai, tie 
paveikslėliai iš "Konrado Valenrodo", šalia kurių augo - 
me. Šalia jųz- bet ne iš jų. Teko matyti jauną lenką, pri - 
siglaudusį prie mūrų po lenta Mickevičiui ir verkiantį . 
Mums tas neateitų į galvą.

Nes mes - Daukanto šaknies, kaip ir visa mūsų lietu
viškoji kultūra. Be jo nebūtų mūsų, tai jam rašo laišką 
Jonas Mekas /Jonas Mekas, "Laiškai Simonui Daukantui", 
Gimtasis Kraštas, 1967./, kai Niujorko didnamių tvankoje 
jam pradeda vaidentis čiobrelių kvapai, ir Daukanto taku 
per visą Lietuvą vasaromis keliaują žygeivių būriai.

nys /
ko giminaitis.

Gimnaziją Liepojoj lankydamas, Vienuolis labai arti - 
mai bendravo su mūsų rašytoju Jonu Biliūnu.

Vienuolis yra parašęs savo jaunystės atsiminimus,kur 
labai šiltai atsil epia apie savo kaimynus, tačiau kūryboje 
is iškilo, kai mums davė "Amžinąjį smuikininką","Už - 
ke ktus vienuolius", "Paskenduolę" ir kt. Čia jis ^pasiekė 
savo kūrybos aukštumas. Mes taip pat gėrimės "Šiaurės 
viešnia", tačiau jo veikalai išleisti po Tėvynės pavergi - 

no jau mūsų nedžiugina, nes čia niekinamas mūsų Nepri
klausomybės laikotarpis, ypač "Išdukterėje" ar "Puodžium- 
kiemyje".

Prelegentė tvirta pabrėžė, kad tai rašytojui buvo prie
vartos vaisius. Jis buvęs verčiamas pataikauti... dabar - 
tiniam režimui. Tiesa, Vienuolis buvęs idealistas ir vi - 
są gyvenimą užjautęs varguolius ir skriaudžiamuosius. 
Todėl dabart niai režimo šal ninkai šaukią, paskutiniai 

viienaolio veiklai yra "Lietuvos buržuazijos ir buožių de - 
maskavimas".

Mes gi tik gailimės Vienuolio. Jis tikrai kentėjo, kai 
įdtit šaukė,kad Lietuva liko išlaisvinta.. .Juk juto jis šir
dies didį skausmą, kai jo sūnus ir kiti giminės buvo iš - 
tremti į Sibirą...

Kitą dieną ta pati St.Petersonienė vėl patiekė turi - 
ningą paskaitą apie "Justino Marcinkevičiaus draminę tri- 
log’ją".

Ji iškarto pabrėžė, kad kalbės ne apie J.Marcinkevi
čių, kurį mes žinojome Nepriklausomybės laikais,kaipo 
"Benjamino KORDUŠO" autorių. St.Petersonienė aptarė 
kitą Justiną Marcinkevičių, gimusį 1930 m.Prienuose. Jis 
yra baigęs Vilniaus Universitete lietuvių kalbą ir litera - 
turą, ir pragyvenęs tik iš savo kūrybos. Rašąs jis, girdi, 1 
labai greitai. Veikalui parašyti jam pakanka trijų savaičių 
ar net ir 12 dienų.

Paskaitininkė smulkiau aptarė tik tis'J. Mareinkevi -

Tokioj tyloj - sustok , įsiklausyk 
Gal dar išgirsi balsą Lietuvos.- 
Važiuoki, nieks nešaukia ...

/Akermano tyrai /
Kodėl ta.p atsitiko? Kodėl taip skaudžiai, Litwa,oj - 

czyzna moja?
Kas mums yra Daukantas ir kas Mickevičius? Kuo 

jie skiriasi? Artai socialiniai dalykai? - vienas iš pras
tų bajorų, beve’k valstiečių, kitam už pečių turtinga biblio 
teka, prancūzuojantis namų lavinimas. Etnografiniai? 
Žemaitija - Naugarduko Lietuva? Talento kryptis - vienas 
poetas, o kitas istorikas?

Vis ne tai ir ne tai. O takoskyra eina per pačią širdį - 
per žodį LIETUVA. Kas buvo Lietuva vienam ir kitam - 
atsakykime ,r daug kas paaiškės.

Abu mylėjo Lietuvą. Abu- jos kraujo. Tačiau Micke
vičiui - tai miręs žodis, brangus, bet miręs.^Jam Lietu
va - visa praeityje. Dabar anos Lietuvos jau nebėra, be
lieka pasitikti realybę, o realybė - tai Žečpospolita, len - 
kiškoj! kultūra, lenkiškoji kalba.

Tuo tarpu Daukanto darbuose niekur nerasime dekla
ruojamo romantinio sentimento Lietuvai. Tik nuostabiai 
gilus pojūtis jos- girių ir žmonių Lietuvos, tebegyvos ir 
gyvuojančios, svetimųjų ujamos ir niekinamos, bet tuo 
brangesnės. Tr apsisprendimas - gyventi ir dirbti tam , . 
kad būtų. Tegul nelieka tavęs kaip žmogaus, kaip kūrėjo, 
bet kad nenudžiūtų, būtų gyva tūkstantmetė šaknis.

Apsisprendimas - štai kur eina takoskyra. Tačiau - 
ką reiškia - apsispręsti už? Kuo dar galėjo būti Micke - 
vičius- ar bet kuris kitas to meto Lietuvos šviesuolis - 
kai atrodė, jog vienintėlis įmanomas būdas būti lietuviu - 
tai būti litwinu, etnografine natione polonus atšaka.Pa
ti tokia mints,pati svarstymo galimybė atrodė erezija . 
Valstybės - nėra, kalba išvyta iš kultūros sferos, raš
to nėra, o jeigu ir būtų - kas skaitys? Ar galima buvo at
sispirti efektingos, imlios naujovėms ir plastiškos lenkų 
kultūros traukai, kurios neoriginalumą ir chronišką pro- 
vincionalizmą sunku buvo iš kart įžiūrėti? Kaip objekty - 
vuotis , kaip būti lietuviškos kultūros žmogumi, jei nė
ra pačios kultūros?

Dabar derėtų pasakyti - tačiau Jokūbas Laukys galvo
jo kitaip ir sėdo rašyti "Darbay Senovės Lietuviu ir že~ 

maitiu" tam, kad atkurtų naują Lietuvą. Tačiau tokiai var
go pelei, kaip pats save vadino Daukantas, netinka tokia 
tribūno ar mitinio kultūrinio herojaus poza. Jis dirbo, ir 
tur būt, negalvodamas, ar daugelis jį skaitys, ar atmins 
po šimto metų, ar turi prasmės tai, ką jis daro. Bet na- 
manykime, kad nebūta pasirinkimo. Universiteto baigimo 
su pagyrimu diplomas, magistro laipsnis ir neeiliniai is
toriko gabumai galėjo mums duoti Daukantą su toga ir pro
fesoriška kepuraite- vienu iš tų,kurių portretai kabo u - 
niversiteto auloje ir kurių 1!etuviškumą ir įnašą mūsų kub- 
tūron dabar reikia sumaniai ir pavėluotai ginti.

Taigi, Daukantas ir Mickevičius. Du keliai, du pasi - 
rinkimai. Dvi Lietuvos, viena karių miršta, laidojama dar 
gyva, o kita - tik atbunda.

Kultūros ir istori jos dėsniai, kaip ir gamtos, yra ne
gailestingi. Pažvelk me iš kultūrfilosofinės,taip sakant, 
iš teorinės pusės į Mickevičiaus tragediją. Kiek Micke - 
vičius yra jaunas ir gaivališkai kūrybiškas, tiek jis yra 
mūsų, lietuviškas. Kuo labiau bręsta, kuo labiau objekty- 
vuojasi, tarpsta į lenkiškąją kultūrą - tuo labiau tolsta , 
svetimėja. Paryžiaus laikotarpiu, "Slavistikos paskaito - 
se"- ten jis lenkas, 1 etuviai jam tik slavų atmaina. Tą - 
čiau kūrybos, vitališkos kultūros Mickevičius, jaunas 
Mickevičius - lietuviška atžala. Bet šios atžalos vaisiai ir 
metūg»ai tenka jau lenkiškai dirvai. Kitais žodžiais, san - 
tykistarp lietuviško ir lenkiško Mickevičiaus reiškinyje 
tolydus kultūros-civilizacijos priešpastatymui, kultūrą čia 
suprantant kaip civilizacijos kūrybingą jaunystę.

Būdingas šiuo atžvilgiu yra amžininkų liudijimas.Et
ninis ir kultūrinis jauno Mickevičiaus svetimumas to meto 
lenkiškajai aplinkai buvo stipriai jaučiamas, galima kai - 
bėti net apie tam tikrą atstūm mo reakciją; Pavyzdžiui , 
anų laikų lenkų literatūros klasiko Kozian epitetuose, skir
tuose Mickeyičiui, galima rasti ir tokius posakius, kaip 
"pinska glova" /suprask, svetimas, ne mūsų/ ir kad tas 
netašytas svetimkrauj’s išsišokėlis iš L; etų vos gludumų, 
rašantis, ką jam "purvinos skalbėjos į ausį pašnabždėjo", 
tik drumsčiąs lenkų jaunimui galvas.
Tačiau jau ateinančiai lenkų kartai ir kitoms - iki pat mū
sų laikų Mickevičiaus mitas yra vienas kertinių lenkiško
sios kultūros akmenų. Aišku, neužmirštant ir niekad slap
tai neatleidžiant už Litwa, ojezyzna moja...

Gyvename ne mažiau sudėtingus ir daug kuo panašius 
laikus. Lietuvos vardas vėl išnykęs iš Europos žemėlapio 
Stovime prieš naują challenge. Nėra to, ką galėtume va
dinti lietuviškąja kultūra gyvąja šio žodžio prasme. Emi
gracijos šaka džiūva, o mums po daugelio metų vėl teks 

i varstyti, kiek Justinas Marcinkevičius, tas nuolat nusi - 
dedantis ir vėl lyriškai atgailaujantis dabarties klasikas , 
kiek jis yra lietuviškas ir kiek svietiškas.

Be juodos ir baltos yra ir kitų spalvų - jūs pasakysi
te. Tai kalbėkime apie tai’. Kitai kartai tokie klausimai , 
kaip už ir prieš, jau gali būti pavėluoti, nebesuprantami 
ir nereikalingi. Ar dar gyvas mumyse Daukantas? Nuo 
atsakymo į šį klausimą priklauso, ar liksime gyvi. Bet 
be tautos ir kartos, dar esi tu - kaip žmogus ir asmuo. 
Ir tik pats ir visų pirma sau turi atsakyti į šį klausimą - 
be kitų pagalbos ar už kitų nugaros.

čiaus poemas:"Mindaugą", "Katedrą" ir "Mažvydą". Pir
moje poemoje Mindaugas tikrai suniek ntas ir atvaizduo
tas ka p didžiul s despotas. Garbėtroška ir klastingas bu
vęs ir vysk. M a s a 1 s k i s, Vilniaus Katedros statytojas 
Lenkai-jį pakorę. Neigiamų savybių Marcinkevičius yra 
radęs ūr Mažvyde,pirmosios lietuviškos knygos/1547m./ 
kūrėjuje.

Nors turįs poeto ir rašytojo talentą, J.Marcinkevi - 
čius visai nepaiso istorinių faktų. Atrodytų, kad jam lyg 
būtų labai miela- iškelti ir suniekinti Lietuvos istorinius 
ir turi nčius nuopelnu, žmones. / bus daugiau /
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KELIONĖ PO JAPONIJĄ IR KORĖJĄ
L.Stankevičius

/tęsinys/
Priėjus visai 

arti, žmona pradėjo mane fotografuoti, Siaiga netoliese 
kirpęs žolę žmogus pribėgo,prakalbėjo gerai angliškai ir 
pasiūlė mus abu nufotografuoti. Mes manėme,kad tai dar
žininkas, Paskui jis sako, palaukite, aš noriu jus nufoto
grafuoti su savo aparatu. Jis pasikvietė mus Į savo rašti
nę, kur mus pavaišino žalia arbata irdavė mums suvenyrų, 
iš tos šventyklos,taipogi ir savo vizitinę kortelę. Pasiro
do, ta; būta tos šventyklos vyriausiojo kunigo ir kartu sa
vin! nko, kadangi ši šventykla eina iš kartos į kartą. Vėliau 
graž au persirengęs, mums parodė imperatoriaus kapą ir 
kambarį, kuriame prieš 1OO metų buvo pasirašyta japonų 
su kiniečiais taika.

Po to jis pasiūlė mus nuvežti su savo automobiliu at
gal į viešbutį. Atsisveikinant su mumis, kaip su geriau - 
siais draugais, prašė mūsų perduoti linkėjimus jo bičiu
liui- Japonijos konsului Montrealyje.

Kitą dieną uoste nusipirkome laivo bilietą ir vakarop, 
prieš 5 vai. jau lipom į jį plaukti į Korėją. Padavęs kon
trolieriui bilietą, paklausiau, kuri čia būtų mūsų kajutė.O 
jis rodo, kad čia šioje didžiulėje salėje, ant patiestų ats - 
kirų storų antklodžių vyrai ir moterys visi miega kartu. 
Reikėjo susirasti kur geresnę v’etą prie lango ir atsigulti 
Jūra buvo rami, tai miegoti buvo gerai, o iš ryto, švin - 
tant, jau atsiradome Pusano uoste Korėjoje.

Perėjom muitinę. Čia pat išsikeitę pinigus į. Korejietiš- 
kus "-won", sėdom į taksį ir važiavom autobusu į stotį. Sto
tyje pavalgę pusryčius ir nusipirkę bilietus, važiavome į 
Korėjos sostinę Seoulą. Autobusas,kuriuo važiavome buvo 
modernus, vėsinamas. Palydovė ir visi autobuse turėjo pri
sirišti diržus.

Korėja labai gražus kraštas, puikūs keliai ir gražūs vaiz
dai. Iš visų pusių žaliuoja Kainai ir pakelyje auga rožės , 
Įdomu, kad pravažiuojant mažus miestukus, kainų papėdėje, 
jų viduryje visuomet matėsi katalikų bažnyčia. Mes neįsi
vaizdavome, kad Korėja yra tokia graži, galvojome, kad tai 
labai skurdus kraštas.

Po 6 valandų važiavimo su dviem trumpais sustojimais , 
pagaliau atsidūrėme Korėjos sostinėje Seou'e. Tai labai di
delis ir modernus miestas, su dideliais dangoraižiais.' Ap
sistojome viename viešbutyje, kuris randasi amerikonų ka
rių apgyventame kvartale. Amerikonai Korėjoje turi savo 
oazes ir savo radijo ir televizijos programas. Šiame kvar
tale gatvėse yra pilna mažų krautuvių su įvairiais suveny - 
rais ir matėsi daug krautuvėlių parduodančių vien tik bron
zinius išdirbinius. Čia galima pirkti nuo mažiausios bron
zinės statulėlės iki bronzinės lovos. Visi brėžiniai daiktai 
yra nepaprastai pigūs, mūsų kontinente už juos mokėsi de
šimt kart daugiau. Gaila, kad susidaro didelis svoris, tai 
daug negali vežtis su savimi. Nororų, nenorom reikėjo pirk
ti trecią maišą ant ratukų, kad galima būtų nors truputį su
venyrų susidėti. , ,

Miesto centre stovi gražus 40 aukštų "Lotte" viešbutis ir 
šalia jo to paties pavadinimo didžiulė krautuvė, pilna viso
kių gėrybių. Norėdami gauti bendrą miesto vaizdą, paėmėm 
taKsi į Seoule miesto bokštą, iš kurio gali matyti visą mies
to panoramą. Bokštas stovi aukštai ant kalno, kurio papėdė
je privažiuoja turistiniai autobusai ir taksiai. Toliau reikia 
eiti pėsčiam. Tarp kitko, Korėjoj taKsiai yra nepaprastai pi
gūs. Už $1. 50 gali daug kur nuvažiuoti.

Kadangi Korėja yra garsi "Ginseng" šaknimi, tai čia viso
kį alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai yra daryti su "gin
seng". Ypač labai populiarus "ginseng-up". Žinoma, prie 
jo skonio reikia priprasti; man nepatiko, nes skonis kaip ko
kių supuvusių šaknų. Na, bet paragauti reikia.

Hirošimos pilis

Vaikščiojant po tą miestą žmogus jautiesi nelabai jaukiai, 
galvoji, kad tikrai japonai žiūri į mus kaipo to miesto tra
gedijos kaltininkus. Na, bet buvome prisisegę kanadišką -vė
liavėlę, tai buvo drąsiau. (Reikia nepamiršti, kad japonai 
kariavo prieš amerikiečius. Red.).

Susipažinę su tLrošima, toliau važiavome praleisti kele
tą dienų į Osaką, po to į Kyoto, Fuji ir pagaliau giųžomepa
gyventi į Tokyo miestą. Kaip-turistinėje brošiūrėlėje rašo
ma, Tokyo yra saugiausias miestas visame pasaulyje. Yra 
vienas malonumas vaikščioti tokiame mieste. Beto, žmonės 
labai paslaugūs. Jei kurio ko nors paklausi ir jei jis nemo
ka angliškai, tai tuoj prisistato koks žmogus kuris šiek 
tieK moka angliškai ir sako: "May I help you". Jeigu klau
si komos gatvės ar adreso, tai japonas tave nuves net iki ki
to gatvės kampo-

Apsistoję viešbutyje priešais "Ueno" parką, kasdien va
žiuodavome su metro po įvairias Tokyo miesto dalis. Kas 
Japonijoj labai praktiška važiuojant traukiniais arba metro, 
kad po stoties pavadinimo apačioje yra strėlė rodanti atgal 
su pravažiavusios stoties pavadinimu, o kita strėlė rodo pir
myn su sekančios stoties pavadinimu. Arčiausia prie mūsų 
viešbučio buvo "Akihabara" miesto dalis, kuri yra žinoma 
kaipo pigiausia visokių elektroninių daiktų krautuvių kvarta
las. Čia viena krautuvė prie kitos su elektoniniais žaidi - 
mais, skaitytuvais, laikrodžiais ir 1.1. Ir ko.čia tik nėra?

Mūsų kvartale susiradome vieną restoranėlį, kurio šeimi- 
ninkaę labai malonus senukas 'jį aptarnaudavo kartu su savo 
žmona ir dar vienu padėjėju ir nė vienas iš jų nemokėjo nė 
vieno žodžio angliškai. Tai man buvo proga pramokti naujų 
žodžių ir pasipraktikuoti kalboje. Jisai patenkintas >specia
liai mums skaniai pagamindavo valgius, tai aš jam vis saky
davau, kad jis yra "iei ban", kaip anglai sako"number one".

Vidutinės klasės gyventoju kvartale vardu "Šibuja", prie 
pat metro stoties, yra pastatytas sėdinčio šunelio pamink
las. Šuns vardas yra "Čuken Hačiko", kurio šeimininkas, kai 
išvyko į karą, tai tas šuo šioje vietoje kasdieną per daugelį 
mėtų jo laukė grįžtant, praeiviai jam duodavo ėsti iki tos die
nos, kada jisai pastipo. Jo šeimininkas niekuomet negrįžo iš 
karo Ši statula yra simbolis ištikimybės japonams ir tapo 
mėgiama žmonių susibūrimo vieta.

Kasdieną nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro
vaikščioti apžiūrinėjant įdomias vietas, kol pagaliau atėjo 
laikas pasakyti Japonijai "sajonara”. Nors mūsų skridimo 
laikas buvo po pietų, bet jau iš ryto išvažiavome į aerodro
mą, kadangi atstumai dideli, tai kol viską susitvarkai ir jau 
laikas skristi.

Bevaikščiojant po "Naritos" aeredromą, atėjo ir pietų lai
kas. Tuomet palikome viename kampe prie suolo savo daik
tus ir keletą mažų paketėlių, nuėjom į kitą šio pastato pusę 
valgyti pietų, Po valandos grįžę atgal, viską radome, taip 
kaip buvome patikę. Kažin ar yra koks kitas pasaulio kraš
tas, kur taip be jokio rūpesčio galėtum palikti savo daiktus?

Po pietų labai greit praėjo laikas stebint, aerodromo pa
stato viduje buvo sukama filmą. Per filmos sukimo pertrau
ką teko susipažinti su žinoma Japonijos kino ir televizijos 
artiste Juoko SaKurada, kuri gan gerai kaloa angliškai- ir at
sisveikinant atminimui mums pasirašė ant užrašų knygutės.

Pagaliau, atėjo laikas lipti į lėktuvą ir sėdint laive pagal
vojau, kaip keista, Amerika pastatė ant kojų Korėją ir Japo
niją, o dabar šie kraštai, ypač Japonija, geriau laikosi už 
Ameriką. . .

Korėjos šventykla ’ •

Bendrai paėmus, Korėja yra labai pigus kraštas turistams, 
perpus pigiau negu Japonija ir turi daug daiktų pigiau negu 
Japonijoj, išskyrus elektroninius, kaip bronzos išdirbinių. 
šilko, kaikurių brangenybių ir 1.1.

Su kalba problemų neturėjome, kadangi daug korėjiečių 
moka angliškai., o kadangi korėjiečių kalba manęs nedomina, 
tai net nesistengiau jos pramokti. Kur negalėjau susikalbėti 
angliškai, teko susikalbėti japoniškai, tik žinoma tiek, kiek 
aš mokėjau japoniškų žodžių ir sakinių.

Išbuvę savaitę Korėjoj, grįžome tomis pačiomis priemonė
mis į Japoniją ir, žinoma, vienu maišu daugiau. Išlipę iš 
laivo Šimonoseki uoste, tuoj pat nusipįrKome septynių dienų 
greitojo traukinio bilietą su teise sustoti įvairiuose miestuo
se iki Tokyo.

Važiuojant traukiniu visur pakelėse matėsi gražūs namu - 
kai, kurių priekyje buvo šlapi ryžių laukai. Taip grožėjan - 
tis japonų vaizdais, pirmiausiai sustojome dviem dienom 
Hirošimos mieste, kuriame beveik nėra žymės atominio bonr- 
bardavimo. Nebent tik vienas subombarduotas, specialiai 
paliktas, aptvertas tvora byloja apie to miesto tragediją, ku
ri įvyko 1945 m. rugpiūčio 6 d,, kai amerikonai išmetė ato
minę bombą. Sprogimo metu ugnies rutulys buvo pasiekęs 
300,000 laipsnių C temperatūros. Vieno kilometro radiu
se nuo sprogimo centro, dauguma žmonių buvo žiauriai ap
degę ir mirė jei ne tuoj pat, tai seKančią dieną. BUvo palies 
ta 200,000 žmonių, kurių dauguma mirė, kiti buvo sužeisti 
ir dar kiti liko pažeisti visam gyvenimui.

Mirusiems yra pastatytas paminklas lanko formoje, vieno 
parko viduryje, kur visuomet yra padėta gėlių ir vainikų. 
Pro tą lanką viename gale matosi tas specialiai paliktas su
bombarduotas pastatas, o kitame gale stovi modernus 
"Peace memorial " muziejus. Šiame muziejuje yra parodyta 
to atominio sprogimo pasekmės su visom detalėm.

Šiame mieste, taip kaip ir visuose Japonijos miestuose vi
sur ant šaligatvių pilna pristatytų dviračių ir motociklų. Ži
noma, nė vienas nėra užrakintas. Ant kaikurių motociklų 
sėdynių.net yra palikti šalmai. Japonas svetimo daikto ne
ims. Kaip jis gali imti jeigu čia ne jo? 
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BALANSAS
Argi nėra padoraus lietuviško žodžio, na,tokio, kaip su

vestinė ar panašiai. Tačiau, kažkokio mandrumo ieškant , 
taip ir uždedi - balansas, lyg tai būtų kokia sąskaityba ar 
buhalterinė ataskaita. Tuo tarpu šios temos tikslas žy - 
miai kuklesnis Ir paprastas.

Baigėsi vasara. Lietuviškoji veikla pereina iš vieno
kio pobūdžio susitelkimų į sales,posėdžių kambarius, sce- 
lą, auditorijas, hales. Baigėsi visokiausios stovyklos, ge-. 
gužinės/piknikal/, iškylos, studijij ir poilsio dienos, vasa
riniai kursai. Krūvon sudėjus visus ’82 metų vasaros tu
rėtus užsiangažavimus, matai, kad, aplamai žvelgiant, 

bendrasis derlius nebuvo ir nėra jau toks menkas. Turėtų 
galimybių ribose, vasaros laikas buvo išnaudotas gana ra
cionaliai, net ir atskirų vasarinio sporto šakų neužmirš
tant^ Vadinasi, dirbta plačiai, šakotai ir įvairiose srityse.

Priekabių ieškant, visada rasis vietos kritikai ar 
priekaištams, kad tas ar tas neatlikta, kad galima buvo 
geriau atlikti, bet tai neardo pačios esmės, kuri, atrodo, 
nebuvo jau tokia tuščiavidurė, kaip kai kam galėjo atro - 
dyti.

Kritikos esenciją skleidžiant, vis dėlto nereikėtų už - 
miršti,kad, bendrai imant, išeivija sensta ne vien tik fir 
zl nėję, bet ir dvasinėje plotmėje. Natūralaus nuovargio 
nėra kaip išvengti, tad ir galutinis pasiekto derliaus ba
lansas turėtų būti žvelgiamas ir vertinamas kaip tik iš tų 
pozicijų, kartu niekad neužmirštant, kad bendrosios jė
gos, kiekybė ir kokybė, vis dėlto mažėja, nežiūrint, ar 
mes prie to linkę prisipažinti, ar ne.

Taip sakant, po truputį sargybos keičiasi. Žiūrėkime, 
kad tos pačios sargybos keičiasi ir mūsų pagrindiniuose 
laikraščiuose. Ir tas, mažiau ar daugiau, turi ir turės į- 
žvelgiamos įtakos ir visai mūsų veiklai. Sveikintinas atė
jimas naujų jėgų, jaunesnių vardų ir veidų. Tačiau, kaip 
minėta, tas reiškinys tikrai palies bent ilgainiui, daugelį 
mūsų. Vieni į tai žvelgsime, kaip į palaimą, kiti su savo - 
tišku skausmu.,gal ir su nepasitikėjimu. lietuviškoji pe
riodika buvo ir yra ryškia dalimi išeiviškos.os kasdieny
bės, kuri kartu yra ne tik informuojama, bet ir formuo - 
jama. Nors, kita vertus, beveik ai šku, kad kokie esame 
mes patys, tokia bus ir mūsų spauda. Su tuo faktu turi 
skaitytis tiek leidėjai,tiek ir redaktoriai. Tai nėra jokia 
tragedija, gal daugiau bėgančio laiko reikalavimas.

Dabar gi, bendrosios veiklos sezonai persikeliant at
gal "po stogu", bent iš jau paskelbtų įvairiose vietovėse 
numatytų įvairiausio turinio ir pamušalo renginių matosi, 
kad ateinančios dienos ir vėl bus įvairiaspalvės , turiniu- . 
gos ir būtinos lietuviškųjų nuotaikų ir entuziazmo palai - 
kymui.

Taipogi tiesa, kad, greičiausiai, ir naujojo sezono 
veikloje matysime veltuos pačius asmenis. Smagu ibūtų, 
kad šioje plotmėje būtų naujovių. Bet tokių, su nežymio
mis išimtimis daug nebus. Prie tokio reiškinio,faktinai, 
turėtume būti įpratę.

Šiltų kraštų trauka vis daugiau vilioja mūsiškių šiau
riečių gretas, ypač tokių, kurie jau sulaukė, ar artinasi 

.prįe pensijos amžiaus. Taip ir skaitai kronikos žinutes a- 
pįe išleistuves ten ir ten, tokiems ir kitiems, paliekančius 
ilgametes ir įprastas pastoges, keičiant visa tai į "amži -
nos vasaros" idiliją ir tariamus ar tikrus privalumus.

Va, štai ir tas, maždaug balansas, liečiąs lietuviš
kąsias salas su beveik vienodomis problemomis ar 

visur teko džiaugsmais tiek kanadinėje, tiek ir amerikinėje aplinko
je. Svarbiausia - esame dar tautiniai gyvi, gajūs, neretai 
net ir išradingi. Gal tai ir nebloga garantija kiek galint 
šviesesnei ateičiai.

KORĖJA randasi pusiasalyje,tarp Gel
tonosios ir Japonų jūrų. Nuo Japonijos 
ją skiria tik 180 km pločio Korėjos są
siauris. Upių kloniai yra beveik vienin
telės krašto vietos, kur įmanomas že - 
mės ūkis ir kur gaunamas geras ryžių , 
daržovių ir kitų kultūrų derlius. Korė
jos šiaurinė dalis ypač turtinga įvairiais 
naudingais mineralais-geležies rūda , 
grafitu, akmens anglimi magnez i ja, va
riu, cinku, auksu , sidabru , švinu ir kt. 
Pietų Korėjoje metalų yra nežymus kie
kis. Nuo 1946 m.Šiaurės Korėjoje komu
nistinė administracija įvykdė žemės re
formą. P. Korėjoje atgavus nepriklauso
mybę sparčiai kyla švietimas.
Religija mišri. Dalis budistų, dalis yra 
Konfucijaus išpažinėjai ir įvairios tau
telių religijos.Pietuose klimatas švel - 
nūs,o šiaurėje-sibirinės žiemos.
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"PASTOGE' NR.2
Antanas U v a i n i s

Ten, Anapus Miškai
’•/pabaiga/

Tarp dviejų violetinių balučių,išsižergęs 
ir susibrukęs Į kelnių kišenes ilgas laibas rankutes, styp
sojo gudės vaikiščias ' r, užvertęs galvą, spoksojo i skren
dančius debesis. Pabodus dairytis, vaikas, spardydamas 

akmenukus, šeimininko žingsniu patraukė į gatvę. Nerūsta
vo Marija ant gudės, nors dirstelėjus į baldus, kažiko - 
dėl pagalvodavo, kad tik gudei , tik jai priklauso stalas, 
kėdės, spinta ir nusišėrusi sofa, o Marija juos tik pasis
kolino. Marijai pagailo susivėlusio, susisukusio Liošos , 
pagailo nuo darbų sukumpusios gudės, bet ir tame gailes
tyje buvo kažkas negerai.

Šitaip galvodama susirado rezgi nėl’ę ir nenorom išdū
lino į parduotuvę. Grindinys lyg durpyne siūbavo, maudė 
širdį, o apskretusiose užkandinės duryse boluojąs Vasios 
veidas buvo blyškesnis negu laidotuvių dieną. Bet stojusi 
triukšmingon eilėn, Mari ja užsnūdo ir, tiktai vėjui susu - 
kus dulkių stulpą ties parduotuvės langais, atgavo žadą. Ji 
vėl girdėjo ginčus, girdėjo keikiantis, bet dabar tarp Ma
rijos ir Ragainės gyventojų atsistojo keistas jausmas, 
panašus į užuojautą žmogui, esančiam anapus prarajos ir 
neįstengiančiam jos peršokti. Įr tas gailestys buvo toks 
stiprus, kad neapleido Marijos visą kelią nuo parduotuvės 
iki Nemuno, net tada, kai vakaro sambrėšky stebėjosi u- 
pės gelmės juodumu.

O sugrįžus namo, apie vidurnaktį, su dviem guma per
juostais lagaminais kambarin įbildėjo Lioša ir šuto jo pas 
duris.

- Marija, - tarė Lioša giliai įkvėpdamas, - šeiminin
kė, mano še mininkė, va, šitaip išgrūdo mane iš kamba
rio ir išmetė mano daiktus. Marija...

Ir Lioša užsimerkė. Bet Marija Liošos tarsi ne - 
girdėjo ir žiūrėjo į jį lyg į žmogų anapus upės, rodantį 
nesuprantamus ženklus. O Lioša vis suko ir suko akis ir 
gailiai šnirpštė. Kiek pamindžikavęs, galop pastūmėjo sa
vo daiktus kampan, apklojo juodu audeklu ir išnyko tuo pat 
būdu, kaip ir atsiradęs. Marija prisiminė Andriuko žais - 
lūs, apsiverkė, bet išgirdusi jau brazdant mašinoje po me
džiu, numojo ranka.

Marija jau miegojo, kai žlibioj nakty visų pirma išni
ro Rambynas su mišku ant keteros,panašus į didelę išsis
kleidusią vėduoklę. Tiktai vėduoklė staiga subliūško ir 
’r kalnas pavirto į menką pilką krūvelę - lyg ir į tą kam
pe su murzinu skuduru, lyg ir ne. O paryčiais Marija iš
vydo ir save su ryšuliuku prie lango. Paplėkęs rūkas gar- 
vuoliais -ritosi glebia žeme. "Metas jau", tarė kažkas ne
atpažįstamu balsu anoj pusėj gatvės nuo tako į pilį. Nuo 
ryto iki vakaro keistas negerumas, sapne regėtas vaizdas 
ir balsas baidėsi paširdžiuose. O po tamsiuoju audeklu

jau kėpsojo trečias lagaminas.
"Aš jam pasakysiu" - supyko Marija, bet vietoj užkan

dinės vėl pasuko į paupį. Ir tik ant pilies laiptų Marija su
vokė, kad traukia ją ne vanduo,o miškas anapus Nemuno . 
Traukia stipriau, nei žemė jai priklausančius daiktus, my
limasis ar vaikas. Metas jau, metas jau, kartojo Marija, 
aiškiai jausdama dangaus ir miško artumą.

Takas juodas, plačiai išmintas,prie tako Dero name
lis. Ant suolo palangėj gali sėdėti bet kas bet kas gali 
stebėtis vandens žalumu ir nudyžusiom valtim.Marija gir
di pažįstamus balsus. Vašia, Lioša ir Deras sėdi aplinkui 
stalą, žaidžia domino ir tarpu savęs gražiai kalbasi:

- Taigi, - ramus Dero balsas, - ką tada beveiksi. Tik 
Zigfridas prie šaltinio numetė savo ginklus,Hagenas,pa
griebęs ietį smeigė jam į nugarą.

-Visada jūs šitai, vokiečiai,iš pasalų, - rausdamas 
pirštu nosį, žioptelėjo Lioša.

-Užsičiaupk, - tai Vasios balsas. - O paskiau? 
Kaip ten baigėsi?

- Tada, nu tada, - pasakoja toliau Deras, pasikrapš
tydamas užtraiškanojusias akis, - tada Hagenas atėmė iš 
Kr.mhildos Nibelungų lobį ir paskandino Reine. Tik ve -

liau Krimhilda paspendžia spąstus ir nužudo ir Giunterį , 
ir Hageną.

- Aš gi sakidu, - neatlyžta Lioša.
- Kap Dievą myliu, Lioša, bus prastai - bala felčeris 

Vasia.
-O ką,meluoju, - širsta jau ir Lioša. - Patyliukais, 

patyliukais ir še tau. Va ir Deras. Išvaizdus, parodus , 
užkandinėj nepamatysi, su tokiais kaip aš nė iš tolo, o 
staiga braukšt Iš mokytojų. O už ką? Už tąpatį. Už 
šnapselį. Vienas pats mat plempia. - Lioša užspringsta. 
Pakosėjęs vėl savo, -O tu, Vasia, geriau papasakotumei, 
kaip tai moteriškaitei smėliuotą žaizdą užsiuvai. Dakta
ras mat. Gražiai ji atrodė su pamėlusia koja.

Vasia t yli .
- Mausiu aš iš čia, - sako Vasia.

-O kur? - dėl viso ko pasiteirauja Lioša.
Vasia tik mostelėja ranka nuo vieno dienovidinio iki 

kito ir nieko daugiau.
- Aš irgi, tikriausiai, ilgai čie nebūsiu, - nuliūsta Lio

ša. - Pabodo. O tu , Derai?
Deras sėdi persikreipęs,Deras negirdi,Derui tik rū

pi, ar tik ne Marija apsigobusi juoda skara ten,panemu
ne eina. Kiaurai nuo galvos iki kojų tirtėdama, Marija 
stumtelėjo duris ir beveik jau žinojo, ką pamatys. Greti
mais lagaminų,it nusikaltę^pūpsojo dar trys ryšuliai.Au
deklas buvo taip išsipūtęs, kad siekė palangę.Tik skudu - 
ro kraštai dar tįsojo ant žemės it naginėto gyvio letenos, 
pasiruošusios šuoliui. Aiškių aiškiausiai tik gyvas daik
tas gali apsimesti mirusiu, įėjus žmogui. Marija nu - 
manė ir jautė,-ką tai galėtų reikšti. Galimas daiktas ji 
sapnuoja, gal būt Marija vėl atkrito ir pasiligojo, bet šiuo
se namuose taip pat,nėra kas beveikti.

-f.
/Metas jau. Metas jau, - girdėjo Marija aiškiai,© tas 

kuris šitaip kalbėjo, stovėjo prie lango,ir nežinia, į kurį 
judviejų buvo labiau nusidavęs - klevą ar pavasarį. Veng
dama kliudyti išsikėtojusius ryšulius, Marija rinkosi sa
vo daiktus, o į tuos, dvelkiančius svetimų rankų prisily - 
tėjimu, bijojo net pažiūrėti. Gana jai savų, gana Andriu - 
ko, dabar ji viena. Naktis buvo ilga, naktis paskutinė, ir 
sapnai taip pat išsirikiavo derama tvarka: nuo juodos, jau 
visą kambarį užliejusios ryšulių lavinos iki švelnaus van
dens tekėjimo rytmečio ramybėje. O ryšulių krūva kėto- 
josi i raugo, it persenęs žmogus sunkiai alsavo. Persi - 
gandusi Marija užtrenkė duris. Šurmulys ir aimana ver
žėsi pro langą ’r visus įmanomus plyšius į orą. Marija 
vėl išgirdo svetimą kalbą, kurios keistumu stebėjosi dar 
tada,parduotuvėj,o išėjus į kelią jau atidarė langą ir kaž
kas šaltom svetimom akim žiūri pavymui.

Deras sėdėjo ant suolo palangėj >r apstulbęs spokso
jo į miglotu taku su baltu ryšuliu rankose ateinančią Ma
riją.

-Perkelk, Derai, - paprašė Marija.
- Išeini, Marija’. - sumišo Deras. Panardęs kišenėse, 

susirado apdriskusį papirosą ir užsirūkė. - Einą į Lietu
vą? \

- Nežinau, - gūžtelėjo Marija.
Pilis iš tolo atrodė menka ir juokinga. Laiptų nesima

tė.
- Marija, - tarė Deras jau ties dar mieguisto Nemuno 

viduriu. - Marija, aš su tavimi jau seniai bandžiau pasi
kalbėti... Tu nemanyk,tavęs aš niekada nesu blogu žo - 
džiu paminėjęs. Nei aš, nei Vasia.

Deras įkvėpė, kad jo balsas nedrebėtų.
- Marija, gyvenu aš vienas. Kaip vilkas. Pati matai, 

Marija...
Marija sėdėjo nuleidusi galvą ir svarstė sau, kiek lai

ko reikėtų jai šitaip plaukti iki Marių.
- Geras tu žmogus,Derai.
Marijai net knietėjo paliesti Dero petį.
-Gal ir visi jūs geri. Nežinau. Bet man jau metas , 

Derai, ir nieko čia nepadarysi.’Nebe mano tai kraštas .
- Ten miškai, - tarstelėjo Deras, bet irklai jau atsi

gulė į smėlį.
Iš tikrųjų, galvojo Marija, atsargiai žengdama drėgna, 

dar nepakirdusia žole. Iš tikrųjų, dabar ilgą tarpą bus miš 
kas. Vien miškas.

/PASTOGĘ nr.l ir 2 išleido laisvojo pasaulio PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ. PASTOGĖ,kaip rašo jos 
pogrindžio leidėjai, yra "skiriama tiems, kurie nori nevar
žomai kalbėti ir kurti.. .PASTOGĖ neapsiriboja kokiais 
nors iš anksto nustatytais ideologiniais ar sroviniais rė - 
mais, kviesdama visus.. .Pabandykime užčiuopti tikrąjį 
gyvosios Lietuvos pulsą. Todėl PASTOGEI yra svarbu ne 
tiek ideologinis ar meninis brandumas,o pastanga būti 
laisvu, būti gyvu. PASTOGE, nors ii’ skiriama visų pirma 
sau, tai yra jauniems, tačiau ji atvira visiems, kas jaunas 
ne tik amžiumi, visiems tiems, kuriems svarbūs mūsų 
rūpesčiai, kuriems rūpi LIETUVA/.

Ju o z a s Šilėnus

VEIDU I ŠIAURE>

/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

Aismarių kanalo vagoje juoduoja keliolika įvairaus dydžio Valandos slenka, o mes vis dar vietoje. Gęsta laužai, bai- 
laivų. Vieni iš jų lėtai juda Baltijos jūros vandenyse, kiti pa-giame sušalti, prunkščia aricliai, vežimuose snaudžia žmo- 
iengva stumiasi ledlaužių keliu, į Karaliaučių. nes. Aismarių ledas virpa nuo Priegliaus atplaukiančių dū -

Krūmais ir viksvom apaugusioje pakrantėje matyti daugel žiu, aprimę Baltijos vandenys alsuoja ramiu nakties miegu. 
vokiečių talkininkų ukrainiečių kareivių. Jie besigindami nuo Keltas juda lėtai. Ir tik apie pirmą valandą nakties palie- 
šaičio, šildosi prie besikūrenančių laužaviečių, garsiai šū- kame bebaigiančias rusenti ugnis ir susikraustome ant kel- 
kauja ir dainuoja savo meliodingas liaudies dainas. Dalis jų to. Pagaliau ir pajudam į antrąją perkaso pusę. Šiaip taip

— -— ———^.girįi, landžioja tarp užuovėjoseprisiglaudusių civiliu veži- prasisverbiam pro ledų kamšatį, laimingai išlipamį krantą.
II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

VEIDU Į ŠIAURĘ 

/ tęsinys / 
57 —

■nų ir ieško savųjų. Jų neradę sodriai keikiasi ir eina tolyn. Keltas grįžta atgal, o mes skubame į netoliese esantį hidro-
Mūsų grupė susimetanti į pakrantės smėlyje bombų išraus- planų aerodromą. Jį pasiekę, apsistojame didžiulio angaro 

tas duobes. Vis šiokia tokia užuovėja. Prisircnkam šakalių patalpose. Vietos daug, apšildytos, greitai krentam miegai, 
ir užsikuriam laužus. Nors nakties metu ugnis kūrenti yra /bus daugiau/
griežtai uždrausta, bet čia jų šimtai ir pilna visoje, toli nu- OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Netikėtai užklupta Kolona sustoja, iki šiol vežimuose ra
miai sėdėję žmonės, sujuda po šakotais medžiais ieškoti

sitęsiančioje pakrantėje. Ją kūrena civiliai ir kareiviai, kad

saugesnės vietos. Rusų lėktuvai, nebodami priešlėktuvinės 
sviedinių, ataką pakartoja tris kartus, apsisukę, per Ai s - 
mares nuskuba į rytus.

Kai už pusvalandžio praeiname užpuolimo vietą, pakelėje 
randame dar neatšalusius užmuštus šešis arklius, sulaužy
tus vežimus ir krauju nudažytus sniego plotus. Sugrįžusios 
žuvėdros suka ratu virš krauju nudažyto sniego irklykiaper- 
šaukdamos Baltijos bangų ošimą. Ir ko jos klykia, tos baltos 
pamario paukštės, ar nusigandusios kraujo spalvos, ar dar 
didesnę nelaimę nujaučia?

apsigynus šiek tiek nuo. šalčio.
Susispietę apie laužą, geriam aitrų dūmų kvapą, stumdomės 

pečiais, trypinėjam kojom, kad atitrenkus šąlančias kojas. 
Kažkuris pradeda dainuoti, bet niekas neišeina, visi jaučiam 
nuovargį. Gerai būtų kur nors pailsėti, kai kas bando pavirs
ti arčiau laužo ant sutrypto sniėgo.bet neilgam, veidas šyla, 
o. nugarą krečia drebulys.

Vokiečių naktiniai naikintuvai budriai patruliuoja plačia 
uosto apylinke ir saugo mus nuo netikėto priešo atakų Rusų 
lėktuvai bombarduoja Karaliaučių. Išmestų bombų ir prieš
lėktuvinės artilerijos sviedinių sprogimai purto orą ir dre
bina ledinio vėjo galandamą žemę. Sušvinta siūbuojančios 
prožektorių šviesos, tamsaus dangaus fone pražysta įvairiar

Saulė skęsta banguojančiam jūros vandenyje, šaKotoms. -spalvės raketos. Iki Karaliaučiaus apie keturiasdešimt kilo-

AUŠROS ŠIMTMEČIO SUKAKČIAI ATŽYMĖTI
"DIRVOS" ROMANO KONKURSO TAISYKLĖS:

• TEMATIKA - Konkurso dalyviai savo kūriniui temą pa
sirenka pagal savo nuožiūrą. Tematika gali būti įvairi : 
tautinė, visuotinė, fantastinė,psichologinė. Siužeto po
būdis - paties autoriaus reikalas.
® ROMANO ILGIS - Romano rankraštis turi būti rašytas 
rašomjąja mašinėle, su dvigubu tarpu ir nėtrumpesnis , 
kaip 200 mašinraščio lakštų.
• RANKRAŠČIO PARUOŠIMAS - Konkursui siunčiami 
rankraščiai būtinai privalo būti paruošti rašomąja maši
nėle ir pasirašyti slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už-

prie žemės vėjo prilenktam pušim atslenka vakaro tamsa, metrų ir mums jokio pavojaus nėra. . .
Ji lyg baisi šmėkla susilieja su juoda grasinančia jūrų gel- Netoli mūsa kopų aukštumose juoduoja aukštyn iškelti prieš 
me ir gula ant mūsų pavargusių pečių. lėktuvinių pabūklų vambzdžiai, bet ir jie tyli, jų užduotis gin-

Jau sutemus, apie septintą valandą vakare įžygiuojame į ti Piliavos erdvę. Slenka ilgos laukimo valandos,, nuo Sai

rašomas ant uždaro pridedamo vokelio, kuri n autorius įde-
da užrašęs savo tikrąją pavardę, adresą ir telefono nume
rį. Nelaimėjus, vokeliai neatidaromi.
• LAIKAS - Paskutinė rankraščiui prisiuntimo data yra
19«3 metų GRUODŽIO mėn. 1 d. _

sugriautas Piliavos gatves. Senas, kadaise buvęs gražus , čio lyg vilkai kalenam dantim, kūną varsto drebuliai, mažai • SĄLYGOS - Laimėjęs konkursą autorius už savo kūrinį 
kalvose išsistatęs miestas, skaudžiai paliestas priešo bom-tepadeda ir laužo ignis. gauna dviejų tūkstančių penkių šimtų /25OO/ dolerių ho -
bų. Daugybe sugriautu namu griuvėsiu; dar sveikuose pilna Kanalu lėtai juda laivai, dar lėčiau juda keltas, negalėda- norarą-premiją. "Dirva" pasilaiko teisę premijuotojo ro- 
laikinai apsistojusių kareivių. Civiliai iševakuoti, gatvėse mas prasimušti pro nuo jūros plūstančius ledus. Nantas ka- mano ištraukas spausdinti savo laikraščio skiltyse ir be 
didelė plūstančių žmonių spūstis, judėjimą tvarko lauko žan- riuomenės ir civilių kolonos nesulaikomai liejasi į uosto pa- papildomo atlyginimo išleisti romaną atskira knyga, 
darmerija. krantę, ieškodamos poilsio ir užuovėjos. Laikrodžio rodyklė > MECENATAS - Šio romano konkurso mecenatas yra Si-

Piliava strateginis punktas, miestą supančiose kalvosemarrodo dvyliktą nakties, o mes vis dar nepajudam iš duobių, ne- „^g KAŠELIONiS. ilgametis "Dirvos" novelės konkursų 
iyti priešlėktuvinių pabūklą, stipriai Į tvirtintų bunkerių. Virš pajuda nė ukrainiečiai, nors jie pirmiau atėjo, aptilo ir judai- globėjas ir rėmėjas.
miesto iškilęs aukštas jūrų švyturys. Miestas paruoštas stip- nos, mažiau ir girtų bematyti. e ADRESAS - Rankraščius siųsti DIRVA Aušros šimtme-
riai ginyoai. . čiui atžymėti romano konkursui,P.O. Box03206, Cleve -

Mes skubame į už .miesto esantį uostą, kuriame esą mums Nakties dangus isskaidrėjo. Jauno mėnulio veidas pakibo (an(j Qhio 44103
paruošti laivai. Nueito kelio nuovargis ir neatlaidus šaltis, ant kalvoje iškilusio pabūklo vambzdžio, aptilo vėjas.Ant su-^ jury KOMISIJA - Jury komisija sudaroma iš trijų nu
lenkia mus prie sniegu padengtos žemės. Pasiekę uosto ra- trypto sniego ir vėjo išgenėtų medžių šakų gula balta šerkš- rių>kurie savo posėdyje balsų dauguma sprendžia, kuris 
joną,laikinai apsistojame atviroje perkaso pakrantėje. Joje no danga. Dega draudžiamos ugnys, dega, ir jų niekas ne- vra na<s
šimtai karių ir civilių laukia perkėlimo į antrąją perkase draudžia. Jos lyg vėlimų žvakės plezdena ilgai perkaso kran- e NEPREMIJUOTI RANKRAŠČ’AI - Saugomi ir grąžina- 
pusę. Pakrantėje osantiej . barakai perpildyti sužeistaisiais tinėj, masinančiai vilioja priešo lėktuvus. Bet jie matyti, m autoriams orisiuntus adresus ' 
Jų pilna visur, net ir slėptuvėse, ir juos pirmuosius kelia Į žino, kad čia pasirodyti perdaug rizikinga dėl budinčių įgulų
antrąją pusę.
* psl.
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IS PADANGĖS MIELOS
/iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

6000 ABITURIENTU
TEATRE

Prieš pasiuučiant abitu
rientus atostogų pradžioje į 
darbo talkas. 6.000 jų buvo 
atvežti į Vilniaus Akademinį 
Operos ir Baleto Teatrą ir 
visą savaitę jiems buvo ro
domi spektakliai.

Įdomus talki ninku situaci
jos sprendimas. Tik gaila , 
kad jų talka naudojasi ir o- 
kupantai.

XXVII KANADOS LIETOVIU DIENOS 
Nunirtai 1SS2

Pragrama
POKTADISUĮ. SPALIO ą

minint
Žu-
su-
jo 
iš-

ANYKŠČIAI ŠVENTĖ 
RA Š YTO JO A. VIE NUO LIO 
1OO-ąjį GIMTADIENĮ

Anykščiuose,
rašytojo A. Vienuolio- 
kaukso 1OO m. gimimo 
kaktį, buvo atidarytas 
me moralinis muziejus,
leistųjų jo knygų paroda ir 
minėjimas, į kurį atsilankė 
daug svečių gerbiančiųjų 
šį lietuvį klasiką iš įvairių 
Lietuvos vietų. Ant Švento
sios upės kranto stovi ir jo 
paminklas. .

Antrajai vidurinei mokyk
lai Anykščiuose suteiktas A. 
Vienuolio vardas.

M

____ _ ___________
■Stogastulpis prie A. Vienuolio-Zukausko 
sodybos Ažuožertuose.

f’"

A. Vienuolio-Zukausko memoralinis muziejus
Augusiems ir gyvenusiems 

nepriklausomoje Lietuvoje, 
išliko gyvas vaizdas Lietu - 
vos, kur didesnės ir smulkes
nės vagystės buvo retenybė . 
Taip kaip ir žmogžudystės ar

MIRĖ ŽVMI MUZIKOS 
MOKYTOJA

Šios vasaros pabaigoje 
Lietuvoje mirė Valstybinės 
Konservatorijos ilgametė 
fortepijono katedros moky
toja Aldona Dvarionienė. Ji 
yra pianistės Aldonos Dva
rionaitės ir smuikininko, 
Konservatorijos docen
to Jurgio Dvariono motina.

NESIBAIGIANČIOS VAGYSTES
Teismas nubaudė kombi

nuotų pašarų išvežiotojus , 
kurie juos vežiojo į"nelega
lią bazę. Teismas nubaudė 
Albiną Juraitį 8 m. griež
to režimo darbo stovyklon, 
Algirdą Klimą- 5-iems me
tams. Abiejų turtas konfis
kuotas .

Kiti prisidėję prie vagys- 
tės-T.Liūtas gavo 6 m. ka - 
Įėjimo,Jonas Marčlukaitis ir 
AlgirdasŠukaitis dirbs 3 m. 
Įvairiose vietose priverstiną 
darbą.

, KAD...

plėšikavimai. Jeigu ir atsitik
davo-tai skambėdavo beveik 
kaip legendos...

Kodėl tokia vogimo karšt - 
ligė?Ar tai importuota "do - 
rybė", ar tai gyvenimo są - 
lygų iššaukta reakcija?

Juk, jeigu būtų normaliai 
gaminamos prekės buiti
niams reikalams- nereikėtų 
nei vogti, nei mainikauti 
nei galų gale užsiiminėti 
tokia masine "juodąja rinka". 
Ar Kremliaus o gal ir Vii - 
niaus planuotojai dar nesu - 
siprato ? ? ?
9 Meksikoje lankėsi Vytautas 
Statulevičius, Matematikos ir 
kibernetikos Instituto direk
torius, kur 1 mėnesį skaitė 
paskaitas Meksikos univer
sitete.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

ATEIK į LIETUVIU A, A, ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.'

S vai. vakaro.

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

, Donaldui D.: 661-1733.

1982. IX. 23

7:00 v.v. RETR0SPKKTYVIHĖ8 MENO PARODOS ATIDARYMAS
J. Akstino, V. Remeikos, T. Valiaus 
Parodos pristatymas: D. Gruodienė. 
Paroda tęsis iki spalio 10

8:00 v.v. POEZIJOS VAKARAS. "ŽEMĖS" PAMINĖJIMAS 
Programoje: K. Bradūnas, H. Nagys 
Įvadinis žodis: Dr. J. Girniaus 
Vynas ir sūris

Penktadienio programa Aušros Vartų parapijos salėje 
1465 rue de Seve $5*00 asmeniui

ŠEŠTADIENĮ. SPALIO 9
7:00 v.v. DIDYSIS BALIUS

Orkestras, Toronto Gintaro dainos, 
šokiai, baras, loterijos 
CEGEP Andre Laurendeau
1111 Lapierre, LaSalle £$>6.00 asmeniui

SEKMADIENĮ. SPALIO ĮO
1:00 v.p.p. PAMALDOS KATALIKAMS

Iškilmingas mišias laikys J.E.vysk.V. Brizgys 
Sv. Kazimiero bažnyčioje 
5426 rue Parthenais

12:50 v.p.p. PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas laikys kun. P. Dilys 
Šv. Jono bažnyčioje z
5594 Jeanne Mance

4:00 v.p.p. K,L,L. KONCERTAS
"Laisvės Šauksmas" temą išpildo Hamiltono 
"Aidas", Londono "Pašvaistė",_Montrealio 
"Pavasaris", Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero 
parapijų chorai, Londono "Baltija", 
Toronto "Gintaras", Montrealio "Gintaras" 
ir Hamiltono "Gyvataras" - akomp.
Montrealio liaudies instrumentų orkestras 
"Gintaras" ir Mme M. Roch 
CEGEP Andre Laurendeau 
1111 Lapierre, LaSalle $8.00 asmeniui 

$5.00 moksleiviams
7:00 v.v. ATSISVEIKINIMO VaKARAS 

Orkestras "Pegasus", šokiai, vaišės, 
baras 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
5426 rue Parthenais $2.00 asmeniui

AR
- Plaunant nailono kojines, verta pridėti šiek tiek 
minkštinamųjų miltelių skalavimui - tuomet kojinės ii - 
giau išsilaiko.,
- Išimti "ball-point" rašalo dėmes iš medžiagos pade - 
da "rubbing alcohol".
- Vazonuose auginamas gėles patartina laistyti vandeniu 
pridėjus šiek tiek cukraus ir baltinimo/'bleach/ produk - 
to. Taip sustiprinami augalai ir panaikinamos žemėje 
atsiradusios bakterijos.

- Atskirti sulipusius pašto ženklus arba juos nuimti nuo 
voko lengviausia, pamirkius vandenyje.Tada lengvai atsi- 
lupa ir lieka juos tik išdžiovinti.
- Įvyniojus sidabro indus ar sidabro brangenybes į plas
tikinį popierių, kad oras neprieitų - jie ilgiau išsilaiko 
nepa juodę.
- Aliejus naudojamas virtuvėje tinka pašalinti prilipusią 
kramtomąją gumą net ir prie vaikų plaukų ar naminių gy
vulių kailio.
- Verdant kopūstus, kad butas neprikviptų, reikia Įpilti
1 valgomąjį šaukštą acto į virimo vandenį. Taip pat ga
lima uždengti puodą su acte pam rkytu skudurėliu, garai 
sus gers į actą ir sulaikys kvapą.

kReni
VEIDRODŽIAI

PASKAITYK SAVO VAIKAMS LIETUVIU PASAKŲ

KAI BĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI’.

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE • WEDDINGS

2540 rue SHERBROOKE, E.

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

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

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

SKAITYMAS ANAPUS
Našlė įsiutusi, kad jos vyras paliko pinigus ne jai, 

nuėjo pas paminklų darytoją >r pareikalavo,kad pakeistų 
įrašą.

- Per vėlu, - atsakė meistras. -Jūs užsakėte įrašyti 
"Tegul ilsisi ramybėje" ir jau nebegaliu pakeisti.

- Tai pradėkite žemiau to parašo "iki vėl susitiksi -
- atsakė našlė.

ATS

me

VAŽIUOJANT
- Ar pasiutai'. Aklas, ar ką? - suriko praeivis važiuo

jančiam automobiliu.
-Aklas? Pataikiau į tave, ar ne ?- atšovė vairuoto

jas.
PAS PSICHIATRĄ

- Jūs perdaug rūpinatės dėl pinigų- kalbėjo psichiat - 
ras savo susinervinusiam pacientui. -Negalvokite tiek daug 
apie tai. Štai praeitą savaitę pas mane atėjo pacientas,ku
ris sirgo nemiga, nes labai rūpinosi savo siuvėjo atsiųs
tomis sąskaitomis. Aš jam patariau pamiršti apie tai -ir

dabar jis jaučiasi gerai.
- Taip, aš žinau, - atsakė pacientas, - aš esu jo s u- 

vėjas.
5 psi,

5
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Pirmutiniame ir didžiausiame JA /■ AJI J* 
TORONTO LIETUVIŲ JTA<fCZ<frl/<
KREDITO KOOPERATYVE ■..........  -

MOKA:
12H% už 90 dientj term. Ind.
I2!^% už 6 mėn. term. ind.
13 % už 1 metiį term. ind.
12 % už pensijų plana
12 % už namų piana 
lite už specialias'taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 Sr už čekitĮ sask.

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

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

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 uždarytą
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniai; 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1
ANAPILYJE skyrius veikią sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

PENSININKU EKSKURSIJA
SPALIO” 15 d., TREČIA-• •

DIENI, 9 v,, r. nuo Lietuvių 
Namų išvyksta ekskursinis 
autobusas į MARINA-LAND. 
Išvyką organizuoja Pensinin
kų Klubas. Registracija, ir 
visas informacijas teikia A. 
BASALYKAS tel:762-9564 .
• TORONTO SIMFONINIS 
ORKESTRAS priėmė Atį 
BANKĄ, žinomą mūsų smui
kininką, nuolatiniu nariu.
o SPALIO 3d.,2v.p.p. bus 
rašytojos-žurnalistės Au - 
relijos BALAŠAITTENĖS 
paskaita "Trijų kartų san
tykiai lietuviškoje veikloje" 
LN Karalienės Mortos Sa - 
Įėję. Po paskaitos LN 
Dainos Vienetas atliks nau
ją programą. Bus kavutė . 
Visi kviečiami dalyvauti.

NAUJA MAIRONIO 
MOKYKLOS VEDĖJA

Vyt.BfRETAI dėl darbo ne 
galint toliau vadovauti Mai
ronio Mokyklai, Mokyklos 
Taryba pakvietė būti vedėja 
mokyt. Giedrę PAULIONIE- 
NE. L.

bndon,ont
SUPYLEM DAR VIENA KAPA> -L

Šio rugsėjo mėn. 2 d. Lon
done mirė Juozas G. STAN
KUS, sulaukęs veik 80 metų. 
Tai buvo labai tylus, bet tik
rai gilus patriotas-lietuvis , 
ilgesnį laiką gyvenęs Rokiš
kyje. Liko nuliūdusi žmona 
Kristina,taip pat pensininkė.

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

ATEIK į LIETUVIU A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir ‘ 

Mimiao Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

IMA:

už asm. paskolas nuo 18%% 

už mortgičius nuo 17% %

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

MAIRONIO VAKARONE 
SPRINGHURST MIŠKE

Rugpjūčio 7 d., lietuvių 
Namų Moterų Būrelio narės 
su šeimomis rinkosi p.p. 
Abromaičių vasarnamyje su
nešti niems pietums ir tar - 
pusavio pabendravimui.

Esant geram vasaros orui, 
vaišinomės lauke ir džiau - 
gėmės gamtos grožiu. Ape
titai buvo geri, o nuotaika 
dar geresnė. Valdybos narės 
L.Pocienė ir L.Mačioniėnė 
paįvairino mūsų popietę, ap- 
dainuodamos Moterų Būrelio 
veiklą nuo pat Lietuvių Na
mų kūrimosi laikų.

Maloniai leidžiamas lai
kas bėgo, reikėjo pradėt 
ruoštis priėmimui svečių, 
poezijos mėgėjų- Maironio 
gerbėjų, kurie pradėjo būre
liais grupuotis vešlių pušų 
šešėlyje prie laužo.

Temo. Miško gelmė
je spingsėjo trispalvės žva
kės žiburėliai, nukeldami

Šiemet netekome jau šešto 
londoniškio. Mūsų mažajai 
apylinkei tai tikrai didelis , 
net per didelis, nuostolis.

Giminės pageidavo, kad 
vietoje gėlių būtų aukojama 
mūsų fondams. Tautos Fon
dui surinkta 175 doleriai.Pi
ningai persiųsti Tautos Fon
do Atstovybei Toronte.

Juozas Stankus š.m.rug - 
sėjo 4 d.palaidotas Šv.Petro 
katalikų kapinėse. Tebūnie 
jam lengva Kanados žemelė.

L.E-tas

SPAUDOS VAKARAS

Šilta vakarienė ir gaivinantis bufetas
Hamilton

RENGĖJAIĮĖJIMAS S6.U0 asmeniui

PROGRAMOJE : Meno Kolektyvas "AUKURAS

Šokiu Muzika "LES H& THE MUSIC MASTERS

RENGIAMAS 
šeštadieni, 6 valandą vakaroš. m. spalio 23 d 

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 
1573 Bloor Street W.

SAVAITRAŠČIO

MIELI SKAITYTOJAI ,

NEDELSKITE APSIMOKĖTI ”NL" PRENUMERATAS UŽ 
ATSILIKUSIUS TURIME DAUGIAU MOKĖTI PAŠTUI UŽ 
PERSIUNTIMU. ................... ............................. .............iš

mintis į Gimtąją Šalį, "kur Namų Vyrų Būrelis suorga-
mūsų dainius ir poetas Mai
ronis kūrė gražiausias gies
mes, dainas bei eiles, palik
damas amžiams tą didįjį 
grožinės literatūros lobį.

Pagrindinę programos da
lį užpildė agr.Skipitytė-Gar- 
bačiauskienė. Prelegentė 
mums skaitė labai įdomią, 
išsamią ir momentais iki a- 
šarų graudinančią paskaitą 
apie Maironį r jo kūrybą. P. 
Pocienė deklamavo "Jūratę 
ir Kastytį", viešnia iš Ame
rikos p.Kaulėnienė-"Čičins- 
ką", L. Mačionienė skaitė 
Maironio poeziją.

Laužui gęstant mišku nu
aidėjo dalyvių sugiedota 
"Lietuva Brangi". Programa 
baigėsi, kvietėm svečius ka
vutei.

Sekmadienį, rugpjūčio 8 d. 
rinkomės Gerojo Ganytojo 
koplyčion Šv. Mišiom, kurias 
atnašavo už a. a. prel. Mairo
nį prel.Tadarauskas. Alto- 
rių puošė mūsų poeto atvaiz
das, papuoštas tautinė juosta 
ir gėlėmis.Mišių pradžioje 
ir joms pasibaigus, dalyviai 
turėjo progos išgirsti šiai 
progai pritaikytas poeto ei
les įrašytas į juostą.

Po bendrų pusryčių Bū
relio narės skirstėsi ir ruo
šėsi kelionei į namus.

LN Moterų Būrelis 
/LN Žinios /

LIETUVIU NAMU VYRU 
BŪRELIO STOVYKLAUTOJAI
PRISIMENA A. LUKOŠIŲ

Mes ir vėl stovyklaujame 
su vaikais Wasagos pušyne . 
Norime dvi savaites pagy
venti prie gražių Georgian 
Bay pakrančių. Lietuvių

Simon's
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982
(

RUGSĖJO 2- 16 UŽPILDYTA

KALĖDOS IR NAUJI METAI 

SU GIMINĖMIS LIETUVOJE 

GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui i Lietuva ir is Lietuvos, 
Nuperkame Lietuvoj e giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus oaąeidauiamus daiktus,
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIU ŽINIU TEIRAUKITĖS:

TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL : (514)669-8834 - L. Stankevičius
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V. Ramonis
LOS ANGELES - (213) 660-6600- J. Petronis 

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

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

Kelionių biuro savininkai - AUDRONĖ ir VYTAS SIMINK EVICI Al 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

nizavo gražias atostogas 
Tęvų Pranciškonų Stovykla - 
vietėje. Draugiški balsai 
skamba barakuose, atsinau
jina draugystės iš praėju
sios vasaros. Nė vienas ne
pagalvoja, kad 7 dienų laiko
tarpyje mes atostogų me - 
tu pergyvensime tragišką į- 
vykį. Staigią mirtį, kuri pa- 
s ėmė vieną iš .mūsų tarpo.

Viskas eina po senovei. 
Maži berniukai sekioja drau
gišką vyrą su "tačka",rink - 
darni malkas vakaro laužui. 
Visi pasineria į nerūpestin - 
gas stovyklos dienas. Oras 
gražus. Laikas greitai bėga 
ant baltų smėlėtų ežero pa
krančių. Vakarai atneša pa
įvairinimo - įdomios filmos, 
mėgėjai klausosi paskaitų a- 
pie lietuvių kalbos senumą , 
literatūros ištraukas ir 1.1. šius mus paliko. Rytą sio- 
Kad net ir mažiausieji būtų vyklautojni buvo prikelti su- 
įjungti į kultūrinį gyvenimą krečtančios žinios: jo ne - 
yra surengta vaikų piešimų J bėra gyvųjų tarpe. Ryto mig-
paroda. Kiekvienas iš ma
žųjų dailininkų gauna do va - 
ną ir rankos paspaudimą.

Ta’p praėjo pirma savai
tė. Anicetas Lukošius orga
nizuoja, jo balsas skamba 
per garsiakalbį, pranešinėja 
dienotvarkę, ragina pietums. 
Gera valia jaučiasi visur . 
Vaikams jis padalina saldai
nių ir padrąsina juos žaisti, 
kiek tik širdis trokšta*. Visi 
ruošiamės gegužinei, entu
ziazmas auga. Vyrų Būrelis 
rūpinasi programomis- mu- 
zika- solistais- laužo pra - 
mogomis, dainininkais, šo
kiais po žvaigždėtu dangumi. 
Daugelis lietuvių,gyvenančių

A t A
ANICETUI LUKOŠIUI 

mirus , 

likusiems: žmonai ALDONAI, sūnui EDVARDUI, 
dukrai JŪRATEI ir visiems artimiesiems reiškiame 

giliausia užuojauta -

TORONTO L.N. VYRAI

aplinkui, prisijungia. Salė 
persipildo svečiais; šeimi
ninkės nebuvo pasiruošusios 
tokiai miniai. Oras kvepia 
pušimis-salė išdabinta eglė- 
šakiais- visa stovykla ai - 
suoja pilnu gyvenimo 
džiaugsmu,

Aš priklausau jaunajai 
kartai, kuri Lietuvos nematą 
bet jaučiuosi, lyg būčiau sa
vo nepažįstamoje tėvynėje . 
Tai džiaugsmingas jausmas- 
pajuntu ateities dvelktelėji - 
mą-augančią kartą, kuri gal 
rinksis čia ateityje absoliu
čioj harmonijoj ir laisvėj.

Kaip skrendąs erelis, nu
šautas ore, Anicetas L ūkč

ioję matėme, kaip jo luinas 
išvežamas iš stovyklos.Sie
loje pasijaučia tuštuma ir 

/HSVRĄĮjCL iSs~ 

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Ageney M4. 

1613 Bloor Street Wert • Toronte • Ontario

BresherBaraaskaf INSURANCE AGENCY LTS.

Vitu rblhednude • VALTERIS DR E ŠE RIS 
233-3334 - 231-2881 - 231-8220
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 
EUROPOS MIESTAI

Al’

, arba pavieniui.
Smulkesnių žinitį teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

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

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
1551 Bloor St. W. Visais ke,ioniH reikalais 
TORONTO, Ont. kur Pasau,Yie skambinti:

M6P 1A5 Tel. 533-3531

mūsų ašaros pranyksta pil
kame ryto lietuje. Vėl vienas 
iš mūsų paliko šią žemę, iš
keliavo į Anapilį. Visus pri
spaudžia gedulo slogutisJJar 
VfS atrodo pamatysim jį,be
einant su lazda nuo kalno ta
keliu, išgirsim jo balsą. Bet 
garsiakalbis tyli, lietus liūd
nai krinta miške.

Po kelių dienų prie laužo 
mes vėl grįžtame į kasdie
ninius užsiėmimus. Tik tyli 
daina dabar skamba kitaip, 
negu prieš savaitę. Tada. 
Anicetas Lukošius praneši
nėjo prie laužo su vikingo/ar 
senovės lietuvio/ raguota 
kepure ir peruku. Jis pra
juokindavo ir pakeldavo nuo
taikas. Jis bus ilgai atmena
mas sto vykloje-ne tik jo ar - 
timųjų, bet ir mūsų visų.

Gražūs prisiminimai ir 
padėka už jo įsijungimą į 
stovyklavimą pripildys jo pa
liktą vietą. M. B. B.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— įsikūręs nuosovvose namuose —
X. «• •

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO 

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

kviečia visus Petuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ:
depositus (P.C. A.).........
santaupas......................
kasdienines palūkanas 
už santaupas ................
term, depoz. 1 m............
term, depoz. 3 m............
reg. pensijų fondo........
90 dienų depozitus .....
DARBO valmhDOS

.... 6% IMAME UŽ:
i i V, % nekiln. turto pask............ 171/,%

asmeninės paskolas.........  19%
11 3/4%
1413% Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.

12 % Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.
’ 133/4%
pirmodienieni ois-ketvirtadifcni oi s nuo 10 iki 5 vol.

perk t c <i > r r i oi r. nuo 10 iki 7 vol. šeitadieniois nuo 9 iki 17 vol.

Liepcs—rugp'učic r n. ši ndi e .ii oi s ukdoryto.

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIU FONDE
K

Staiga mirus Hamiltono lietuvių Bendruomenės Val
dybos nariui ir D. L .K. Algirdo Šaulių Kuopos Revizijos 
Komisijos nariui a.a. STASIUI PiLIPAV ČIUr draugai ir 
pažįstami įrašė jį į KANADOS LIETUVIŲ FONDO narius.

Aukojo po $ 2O:Elena ir JonasSteibliai, Adelė Pete- 
raitienė; $15,- Stasys Matulionis; po $£),- Antanas Min- 
gėla,Elvira ir Juozas Bajoraičiai, Marei jonas Juodis, Jo
nas Deveikis; po 5, - Stasė ir Antanas Šunaičiai, Vladas 
Saulis.

Nuoširdi užuojauta artimies eras. Dėkojame-KLF

PADĖKA ------------
Rengdami tradicinę SLA 72 Kuopos gegužinę, skirtą 

įamžinti Lietuvos okupantų-sovietų be kaltės nuteistą prof 
Vytautą SKUODĮ Kanados Lietuvių Fonde, susilaukėme 
gausios paramos.

Reiškiame nuoširdžią padėką prel.dr. Juozui Tada - 
rauskui už paraginimą per pamokslą vykti į gegužinę ir 
už $30 auką. Taip pat dėkojame St.Catharines Pranciš - 
konų Vienuolyno vadovui kun. Juvenaliui Liaubai,OFM,už 
gausią paramą ir raginimą per pamokslą vykti į gegužinę 
Paris,Ont. Dėkojame programos atlikėjams- Hamiltono 
Pensininkų Klubo Dainos Vienetui ir jo vadovui Alfonsui 

Juozapavičiui.
Dėkojame SLA gegužinei aukojusiems t A. ir S. Kensta- 

vičiams iš Hope,BC-$30, A.Firavičiui iš Toronto-$25.
Dėkojame hamiltoniečiams, aukojusiems po $1O: kun.S.Si- 
leikai, G„Melnykui,P. ir S.Ročiams, J.ir E. Mažulai - 
čiams; po $5. -O.Kudžmienei, P. Žuliui; po $1,-K.Zba - 
rauskui. Dėliojame katariniečiams:p.p.Šetkams už $ 1O, 
ir taipgi aukojusiems po $ 1,-J. Žemaičiui, J.Skeivelui, B. 
Gegecktenei. Dėliojame X. V. Matukaičiui iš Canfield už $5 
irX. už $30. Dėliojame Z.Pulianauskui už globojimą Ha
miltono miesto burmistro ir Ponios.

Dėkojame SLA loterijos rėmėjams, pirkusiems už $6 
ir daugiau bilietų: torontiečiams-O.Indrelienei, A.Fįra - 
vičiui ir S.Dabkui; hamiltoniečiams- G.Melnykui,P.Žu - 
liui, J. ir E. MažulaičiamSjP.Navickui, S. Vėgienei, A. ir 

B.Steponavičiams, katariniečiams-A. Laurinavičienei, E, 
ir O.Sakalauskams,O.ir A.Šukiams,R. Norvaišienei, kun.
Juvenaliui Liaubai.OFM, inž.St.Šetkui, J.ir P.Kalainiams, 
Z. Jokūbo niui, P. Gabrėnui, P. Daugi nui, K. Jonus ui, J. Sa - 
rapnickui, J.ir S.Radvilams iš Port Colborne, V.Matukai- 
č.ui iš Canfield, A.Kuzmickui iš Paris. Buvo ir daugiau
rėmėjų, bet pirko bilietus iš atskirų platintojų ir . dėlto 
negalėjome visų sužymėti.

TĖVUI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
savo ilgameti nari Albina URBONĄ ir jo artimuo
sius liūdesio valandoje —

AUŠROS V ARTU PARAPIJOS 
CHORAS MONTREALYJE

Dėkojame SLA loterijos bilietų platintojams : O.Ind- 
relienei iš Toronto, A.Kuzmickui ir A.Padolskiui iš Pa- 
ris,Ont. ,O. Lauryk š Brantford, S. Matukaitienei iš Can- 
field, J.Šarapnickui iš St.Catharines, Z.Pulianauskui, B. 
Pakalniškiui, 1. Varnui, V. Bagdonui, G. Melnykui, P. Žuliui 
ir J.Deksniui iš Hamiltono.

Dėliojame daiktinei loterijai aukojusiems vertingus 
laimikius: katariniečiams- K.ir J.Dervaičiams,D.Daugi
nienei, E. ir O.Sakalauskams, J.Šarapnickui; iš Canfield- 
S. Matukaitienei;iš Brantford-O.Laurykui; iš Par s,Ont.- 
Clara Farr ir A.Padolskiui; ha milto aiškiams - Z.Elvi - 
kienei ir V. Bagdonui. z

Dėliojame'daiktinės loterijos platinto j a ms~- M. Boru - 
sienei, K.Dervaitienei,P.Krivinskienei ir O .Širvinskie - 
nei. Padėka už loterijos pravedimą M.Borusienei ir K. 
Mikšiui.

Dėliojame šeimininkėms už maisto paruošimą ir da - 
lies maisto paaukojimą:A.Deksnienei,R.Pakalniškienei,
E. Bajoraitienei iš Hamiltono ir S. Matukaitienei iš Can- 
field, Ont.,O. B.Pakalniškiui už maistui bilietų pardavi
nėjimą. Taipogi dėliojame visiems svečiams už gausų dar 
lyvavimą ir medžiaginę paramą, «

Už moralinę paramą dėkojame ypač lietuviškai spau
dai - "Tėviškės Žiburiams”, "Nepriklausomai Lietuvai " 
ir "Naujienoms", skelbusiai informacijas apie minėtąjį 
renginį. Padėka ir pamiltono lietuviškai radijo valandė
lei, skelbusiai apie SLA gegužinės ruošą.

KUOPOS VALDYBA

PAGERBTI MIRUSIEJI TAUTOS FONDE

TAUTOS FONDUI'aukojo a.a. Stasio PTLJPAVIČ AUS 
atminimui po $ 25, - Sofija ir Stasys Rakščiai; po $20, - 
Jurgis P aukštys. Augu st ė ir Alfonsas Patamsiai; po $1O,- 
Bronė ir Bronius Venslovai, V.Grikietis,Stasys Senkus, 
Jonas Rąmikaitis, Marija ir Antanas Garkūnai,Stasė ir 
Povilas Kanopos.

Hamiltono Apylinkės Tautos Fondo Atstovybė širdin - 
gai dėkoja visiems aukotojams.

Dalis SLA 72-os Kuopos dalyvių gegužinėje, A.Padolskio 
Sodyboje.

'Igametis Šv.Kazimiero parapijos klebonas dr.Feliksas Jucevičius išleistuvėse

Maironis

VASAROS NAKTYS

š kairės: J.Šarapnickas, SLA 72-os Kuopos p-kas,W .
Powell, Hamiltono miesto meras, E. Rukšėnaitė, Mrs. Po įv

eli, RomaSavokaitytė-Vass. Nuotr: M.Bo rus ie n ė

VERTINA SLA 72-os 
KUOPOS VEIKLĄ

Šiame savaitraštyje jau 
buvo rašyta apie SLA 72-os 
Kuopos geguži nės suruo ši mą 
ir prof.Vyt.SKUODŽIO, so
vietų okupuotos Lietuvos poj
ūtinio kalinio vardo Įamži
nimą Kanados Lietuvių Fon
de.

A.ir B.STEPONAVIČIAI 
iš HamiItono, nuo latiniai SLA 
72-os Kuopos veiklos rėmė
jai, dėl išvykos atostogų 
į šiaurinę Ontario provinci
ją, negalėdami šiais metais

dalyvauti SLA gegužinėje , 
vėliau įteikė Kuopos veiklai 
paremti $ 50.

SL A 72-ros Kuopos Valdy
ba už tokią stambią auką 
gerbiamiems A.ir B.Stepo - 
navičiams reiškia nuoširdžią 
padėką.

Jūsų auka yra labai verti
nama ir paskatinimas ir ki - 
tais metais ruošti demons - 
tratyvinę gegužinę ir vėl į- 
amžinti Kanados Lietuvių 
Fonde vieną sovietų oku
puotos Lietuvos politinį ka - 
linį. J.Š ar ap ni ckas

Naktis graži, rami, vaizdi ;
Toli juokavimus girdi .
Ir dainas ilgesy pradėtas .
Malonu vienkart ir graudu;
Į tolį eitum vienu - du’...
Naktis graži, dangus žvaigždėtas.

Mėnulis šviečia. Pradalgitj 
Pakvipo šienas. Už rugių 
Griežlė begriežia kanapėta. 
Ant kalno snaudžia pušynai ; 
Kapuos sapnuoja milžinai ’...

Naktis graži, rami, žva gždėta.

Mėnulis šviečia. Nuo arklių 
Juodi šešėliai iš šalių 
Į kraštą lydi užžavėtą, 
Tenai, tenai, kur pušynai , 
Kur ilsis bočiai- milžinai . 
Naktis graži, rami, žvaigždėta.

« Susižiedavo dvi jaunos po
ros gintarlečių: Rima JUR
KUTĖ su Rimu PIEČAIČIU 
ir Asta KLIČIUTĖ su Linu 
STAŠKEVIČIUM. Džiugi ži
nia.:

« KLM D-jos Montrealio Sk. 
iniciatyva į Montrealį atvyks 
mus. A.ir R. BANKAI iš To
ronto koncertinei programai, 
kuri įvyks vėliau šį rudenį. ■

« MrKALAJŪNAS Antanas iš 
Santa Monica, CaL, lankėsi 
Monfrealyje verslo reikalais. 
Apsistojo Petro Šukio šeimo
je. Jis buvo ilgesnį laiką gy
venęs Montrealyje.Pramatęs 
geresnes galimybes,persikė
lė į Kaliforniją, kur verčiasi

o Kun.Stasys ŠILEIKA su- daugiabučių ir kitokio turto 
sipažino su Šv. Kazimiero pirkimu-pardavimu, stambi©- 
parapijos parapijiečiais ir mis apyvartomis. Atsilanky- 
pradėjo eiti savo pareigas. I mo proga Įteikė "NL" $50 .

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto iki II vai,vakaro.

e VISU RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
9 SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
8 PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
» PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

i L i et:' vi artis speciali nuolaida J 
Atidaryta šeštadieniai s) ’

; 766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

$ 1.50 kelnes 
pristatant
ir atsiimant

■O

Hour
Service 

365-7146 
NETTOYEURS CLEANERS 

365*7146 
7661-A CINTBALf 

365*1143 
4I5-N« nt. LauUa 

766-2667 
nUAUMO

1982.IX. 23 f ■ I

GUY «
RICHARD
ROOFER—COIIVRKVR 

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD » 
kuris j au seniai lietuviams patarnauja. Darboj ati j ek o sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Nomiį stogo dengimui ar taisymui Skambinkite:

364-1470

Coiįvertures d<* tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges____________ LaSalle

Qua

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

Tek 845 -2912 EMBASSY FUR

FUNERAL HOME

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

7 psi.

7

7



KANADOS LIETUVIU DIENOS MONTREALYJE

SPALIO 9 - ID - 11

r

TARPTAUTINE MENO IR 
TAIKOMOSIOS DAILĖS 
paroda vyks Place Bona
venture, spalio 1-11 d. d. 
Montreal!© "Vaivorykštė" 
yra pakviesta salyvauti su 
savo rodiniais:juostomis, 
kraičio skrynelėmis, ver
bomis, lėlėmis ir tauti
nių prijuosčių rinkiniu.

Spalio 5 d. nuo 12-10 
vai. vakaro A. Kuncevi - 
čienė ir D. Staskevičienė 
demonstruos juostų ir go
belenų audimą.

Kadangi tuo laiku vyks 
"Lietuvių Dienos", tai bū — 
tų puiki proga aplankyti 
ir tą parodą, kuri atro
dys, ka ip maža kelio nė po 
visą pasaulį. Parodos ad
resas: C.P. 1136 Place 
Bonaventure, 52 rue Edi
son, Montreal, P.Q.

LIETUVIU DIENU. PROGRAMA

DAILĖS PARODA - SPALIO 8 d. 7 vai.v.
Aušros Vartų, Parapijos salėje 

POEZIJOS VAKARAS - SPALIO 8 d. , 8 vai. v.
Aušros Vartų, parapijos salėje 

DIDYSIS BALIUS- SPALIO 9 d. , 7 vai. v.
Andre Laurendau mokyklos šaleje 

KONCERTAS - SPALIO lO d. , 4 vai. p.p.
Ahdre Laurendau saleje 

ATSISVEIKINIMO VAKARAS- SPAL10 10 d. 7 vai.v. 
šv. Kazimiero parapijos salėje 

PAMALDOS KATALIKAMS -SPALIO^ 10 d. 1 vai. p.p. 
šv. Kazimiero bažnyčioje

PAMALDOS EVANGELIKAMS -^SPALIO 10 d. 12.30 p.p 
Šv. Jono bažnyčioje

UTAS M0NTREAU0 LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

DUODA PASKOLAS:MOKA UZ:

Term. indeiius 1 m........
Cėrtifikatus..................
Spec. Taupom, s-tas. 
Taupymo s—tas ..........
su apdrguda iki $2.000
Trumpalaikius indėliusl2.5-13% 
už $ 20,000 ir daugiau 
Čekių s-tas .............. ..

13.5%
14. %
13 %
11 %

/o

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS, 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

• Į L ietuvių Tautodailės Tns- > 
tituto metinį suvažiavimą 
Kingstone,Ont., dail.A.irA. 
Tamošaičių Sodyboje iš mū- 
sų padangės buvo nuvykusios 
"Vaivorykštės” grupės narės: 
Genė MONTVILIENĖ, Anta
nina KUNCEV ČrENĖ, Danutė 
STAŠKEV ČIENĖ ir Elena 
KERBELIENĖ.

Jas vežė ir globojo kelionė
je Vincas Kačergius.
e BULOTAI Vilija ir Rytis 
rugsėjo 9 d. susilaukė sūnaus 
Mariaus, broliuko Daliui.

Sveikiname;

©KANADOS LIETUVIŲ DIE
NŲ LEIDINYS jau atiduotas 
į spaustuvę ir visi galės ji 
jsigyti.

PRAŠOME REGISTRUOTI VAIKUS 
KYKLA JAU DABAR! Kreipkitės 
Monika/jonyniene*, Tel.: 489-2106. SUTEIKITE SAVO 
VAIKAMS PROGĄ, GERAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO 
PRIEŠPIETI SUSIDRAUGAUTI SU LIETUVI AIS , PA
GERINTI LIETUVIŲ KALBĄ- 

1465 De Seve

jo darbus matysime LD parodoje

Didelis

Į LIETUVIŠKĄ M0- 
i* Mokyklos Vedėja*

Atsisveikma Montrealio skautės ir skautai-iki kitų metų "Baltijos"stovykloje 
Nuotr: J. P i e č a i č

XXVII KANADOS lltTIMIĮ DIENOS 
MutrAal 1982

Pirm- Antr. Tree. 9 - 3 ----- -

Ketvirtadieniais 12 - 8 6 - 8

Penktadieniais 12 - 6 12 - 6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

loiku s o u g o j ' mo s 
r e mo d e ii u o i u

perduodu Į

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC
SUITE įOOA H3A 2G6 TĖL 288-9646

Member

Foto M. L. S.

S 1ST EM A

D. N. BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

Bus: 4 82-34 60
Kės. 767 — 4690

DANPAR REALTIES CORP.

OR. J.MALIŠKA
BANTU. GYDYTOJAS 

14 4 0 
Suit e 
Tel :
Namu*:

St. Catharine W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235

4 88-85 2 8

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTi; GYDYTOJ A 

14 10 G U J St.
Suite 11 — 12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Namu,: 737-9681

© NAKVYNĖS - INFORMACTJJS CENTRAS
Prašome visų, atvykstant į Montreal}, sustoti INFOR

MACIJOS CENTRE ir PASIIMTI INFORMACIJOS LAPUS 
su visų įvykių-renginių žemėlapiais.

P > nie

tu

rn. p - m.

m iki 10
iki 9:30 p . m.

i k i 9 ; 30
PRI STATYM AS

> LaSalle, P. Q* 
36 5—0 50 5

B. C. L.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

• Dome E. Suite 50d
Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8 -9 5 34

M. CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE

3 r y t a kasdien nuo 9
Šeštadieniais: nuo 9 o, 
Sekmadieniais : nuo 10 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Cent 
366-/742

Dr. A. S. POPIERA5TIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sh e r b r o o k St.' 
Suite 215, Montreal , P Q. Tel. 9 3 1-40 24

ADVOKATAS P 
t,

K)

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

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

ADVOKATAS U]
VICTOR E. RUČINSKAS |

B. En s . , M . En g . L. L. B. , B. C- L. 0

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2-nd Ave. ) , Que. H4G1E6 p 
Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245 S

notaras

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

Tel : ( 5 14) 87 1- 1430.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Data ai ne, II e Perrot , Que, H7V5V6 

Res. Te 1 : 453-9 14 2

8 psl

INFORMACIJOS CENTRAS randasi MOTEL”AUBĖRGE 
BELVEDERE JNN" , 7250 Saint-Jaques Quest, Montreal, 
H4B 1T4 /5Z4/ 481-8121. Čia apsistoja.ir dauguma chorų 
ir šokių vienetai. Visi kiti, norintieji čia apsistoti moka 
už 1 asmenį kambaryje-$35, - ; už 4 žmones kambaryje- 
$44.

Kas nori apsistoti miesto centro- siūlome J'SHERAT- 
TON MOUNT-ROYAL” hotel}, 1455 Peel Montreal, H3A- 
1T5 /514/ 842-7777. Kainos nuo $ 48-$78/be mašinai pa
sistatymo privilegijų/; arba "RAMADA INN", 1005 Guy 
str., Mo nt real, H 3 H 3E1 /514/ 866-4611. Kai tins - $50 - 
$76p/su mašinos pasistatymuz.

• XXVII- jų LIETUVIŲ DIENŲ POEZIJOS VAKARO tema 
yra ŽEMĖS poetų paminėjimas. Vakaro rengėjų komite
tas- Dr,Ilona GRĄŽYTĖ-MAZTLIAUSKIENĖ, Vytautas 
JONYNAS, dr.Henrikas NAGYS ir Arūnas STAŠKEVIČIUS 
- nustatė šią programą^ bus skaitomos ištraukos iš dr. 

Juozo GIRNIAUS įvado ŽEMĖS rinkiniui. Taip pat busdr.
Girniaus žodis paminėti mirusius žemininkus - Juozą 
KĖKŠTĄ ir Vytautą MAČERNĮ.

Poetai Kazys BRADŲNAS ir Henrikas NAGYS skai- 
. tys savo poeziją iš ŽEMĖS laikotarpio. Jie su Rasa LU- 
KOŠEVIČIŪTE skaitys ir Alfonso NYKOS-NIIJŪNO , 
jau mirusiųjų žemininkų poeziją.

POEZIJOS VAKARAS įvyks SPALIO 8 d 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

Įėjimo kaina - $5,- ir poezijos vakarui ir meno pa
rodos atidarymui, kuris įvyks 7 v. v.toje pačioje salėje .

Vakaro pabaigoje bus vyno ir sūrio vaišės.

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

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

VINCAS PIEČAITIS
Nek ilnp jam j-Turto Patarnavimas Montrealyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

Age n t_ū_r_ą__v e _įkj_a__n_ų_o _Į_9jl5_gĮ,_

MONTREAL ENTERPRISES Regi
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 Komą 376 - 378 1

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVY M 

ADAMONIS INSURANCE AgENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. 0.

LOTS FOR SALE
S 100.00 SPECIAL 

Wooded lots, 5000 sq. ft. 

( 50 x 100 ), near lakes.

Call : 656-5126

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medžioga.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

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

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

RENKU

MIC

GURECKAS 
MENAGER

LEONAS
SALES

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

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU 
Menager’iu Leo GURECKAS

GM

mat Montreal west automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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