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SAVAITINIAI
ARŠĖJA SAVITARPIO KOVOS

Rugpjūčio 26 d. ,kaip pra - 
nešama iš Nicaraguos, vyko 
aršūs susirėmimai tarp vy
riausybės karių ir sukilėlių. 
Žuvo 81 sukilėlis ir 1O ka
rių.

Pusei EI Salvadoro bu - 
vo nutrauktas elektros tieki
mas. Sabotažu įtariami Sal
vadoro kairieji.

Specialus prez. Reagan'o 
pasiuntinys Richard Stone 
išvyko Į Centrinę Ameriką, 
kur dės pastangas pagreitinti 
derybas ir susitarimus EI 
Salvadoro vyriausybės su 
kairiųjų sukilėliais.

Guatemalos sukilėliai pa
skelbė. kad nori paskleisti 
komunikatą Centrinės Ame
rikos laikraščiuose siūlyda
mi už tai paleisti jų pagrob
tą birželio 29 d. buvusio 
prez.E.Rios Montt seserį.

URUGVAJUS NEPATENKINTAS 
KARINIU REŽIMU

Iš Montevideo pranešama, 
kad švenčiant jų valstybės 
158-tąsias nepriklausomybės 
metines, buvo triukšmingai 
protestuojarrta prieš karinį 
rėžimą. Montevideo virš 1 m. 
gyventojų užgesino visas 
šviesas ir barškino 15 min. 
puodus bei kitus indus tai
kingai protestuodami prieš 
karinį režimą.

Policija ir kariuomenė bu
vo paisruošusi budėti. Suim
ti 5 asmenys, kurie mojavo 
pravažiuojančiai ir signali - 
zuojančiai automobilių vilks
tinei!

Du katalikų kunigai pas - 
kelbė 2-jų savaičių ba - 
do streiką,prisidėdami prie 
demokratinio režimo reika
lavimų.

Rugpjūčio 24 d. poli
cija buvo suėmusi apie 500 
asmenų iš minios, kuri buvo 
spontaniškai susirinkusi 
prie namų, kuriuose buvo 
streikuojantys kunigai.
FILIPINŲ MARKO VYRIAUSYBĖ 
KALTINAMA AQUINO 
NUŽUDYMU

Buvęs Filipinų vyriausybės 
senatorius buvo nužudytas 
šūviu j pakaušį Manilos ae - 
rodrome.vos sugrįžus sava
noriškai iš 3 m.egzilės JAV. 
Įvykio metu, jis buvo apsup - 
tas vyriausybės saugumo 
tkrnautojų. Šalia jo rastas ir 
lavonas, spėjama, jį nušovu - 
šio asmens. Tapatybė dai 
neišaiškinta.

Įvykis sukėlė didelį nera
mumą gyventojų tarpe. Pir
mą kartą demonstravo mi
nios studentų ir šimtatūks - 
tantinės minios atvyko prie 
karsto atsisveikinti ir pa
gerbti nužudytąjį senatorių.

Aquino sugrįžo Į Filipinus, 
norėdamas pasiūlyti Marco 
naują demokratinį planą ,

ĮVYKIAI
nors už savo opoziciją buvo 
nubaustas ir privačiai, grįž 
tant namo, išreiškė rūpestį , 
kad jam gręsia pavojus

RASTAS NEGYVAS 
SOVIETŲ SMUIKININKAS

Sovietų Radijo ir Televi
zijos Simfoninis Orkestras 
gastroliuoja po Ispaniją. Iš 
Madrido pranešama, kad Gi- 
jon mieste pasibagus kon
certe šios grupės smuiki - 
ninkas ir vadovas Boris 
Korsakov'as rastas savo 
viešbučio kambaryje pasiko
ręs ant kelnių diržo.

Vietinis laikraštis užsi
minė, kad jis esą prašęs po
litinio prieglobsčio Barce- 
lonoje,bet policija tos ži - 
nios nepatvirtina.

Sovietų Ambasada, kaip 
paprastai, nekomentuoja.

Trijų savaičių gastrolės 
nebus nutrauktos'.

PIRMASIS JUODOSIOS 
RASĖS ASTRONAUTAS 
SKRIS I ERDVES

Rugpjūčio 30 d. , JAV erd
vėlaivis CHALLENGER su 5 
astronautų įgula jau trečią 
kartą pakilo Į orbitą, šešių 
parų kelionei. Pirmą kartą 
skris juodosios rasės atsto
vas astronautas Guion Blu
ford. "Challenger" paleido 
pirmą komunikacijos sateli
tą Indijai.

Taip pat bus daromi ban
dymai, kurie tikimas i, duos 
galimybę lengviau kontro
liuoti diabeto ligą.
BEIRUTE VĖL UŽSILIEPSNOJO 

SAVITARPIO KOVOS
Atsinaujinus neramumams 

Beirute ir kilus Įvairių frak
cijų susišaudymams, žuvo 
5 Taikos Korpuso kariai- 2 
JAV-bių marinai ir 3 Pran
cūzijos kariai, 31 lebanietis . 
Taip pat nemažas skaičius 
civilių. Iš viso daugiatauti- 
niame Taikos Korpuse-yra 
apie 6.000 karių.

ATSISTATYDINO IZRAELIO 
MIN. PIRM. BEGIN’AS

Min.p-kas Menachem Be - 
gin'as atsistatydino iš savo 
pareigų. Didėjanti ekonominė 
krizė, dar vis negerėjanti 
Lebanono situacija, jo paties 
menkėjanti sveikata paskati
no atsistatydinti. Jis papras - 
tai pasakė, kad nebeturįs 
daugiau jėgų. Kas bus jo įpė 
dinis- dar nepaaiškėjo.

TRUDEAU GRAIKIJOJE
Kanados min.p-kas Tru

deau buvo susitikęs savo 2- 
jų dienų oficialiame vizite 
Atėnuose Graikijos prezi
dentą Karamanlis. Su juo 
diskutavo kanadiečių taikos 
korpuso Kipro saloje ati
traukimą po 19 metų tarny - 
bos.

Su Graikijos min.p-ku Pa
pandreou diskutavo Įvairias 
Europos saugumo problemas, 
bet ne Kipros salos reikalus.

Sužinojęs, kad Brian Mul
roney laimėjo Nova Scotia 
balsavimuose didelę daugu
mą ir pateks Į Parlamentą, 
jį pasveikino .
SOVIFTAI VYKDĖ SATELHŲ 
NAIKINTUVŲ BANDYMUS.

Vakarų Vokietijos dien
raštis " Frankfurter Allge- 
meine" paskelbė,kad sovie
tai praeitą vasarą vykdė 
virš Bavarijos satelitų nai
kintuvų bandymus plataus 
masto manevrų metu. Buvo 
naudojamos ir raketų grupės.

Satelitų naikintuvas buvo 
pasiųstas į taikinį-satelitą 
žemės orbitoje. Bandymas 
vyko virš Muencheno apylin
kės, o satelitų naikintuvas 
buvo aktyvuotas virš žemu - 
tinės Bavarijos. Nors ban
dymas ne visiškai pavyko , 
anot laikraščio, bet taiki
nys satelitas buvo numuštas.

Šis. bandymas buvo skirtas 
sunaikinti Vakarų oro sateli
tams už Sovietų Sąjungos te
ritorijos. Sovietai tai gali 
padaryti. /Kiek protestų iš
girstume, jeigu Vakarai to
kius bandymus darytų? Kiek 
jau girdime dar tik dėl pla
nuojamų bandymų.. ./.

Paskutiniu metu Sov. Są
jungos prez. Andropov'as 
pareiškė JAV senatoriams , 
besilankantiems Maskvoje 
rugpjūčio 18, kad Maskva 
imsis nauos iniciatyvos už
drausti vartoti erdvių gink
lus.

Minimas laikraštis tvirti
na,kad vienintelė Sov, Sąjun
ga turinti satelitų naikintu - 
vus.

KAIP INFORMUOJA MOKINIUS
Montrealio prancūzų mo

kykloms netrukus bus išda
linti 2-jų rūšių lankstinukai , 
Juose bus kalbama apie et
nines grupes, pirmoje vieto
je - "Les anglais". Po to 
seks informaciniai lapeliai 
apie kitas etnines grupes- 
graikus, olandus, lotynų- 
amerikiečius, rusus ir ita - 
lūs./Kodėl rusus?Juk jų imi
grantus galima ant pirštų 
suskaičiuoti. Ukrainiečiai - 
kas kita./.

Lankstinukus leidžia 
Montrealio Salos Mokyklų 
Taryba, pagal Kanados 
Krikščionių ir Žydų Tarybos 
projektą.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad eksperimentas būtų ver
tingas. Tačiau- pradedant 
nuo anglų, jau yra keletas 
netikslumų. Pirmiausia-ang- 
lai nėra tik paprastų imi - 
grantų"etninė"grupė,o viena 
Kanados valstybės kūrimo/ 
iš dalies ir Quebec'o provin- 
cijos/pionierė ir svarbiau - 
šioji dauguma krašte.

Ekonominės egzistencijos 
pagrindą padėjo ir išlaikė 
Quebec'e anglai. Taip pat Į- 
steigė nemažesnės svarbos,

tarptautinės reputacijos 
mokslo ir meno Įstaigų.

Toliau tvirtinama, kad 
anglai nebuvo susidomėję 
Quebec’© prov. parlamen - 
tiniu gyvenimu, miestų s a - 
vivaldybių ir socialinio ap
tarnavimo srityse./Tad, gal 
ir nebuvo taip labai užgožę 
frankofonų, kaip hiperbo - 
liuojama PQ partijos?/.Yra 
žinoma, kad Quebec’o Par - 
lamente angliškai kalban
tiems kandidatams, Įvairių 
ministerių pirmininkų per 
dešimtmečius buvo numaty - 
tas labai mažas skaičius . 
Valstybinių įstaigų tarnau
tojams ne prancūzams nu
matyta mažiau negu 1% vietų.

Lapeliuose informuojama, 
kaip naujieji imigrantai pra
eityje ir dabar-glaudėsi prie 
anglų sektoriaus ir siuntė 
savo vaikus į anglų mokyk- 
las"dėl ekonominių priežas
čių ir kad nekatalikai buvo 
nepriimami į prancūzų kata
likų mokyklas".

Imigracijos pradžioje 
prancūzų mokyklos nenorėjo 
priimti kitataučių katalikų, 
nes jie nemokėjo pakankamai 
ar ir visai ne- prancūziškai. 
Tad patys mokytojai nesirū
pino platesniu mastu priimti 
kitataučius Į savo mokyklas, 
o atvirkščiai- vengė.

Iš tokios dalinamos "in- 
formacijos"/kažin kodėl jos 
prireikė dabar ir tokia 
ne pilnos tiesos forma/,at
rodo, tikimasi Bill 1O1 pa - 
teisinimo ir jo pratęsimo.

A r taip manoma vykdyti ir 
toliau kraštutinį fanatizmą, 
kuris deja, garbės nedaro ir 
neatneša naudos. Juk pran
cūzai kvebekiečiai turi kuo 
ir užtarnautai pasididžiuoti . 
Kodėl tad dar vis sutinkama 
su tokiais nevykusiais"žai- 
dimais"?

VISI KANADOS SVEČIAI 
TURĖS IDENTIFIKACIJOS 
KORTELES

Norint sustabdyti nelega
lią imigraciją, visi Kanados 
svečiai, Įskaitant JAV-bių 
piliečius, privalės turėti į- 
dentifikacijos kortelę.

Nuo 1 rugsėjo visi svečiai 
ir sugrįžtantieji iš užsienio 
kanadiečiai turės užpildyti 
formas prieš pereinant mui
tinę.

Nekanadiečiai bus identi - 
fikuoti ir turės pasakyti, kur 
jie bus apsistoję. Svečių su 
teiktos žinios bus kompiute - 
rių pagalba sužymėtos ir iš
duota kišeninė identifikaci - 
jos kortelė. Ją gražins sve - 
čiui atgal išvykstant.

Negražrinta kortelė Įspės, 
kad asmuo neišvyko, ir imi
gracijos įstaiga jo ieškos.

Tai būtų 2-jų mėnesių 
bandymas, suteikiąs kokią 
nors pradžią surasti nelega
liai liekančius čia.

Federalinės vyriausybės 
duomenys rodo, kad apie 50 
tūkstančių nelegalių imi
grantų randasi Kanadoje.

"POSEV” APIE MAISTO TRŪKUMĄ. LIETUVOJE
Rusų kalba leidžiama žurnalas Vakarų Vokietijoje 

"Posev" skelbia, kad Lietuvoje pagaminama daugiau J 
mėsos ir pieno pagal gyventojų skaičių, negu bet kurio
je kitoje vadinamoje sovietinėje respublikoje. Tačiau 
per paskutinius kelerius metus Lietuvos gyventojus vis 
blogiau aprūpina maistu. Žurnale rašoma, kad Vilniaus 
maisto parduotuvėse vienam asmeniui parduodama ne
daugiau 200 gr. sviesto, o mėsa-pagal vietos termino
logiją- tapo "deficitine preke".

Maisto trūkumas jaučiamas todėl, kad nepaprastai 
didelius kiekius maisto okup. Lietuvai tenka pristatyti 
Maskvai. /Lyg netoli Maskvos nebūtų ūkių, nebūtų "dar
bo žmonių", nebūtų ir toliau Rusijoje derlingos žemės/.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTAS ŠAUKIA 
VISUOTINĮ METINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ dail.A.frA. 
TAMOŠAIČIŲ SODYBOJE, š.m. RUGSĖJO mėn.24 d. 
Pradžia 12 vai. - vidudienį R. R. 2, KINGSTON,Ont.

PRANEŠA PLB

PLB 9-uoju nariu ex officio yra Gintaras GRUŠAS, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo S-gos pirmininkas. Reikalų vedėja ir 
toliau liūs Danutė KARZONIENĖ.

Kadangi valdybos nariai gyvenageografiškai išsiskirs
tę, nutarta valdybos veiklą šiek tiek decentralizuoti, kiek
vienam valdybos nariui patikint atskirą darbo sritį. Kiek
vienai sričiai bus sudaryta komisija, kuriai vadovaus ati - 
tinkamas valdybos narys, Komisijos sudėtin kviečiami ki
ti valdybos nariai, o taip pat asmenys iš šalies. Tvirti — 
nant bei tikrinant valdybai, komisijos savarankiškai pla
nuos joms priklausančias užduotis.

Pasiskirsčiusi pareigomis, naujoji valdyba šioms parei
goms perimti susirinko bendro posėdžio su senosios val
dybos nariais, kurie pasidalino mintimis apie savo atliktus 
darbus ir naujajai valdybai paliko nemaža naudingų pata- 
rimų. Atsisveikinant su senosios valdybos nariais, kiek
vienam Įteikta žymuo kaip įvertinimas už gerai eitas pa
reigas.

Bendrajam posėdžiui pasibaigus, naujoji vaidyba pasili
ko aptarti tolimesnius su jos veikla susijusius klausimus.

• "Pasaulio Lietuvio" redaktoriaus pareigas ir toliau eiti 
pakviestas dabartinis jo redaktorius Bronius NAINYS. Taip 
pat savo pareigas tęsti pakviesti dabartiniai žurnalo admi
nistratoriai Danutė ir Romas KRONAI.
• Lituanistikos Katedros Illinois universitete atžvilgiu iš
siaiškintas bendradarbiavimo su JAV LB krašto valdyba 
pagrindas. Kaip sutartį su universitetu pasirašiusioji ša
lis, PLB valdybos Įsteigtas ir nuo mokesčio atleistas or
ganas vardu PLB fundacija (Lithuanian World Community 
Foundation) ir toliau lieka teisiškai atsakingas už katedros, 
steigimo realizavimą. Tačiau JAV LB krašto vaidybos nar 
rių pasiūlytu ir PLB seimo priimtu nutarimu, ligšiolinė 
padėtis pasikeitė ta prasme, kad JAV LB krašto valdybos 
žinion perkelta katedrai reikalingų lėšų telkimo funkcija. 
Konstatuota, jog šią funkciją JAV LB krašto valdyba jau 
pradėjo atlikinėti,paskirdama anksčiau sudarytam , lėšų 
telkimo komitetui vadovauti savo valdybos narį. JAV Švie
timo tarybos pirm. Joną KAVALIŪNĄ.

Komiteto atstovas M.DRUNGA posėdyje pranešė, jog ko
mitetas yra priėmęs bei pradėjęs vykdyti realistišką dar
bo planą pirmajai 200, 000 dol. įmokai šį rudenį sutelkti . 
Tačiau Šis darbas neapsieis be koncentruotų ir skubių pa
stangų, prie kurių ir PLB valdyba įsipareigojo pilnai pri
sidėti.

Pritarta taippat ir Lituanistikos tyrimo ir studijų cent
ro Chicagoje steigimui. Pagal to centro įstatus į jo direk
torių tarybą kviečiamas ir PLB atstovas, kuriuo paskirtas 
ir sutiko būti dr. Antanas RAZMA.

• Vykdant seime PLB pirm. V. KAMANTO ir VLIK o pirm, 
dr. K. BOBELIO pasirašyto pareiškimo įsipareigojimą, nu
tarta PLB valdybos visuomeninių reikalų vicepirmininkui 
ir jo sudarysimai valdybos visuomeninių reikalų komisijai 
pavesti suformuluoti gaires pasitarimams suVLIKu ir nu
matyti 3 PLB atstovus tiems pasitarimams pradėti. Komi
sijos pasiūlytas gaires ir atstovus tvirtins PLB valdyba sa
vo ateinančiame posėdyje spalio 1 dieną.

PL BENDRUOMENĖS VALDYBOS SPAUDOS 
IR INFORMACIJOS KOMISIJA
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iš anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Maskva Tęsia Savo Kova, 
su Neatsakingais Pareigūnais ir

Korupcija
/PARUOŠĖ L. J/

A. F. P. agetūros pranešimu, Sovietų komunistų par
tija tęsia savo smarkią ofenzyvą, kad grąžintų susiklau - 
symą savo pačios gretose ir geriau pasikaustytų mūšiui 
su jos vadovaujamos visuomenės chroniškom socialinėm 
ligomis : su atsakingumo stoka, nedrausmingumu, netu- 
rėjimu kompeticijos, korupcija. Tuos reiškinius konsta
tuoja visi užsienio stebėtojai.

Toji ofenzyva padvigubėjo ir Įgavo ypatingo intensy - 
vumo po "ideologinio" kompartijos plenumo, kuris Įvyko 
birželio mėnesĮ ir kurio Įkvėpėju esąs ne kas kitas, kaip 
pats Andropov'as, pasak patikimų sovietinių šaltinių. Po 
ilgametės visokiausios "kritikos", atėjęs laikas, kad pati 
partija atliktų savo autokritiką, apimančią visas tarnybi
nes pakopas, ir kad ji pasidarytų savo išvadas. "Ši ak - 
cija yra, be jokios abejonės, pati protingiausia iš visų , 
kurios buvo mėgintos paskutinųjų 3O-ties metų būvyje" - 
samprotauja vienas partijos pareigūnas.

Iš tiesų, nepraeina nė dienos, kad spauda neiškeltų 
partijos veiklos trūkumų, remdamasi konkrečiais pavyz
džiais, pastebėtais Įvairiose respublikose, įvairiuose ra
jonuose ar miestuose.

Po Saratovo/pietinėj Rusijoj, kur neseniai įvyko 
rimta geležinkelio nelaimė/ obkomo , ir po Moldavijos , 
Ukrainos ir Latvijos respublikų, dabar atėjo eilė Estijai, 
kurios vadovaujamieji asmenys atsidūrė tardomųjų kė - 
dės e.

Ten neseniai Įvykusiame partijos plenumo suvažiavi
me pirmasis sekretorius Kari Vaino užsipuolė kaip rei
kiant, pasak spaudos... , vietinius partijos sekretorius 
ir Politbiuro narius, kaltinadamas juos, kad jie neboję 
partijos nutarimų. Pasak šio vado, didelis skaičius res - 
publikos kadrų tarpe yra nemokšos administratoriai ir 
murdosi "formalizme". Jaunosios kartos auklėjimas e- 
sąs nepatenkinamas, socialogai atitrūkę nuo kasdieni - 
nio gyvenimo tikrovės, spaudos-radio-televizijos darbe 
pastebima stoka gylio daromose analizėse, darbininkai 
laikomi nuošaliai nuo gamybos organizavimo problemų , 
ir visiškai nepaisoma konkrečių liaudies poreikių. Už vi
sa tai, teigia jis, esanti atsakinga pati partija.

Spauda iki šiol nepranešė kokių bus griebiamasi sank
cijų šioje respublikoje. Patikimuose sluogsniuose tačiau 
tvirtinama, kad Estijai nebus daroma išimčių. Partija , 
tvirtinama, nesiterlens "smulkmenose". Yra nuspręsta 
"smogti", net viršūnėse, jei to prireiktų, "idant pašali - 
nūs iš savo eilių visus tuos, kurie nepajėgūs atlikti savo 
užduočių.

Kaipo įrodymas, cituojamas Atommach Afera /tai a- 
tominių reaktorių Įmonė Volgodanske/, kuriai iškilus, 
žmonės tvirtina, atleido iš opareigų už nekompetetingu - 
mą patį vice-premjerą Ignatijų Novikov'ą, nors jis buvo 
vadovavęs ištisus 20 metų Statybos Valstybiniam Komite
tui.

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

DAR APIE KATEDRA^
IR JOS PROGRAMĄ

Kaip rašo TŽ (Nr. 30-31,8Ą 
savo vedamajame "Abejonės 
ties Katedra", atrodo, kad ji 
prilygsta negimusiam kūdi - 
kiui. Vos užuomazgos padė
tyje, t. y. po pasirašymo su - 
tarties su Ilinojaus universi
tetu Čikagoje, bandoma ją 
abortuoti.

Kūdikio gimimui reikalin
gi du dalykai — fiziškas kū
nas ir moralinė dvasia. At
rodo, kad minėtoji katedra 
neturi nei kūno (finansų) nei 
dvasios (spiritus movens). 
Netenka abejoti pirmu atve
ju, nes visuomenė yra iur— 
2 psl.

tinga ir gausi, bet Kas duos 
tai katedrai dvasią — Įkvė
pimą, jei nėra deivės Tėvy
nės GEMALĖS ŠVENTOS , 
nes tik "amor patriae dat 
animam" !

Ligšiolinė lituanistikos ka
tedros pro j e kto nesėkmė 
yra Įvairiai aiškinama, ta
čiau atrodo, kad dar nėra jo
kio projekto (programos).. 
Sakoma, kad ji turėtų apimti 
ne tik lietuvių kai bos, bet ir 
kitų lituanistikos šakų dėsty
mą, tyrimti darbus. Kon - 
krečiai ir trumpai tai reikš
tų:

L — Baitų ir sanskrito kal
bų (ne kažkokių niekad nebu - 
vusių "indo-europiečių") pa

lyginimą;
2. — Runraščio (mūsų raš 

to) Įvedimą ir skaitymą ar iš
skaitymą juo dar išsilikusiuo 
se paminkluose ir 1.1. ;

3. — Mūsų "pagonių" Arijų 
tikėjimo tyrimą iš Vedos, 
Eddos ir 1.1, ir palyginimą 
su katalikybe;

4. — Baltų-Aisčių (ne balto 
—slavų) -P.-Rusenu (etruskų) 
— Gudų (getų, hetų) istorijos 
pažinimą;

5. — Senovinio kalendoriaus, 
folkloro ir tradicijų bei sim
bolių studijavimą ir t. t.if 1.1.;

6. — Rašymo knygų šiomis 
temomis ir atstatymo mūsų 
garbingos praeities.

Kuomet visuomenė ( kuo -

Pagal turimus ofcialius duomenis, čia susiduriama 
su vienu iš didžiausių skandalų, koks buvo atskleistas iki 
šiolei. Jis iššaukė viršininkų atleidimus dešimtimis. Pa
tys sovietiniai žmonės, kalbėdamies tarpusavyje, neva
dina Volgodansko bylos kitaip kaip "katastrofa".

Pasirodo, kad šis statybinis kompleksas, kurio svar
ba energetikos pramonės srityje yra gyvybinės reikšmės, 
buvo prastai suplanuotas, pastatytas ant netinkamo tere - 
no, - tai buvę priežastimi, kodėl eilė pastatų susmego Į 
žemes - ir užbaigtas niekam absoliučiai niekuo nesirū - 
pinant. Pasak gerai informuotus asmenis, vietiniai parei
gūnai "supainioję iždą su savo kišenėm" ,pasiglemždami 
tonas cemento savo asmeniniams reikalams. Tai buvus 
dalinai priežastimi, kodėl pastatai buvę tokios menkos 
kokybės.

Toks pranešimas iš Maskvos buvo atėjęs liepos pa - 
baigoj. Už savaitės pasirodė tąsa: 
VALYMAI SOVIETę POLICIJOJ

Maskva /AFP/. Vidaus reikalų ministeris Vitalij 
Fedorčuk ir "neištvirkinamiesi" metėsi atakon prieš 
sutręšusĮ elementą, kuris teršia sovietų policijos vardą 
ir menkino jos veiklą. Ilgam straipsnyje , kurĮ paskelbė 
"Pravda", buvęs KGB viršininkas aiškina savo siekius : 
pakelti policijos autoritetą ir sulydyti ją Į "paveikų 
ginklą", tvarkant nusikaltėlius.

Aiškiai matosi, kad Fedorčiukas yra nusprendęs su 
kurti "andropovinio" stiliaus policiją, sugebančią suimt 
Į nagą sovietinius žmones - atseit , Įvykdyti tai, ką už
sibrėžė Kremliaus galva, perėmęs valdžią prieš devynis 
mėnesius.

Praeitų metų gruodžio menesį Fedorčiukas pakeitė 
Nikolai Ščelonką, kurį atleido iš pareigų, kadangi jis 
buvo įpainiotas į platų korupcijos tinklą. Padedamas 
šimto KGB tarnautojų, jis tuoj pat pradėjo energingą per
sonalo valymą. Jo pasėkoj, pagal informuotus šaltinius, 
buvo atleista dešimtys pareigūnų.

Ministeris nemano sustoti pusiaukelėje; visos žiny - 
bos, kurios turi ryšį su MVD bus, kaip kad jis yra paža
dėjęs, "išvalytos " nuo elementų, kurie nėra "ideolo
giniai ir moralinįai brandūs ir kuriems ten ne vieta".

Fedorčiukas neslepia, kad šiam uždaviniui atlikti, jis 
pasiplausiąs "politiniais organais", kurie buvo tam tikslui 
sutverti pačioj vidaus reikalų ministerijoj /MVD/, š.m. 
liepos pabaigoj Politbiuro nutarimu. Tai "politinių komi
sarų " vienetas, kurio tikslas yra sergėt "ideloginĮ na
rių švarumą ir ugdyti juose "atsakingumo jausmą".

Fedorčiukas surašo policijai ištisą kaltinąmąjį aktą, 
nes jinai esanti pirmoj eilėj atsakinga už nusikaltimų 
skaičiaus didėjimą, alkoholizmą, pravaikštas, chuliganiz
mą, spekuliaciją, tamsius sandėrius ir Valstybės turto 
grobtymą.

Policija turėsianti nuo šiol prižiūrėti, kad visi nusi
kaltimai būtų nubausti pagal Įstatymą. Ji turėsianti "pa
keisti savo stilių" , atsižadėdama biurokratiškų darbo 
metodų. Jau dabar , pažymi ministeris, gerokai suma - 
žntas administracinis "popierizmas" ir posėdžių bei "pa
sitarimų" kiekis. Viso to dėka, policininkai galės dau - 
giau dirbti savo srityse ir dažniau sueiti su žmonėmis.

Straipsnyje sakoma, kad tarybiniai žmonės dažnai 
nėra patenkinti savo policija; jinai delsianti Įsikišti ir 
todėl daug nusikaltėlių išvengia bausmės.

Paskutiniuoju metu yra padidintas patruliavimas gat
vėse ir kvartalų inspektorių skaičius. Kvartalo inspekto
rių paskirtis yra kovot su alkoholizmu, iššaukiančiu 
užpuolimus gatvėje ir žmogžudystes. Ministerio nuomo
ne 50 procentų visų nusikaltimų ir 80 pręcentų chuliga - 
nizmo apraiškų yra buvę sukelti girtavimo pasėkoje.

Fedorčiukas reikalauja iš inspektorių, kad jie būtų 
"taktiški", bet taip pat be gailesčio tiems, kurie "seniai 
nusipelnę griežtos bausmės". Jis reikalauja iš kitos pu
sės, kad būtų dar labiau pagriežtintos bausmės už ekono
minius nusikaltimus, už spekuliaciją ir grobstymą turto 
Įmonėse. Neseniai, praneša jis, buvo suimti du augšti 
pareigūnai: Ryšių valdybos revizijos departamento direk
torius ir jo padėjėjas, ir dar grupė žmonių, kurie vertėsi 
spekuliacija.

Ministras išvardina kitus ekonominius prasižengi - 
mus, kaip sakysim, kad sunkvežimio šoferis išeikvojo 
36, OOO litrų benzino, kaip Įmonių vadovai pasiskyrė 
nepelnytas premijas ir kaip buvo apiplėšti prekių vagonai.

/ bus daugiau /

met ?)aiškiai pamatys tokio 
projekto naudingumą ir su
ras tinkamą "spiritus mov - 
ens", tada tik ims plaukti lė - 
šos ir kilti jaunimo dėmesys 
(kaip knygai"Samogitia")nau- 
jajai lituanistikos katedrai.

Taigi,, yra žmonių, bet nėra 
žmogaus kuris (kaip dr. Van- 
Brawn) sukurtų ir Įgyvendin
tų toiiĮ sapną. . . J. J. B.

i Montreal,Que, 
STIPRINKIME LIETUVIU 
KALBA ŠEIMOSE

Šalia didelių projektų-kaip 
Lituanistikos Katedra, nema
žiau svarbu ir skubu yra 
rūpintis lietuvių kalbos puo
selėjimu ypač jaunesnėse 
lietuvių šeimose IR jaunųjų 
lietuviukų siuntimu Į ŠEŠ
TADIENINES MOKYKLAS.

Manau,kad lygiai svarbu 
ir jau labai aktualu yra pri
traukti mišriųjų šeimų vai
kus Į lietuviškąjį gyvenimą 
ir mokyklas. B.K. Quebec

LĖTAIS ŽINGSNIAIS KOLONIALIZMUI ARTĖJA GALAS

Hong Kong Britu kolonija 1997 m. turės grįžti Kinijai
P.INDRE IKA

Senovės laikais didžiausia kolonialinė valstybe buvo Ro
mos imperija, kuri savo ekspansiją pradėjo 264 m. pr. Kr. 
ir aukščiausią savo išplėtomo tašką pasiekė, kada jos ri
bos siekė Britanijos salas, Raudonąją jūrą ir Persijos Įlan
ką. Romos imperija išgyveno septynis ir pusę šimtmečio, 
kol ją istorijos raidoje sugriovė 476 m. germanai.

Jai žlugus, iškįlo Europos valstybių kolonializmas, su 
jūros kelių atradimu Į Indiją ir prekybos išsivystimu. Pir
mieji didelio mąsto koloniazatoriais tapo Portugalija iris- 
panija. XVII a. prie jų prisidėjo olandai, anglai ir prancū
zai, Neatsiliko ir Rusijos caras Jonas Žiaurusis, besiverž
damas 1558 m. prie Baltijos jūros ir Į neaprėpiamus Sibi
ro plotus.

Anglams pavykus paveržti iš portugalų ir ispanų preky
binius kelius jūrose, prasidėjo plataus masto kolonizacija 
svetimuose kontinentuose, nes nebuvo stipresnės už Angli
ją valstybės, kuri būtų galėjus jai pastoti kelią.

18 a. kilus industrinei revoliucijai ir didėjant pramonės 
augimui, kilo reikalavimas naujų žaliavų tai skatino kolo
nializmo plėtimąsi, kuris reiškėsi iki I Pas. Karo. Tai bu
vo moderniškas kolonizacijos žydėjimo periodas, kada stip
resnės valstybės nukariaudavo silpnesnes ’ išnaudojimo 
tikslais.

Po II Pas. Karo bebuvo likę 11 valstybių, kurios turėjo ( 
kolonijas kituose kontinentuose su maždaug 40 mil. kv. km 
ploto ir netoli 320 mil. gyventojų. Pastarasis karas galu
tinai užkirto kelią kolonizacijai: Europos valstybės karo 
metu labai nusilpo ir nebepajėgė išlaikyti kolonijų, antra, 
pačiose kolonijose kilo nacionalinis sąjūdis, reikalaujantis 
laisvo apsisprendimo ir nepriklausomo tautų gyvenimo. 
Iki 1970 m. dauguma buvusiu kolonijų, vienokiu ar kitokiu 
būdu tapo nepriklausomomis valstybėmis. Tačiau, JAV, 
Anglija ir Prancūzija dar turi kolonijų Pacifico vandenyno 
salose, kurias pridengia maskuojančiais vardais: mandatais, 
protektoriatais, o sovietinė Rusi ja jas vadina respublikomis, 
autonominėmis stitimis ar tautiniais "okrugais". Bet esmėje 
kolonijos sąvoka nepasikeičia, nes jas valdo nukariautojai 
laikydami ten savo kariuomenę ir jas administruodami 'ko
lonizuojant savo atvežtais žmonėmis.

Naujaisiais laikais didžiausia kolonialinė imperija tapo 
Sovietų Sąjunga, kuri išgarsėjo ypatingai suvaržydama pri
blokštų tautų betkokias kultūrines apraiškas, brukdama ru
sų kalbą mokyklose, tremdama gyventojus ir kovotojus del 
laisvių gruzdama Į priverčiamo darbo stovyklas ir kalėji
mus, ir 1.1. Sovietinės Rusijos geografinė padėtis ugdyti 
kolonijalinę imperiją daug geresnė, negu senovės Romos , 
nes ji randasi Europos ir Azijos kontinentuose ir sudaro 
lengvai apvaldomą erdvę. Kitų kraštų kolonijos buvo iš
barstytos tolimuose Kontinentuose ir nutolusios nuo metro
polijos, todėl jos galėjo lengviau šiauštis prieš svetimųjų 
valdžią. Rusų kariuomenė lengvai pasiekdavo imperijos pa
kraščius, malšinant sukilimus ir nagaikomis ar kardais pri
versdavo dėkoti už okupacinį pavergimą ir garbinti komu - 
ni’stinį režimą už žmogiškų vertybių sunaikinimą ar tauti - 
nių aspiracijų pažeminimą. Iš komunistinio kolonializmo 
kyla pavojus svetimos valios primetimas Europos laisvoms 
tautoms, nes Rusija jau daug sunaikino mažų tautų per sa
vo 400 metiį istoriją.

Tačiau kolonializmas bendrai, nors lėtais žingsniais žen
gia prie savo galo, nežiūrint jam primetamų teigiamybių, 
kad kolonializmas Įnešė Europos civilizaciją ir kultūrą Į 
kitus kontinentus. Tačiau jis dažnaibesirungtyniaudamas, 
pridarė nemažai žalos: sukeldamas pasaulinius karus ir 
paplūsdamas tarpusavyje maištų ir revoliucijų kraujuje . 
Jų sąvartoje iškildavo kraštutiniai sąjūdžiai, kaip naciz 
mas, komunizmas, kurie ir dabar tebegraso Europos kul
tūrai.

Spaudoje pasklido žinia,kad artėjant HongKong kolonijos 
sutarties terminui, vietinių kiniečių tarpe pasireiškė nacio
nalizmas, nuo kurio pirmiausia nukentėjo: 1860 m. atvykę 
Anglijos kolonistai ir Hong Konge radę amžiną poilsį. Ki
niečiai, Įsibrovę į kapines sudaužė paminklus, pirmiausia 
anglų, ant kurių tik pastebėjo įrašus: "In loving memory 
of my dear husband Henry Horley”. Pirmoji antkapių nai
kinimo banga palietė tik 80 paminklų rodant, kad padėtis 
HONG KONGE jau keičiasi.

Nuo neatmenamų laikų Hong Kong teritorija priklausė 
Kinijos imperijai. Savu laiku joje buvo susukę lizdą jūrų 
piratai, o 18a. pabaigoje čia atklydo anglai, kurie nelega
liai pradėjo platinti Kinijoje opiumą. Dėl opiumo prekybos 
kilo karas, kurĮ pralaimėjo Kinija, netekdama HongKong 
teritorijos, kurią kinai taikos sutartimi 1842 m. buvo pri
versti išnuomuoti Anglijai 99 metams.

Įsigalėjus anglams Hong Kong'e, jis greitai tapo kosmo
politine kiniečiams pažiba, kurie čia rado internacionalinį 
savęs pažinimą ir Vakarų Europos kultūrą, kuri jiems bu
vo neįprasta. Anglijai dar prisijungus Kowloon pusiasalį, 
visos kolonijos plotas pasiekė 2,916kv. km.,.kurioje gyve
na apie 5 mil. gyventojų, iš kurių 98% yra kiniečiai. Hong 
Kong sostinė yra Viktorijos miestas ir uostas, šalia kurio 
randasi tarptautinis aerodromas, įrengtas užpylus žemė
mis dalį Įlankos.

Nuo 1974 m. mokyklose įvesta kiniečių kalba, bet kartu 
plačiai vartojama ir anglų. 1949 m. Kinijoje Įsigalėjus ko
munistiniam režimui, daugelis kiniečių pa'oėgo Į Hong Kon
gą. Tačiau Kinijos komunistinė valdžia pripažino Anglijos 
suverinetetą, nes Kinija turi nemažai naudos parduodama 
Hong Kongo gyventojams maisto produktus, pramonei ža
liavas ir už tai gaudama svetimos valiutos. Bet dabar jau 
pasigirdo balsų, kad užtenka mokėti mokesčius Anglijos 
karalienei. Taip pat stebėtina, kad vietinė policija nega
lėjo surasti kaltininkų, išniekinusių kapinėse paminklus. 
Vykstant Kinijoje Kultūrinei revoliucijai, apie pusę mili
jono kiniečių pabėgo į Hong Kong’ą slėpdamiesi nuo komu
nizmo persekiojimų. Jie dabar kelia riaušes prieš ang - 
lūs ir vakarietiškas biznio Įstaigas, kas įgyja politinį ant- 
spalvį — greičiau baigti anglų Hong Kongo kolonijos val
dymą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KELETAS II PLD ĮSPŪDŽIU
ALFONSAS NAKAS 

/tęsinys/

” I LITUANI” SPEKTAKLIS

Liepos l vasara didelė II 
PLD dalyvių minia suplaukė 
j Chicagos vidurmiestį, j Au
ditorium Theatre. Teatre, 
labai puošniame ir geros 
akustikos, esama keturių 
tūkstančių kėdžių ir jos vi
sos buvo užsėstos. Įvyko A- 
milcare Ponchielli operos 
"I Lituani" spektaklis, ku
riam A. Ghislanzoni libretą 
mums palankia prasme per
kūrė Stasys Santvaras , 
dirigavo Alvydas Vasaitis, 
o dainavo geriausi mūsų so
listai bei didelio pajėgumo 
Lietuvių Operos choras.

Plačiau savo Įspūdžius jau 
esu kitur pareiškęs. Teko 
skaityti ir apie muzikų geriau 
nusimanančiųjų nuomonių. 
Nesvarbu, kaip šis pastaty - 
mas būtų vertinamas, tai bu • 
vo nepaprastas Įvykis. Dide
lis ten daiktas, kad vienas ar 
kitas solistas silpniau daina
vo, kad vienas ar kitas solis
tas blogiau vaidino, kad kai 
kur būta statiškumo, kad kai 
kam nelabai patiko baletas . 
Žiūrėkime j visumą. Žiūrė
kime atlaidžiai, kaip į savi
veiklininkų darbą, ne Į pro
fesionalų, nes toks šis kolek
tyvas iš tikrųjų yra. O kaip 
toks, jis pasirodė puikiausiai. 
Geriausi betkokio pasaulio 
teatro Kritikai yra pati pub
lika, o ne keli mandr apyp- 
kiai. Publikos entuziazmas 
"I Lituani" spektakliui buvo 
didelis, tad spektaklĮ ir rei
kia laikyti puikiai pavykusiu.

Šia proga man rūpi atsaky
ti ir kritikams, kurie sako 
kad bilietų kainos peraukš- 
tos. Žinote, kiek kainuoja 
beveik pusė Stratfor do festi
valio teatro kėdžių ? Ogi po 
25 dol. Ir tai ne vienkarti
niam spektakliam, o kartoja
miem po kelias dešimtis , 
dažnai netoli šimto Įtartų. 
Ten niekas bilietųbrangumu 
nesiskundžia, o kaip tik, jei 
lieka neužsėstų vietų, tai tik 
tų pigiųjų. Iš tikrųjų,ir mi
nimam "I Lituani" spektak
liui brangiosios vietos buvo 
pirmiau išpirktos, o bilietų 
brangumu skundėsi tie,kurie

išvis ten eiti nenorėjo.

Pasaulio Lietuvių Dienų, 
tokio universalaus sulėkimo 
proga, nedidelius susitikimus 
darė ir idėjinės ar specifi
nių interesų grupės: valstie
čiai-liaudininkai, vilniečiai , 
inžinieriai ir architektai, bu
vę Ravensburgo g-jos auklė
tiniai, etc. Buvau kvi eč i am as 
ir labai norėjau dalyvauti su 
ravansburgiečiais liepos 1. 
Nors tais romantiškais poka
rio metais jau nebuvau gim
nazistas, bet prie Bodensee 
gyvendamas,Revensbarge pa
žinojau šimtus žmonių ir de
šimtis gimnazistų, Įskaitant 
dabartinį Lietuvos garbės kon
sulą Los Angelėse Vytautą Če
kanauską, velioni aktorių Leo
ną Barauską ir eilę abiejų ly
čių kitų. Deja, tarp ravens bu r 
giečių pobūvio ir Jaunimo 
Kongreso atidarymo buvo tik 
dvi valandos, o nuo Marquette 
Parko iki Illinois u-to — dau
giau nei pusvalandžio nuoto
lis. Pasirinkau visais atžvil
giais svarbesnį Kongreso ati
darymą.

Šeštadienį, liepos 2,dąbar- 
nis LŽS c-v-bos pirm. Jurgis 
Janušaitis į Dainos ręsto 
raną sukvietė žurnalistus. 
Pobūvis prasidėjo 12:00 vai. 
vidudienį, turėjo baigtis už 
poros valandų, bet kadangi tą 
dieną jokių svarbesnių PLD 
renginių nebuvo; užtruko apie 
keturias valandas, net kiek 
ilgiau.

Pobūvis prasidėjo koktei
liais ir karštų valgių vaišė
mis, o baigėsi J. Janušaičio 
pranešimu, kalbomis, šalto
mis bei karštomis diskusi
jomis, naujomis bičiulystė
mis, apsikeitimu adresais.

Pobūvyje dalyvavo penkių 
laikraščių redaktoriai: DAR
BININKO — kun. dr. Korneli
jus Buemys.OFM; DRAUGO 
— Algirdas Pužauskas; MUSŲ 
LIETUVOS (Brazilijos)--kun. 
Petras Urbaitis;TECHNIKOS 
ŽODŽIO — Viktoras Jauto- 
kas ;TĖ VIŠKĖ S ŽI BURIŲ (Ka
nados)—kun. dr. Pranas Gai
da. Dalyvavo buv.JjŽS c- v- 
bos pirm., dabar LŽS garbės

Kaip Plito, Gausėjo ir Įvairėjo Ėdmenys
/tęsinys/

Tarptautinės Kulinarijos Išvystymas
Kulinarijos,kaip daugelio kitų sričių, istorija glau - 

džiai apsąlygojama geografijos.
Mūsų dienų prancūzą stebina druskos ir cukraus mai

šymas,kurį jis aptinka kai kuriuose vokiečių valgiuose . 
Jam neįprastas šaltmėčių padažas, kurį naudoja prie ą- 
vienos anglai. Tas prancūzas pamiršta,kad cukrus prieš 
2-3 šimtmečius buvo dedamas Į sūdytus valgius viduram
žio Europos kulinarijoje. Valgio gaminimo knygose 17-to 
a. pabaigoje galima rasti receptų, kaip paruošti žuvį su 
cukruje išvirtais vaisiais, žinoma, viską gerokai apibars 
čius vanilija ar cinamonu. Mūsų dienų prancūzui pasima
tys barbarišku elgesiu atmiešti vyną vandeniu ropinėje . 
Tačiau tai buvo Įprastu dalyku 16-ame a. Montaign'e lai
kais, iš tiesų, gerti vyną gryname stovyje buvo laikoma 
germanišku papročiu.

Pažymėkim čia pat, kad nedera kalbėti apie "tarptau
tinę virtuvę". Tėra vien tarptautinė kulinarija. "Tarp - 
tautinė virtuvė" - posakis turi blogą prasmę. Juo aptaria
ma netikra kulinarija,kartais dar vadinama "palocių vir
tuve" /cuisine des palaces/. Kitaip sakant, kulinarija, 
kuri pasisavina vien išviršinius bruožus ir terminiją iš 
tikrosios Grande Cuisine ir niurko patiekalus beskoniuo
se, nors pretenzingai pramintuose padažuose. Arba 
dangsto savo menkystę visokiais Įmantriais valgio servą- 
vimo būdais.

Moksliškajai kulinarijai kartais pavyksta pagerinti, 
netgi atgaivinti kai kuriuos namų gamybos, vietinius pa
tiekalus. Kitais atvejais tokia transpozicija praktiškai 
beviltiška, neįmanoma.

Yra atvejų, kada produktų skonis ir net gamybos tech
nika yra taip suaugusios su vietove, jos oru ir kvapais, 
kad bet koks bandyųias "pagerinti" receptą nueina niekais, 
nes juo atimama valgiui "pilietybė". Kartais galima ras
ti pakaitalų. Juos Vakarų pasauliui nurodo kai kurios ki
niečių kulinarijos knygos.

Norėtųsi patikslinti vieną dalyką. Mano manymu, nė
ra tokio daikto kaip "tautinė virtuvė". Yra vien tarptautinė 
kulinarija ir "regionalinės" virtuvės. Gastronomijos gy - 
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narys Vytautas Alantas su 
žmona Irena, net keli iš Aust
ralijos laikraštininkai (Vikto
ras Baltutis, Vladas Dum
čius, Antanina Gučiuvienė ,
Izolda Požėlaitė-Davies); iš 
Didž. Britanijos — Vladas 
Dargis ir Asta K u č i n s- 
kaitė; iš Clevelando — Au- 
relija Bai aš ai ti enė ; iš 
Detroito — Stasys Sližys 
su žmona Natalija, Vytautas 
Kutkus ; iš Los Angeles — 
Rūta Klevą Vidžių n ienė ; 
iš New Yorko—Kęstutis M i k- 
las; iš Philadelphijos—Bro
nius Vaškaitis;kiti,regis, 
čikagiškiai, viso apie 40 žmo
nių.

Nors pirm. J. Janušaičio 
pranešimas nebuvo labai pe
simistiškas, bet jo paminė 
tas faktas,kad iš apie 300 į 
LŽS susirašiusių laikrašti
ninkų tik apie 80 reaguoja į 
centro valdybos laiškas, nė
ra džiuginantis.

Kai kurių dalyvių paklau
simai, kodėl Kanados lietu
viai žurnalistai išstojo iš 
mūsiškės LŽS, teikti TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIŲ red.dr. kun.Pr. 
Gaidai, panašėjo į priekaiš - 
tus jo asmeniui, nors kiek
vienas, kuris mūsų spaudą 
seka, juoba į ją rašo, turi 
žinoti, kad Pr. Gaida Kana - 
dos lietuviams žurnalistams 
nevadovauja, jiems nediktuo
ja, jų neitaigoja.

Reikia pasidžiaugti, kad 
visos kai belės buvo trumpos, 
visos savaip įdomios. Dau
gelis vieni kitus prieš šį su
sitikimą tik pažinojom spau
dos puslapiuose, o dabar kra
tėme rankas, bučiavomės , 
pasikeitėm nuomonėmis.Man 
šis pobūvis — vienas paqių. 
įdomiausių II PLD momentų.

Sekmadienio, liepos 3 ryte, 
didelė minia(apie 3 tūkstan
čiai) susirinko į Quigley Ku - 
nigų Seminarijos 'didžiu! ę kop
lyčią, kur 10:00 v. Įvyko iš
kilmingos pamaldos. Buvau 
informuotas, kad šias pamal
das organizavo kun. dr. Vik
toras R i m š e 1 i s , kun dr. 
Jurgi s Šarauskas, Irena 
Kerelienė . Mišias aukojo 
naujasis Chicagos kardinolas 
Joseph L. B e r n a r di n, ku
riam pasirodžius, o vėliau 
keletą žodžių prabilus lietu
viškai, maldininkai ėmė spon
taniškai ploti. Mišių aukos 

Montrealio pavasaris'’ įžygiuoja i Dainų Šventes koncertu arena Chicagoįe 

Tūkstantinė publika mergaites labai Šiltai priėmė ilgais plojimais

koncelebraeijoj su kardinolu 
dalyvavo vyskupas Vincentai: 
Brizgys ir Į PLD suvažia
vę apie 20 mūsų prelatų, ka
nauninkų, kunigų.

Kadangi liepos 3-čioji bu
vo trijų masinių renginių (pa
maldų, dainų šventės ir už- 
baigtuvių baliaus) diena, o 
tarp tų renginių reikėjo jau 
labai išvargusiam žmogui dar 
kur nors truputį pailsėti, į 
pamaldas važiuodamas baimi
nausi, kad tik jos perilgai ne
truktų, kad tik neišvargintų 
iš pačio ryto Ačiū Dievui , 
baimė neturėjo pagrindo Pra
ėjo sklandžiai, neužsitęsiant, 
komuniją tūkstančiams žino - 
nių išdalinant per kelioliką 
minučių ( ne žmonės prie al
toriaus, tad prie kunigų, ko
munijai ėjo, bet kunigai pasi
pylė po visą koplyčią, net į 
koridorius, priimančiųjų ieš - 
koti !). Jei buvo Įtiek ilgiau 
sugaišta, tai koplyčią aplei
džiant ir miniai prie automo
bilių grįžtant, vis naujus, se
niai matytus žmones sutin
kant, užs Įkalbinant. Bet kad 
čia nesusitrukdytumėm, pa
dėjo jau slopinanti dienos 
kaitra ir Cliicagai būdinga 
drėgmė

Šioms specialioms pamal
doms buvo išleista skoninga 
16 puslapių maldų knygelė , 
turinti didelių raidžių pava
dinimą ’'Vienybėje su kovo - 
jaučia tauta "ir Lietuvos Kry
žių kalno nuotrauką viršely
je, o 3 pušį. - kard. J. L. 
Bernardino portretą, 

mrew va.

/VERTĖ A . V./

vąja ląstele yra visad regionaliniai gaminiai. Livorno 
srities "Cacciucco a la livournaise" nekvepės taip pat , 
kaip tas valgis, pagamintas užu šimto kilometrų nuo jū - 
ros,sakysim Florencijoje. Tą patį skirtumą skonyje ap - 
tiksim tarp Piemont'o virtuvės ir Kalabrijos,ar sakysim 
Kalabrijos ir Flamandijos kulinarijos. Tik retais atvejais 
moksliškoji kulinarija sugeba perteikti patiekalams ori - 
ginalią kvaptĮ ar pagerinti jų skonį.

Tarptautinę kulinariją skiria nuo regionalinės anaip
tol ne tai,kad jinai pernelyg sudėtinga. Kartais būna 
priešingai - tikrosios kulinarijos valgiai būna lengvai 
pagaminami. Paprasčiausiai regionalinės kulinarijos val
giai yra apsąlygoti jūros artumo,klimato ar žemės podirvio

Caržme Amžius
Kulinaru C a r & m e pradedant, kulinarija peršoka 

chemijos etapą ir tampa kuone algebra. Jam pavyksta į- 
tikinti žmones,kad kvapai ir skoniai nėra abstrakčiomis 
sąvokomis; kad būtina ieškoti jų sąveikos. To žmogaus 
išradingumas stulbinantis. Kaip tvirtina markizas De 
Cussy, jis pats vienas išradęs apie 196-tą prancūziškųjų 
sriubų ir 103 užsienietiškas. Jo įtaka pyragaičių srityje 
buvo tokia,kad nors jis pats buvo kukliu žmogum, jis tei
kėsi parašyt: "Kai aš išeinu pasivaikščioti po Paryžių,aš 
džiaugiuosi matydamas, kaip paaugo ir pagerėjo cukrai
nių krautuvės. Viso to nebūtų buvę, jei nebūčiau tiek dir
bęs ir rašęs".

Po Carėme atėjo kiti žmonės,kurių vieta yra kulina
rijos panteone: Brillat-Savarin,Escoffier,Elisa Acton , 
Soyer ir Cournonsky. Jų Įnašas ėdmenų gamybon milži - 
niškas. Bet gyvenimas nestovi vietoje. Nuo 1965 m.su - 
sikuria nauja kulinarijos mokykla, vadinamoji "nouvelle 
cuisine francaise",skelbianti prieraišumą natūraliems 
maisto produktams. Ji išpopuliarėja. Bet jos propaguo - 
tojai dažnai pasuka Į naują akademiškumą, augštindami 
"lengvo patiekalo" ar "išradingumo" privalumus. Kas be 
ko, atsirado visa gauja pamėgdžiotojų,kurie sukūrė uni
versalios kulinarijos stilių dar vienodesnį ir atgrasesnį, 
negu senoji, siaubingoji "palocių" mokykla. Be to, nevy-

NEPAMIKSTAMA DAINŲ 
ŠVENTĖ

VI JAV ir KANADOS Lie
tuvių Dainų Šventė Įvyko 1983 
m. liepos 3, University of 
Illinois at Chicago paviljone. 
Kadangi šios šventės įspū
džius esu parašęs TĖV. ŽI - 
BŪRIAMS, tai jų nebekarto
siu. Tik dar kartą noriu pa
sidžiaugti, kad ji prasidėjo , 
kaip sakyta, punktualiausiai 
/2:OO v.p.p./,kad choristų 
paradas ir kalbos ilgai ne
truko, kad repertuaras buvo 
nenuobodus ir neužtęstas,o 
trijų tautinių šokių Įpynimas 
šventės gale padarė teigia - 
mą Įspūdį. O kadangi pavil
jono patalpos buvo gerai vė
sinamos, tai dešimt tūkstan
čių žmonių/8.OOO publikos, 
choristai, visokie patarnau

tojai/ nebuvo nė išvarginti .
Rašydamas reportažus 

apie "I Lituani" spektaklį ir 
apie Dainų Šventę, pamiršau 
vieną dalyką. Kažkodėl ir 
sėdėdamas Auditorium teat
ro ložėje, ir patogioje Pavil
jono kėdėje,kelis kartus pri
siminiau rašytoją Upton 
Sinclair ir jo romaną 
"Džiunglės"/kitur išversta į 
"Raistas"/. Kelis kartus pa
galvojau, kad oi būtų gerai 
dabar iš kapų prikelti Upton’ 
ą, su meile aprašiusį Jur - 
gio Rutkaus vestuves bei vi
sus vargus, atvesti jį Į ope - 
ros spektaklĮ, Į dainų šven
tę, Į visus balius,kad pama
tytų, kur šių dienų Chicagos 
ir kiti lietuviai išeiviai yra 
nuprogresavę...

/bus daugiau/

kušiai interpretuojant " naujosios prancūzų kulinarijos " 
nuostatus, buvo prieita prie tų pačių principų paneigimo. 
Imta, pav. , visur krauti šviežios lašišos, pašteto,, kavia- 
ro, triufelių ir vėžių. Kitaip skant, griebiamasi retų, 
nesurandamų ir brangių produktų. Suprantama,kad visu 
tuo norėta pagerinti vietinius valgius, kurie neturėjo jokio 
skonio.

Visumoje naujosios kulinarijos einama geru keliu. 
Bet ji labai sudėtinga. Be to, ji verčia būti išradingais 
tuos, kurie nepajėgūs. Jie atmeta tradicinį ėdmenų paruo
šimą, bet neįstengia sukurti nieko doro.

Paskutiniųjų šimto metų, būvyje pradedant šio šimt
mečio viduriu, kulinarija tapo ne tik kad tarptautinė, bet 
ir planetine. Visa tai atsirado dėl daugelio priežasčių . 
Mūsų amžius- tai persekiojimų, karų, krizių ir tautų 
kraustymosi amžius. Išvietintieji žmonės atsivežė su sa
vim į azylio kraštus savus virtuvinius, papročius. Jie 
atidarė savas valgyklas ir maisto krautuves. Tuo pat me
tu išbujojo neišpasakytai turizmas. Keliautojams teko iš-
mėginti "tipiškus" patiekalus, atrasti Irisai naują skonio 
paletę.

Atsirado noras pataisyti 
savo krašto valgių skurdybę arba tarptautinės, tariamo
sios "haute cuisine", prėskybę. Todėl imtasi gabenti,ar 
daryti vietoje visokius regionalinės virtuvės valgius. Tai 
pastebim iš atsiradimo tokių patiekalų kaip pizzos,lasag
na, bouillabaisse, paella,choucroute garnie,couscous , 
moules ala mariniere,curry valgių, Welsh-rarebit,gulia- 
šo, Brazilijos feijoados, daugelio Afrikos valgių, Southern 
Fried, waterzooi, ailioli, baklažanų a la turque ir dauge - 
lio kitų "specialybių".

Neužmirškim, kad kiniečių restoranų Europoje ir S. 
Amerikoje-skaičius toli prašoka kiniečių virėjų skaičių vi
suose penkiuose kontinentuose. Nenuostabu jei/protingi/ 
žmonės lieka ištikimi virėjui,o ne pačiam restoranui.

Kita priežastis,kodėl regionalinė virtuvė "prastai ke
liauja" yra toji,kad sanitariniai krašto potvarkiai dažnai 
draudžia įvežti kai kuriuos produktus. Ypatingai nuožmi 
šiuo atžvilgiu yra JAV Food & Drug Administration. Ji y- 
ra Įsakiusi muitininkams išplėšti iš keleivio nekalčiausią 
"kilbasą",kurią tasai veža draugui dovanų. New Yorke 
neįmanoma jokiame restorane pa valgyti doro "cassoulet" 
vien todėl, kad šio valgio skonis priklauso nuo ypatingų 
dešrų, gaminamų vien pietvakarių Prancūzijoje.

"Virškinimas prasideda virtuvėje", sako patarlė. Ne
tiesa, jis prasideda sode, laukuose,daržuose. Natūralių, 
absoliučiai šviežių maisto gaminių skonis užtikrino japonų 
kulinarijai tarptautinį prestižą. Kam būtų atėję Į galvą a- 
pie 1950 m. ,kad vieną dieną jų kulinarija pralauš valsty
bės sienas ir Įdiegs europiečiams nevirtos, žalios žuvies, 
pomėgį? Kad bus prieita prie tokių receptų išradimo, kur 
žuvis, neperėjus per krosnį ar keptuvę,krenta tiesiai į 
lėkštę?

Mūsų dvidešimtojo šimtmečio pabaigos gastronomijos 
vyraujančiu bruožu yra grįžimas Į gamtą.

Jean-Francois REVEL.'UN FESTIN EN PAROLES. His- 
toire litteraire. de la sensibilite gastronomique de 1'Anti- 
quite a nos jours. Paris,Jean-Jaques Pauvert,1979. 314 p.

"Through the History of Food",by Jean-Francois Revel, 
translated by Helen R. Lane.Doubleday, 289 pp. ,$24.95.
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Medžiagą surinko ir reda
gavo Jonas Karka, ramo - 
venas.

Išleido S. A.K.Korp!" Ra
movės" Nariai.

Viršelis-Ju oz o Remio.
Spausdino Litho-Art Ltd. , 

Toronte, Ont.
Siame metraštyje randa - 

me ne tik šios korporacijos

idealų, Įvairios rimtos ir 
linksmos veiklos aptarimų, 
iliustruotų su virš 120 ge
rų, tikrai Įdomių nuotraukų. 
Jame trumpai,bet aiškiai ir 
paprastai supažindinama ir 
su daugelio tų idealistų vy
rų likimu. Neužtarnautai . .. 
žiauriu. Viename pirmųjų 
metraščio puslapių matome, 
pirmojo "Ramovės" p-ko 
Domo Stankūno Sovietų Ru - 
sijos kalėjime parašytos 
maldos - laiško nuotrauką ir 
jo atvaizdą.

Mūsų galima drąsiai sa-

J u o z a s Šilėnus

VEIDU I ŠIAURĘ
Jl-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis 
.f

27/85 /praeito nr. turėjo būti 26/84/
/pabaiga/

Pasistiprinam paskutiniais maisto likučiais ir su
gulami nakties poilsiui. Šalia manęs Vytas ir Desantinin
kas, aš jų viduryje, jų kūnų šiluma liejasi manyje, man ge
ra ir ramu.

Žvakutės šviesa nuo stipresnių sprogimo dūžių mirk
si ir plazdena, lyg norėdama nuo mūsų draugystės pabėg
ti. Prieš užmerkiant akis, rankos pirštais užspaudžiu 
liepsnelę. Eglėšakių,drėgnos žemės kvapas ir mūsų pra- 
kaitas liejasi Į slogią tvanką ir mums darosi šilta. Trupu
tį pradengiu angos uždangalą, --gaivus nakties oras ūžteli 
vidun. Uosto pusėje girdėti manevruojančių laivų signalai 
ir skambi ukrainiečių daina.Virtuvės rajone urzgia į fron
to linijas paruošti tankai. Rahmelio pusėje dunksi patran
kos .

Dienos nuovargis vėl užmerkia poilsio pasiilgusias 
blakstienas.

Skardus švilpuko čirškesys išbudina mus iš ramaus 
miego, girgždantis Varnagės balsas liepia visiems pasi
imti daiktus ir skubiai rikiuotis bombų išraustoje aikštėje. 
Žaibo greitumu iššokam iš guolių, užsimetam kuprines 
ir po kelių minučių visa kuopa rikuotėje pasukam Įpras
tu keliuku uosto link. Praeinam bombų apardytus barakus, 
kuriuose dabar ilsisi wehrmachtieciai,paliekam skeveld
rų nugenėtus medžius ir be gyvybės ženklų miegančią be
laisvių stovyklą. Aukštos pašlaitės šone lieka bombų su - 
jaukti virtuvės pastatų griuvėsiai ir nebaigtas kasti tune
lis.

Atsisveikinam su giliai Į žemę Įkastais bunkeriais ir 
slėptuvėm, kurios ne kartą apsaugojo mus nuo mirtį ne - 
Šančių bombų. Tamsos dengiami,keliuku Įvingiuojam Į 
aukštų medžių maskuojamą uosto krantinę. Nakties tam
sa dengia jo platesnį akiratĮ. Prieš akis juoduoja,Į jūrą 
nueinantis, ilgas kelių šimtų metrų medinis prieplaukos 
tiltas. Jo gale plūduriuoja vienas nedidelis laivas.Uos
to krantinėje didelė kareivių ir civilių žmonių spūstis,juos 
saugo ir tvarko karinė lauko žandarmerija. Jie mūsų ne
stabdo, ir mes einame Į grėsmingai juoduojanti tiltą. Jo 
grindinys skylėtas sviedinių išmuštom kiaurymėm ; rei
kia saugotis,kad neįpuolus.

Putojančios vandens bangos grąsinančiai plakasi Į 
virpančius tilto polius. Bangų purkšlės metasi per mus , 
ir mes greitai sušlampam. Rusų artilerijos sviediniai 
kūkčiodami krenta tai vienoje, tai kitoje tilto pusėje, ieš
kodami taikinių. Aukšti vandens stulpai iškyla jų sprogi
mų vietose.

Traška ir dreba bangų ir sprogimo s;nūgių drasko - 
mas tiltas, grėsmingai juoduoja piktas, neramios jūros 
veidas. Prie tilto gale plūduriuojančio laivo spaudžiasi di- 
4 psl.

f s praeities Tavo sūnūs 
Te stiprybe semia ...

būtų labai pravartu ir Įdomu Rūpestingai paruoštas, ge- 
susipažinti su nepriklauso - rai, estetiškai sulaužytas,šis 
mos Lietuvos studentų gyve- metraštis tinkamai atiduoda 
nimo apybraižomis. Šis met-savo duoklę mūsų tautos Ii - 
raštis sudomintų ir Augš- kiminėje mozaikoje. b. n. 
tesniųjų Lituanistikos Kursų 
studentus. Jo pristatymą ga
lima būtų Įtraukti Į mokyklų
REDAKTORIAUS ŽODIS

Lietuva, nusikračiusi caro jungą, ėjo pažangos ke
liu ne tik kultūrinio, bet ir ekonominio gyvenimo srityje ir 
Įsirikiavo Į pirmaeilių Vakarų Europos valstybių tarpą.

Šių vertybių kūrime dalyvavo ir aukštųjų mokyklų 
studentai, kilę iš visų tautos sluoksnių. Baigę mokslus,jie 
papildė krašto darbuotojų eiles,užimdami atsakingas ir 
vadovaujančias vietas.

Nepriklausomybės metais aukštojo mokslo Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune kas metai siekė apie 3000 
studentų Įvairiuose fakultetuose.

Universitete buvo apie 150 Įvairių studentų organiza
cijų bei korporacijų. Jų tarpe buvo ir Studentų Atsargos 
Karininkų Korp'. "Ramovė", veikusi 1932-1940 m. Šios 
studentų korporacijos įnašas Į laisvosios Lietuvos istori
jos lobyną buvo vertingas.

Literatūra apie nepriklausomos Lietuvos studentus 
yra negausi. Minėdami 50 metų korporacijos Įsisteigimo 
sukaktį, nenorime,kad jos gražūs siekimai ir darbai Lie
tuvos laisvei išlaikyti, būtų užmiršti ir išnyktų praėjusio 
karo griuvėsiuose ir laiko dulkėse.. .

Surinkę kai kuriuos duomenis apie žuvusius ar miru
sius ir gyvus korporantus,prisimename juos šiame leidi
nyje. Tačiau Į mūsų raginimus atsiliepė ne visi korporan- 
tai. Kiti, likę už geležinės uždangos, negali prabilti, nors 
daugelio jų tragiškas likimas mums žinomas. Dalį ra- 
movėnų, žuvusių nuo okupanto rankų, taip pat aprašome 
šiame leidinyje.

Korporacija glaudė po savo vėliava studentus atsar - 
gos karininkus, nežiūrėdama jų politinių Įsitikinimų. Ji 
buvo vienintelė tokia universitete vyrų organizacija ir už 
tai negali nugrimsti užmarštin.

Šis darbas yrą ne vieno autoriaus, bet daugelio tai - 
kininkų,kurie atsiuntė atsiminimų,fotografijų ar informa
cijų apie kitus kolegas ir parėmė leidinĮ finansiniai. Dėl 
neišvengtų netiklsumų visus atsiprašau, nes kai kurie fak
tai ar datos aprašymuose gali kiek skirtis nuo kitų. Kai 
kur teko vadovautis daugumos nuomone, nes tiksliai patik
rinti buvo neįmanoma.
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dėlė grupė anksčiau atvykusių civilių žmonių. Jie visi ver
žiasi Į laivą.

Mus sustabdo ir liepia laukti. Bangų purkšlės ant mū
sų liejasi, sviedinių sproginėjimai dirgina nervus,laukia
mos minutės virsta valandomis;pasidaro šalta.

Laivas, paėmęs žmones, atsitolina nuo tilto ir pra
nyksta. Už puslavandžio jo vieton atplaukia kitas,kiek di
desnis už pirmąjį. Apsidžiaugėm, manydami,kad jis yra 
mums skirtas. Deja, į jĮ atvyksta kitos grupės, o mes pa
liekam laukti.

Stovim,kaip ančiukai if laukiame. Jokios užuovėjos, 
vėjo genamos audringos bangos lūžta į virpančio tilto šo
ną ir liejasi jo grindiniu. Pasigendam kelių savųjų. Kur 
jie? Pasimetę, ar sąmoningai dingo kur nors. Nesimato 
ir vertėjo Kurmio. Kur jis?

Gal ir geriau, kad jo nesimato. Vyrai perdaug ant jo 
Įširdę. Tilto grindinyje juoduojančios skylės greitai galė
tų paslėpti jai atiduotą auką...

Raginam Varnagę ir Gefreiterį, kad ką nors darytų. 
Nuo šalčio kalenam dantimis ir keikiam viską ir visus.Ar
gi per naktį reikės čia išbūti?

Keikiasi ir jie visokiais ferfliukteriais, bėgioja nuo 
vieno galo tilto Į kitą ir ramina mus, žadėdami,kad mums 
skirtasis laivas tuojau atplauks.

Tik po gerų dviejų valandų prisiartina ir laukiamas 
laivas, Į kurĮ skubiai susikraustome.

Pirmą kartą po savo kojomis pajuntu siūbuojantį pa
grindą ir druska dvokiantį laivo kvapą. Vos spėjus užsi - 
glausti už laivo borto, virš uosto, iš rušų žvalgybinio 
lėktuvo pabyra kelių raketų šviesos. Putojančios bangų 
viršūnės ir mūsų laivo kontūrai nušvinta akinančia šviesa. 
Jūrininkai skubiai atpalaiduoja laivą nuo tilto,liepia vi
siems laikytis ramiai ir palengva pajuda tolyn nuo kranto.

Už kelių minučių tilto artumoje ima sproginėti rusų 
artilerijos sviediniai. Raketų šviesoje iškyla balti vandens 
fontanai. Šilta džiaugsmo banga liejasi į sušąlusį kūną , 
tolstant nuo pragaru alsuojančio kranto. Laivas, bangų 
supamas, palengva slenka mūsų išsvajotos Helos link.

Gesta išmestų raketų šviesos, vėjo ir bangų ošime 
silpnėja sproginėjančių sviedinių garsai. Vandens purkšlių 
išpraustom akim palydim nakties tamsoje tolstantį Hexen- 
grundo krantą. Aukštos, skeveldrų apgenėtos pušys, lyg 
seserys našlaitės,vaiduokliškai moja mums paskutinį 
sudiev. Pro nakties tamsą iškyla baugus pakartųjų vaiz>- 
das, šūvių ir skeveldrų sudraskyti žmonių lavonai, sunai
kintų gyvenviečių griuvėsiai.

Virš Dancigo ir Gdynės,plačiu akiračiu plazdena ne
sibaigiančių gaisrų atošvaistės, be paliovos gaudžia pa - 
buklų dūžiai. Juos-nustelbia laivo motorų ir neramios jū
ros šniokštimas.

Palengva artėjam prie Helos. Nakties fone vis labiau 
ryškėja artėjančio pusiasalio medžiais apaugusios aukštu
mėlės ir didesnių pastatų kontūrai. Protarpiais, priešlėk
tuvinių prožektorių šviesoje plienu sužvilga siūbuojančių 
bangiu viršūnės ir šviesūs, smėlėti pusiasalio krantai.

Šonu, lyg vaiduoklis; Į Hexengrundo pusę praslenka 
kitas laivas paimti belaukiančiųjų. O jų tūkstančiai.............

Nuoširdžiai dėkoju:
Korp'. "Ramovės" garbės nariui gen. St. Raštikiui už svei
kinimą, straipsnį ir fotografiją;Korp'. "Ramovės" vienam 
steigėjų,pirmosios valdybos vicepirmininkui,Lietuvos 
gen.konsului Anicetui Simučiui už atsiųstus straipsnius , 
fotografijas, 1933.IX.26 Įvykusio steigiamojo susirinkimo 
dalyvių sąrašą, o taip pat leidinio peržiūrėjimą ir kitas 
paslaugas; Ramovėnų našlėms: V.Gudienei,dr.L.Ignato - 
nienei, A. Noreikienei, R.E, Ramonienei, E. Venclovienei 
už suteiktas žinias ir fotografijas; A. Gurevičiui, P. Ind - 
reidai, K. Jankūnui, rašytojui V. Tamulaičiui už teksto per
žiūrėjimą ir papildymą.

Ramovėnams, šio leidinio komiteto nariams - dr. A. 
Pacevičiui, J. Litvinui,inž. J.Ruokiui, P. Indreikai,K. Jan
kūnui, L. Tamošaičiui ir kitiems už Įvairias paslaugas,ku
rios Įgalino jo pasirodymą.

Visiems ramovėnams, kurie atsiuntė savo biografijas 
fotografijas,pinigines aukas.

Ačiū Juozui Remiui už viršelį.
Bendrai, dėkoju visiems,parėmusiems ŠĮ leidinĮ.

 Jonas Karka

Jonas Strielkūnas

BALADĖ APIE SENĮ

Nudžiūvęs medis molžemin Įkaltas - 
Tarytum ženklas tiems, kurie negrįš. 
Ant akmenų ten sėdi senis baltas, 
Vaikystėje matytas neregys.

Ant akmenų prie upės, ant juodųjų, 
Atsukęs dangui vaškinius pečius, 
Jis nebejaučia kovo saulės dūrių, 
Kurie iš lizdo pakelia paukščius.

Jo galvoje praėję amžiai maišės
Ir stingsta lyg ataušusį lava.
Tik apsigaubus baudžiavinį maišą
Dar sykį pasirodo Lietuva.

Dar sykį švinta jo galvoj raukšlėtoj.
Pakyla jis Į Dievą panašus
Aukštyn dangun - ir mato, kaip jo vietoj 
Ant kranto žaidžia kūdikis gražus.

/ Iš "Po tylinčiom žvaigždėm"
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Laivai, pasikeitę trumpais šviesos signalais,kiek - 
vienas nuplaukia savo keliais.

Atsitolinam nuo rusų artilerijos sviedinių siekimo ri
bos, nebesigirdi jų sproginėjimo ir laivo nebepurto stip
rūs jų dūžiai. Vienintelis pavojus- priešo lėktuvai ir mi
nos. Mus gabenąs laivas vidutinio dydžio, anksčiau, at
rodo, yra buvęs prekinis, apginkluotas keturiais dvivamz
džiais orlikonais, prie jų nuolat budinti karių tarnyba jū
rininkų uniformose.

Laive, be mūsiškių,daugumoje sužeistieji vokiečių 
kariai. Matyti keletas ir civilių- vyrų, moterų ir net vai
kų. Jie visi atrodo yra "rudieji" pareigūnai.

Pirmą kartą plaukiant laivu, lydi keistas jausmas. 
Aitrus, sūrumu krečiantis kvapas,plaukiantis iš kiekvie
no laivo kampo, purto ir tveria už gomurio. Bangų supi
mas paralyžuoja kiekvieną žingsnį. Siūbuojančio vandens 
platuma, jos grąsinanti juoda gelmė,tolimas krantas ir 
netikėti priešo lėktuvų antpuoliai sukelia žymiai didesnį 
pavojaus jausmą, nekaip būnant ant žemės. Tą jausmą 
išskaitau visuose naujai laive esančiųjų veiduose.

Nakties tamsoje įplaukiam į Helos uostą. Laivas su - 
stoja kiek atokiau nuo krantinės ir išmeta inkarą. Nieko 
daugiau nelieka,kaip kur nors susirasti vietą ir nusnausti. 
Nulenduį apačią ir vienos kajutės kampe prisiglaudžiu prie 
ten esančiųjų. Dalis jų miega, kiti paskendę rūkalų dū - 
muose, šnekasi apie moteris ir žuvusius draugus. Sužeis
tieji išbalusiais veidais kenčia skausmus, blaškosi ir vai
toja.

Vaistų ir dūmų kvapas nemaloniai lenda Į plaučius ir 
svaigina galvą, gomuryje laikosi įstrigęs vemulys.

Ieškodami poilsio, ateina ir kiti ir užima visas apy
tuštes vietas. Dienos nuovargis, monotoniškas laivo supi
mas bei vienodas laivo motorų dūzgimas greitai už me r - 
kia vandens išpraustas akis.

Mintimis meldžiuosi, dėkoju Aukščiausiajam už su - 
teiktą malonę, Prašau ir toliau globoti ir neapleisti mū - 
.sų savo likimo kelyje. ..

MALONUS "VEIDU Į ŠIAURĘ" SKAITYTOJAI '.
Baigiantis šių atsiminimų antrajai daliai "Nepriklau

somos Lietuvos" puslapiuose, trečioji dalis pasirodys 
bendroje knygos formoje.

Minėti čia Įvykiai palietė daugelį dalyvių vienokiu ar 
kitokiu būdu. Maloniai prašau atsiliepti,išreikšti savo 
nuomonę ir juos papildyti savais ano istorinio momento 
pergyvenimais, už kuriuos nuoširdžiai būsiu dėkingas.

"Veidu Į Šiaurę" autorius , 
Juozas Silėnas,

1500 DE SEVE Avė., 
MONTREAL,P.Q . ,H4E 2A7 CANADA

P. S. Nuo kito "NL" nr. pradėsime spausdinti nuo
tykius Prancūzijos okupacijos metu.

t
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NAUJA TECHNOLOGIJA 
DARŽOVIŲ AUGINIME

Skelbiama, kaip augina - 
mi Žemės Ūkio Akademijos 
mokomuose gamybiniuose 
šiltnamiuose agurkai ne 
vandenyje ant skaldos, bet 
ant mineralinės vatos,kuri 
yra sterilizuota ir apsaugo 
daržovės nuo ligų. Taip pat 
duoda beveik 4 įtart didesnj. 
derlių, negu auginant žemėje.

Apie mineralinės vatos 
gamybą izoliacijai Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademijos 
specialistai sužinojo iš Ki - 
jevo miesto daržovių fabri
ko. Varijantą, tinkamą dar
žovėms augti, sukūrė po il
gesnių bandymų moksliniai 
bendradarbiai iš Vilniaus- 
K. Eidukevičius ir V. Vasi
liauskas. Bandys išgauti di
desni derlių ir suprastinti 
technologiją.

Šiame kontinente yra jau 
seniai auginama vandenyje 
ir kituose elementuose "be- 
žemės" daržovės. S} būdą 
bus galima pritaikyti toli - 
mosios šiaurės zonose, kur 
žemė nuolat Įšąlusi arba tik 
labai trumpam laikui tinka 
sėjai.

Nebūtų reikėję Kijevo-gal 
greičiau ir paprasčiau bū
tų remtis Amerika ar ir Ka
nada, kur žemės apdirbimo, 
ir kitokia technika yra pir
moji pasaulyje. Na, bet ką 
darysi, jeigu Maskva užsis
pyrusiai nori įrodyti, kad 
"u nas vsio jest? ..."/ Pas 
mus visko yra?".../.

PAGERINIMAI LINU 
FABRIKE PANEVĖŽYJE

Panevėžyje "Linų Pluoš
to" susivienijimo fabrikui 
paskirta 22 hektarų plotas. 
Jis aprūpintas ir technologi
jos naujenybėmis-bėgamo - 
mis juostomis ir kt. Čia 
perdirbami sausi, klojėti li
nų šiaudeliai,- vėliau pasta
čius naują mirkymo skyrių , 
bus perdirbami ir stiebeliai.

Fabriko Įrengimai sumon
tuoti ant guminių prietaisų, 
tad mašinų darbas yra ty
lus, o su kylančiomis dulkė
mis kovoja dvigubo jų valy-

KRYŽIU KALNAS
Dunkso kalnas, įdubęs,sulindęs, 
Ilgametės prislėgtas naštos.
Ne didingais jis puošias paminklais, - 
Tiktai simboliais Kristaus kančios.

Rymo kryžiai,kryželiai mediniai, 
Klauso vėjo graudžiausios raudos, 
Girdi skundą brangiausios Tėvynės, 
Guodžia skausmą tautos pavergtos.

Kitados Muravjovo žandarai
Smaugė brolius ir trėmė šeimas.
Jie norėjo palenkt caro valiai 
Išdidžias ir garbingas tautas.

Pirmutinį kryželį čia statė
Motinėlė tamsiojoj nakty, - 
Už sūnelį - pakartą jį matė 
Miesto aikštės pačiam vidury.

Ir sesutė už savo brolelį
Nešė kryžių kalnan verkdama.
Jam engėjai nukirto galvelę
Ir bernelį nušovė greta.

Čia senieji tėveliai raudojo,
Alpo sesės širdis nekalta,
Kai sukilėlius kalne laidojo
Nuo piktųjų žandarų slapčia.

Kilo kryžiai stati, bet palinko -
Kaip ir žmonės, nuo laiko naštos;
Daug, o daug čia jų susirinko
Nuo viršūnės ligi apačios.

Keli šimtmečiai kryžiai stovėjo 
Padavimais garsėjo šventais, 
Kas sveikatos išmelstčia atėjo, - 
Kas už atgailą meldės karštai.

Metai bėgo, ir laisvė atėjo -
Iškovojo Tėvynės vaikai;
Gijo žaizdos, darytos engėjų , - 
Užmirštin jau keliavo vargai.

Bet tos laisvės dienelės trumputės, 
Rytuose sudundėjo griausmai.

mmwmuuw***"**""***
mo sistema.

Linų fabrike per dieną da
bar perdirbama 7.5 t. pluoš
to ir išmirkoma 16. 5 t.stie
belių. Iš viso linų perdirbė
jai Panevėžyje numato šie - 
met pagaminti 
tūkstančių tonų.

Reikia tikėtis 
kių gamybinių 
neužmirštas ir žmogus-dar
bininkas. Triukšmas ir dul - 
kės aptvarkomi. Ne paslap 
tis tačiau, kad prie Įvairių 
gamybos juostų ir moder - 
nios technologijos globoje, 
žmonės dažnai susižeidžia pakankamai paprasčiausių.

virš 2 ir 1/2

kad prie to- 
pagerinimų

Praplėstame ir pagerintame linų. fabrike Panevėžyje:
Laime Jokūbaitienė derina 
pagrindine valdymo lenta.

rankas, nes atsakingieji ne
aprūpina darbo pirštinėmis. .

patogių chigienos-dezinfek - 
cijos priemonių. . . Taigi ,

O ir susižeidus ar neišven - 
giamai apsibraižius- nėra

prekė dažnai svarbiau už 
žmogų.

523-9977

London 438—1122
Windsor 252-3842
Calgary 287 — 2712 |} 
Winnipeg 233 — 3508 } 
Sudbury 674-6217 '

S
|j AA.CENTRINĖS ;

Montreal 273—7544
Ottawa
Toronto 489 — 3693
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

ATEIK I LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
grupės' SUSIRINKIMĄ^. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

B vol. vakaro

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

JONUI R.: 337-8637
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ar paskaitai savo vaikui lietuviškų pasakų ? ? ?

Kryžių Kai nas okup.Lietuvoje

SĄŽININGAS PLĖŠIKAS

Ir kaip žvėrys kad grobį pajutę, 
Įsibrovė išalkę pulkai.

Vėliai skausmas, vėl kraujas pasruvo, 
Vėliai trėmė šeimas nekaltas, 
Ten kur protėvių kaulai supuvo, 
Ten kur Sibiro žemė šalta.

Liko Tėviškėj kalnas keliaująs
Vėl su kryžiais šventais ant pečių.
Neša kruviną žemės vėl saują, 
Neša ilgesį jie tremtinių.

Muravjovams naujiems nepatiko, 
Kad ant kalno, kaip laisvės dvasia, 
Šventi kryžiai Lietuvoj išliko, 
Nes juose jų stiprybė visa.

Rovė kryžius, o žmonės dejavo. ..
Ardė kalną- sopėjo širdis;
Aplink kalną sargyba žygiavo, 
Manė, kryžių daugiau nebebus.

Medžio kryžius į laužą sumetę, 
Jie tikėjo,kad amžiams išnyks. 
Bet svarbiausia, ko jie nesuprato, 
Širdyje meilė kryžiams paliks.

Bėga dienos ir mėnesiai slinko, 
Laukė kryžių žemelė šventa.
Ir sargybiniai kalną paliko, - 
Džiaugės jie,kad laimėta kova.

Vieną naktį į kalną išėjo ,
Jauni žmonės su karšta malda, 
O su jais maldoje susiliejo, 
Nešė kryžius visa Lietuva.

Štai Į kalną su Viešpaties kryžiais 
Nuo Varėnos, Telšių ir Šiaulių 
Eina žmonės tvirtai pasiryžę 
Atstatyti šventovę tėvų.

Kalnas gyvas, nors toks pat Įlinkęs, 
Vėl ten tūkstančiai kryžių naujų. 
Lietuvos jie tvirtumo paminklas, 
Neįveikiamas priešų piktų.

NAUJA PJESĖ VAIKAMS
Tallinn'e

"Šyvio Dalia", pjesę vai
kams parašė E. Ignatavięius. 
Pjesė išversta į estų kai - 
bą ir ją pastatė lėlių teat - 
ras. Kaip rašoma, spek
taklis turi didelį pasiseki
mą .

• Kauno Lėlių Teatre pa
statyta A.Gudelio pjesė vai
kams" Žvaigždės Vaikas" . 
Režisavo A. Stankevičius , 
dailininkas -V. Mazūras, mu
ziką sukūrė komp. M. Urbai- 
tis.

SOCIALINĖ GLOBA NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
Socialinę globą Lietuvoje tvarkė: 1. Vyriausybė per 

Vidaus Reikalų Ministeriją,2. vietos savivaldybės,3.pri
vačios labdarių organizacijos, valstybės šelpiamos.

Visos trys institucijos Lietuvoje išlaikė 57 vaikų 
prieglaudas,174 senelių prieglaudas,7 kūdikių lopšelius, 
102 vaikų darželius ir kitas uždaras socialinės globos įs
taigas. Iš viso buvo globojama apie 15.000 asmenų.

Visokiems socialinės globos reikalams valstybė 1937 
m. išleido keturis su puse milijono litų,savivaldybės pen
kis milijonus ir privačios labdaros organizacijos surinko 
aukomis apie pusantro mil. litų.

/" Lietuva,1918-38"/

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO

P RO GR AMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834
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As neisidėmėjau mašinos, kuri i mane atsitrenkė nu
merio. bet moteris, kuri vairavo, — dėvėjo šviesia 
suknele, papuošta oranžinės spalvos apykakle ir 
pritaikytu dirželiu,ir saga, kuri ....

Plėšikas buvo pasmerktas sušaudymui. Stovint jam 
užrištomis akimis prie s ienos, kapitonas pasiūlė paskuti
nę cigaretę. Nuteistasis jos atsisakė.

- Tai gal stiklą vodkos?,- paklausė kapitonas.
- Ačiū, ne. Aš esu nutaręs nebegerti,-atsakė plė

šikas.

ATITIKO ...
Viename Amerikos miestelyje,sekmadienį, susirin - 

kus miniai .pamokslininkas karštai kalbėjo apie papūtu - 
sį nelegalų degtinės gaminimą ir jo parapijiečių girtavi - 
mą. "Jei aš galėčiau," - pakėlė jis balsą, "aš išsirūpin
čiau leidimą surinkti kiekvieną butelį, ąsotį ir statinę šio 
bjauraus gėralo ir vieną dieną išpilčiau iki paskutinio la
šo Į upę, ir stebėčiau tą visą marmalą tekant pasroviui ’.

O dabar, kai pasakiau kas man rūpėjo, tegul gieda 
choras."

Vargonininkas atsisuko ir paskelbė: "Seka giesmė- 
-"Ar ateisime prie upės?".

PAUKŠČIŲ KELIAS
Visoje Lietuvoje žmonės žino Paukščių Taką. Rytų 

Lietuvoje jį vadina Paukščių Keliu. Jis nurodąs paukš - 
čiams, ypač gervėms ir laukinėms žąsims, kelią skristi 
Į šiltuosius kraštus arba dausas. Nakties metu paukščiai 
skrendą pagal tą kelią ir nepaklystą. Tačiau senesnis bus 
kitas manymas, būtent: - Dūšios mirusių rojun, - kiti sa
ko dangun, - lekia Paukščiu Keliu; arba: "Paukščių Ta - 
kas rodo mirusiųjų dūšioms kelią eiti ten,kur joms po 
mirties yra skirta".

„ Dr. J. Balys
GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI 
Gegutė:

Ku - kū,
Duok man meškos taukų;
Aš patepsiu ratus,
Važiuosiu metus.

Žvirbliai:
Vyrai, vyrai , vyrai,
Visi iš vieno, iš vieno, iš vieno’.

Pamatę vanagą:
Vyrai, vyrai,
Kiekvienas sau, kiekvienas sau ’.

O.LAŠAS

VAISIAI PADEDA IŠVENGTI ŠIRDIES LIGŲ
Du amerikiečiai gydytojai, remdamiesi tyrimais skel

bia, kad keliose vaisių rūšyse randama bioflavinų grupės 
medžiaga padeda kraujui per daug nesutirštėti ir arteri - 
joms išvengti užsikimšimo.

Dr. William Castelli- Harvardo Medicinos Mokyklos 
fakulteto narys pareiškė,kad apelsinai,citrinos,greipfru
tai, tanžerinai, obuoliai, kriaušės ir vyšnios turi didelius 
kiekius bioflavonidų ir padeda apsaugoti širdį nuo ligų. 
"Kiekvienas žmogus turėtų valgyti vaisus, įskaitant citri
ninius", -sako jis.

Minima tuose vaisiuose medžiaga stiprina ir kapilia
rus-plonyčius kraujo indus.

Prof.dr. J. C. Redman’as, dirbantis New Mexico Uni
versiteto Medicinos Mokyklos Klinikoje pataria 3 kartus į 
dieną, šalia reguliaraus valgymo, įjungti,ir 200 miligra
mų bioflavonidų/t.y. 600 miligramų Į dieną/. Juos gali - 
ma gauti sveikatos krautuvėse arba suvalgant šviežių vai
sių.

Vienas greipfrutas suteikia 200 miligramų bioflayo- 
nidų. Tanžerinai, obuoliai,kriaušės, apelsinai- kiekvie - 
nas turi apie 1OO miligramų, o slyvos ir aprikosai - 50 
miligramų kiekvienas. Bioflavonidai nesukelia jokių paša
linių neigiamų reakcijų.

Dr.W. Castelli taip pat tvirtina,kad vegetarinė dieta 
labai efektinga kovojant su širdies ligomis. Įdomu, kad 
net jeigu žmogus reguliariai valgė mėsą visą gyvenimą , 
keisdamas savo dietą Į vegetarinę,greitai sumažina cho
lesterolio kiekį ir atitolina širdies negalavimus..Šis gydy
tojas pataria keisti dietą iš lėto- laipsniškai. Pradžioje- 
vieną dieną Į savaitę nevalgyti mėsos ir stiprią choleste
rolį iššaukiančią mėsą- dešras , jautieną,kiaulieną, avie
ną, "hamburgerius" i r dešreles pakeisti Į paukštieną ir 
žuvį.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A R A flA A 
TORONTO LIETUVIŲ FAKAjVIA 
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

.. ’ E už asm. paskolas nuo 12%
01/ v' *** ™ dienu term, indėl. = uį nekilnojamo turto paskol. 
8,z2l% už 6 mėn. term, indėlius = (mortqaaes) • 
8% % už 1 metu term, indėlius S su nekeičiamu nuošimčiu 
9 % už 2 metu term, indėlius = 1 metų .................. 10%%
9’/2% už 3 metų term, indėlius S 2 metu .11/2%
10% už pensijų planą = 3 metu 12/2%
9 % už namų plana^ Z ( fixed rate)
7/2 % už specialia taup. s—fa Z su keičiamu nuošimčiu 
7’4 % už taupymo s—tas = 1,2 ar 3 metų.. 1U'/2%
6 % už čekių s—tas (dep) (variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONŲ DOLERIŲ 
Asmenines pa skolas 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 trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien. - 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieniai s — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 I oronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRŠ 22 MILIJONU

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienu term, indėlius ... o'ž %
Antradieniais 10 — 3 S 180—185 d. term, ind.......... 81> %

Trečiadieniais uždaryta F < erm. ind. 1 metų............... 8/4%
Ketvirtadieniais 10-8 = Term. ind. 2 metų..............  ? %
Penktadieniais 10-8 = Term. ind. 3 metų ....... * ^=>
Šeštadieniais 9-1 | Pensijų s-ta........................ U °
Sekmadieniais 9:30—1 E Spec. taup. s—ta,............... 71/cr

= Taupomųj s-ta/.............  '2 '°
DUODA PASKOLAS: = Depozitų-cekių s-tq... 6 %

Asmenines nuo.........  12 %
Mortgičius nuo . 10’/2%-12’/2%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

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 užjšrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
• PASAULIO LIETUVIU 
DIENU proga besilankant To
ronte, Lietuvių Namus ap
lankė ir lietuvių australiečių 
grupė iš 91 asmens. Čia L N 
juos globojo ir parūpino nak
vynes .
SOCIALINĖ PAGALBA
MŪSŲ TAUTIEČIAMS

LIE TUVIŲ NAMAI rūpina
si įvairiais mūsų gyvenimo 
aspektais.

Patarimus ir patarnavi
mus socialiniais klausimais 
tautiečiams,kurie nori pa - 
sinaudoti miesto arba pro
vincinės vyriausybės teikia
ma pagalba, gali kreiptis pas 
Loretą LENAUSKAITĘ.

Darbo valandomis galima 
kreiptis Į A. VAIČIŪNĄ, tel : 
532-3311 arba vakarais j V. 
KULNĮ, tel: 769-1266.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ Ll AUDI ES PAŠAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROBIO, JUMORO. IR IŠMINTIES!

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

ATEIK I LIETUVIŲ A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ^ 
PENKTADIENĮ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v. v,

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591
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LIETUVĖ SOLISTĖ 
LATVIU KONCERTE

Latvių Koncertų Draugija 
švenčia savo 25 m. sukaktį ir 
ta proga rengia koncertą 
LAPKRIČIO 5 d. Jame dai - 
nuoti, dalyvaujant 140 as - 
menų mišriam chorui ir pro
fesionalų simfoniniam or
kestrui iš 50 asmenų, pa - 
kviesta lietuvių solistė iš 
Montrealio-Gina ČAPKAUS- 
KIENĖ.

Ji dainuos pagrindines 
partijas 2-jose kantatose.

, LIETUVIŲ NAMŲ MOTERŲ 
BŪRELIO dešimtmetis 
bus paminėtas kartu tradi
ciniame LN baliuje.

• Šią vasarą Tėvo Dienos 
proga Lietuvių Namuose bu
vo pasveikinti ir gėle papuoš
ti 178 tėvai.

PENSININKŲ, NAMAI

Prieš keletą metų buvo pradėta organizuoti įsigyti To
ronte lietuvių pensininkų namus. Neturint savo kapitalo 
pačiai pradžiai, buvo neįmanoma tai padaryti, o garanti
joms ir architektų pradiniam atlyginimui bei žemės pir - 
kimo užstatui reikėjo tam tikros sumos. Tuoj pat dėmesys 
buvo atkreiptas i Lietuvių Namus. Jų valdybos didelio 
bendro reikalo supratimu, buvo paskolinti pirmieji slenks
čiu, peržengti pinigai. Be Lietuvių Namų paramos, vargu 
ar būtų buvęs atsiektas šis šiandieną visiems aiškiai ma
tomas rezultatas. Vienu metu patys pensininkai buvo nu
stoję vilčių, kad Išsvajotas pastatas kada išaugs. Gal ir . 
Lietuvių Namai nebesitikėjo atgauti skolą. Bet šiandien, 
praėjus juodiems debesims, galime džiaugtis — skola grą
žinta su nuošimčiais !

Noriu išreikšti nuoširdžiausią ir gilią padėką Lietuvių 
Namų valdybai, kuri mūsų klubui paaukojo $15, 000. 00 nau
jo pastato įrengimu'. Jų vardas bus atžymėtas nepamirš
tamai. Dėkojame ir už pažadėtą paskolą, skubioms opera
cinėms išlaidoms padengti.

Garbingi yra Lietuvių Namai, tvarkomi sumanios valdy
bos, narių, ir tarnautojų. Linkime jiems ir toliau klestėti 
ir augti dar ant stipresnių pamatų, kad iš abiejų tvirtovių 
ištiesus ranką, gelėtumėm pasisveikinti.

Negaliu pamiršti padėkoti Prisikėlimo Parapijos klebo
nui, kun. Augustinui Simanavičiui, OFM. Ieškant finansi
nės paramos, klebonas nėkiek nesuabejojo, tik paklausė 
sumos. Tuoj pat atsakė: "Gerai, kada reikės — bus".

Pastatas eina prie statybos galo. Bus baigias šiais me
tais spalio mėn. 28 d. Daug turime rūpesčių, darbo, galvo
sūkių, visokių bėdų. Gaila, šiam darbui neatsirado dau
giau padėjėjų. Žinant, kad turime garbingų organizacijų, 
kurios kiekvienu momentu, reikalui esant, paremia, su 
stiprina ir palengvina musų naštą. Tad šioms, lietuvybę 
išlaikančioms tvirtovėms, dar kartą -- ačiū.!

H. Adomonis, 
Klubo pirmininkas.

REIKŠMINGA IR VIENO LIETUVIO KOVA

UZ LIETUVOS LAISVĘ

Perskaitęs š.m. rugpiūčio 
mėnesio "Eltos" informaci
nį biuletenį Nr. 8, atkreipiau 
dėmesį į Pavergtų Tautų sa
vaitės minėjimą Washing
tone. To minėjimo pagrin
dinė kalbėtoja Jeane J.Kirk
patrick, JAV ambasadorė 
orie Jungtinių Tautų, savo 
kalboje pareiškė: "Svarbiau
sias klausimas yra, kaip ap
saugoti taiką ir užtikrinti 
laisvę bei laisvą tautų apsi
sprendimą Didžiausia kliū
tis — Sovietų Sąjungos plėti
masis jėgos pagalba. Anot 
Lenino, jie paveldėjo tautų 
Kalėjimą, bei jis įvedė dar 
žiauresnę tvarką, kuri tapo 
paremta ginklu ir smurtu 
Hitlerio --- Stalino paktas bu
vo agresijos paktas. Euro - 
pa padalino ne Jaltos paktas, 
bet So zietii armija. Jokia So
vietų pavergta tauta nepriė
mė sovietinės santvarkos,ku
ri buvo įvesta su kariuome - 
nės pagalba". Ambasadorė 
Kirkpatrick priminė ir Lie
tuvoje vykusį partizaninį ka
rą, užsitęsusi iki 1952 metų, 
bei dabar nebevykdomą rusi
fikaciją ir sovietų vedamą 
kiaidinimo propogaudą.

Taip pat atkreipiau dėme
sį ir į antrosios dalies pra
nešimus, vykusius Senato Rū
muose, pirmininkaujant gen. 
John K. Singlaub. Čia Kalbė
jo astuoni pranešėjai. Biule
tenyje rašo: "Iš jųmums įdo
miausi buvo D. Britanijos 
Parlamento narys ir Euro 
pos Laisvės Tarybos prezi
dentas John Wilkinson, ir 
buvęs Australijos Parlamen
to narys Douglas Darby. Jie 
abu reiškė solidarumą pa
vergtų tautų vedamai kovai, 
ir gan aštriai papeikė JAV 
spaudą, kad ji nieko nerašan
ti apie Sovietų priespaudą ir 
Pavergtų Tautų savaitę

Yra tiesa kad JAV, Kana
dos spauda apie sovietų prie
spaudą pavergtose tautose 
mažai ražo, nes iš to neturi 
naudos. Be to, laikraščiai 
turi unijas ir spausdina tik 
unijai priklausančių repor
terių straipsnius. Vieninte
lis būdas -- rašyti Į laiškų 
skyrių. Bet ir ten rašančiam 
reikia mokėti anglų kalbą. 
rašiniai tur, būti pagrįsti fak
tais, nes sovietų pataikūnai 
ir teisingai parašius apie jų 
"rojų".stengiasi sukritikuo
ti. Tokį susikirtimą prieš 

kelis metus turėjo ir inž. S. 
Šetkus su "paraudusiu" so
vietų simpatiku L. Klės. Pa
starasis daug rašė į"The St. 
Catharines Standard" dien
raštį ir mulkino skaitytojus, 
kad sovietai po II-jo Pasau
linio karu išlaisvino tautas 
ir įveda demoKra&ją. T to
kius sovietams, palankius 
propogandinius rašinius at
siliepė S. ŠetKus Tarp jų vy
ko ilgokai tame dienraštyje 
diskusijos. Inž. S. Šetkus, at
sakydamas į L. Klės rašinius 
naudojo faktais pagrįstas ži
nias, kad Sovietai nesuteikė 
laisvas jokiai tautai, bet prie
šingai - jas pavergė irlaiko 
žiaurioje priespaudoje ir da
bar.

Pagaliau po penkių ta tema 
diskusinių rašinių, "The St. 
Catharines Standard" dien
raščio redaktorius įsitikino, 
kad inž. S. Šetkus patiekia 
dienraščiui teisingas žinias, 
apie tai paskelbė tame dien
raštyje savo nuomonę ir nu
traukė tolimesnes diskusijas.

Inž. S. ŠETKUS dažnai pa
rašo J šio dienraščio Laiškų 
skyrių apie sovietų vedamą 
klastingą propogandą ir kaip 
jie siekia išvengimui karo su 
Vakarų tautomis visokių su
tarčių, kurios yranaudingos 
tik. jiems — Sovietams.

Prie šio rašinio pridedu ir 
paskutinį inž. S. .Šetkaus iš 
anglų kalbos vertimą laiško , 
kuris buvo patalpintas š. m. 
rugpiūčio.17 d. "The St. Catha 
rines Standard" dienraštyje 
Laiškų skyriuje.

Iki šiol tokių ir panašių 
laiškų, pasisakančių už mūsų 
ir kitų pavergtų tautų laisvę 
į "The St. Catharines Stand - 
ard" yra atspausdinta virš 
40. Visi’parašyti Stepono 
Šetkaus.

Šiandieną yra reikšminga 
kiekvieno lietuvio kova 
už Lietuvos laisvę. St. Cath
arines lietuvių kolonija ma
ža. Bet dėka vieno pasišven- 
tusio spaudos darbui inž. S. 
Šetkaus,kanadiečiai St. Cath- 
arinėje žino, kad Lietuva yra 
sovietų okupuota ir kenčia 
žiaurią priespaudą.

J. Š a r a p n i c k a p
P ATIKSLINIMAS:

š. m. rug
pjūčio 18 d. , "NL" laidoje, 
"Sutiktuvės Tėv.K.Butkui" 
straipsnyje Įvyko korek
tūros klaida. Sveikinimų ap

rašyme turi būti:.Vvilniečių 
vardu- Kazys Bogušis, 
Vienuolyno Komiteto vardu- 
St. Janušonis ."

LOS ANGELES
IŠKILMINGAI PALAIDOJO 
Arch. JONĄ MOLOKĄ^

Šią vasarą mirusį mūsų 
žymųjį mūsų architektą Jo
ną Muloką palaidojo Los 
Angeles Forest Lawn Kapi
nėse.

Pamaldose garbės sargy
bą ėjo akademikai skautai , 
neolituanai ir kt.

Kapinėse atsisveikinimo 
kalbas pasakė architektų 
vardu Edm. Arbas, skautų- 
Mykolas Naujokaitis, ramo
vė nų-Antanas Audronis ir 
kt.

Laidotuvių vaišės vyko 
Tautiniuose Namuose, Čia 
kalbėjo Dailiųjų Namų Klubo 
vardu Br. Raila.

Jo architektūriniai gabu - 
mai buvo Įvertinti ir Santa 
Monica miesto, Įteikiant jam 
žymenį.
RETOS NUOTAIKOS 
GIMTADIENIS HOLLYWOODE

Nepaprastai Karštas ir drėg
nas rugpiūčio mėn. 5 dienos 
1983-jų metų vakaras.

Filmų, televizijos ir sce
nos aKtorė Rūta Lee-Kilmo- 
nytė, dabar Mrs. Love su vy
ru telefonais ir labai slapčia 
sukvietė svečius, norėdama 
savo mielai motinai padaryti 
gimtadienio netikėtumą. Į 
paryžieiiško stlliaus"Maxim" 
renkasi svečiai. Juos pasi
tinka tarnai ir paima auto
mobilius.

Prieškamberyje, kaip ir 
visuomet, Rūta pasitinka sve
čius su labai miela šypsena. 
O svečių visokio rango ir 
stono, jų daugiau kaip pora 
šimtų. Prie jos fotografai , 
kurie prožektorių- lempu
čių žybtelėjimais užfiksuo - 
ja atvykusius svečius.

Mezgasi pažintys ir atsi
naujina senos. Beragauda — 
mi taurius gėrimus, visi da
rosi malonesni ir kalbūs .

Dešinėje baras,tarnai ne
šioja mažus užkandėlius ir 
gėrimus svečiams troškulį 
tokiame karštyje numalšinti

Daug dar nematytų veidų 
nors nekartą pas Rūtą jos 
baliuose ir net vestuvės at
šoktos. Dviejų orkestrėlis 
bare linksmina svečius ir be 
perstojo groja įvairias me
lodijas. Svečių tarpe, šalia 
smokingų ir vakarinių puoš - 
nių suknelių dar yra ir tau
tiniais rūbais pasipuošusių. 
Tik viena, garsi televizijos 
aktorė Lucile Bali atvyko 
kaip iš parduotuvės: ji dėvė
jo pilkas kelnes ir žalsvą 
švarkiuką. Nežiūrint to, jos 
vardas ir populiarumas, la
biausiai traukė į ją dėmesį. 
Be jos buvo ir daugiau ar 
mažiau žinomų vardų ir vei
dų. Tai Rūtos pastangos pa
daryti mielai motinai, kaip 
galima įspūdingesnį, iškil
mingesnį gimtadienį.

Kai jau visi svečiai susi

DRESHER
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v. v. , šeštadieniais 9 v.r. - 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

fNSURANCCl
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West' • Toronto • Ontario
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TORONTO, Ont. 
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rinko ir ka' jau nugėrė po 
keletą stiklelių, atvyko irto 
viso "kaltininkė"Marija Kil- 
monienė. Į ją nukrypsi a pro
žektorių, aparatų šviesos, o 
visi svečiai kaKlus ištiesę, 
galingai orkestrui pritariant, 
traukia "Happy Birthday". 
Nuskambėjus paskutiniems 
garsams, Rūta ima mikro
foną, o filmuotojai suka apa
ratus kai svečiai eina kiek
vienas prie solemzentės sa
vo linkėjimus asmeniškai jai 
perduoti. Ji atrodė gražiai 
-- elagantiškai, pasipuošusi 
ilga oaita suknele, pilna ener
gijos ir jaunatviškos nuotai
kos. Po visų sveikinimų ir 
tos trumpos ceremonijos , 
svečiai buvo paprašyti užim
ti stalus., kurie taip elegan - 
tiškai gėlėmis buvo papuošti 
vakarienei. Čia radome or
kestro didesnį sąstatą, kurie 
grojo įvairios muzikos py
nes. O vėliau, kai svečiai 
jau kiek-pasisotino, orkest
ras traukė šokiųmuziką. Šo
kius atidarė žentas Mr. Love, 
pašokindamas savo uošvę,bet 
jam neilgai teko šokti, nes 
atsirado nemažas skaičius 
svečių, kurie paviliodavo so- 
lenizantę.

Kas per gimtadienis būtų 
be torto ? Taigi atvažiavo ir 
jis, prie kurio ne tik soleni- 
žantei vėl buvo sugiedota 
"Happy Birthday", bet ir Lu- 
cilei Bali, nes ji švenčianti 
gimtadienį ateinančią dieną. 
Po to Rūta paprašė ir lietu
viškai palinkėti. Mūsųnedaug, 
bet Budriūno "Valio" nuskam
bėjo visai neblogai.

Baigus tas ceremomjas, 
svečiai linksminosi dar’iki 
vidurnakčio Visų nuotaika 
buvo paKiliausia.

Nepaprastai mielas Rūtos^ 
žestas ir parodyta meilė sa
vo motinai, kuri tiekdaugjai 
davė per tas dienas, kai au
gino, auklėjo ir globojo. Juk 
ne kas Kitas, o motina jai 
į diegė Tėvynės, lietuvių kal
bos meilę. Ji visur, kur be
būt ų, pasisako esanti lietuvai
tė. Jos parengimuose, visa
da kviečiami ir lietuviai. Jos 
ryšis su lietuviais labai mie
las Ir šiltas. Klek teko man, 
kaip spaudos atstovui po Hol- 
lyvoodą pasišvaistyti, visur 
Rūtos atžvilgiu girdėjau1 tik 
labai gražių atsiliepimų. Jos 
asmenybe visi yra susižavė
ję

Rūta turi nepaprastą pasi
sekimą scenoje: kur ji pasi
rodo, visur bilietai iš ankšto 
išparduoti. Ir kur ji tik nesu
vaidino f Fort Worth, San 
Fransisco, Sacramento, San 
Diego ir daugelis kitų vieto
vių. Ji nesenai baigė bene 
viso mėnesio vaidinimų se
riją "Fony Giri", kur turėjo 
vyraujantį vaidmenį. Praė - 
jusią savaitę su Rūta baigė 
sukti televizijos serijos 
"FantasyIsland"filmą ir da
bar ji išvyksta gastrolėms 
su "I do, 1 do" veikalu.

Geriausi linkėjimai jos 
motinai ir Rūtai, sėkmės ir 
ateityje.Juozas Kaributas

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

Namu— Gyvybės 
Autame bili u. 
Komercini ai

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

Tel, 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosovuose namuose

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO 

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. E.
L8M 1L6
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
deposltus (P.C.A.)............ 6% neklln. turto paste. _____ 11%
santaupas ...................... 7.75% asmeninės paskolas....... 1354%
kasdienines palūkanas 
už santaupas .................. ~ %
♦erm. depoz. 1 m........... 9.5 % Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda
term, depoz. 3 m............. 10% »z z •
reg. pensijų fondo..........  9.5% Nemokamas pilnas čekiu aptarnavimas
90 dienų depozitus ......9.25 %
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniai* 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P- penktadien • 
nuo 10 v.r. iki 7 v. v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

"PAVASARIO" IŠVYKA / 
DAINŲ ŠVENTĘ CHICAGOJE

PAVASARIS, sėkmingai 
atlikęs maratoną, parem - 
tas mielų tautiečių, birže - 
lio 30 dieną su palydovais 
Silvija ir Vincu Piečaičiais 
bei keliais svečiais išvažia
vo iš Montrealio Chicagos 
link, į Dainų Šventę, dideliu 
autobusu. Visi žinojom,kad 
kelionė bus ilga, tai buvom 
jai pasiruošę.

Iš tikrųjų, kelionė greitai 
praėjo, buvome gerame ūpe, 
dainavom, žaidėm žaidimus , 
skaitėme ir planavome, ką 
darysime Chicagoje.

Atvykome Į ją iš ryto pa - 
vargusios, bet patenkintos . 
Viešbutis buvo pačiame 
centre miesto ir ant jo iška
bos prie viešbučio buvo pas
kelbta: " SVEIKINAME VI
SUS ATVYKUSIUS Į ŠEŠTĄ - 
JĄ DAINŲ ŠVENTE'."- lietu
viškai'. Pasijutome, kaip na - 
muose'.

Turėjome visą dieną lais
vą, tai kai išsipakavome, 
darėme, ką norėjome. Šita 
reporterė nuėjo miegoti, ži
nodama, kad miego daug ne
gaus per šias kelias dienas'.

Buvo nutarta važiuoti va
kare į Jaunimo Centrą,ku
riame vyko jaunimo šokiai. 
Labai buvo smagu sutikti vi
sus senus pažįstamus ir su
sipažinti su naujais draugais. 
Grįžome anksti, žinodamos , 
kad rytojaus dieną/šeštadie
nį/ vyks sunki ir ilga repe - 
ticija.

Šeštadienį rytą reikėjo 
anksti keltis, nes didžiojoje 
salėje vyko repeticija.Aš nu-

Pirmoje eilėje. Marytė Adomonytė, Aida L u ko sevi t i u tė, Loreta Čičinskaitė ir Sandra. Sim son; 
Antroje eilėje. Jara Ramanauskaitė, Daiva Piečaityte, Lana L uk olev i£ i ū te , Lyn Skardziūtė, 
Andreja Celtoriūtė, Dana Mickutė, Kristina Čičinskaitė, Kim Naujokaitė, Dana Zabielaitd, 
Dana Krsowskaite, Vilija L ukoteviciūtė , Shirley Milakniutė- Dešinėje išvykos palydovas 

Vincas Piečaitis. Nuotraukoje trūksta palydovės Silvijos Piečaitienės

Rūta Stankevičiūtė, Valės ir Liudo Stankevičių dukra savo 
vestuviniame pokylyje su vyru adv. Gerard Lebeuf.

jaučiau,kad ji bus labai ilga'. 
Taip ir buvo. Salėje atsira - 
dom apie 9 vai. ryto,o išva
žiavome apie 7 vai. vakare'. 
Dirigentai norėjo,kad visi 
gerai pasirodytų- vaikų ir 
suaugusių chorai, taip pat ir 
šokėja i'.K oi "susikoordina- 
vo" šokiai ir dainos, ilgai 
truko. Ko norit, apie 900 
choristų ir kokie 200 ar

daugiau šokėjų'.
Pagaliau repeticija pasi

baigė'. Greitai reikėjo grįžti, 
į viešbutį ir persirengti šo
kiams. Mūsų viešbutyje/Bis- 
marek/vyko Sporto Šventės 
trofėjų ir premijų pristaty
mas ir Talentą Vakaras. Bet 
mes nespėjome visur daly
vauti. Tai nutarėme važiuo
ti į šokius, kurie vyko kita -

• GURKLIO Alberto ir Alės 
sūnus Styvis baigė McGill 
Universitete mokslus ir ga
vo elektros inžinieriaus 
specialybę.

Gavo darbą Toronte ir ten 
apsigyveno.

• Laikas susisiekti su mūsų 
Šeštadienine Mokykla ir pa
sirūpinti, kad mūsų vaikai,tie 
kurie kalba lietuviškai ir ku
rie ne,susirinktų šeštadienių 
rytais. Čia jie turės progos 
ne tik būti savųjų tarpe, bet 
susirasti gerų draugų, pras-

• Mok.Audronė JONELYTĖ ijmingai pasilinksminti. Visi 
mok.Audra ŽURKEVIČIŪTĖ lankę mūsų Mokyklą, vėliau, 
išvyko atostogų j Meksiką . paaugę su didele šiluma ir 

dėkingumu ją atsimena.

Jonas Strielkūnas

SAULĖTEKIS BE BRIEDŽIŲ.

Saulėteky rasos pražydo.
Atėjo žiogų valanda.
Per naktį kažkur jie nuklydo 
Raguotoji briedžių banda.

Nuėjo tolyn, nubraškėjo
Lyg metai į atminimus, 
Lyg puošnūs nuvargę šokėjai 
Kiekvienas į savo namus...

Taip giedra, taip šventiškai žalia. 
Vėl saulė žeme ridinės.
Kodėl gi tad širdį taip gelia 
Vienam iš žmonių giminės ?

Juk vėliai gražiausiai išaušo.
Ir briedžiai ne sykį dar grįš.
Kodėl - tarsi trauktum iš laužo
Tik mirksnį raudonas anglis -

Nudegina ranką šį rytą 
Rasom sužydėjus žolė ? 
Ir briedį, tankmėn išvarytą, 
Išmoksti lyg brolį mylėt.. .

me viešbutyje. Buvo labai 
smagu: pasišokome ir po to 
grįžusios į viešbutį dar tru
putį pabaliavojom. Bet žino - 
jom, kad reikės anksti kelti- 
koncertas rytoj.

Sekmadienį, po pietų, išsi
rikiavome paradui-Įžygiavi- 
mui. Nutarėme,kad mojuo - 
Sime publikai ir daug šypso- 
simės. Norėjome,kad Mont
realio PAVASARĮ atsimintų.' 
/Taip ir buvo, atrodo- PA - 
VASARIUI ištisai plojo/.

Programą pradėjo su pra
nešimais ir viena staigmena 
-prezidento Reagan'o pa- 
skambinimas'.Kokį didelį įs
pūdį jis padarė'. Palinkėjo 
mums daug sėkmės ir apgai
lėjo, kad negalėjo dalyvauti .

Choristai, lydimi Šventės 
dirigentų:Alfonso Mikulskio, 
Dalios Viskontienės, Vacio - 
vo Verikaičio, Fausto Stro- 
lios, Jono Govėdo, Alfonso 
Gečo ir Aloyzo Jurgučio iš
dainavome 20 dainų. Kartu 
prie choristų prisidėjo Chi
cagos apylinkių tautinių šo - 
kių grupės, vadovaujamos 
Nijolės P u p i e n ė s. Mes 
buvome palydimi labai gero 
orkestro-šVentės simfoninių 
kuriam dirigavo dir. Algis 
Modestas ir liaudies 
instrumentai daug prisidėjo- 
dirigentė Emilija Saka- 
dols kie nė. Prie mūsų 
prisijungė ir šventės solis -

tai- Anita Pakalniškytė, 
Roma Mas tie nė ir Algis 
G rigas.

Buvo taip Įspūdinga matyti 
tiek daug lietuvių, susirinku
sių tokioje šventėje, ar ir ki
tuose susibūrimuose.

Tos kelios didžiojo koncer
to valandos greitai prabėgo, 
ir buvo laikas išvažiuoti na - 
mo’.
Atstovauti Montrea - 

lį mums buvo garbė ir 
mes didžiavomės bū
damos montrealio lie
tuvaitės .'

Dėkojame širdingai vi
siems MARATONO.AUKO
TOJAMS ir žmonėms, ku - 
rie mumis pasitikėjo. Mū
sų darbas, taip pat ir mok . 
Jadvygos Baltuonienės 
ir sol.GinosČ apkaus k ie - 
nė s buvo vertas atstovauti 
Montrealio miesto lietuvius 
Šeštojoje Dainų Šventėje.

Daiva Piečaitytė, 
"Pavasaris"

• ŽOSTAUTAS Jonas iš Flo
ridos lankėsi Montrealyje ir 
apsistojo pas J. ir J. Adomo
nius .

Taip pat pas juos pralei - 
do 2 dienas Jonas Adomonis, 
J. Adomonio pusbrolis, at
vykęs iš Cape Code. Išvyko 
aplankyti ir kitų Kanados 
miestų.

$ 1o50

Hour 
Service

kelnes
pristatant
ir atsiimant

SKAMBINKIT: 365-7140
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
IMI-A CtMTBALC

365-1143

766-2667

1983. IX. 1

GUY
RICHARD
ROOFER------COIIVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHArcD, kuris jau seniai Iietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinamomi s kainomi s. 
Stogo’ dengimui‘ar tai symui skambinkite: 364-14-70

■EttS

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

Tel. 845-2912 embassy fur

7 psl.

I I



IEŠKOMAS TARNAUTOJAS - A

’’LITUI” reikalingas tarnautojas —a. Turi mokėti 
prancūzu kalbą, ir pageidautina buhalterijos supratimas. 
Kreiptis i vedėja raštu arba telefonu.

1465 De Sėve St. Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. Darbo: 766-5830, Namu : 487-4938

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA MONTREALYJE 
RUOŠIA

TAUTOS ŠVENTĖS
-RUGSĖJO 8-TOSIOS-

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

DUODA PASKOLAS:

MIRUSIEJI".
o Vasaros atostogų metu , 
liepos 30 d. po ilgos ir sun- 
kiosligos Putnam, Conn, mi
rė montrealiečiams gerai 
žinoma Seselė Jonė. Liko 7 
broliai su šeimomis.
• MASKOLIŪNAS Jonas, 38 
m., netikėtai mirė savo na
muose. Liko motina.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• Dr. Justinas ir Regina PI
KU NA I lankėsi Montrealyje, 
dalyvavo Rasos .Lukoševi- 
čiūtės ir Pauliaus Kuro ves
tuvėse.

Jų duktė KRISTINA atvyko 
kartu su jais ir pasiruošė 
rudens studijoms Concordia 
Universitete,kur ji speciali
zuosis Art Therapy srityje .

J. ir R. Piktinai susituokė 
Montrealyje prieš 25 m. A V 
A V bažnyčioje

1983 m.

MINĖJIMĄfc
1983 m. RUGSĖJO 11d. SEKMADIENI PO 11 vai. MIŠIŲ

Aušros Vartų parapijos salėje.
PROGRAMOJE: 11 vai. IŠKILMINGOS MIŠIOS.

12 vai. TF Atstovybės Kanadoje 
pirm. A. FIRAVIČIAUS paskaita

Meninėje dalyje - MONTREALIO LIETUVIU VYRŲ OKTETAS 
Po minėjimo - užkandžiai, kavutė.

Organizacijos pamaldose ir minėjimo Akte kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis Pe Inas skiri amas TAUTOS FONDUI* 

KVIEČIAME VISUS ŠIOJE ŠVENTĖJE DALYVAUTI! 
AUKA 4 dol. KUOPOS VALDYBA .

MOKA UŽ:

Certifikatai min. S 1,000.00 
1 metų.......

Terminuoti indėliai 
1 metų.......
180 — 364 d. 
30- 179 d.

9%

8.5 %
8%

7.5%

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Trumpalaikius indėlius 
už S 20,000 ir daugiau

TaupoMos sąskaitos: 
Specialios .. 
Su draudimu

Čekių sąskaitos.....
konfFdencIalūšTr greTtas pATarnavimas 

ČEKIAI IR VISI KITI P AT AR_NAVIMAI_-.VELTUI

..7.25%

... 7%

... 5% '

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

BALTIJOS STOVYKLOJE -

KASOS VALANDOS
1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr Tree 9:00 — 3:00 — ■
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 6:00 — 8.00
Penktadieniais 10:00 — 6:00 12:00 - 6:00
Sekmadieniais 10:00 — 12:30 ------------

po įžodžio:
D. Bulota su mama Ramune; 
Romukas Otto su tėvu R. Otto; 
A. Knystautas, Z. Skučas.

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
3606 RUE CENTRAIE. SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

OR. J. MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

144 0 St. Catherine St. W.

Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 4 88- 85 28

fotografijų paroda

Tony LAURINAITIS kvie
čia atsilankyti į jo nuotrau
kų parodą Galerie Tache- 
reau. Ji randasi Greenfield 
Parke, Tachereau Blv. , ša
lia A&P krautuvės.

Paroda atidaryta nuo rug
pjūčio 24 d., veiks visą mė
nesį.

0R. A.O. JAUGELIEHĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St. Suite 11-12 
Montreal, P. Q.

Tel. Bus.: 932-6662
Namu: 737-9681

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 a. m iki 10 p . m. 
Sestodieniais: nuo 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
SekmodlenioJ-s: nuo 10 a. m. iki 9: 30 p . m.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle, P.Q. 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

Dr. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M. M.Sc. L.M.C.C. F,R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS '

ROMAN J. IŠGANAI! IS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2-nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769-8824;

Residence: 366—6245’

NOTAKAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871-1430

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfair, Beaconsfield, H9W 4W9
Res. TEL.: 453-9142

N uotr. R. Otto

• ”NL”, VALDYBA savo pas- 
kutintame posėdyje tarp kitų 
dalykų nutarė žiemą sureng
ti loteriją-vertingų dovanų 
paskirstymą.

Be kita ko, buvo nutarta, 
kad VASARIO 16, TAU
TOS ŠVENTĖS ir KARIUO
MENĖS ŠVENTĖS skelbi
mams bus duodama 50% 
nuolaida.

"NL"Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką mieliems jos 
nariams- Vyt. Barauskui už 
namo ir laiptų nudažymą, L. 
Balaišiui už langų sutvarky
mą ir nudažymą, Aug. Mylei 
už tvoros nudažymą.

Kitas posėdis šaukiamas 
rugsėjo mėn.pabaigoje.

• Į Vilniaus Šaulių Moterų 
Rinktinės gegužinę, Giedrai
čio stovykloje prie Hamilto
no buvo nuvykę iš Montrealio 
J. ŠIAUČIULIS, Ig. PETRAUS
KAS ir A. ir O. MYLĖS,taip 
pat ir p. Mylienės sesuo p 
ŽILINSKIENĖ.

Gausios svečiais gegu - 
žinės pelnas buvo paskirtas 
Šaulių Rinktinės Savišalpos 
Kasai.

Išvykos proga, J.Šiaučiu - 
lis lankėsi Litho Art spaus
tuvėje ir tarėsi su jos vedė
ju p. Senkevičium dėl Vil
niaus Šaulių Rinktinės Met
raščio išleidimo.

• K. SITKAUSKAS, mūsų 
s a va noris -kū rėjas, la nkė - 
si redakcijoje, apsimokė
jo prenumeratą Į priekį ir, 
žvalus ir turėdamas gerą 
atmintį, papasakojo įvairių 
epizodų iš nepriklausomy - 
bės kovų ii- kitokių momen
tų.

• KASPERAVIČIUS Balys 
buvo susirgęs ir operuotas 
Reddy Memorial ligoninėje , 
dr. A. S. Popieraičio priežiū
roje.

Toliau taisosi namuose.

• AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS CHORAS po atostogų 
pradės vėl reguliariai gie - 
doti pamaldų metu nuo rug
sėjo mėn. 11 d.

• Sol. G. ČAPKAUSKIENĖ 
grįžo iš Kennebunkport , 
Maine. Pranciškonų vasar - 
vietėje,Didžiojoje Salėje bu
vo suruošti jos 2 koncertai 
rugpjūčio 19 ir 21 d. d.

Abiejuose koncertuose, į 
kuriuos atsilankė didelis 
skaičius ir kitataučių, solis
tė dainavo ir mūsų poetų bei 
muzikų dainas: H.Radausko - 
muz. Budriūno, Maironio - 
muz. J. Stankūno, B. Braz - 
džionio - St.Gailevičiaus,H. 
Nagio- A. Stankevičiaus, J. 
Baltrušaičio- J. Govėdo ir 
tarptautinių kompizitorių - 
Mendelson'o, L. V. Beethove- 
n'o, Verdi, Donizetti, Rach- 
maninov'o, Chopin’, Strauss’o 
Puccini ir kt. kūrinius.

Jai akomponavo pianistas 
Vytas Bakšys ir antrame 
koncerte - William Smiddy, 
Brolis Vilius, OF M.

Solistė neseniai išleido 
savo plokštelę, kurios pir - 
masis pristatymas įvyks 
Chicagoje, RUGSĖJO 9 d., 
Jau limo Centre. Raugia Chi - 
cagos Plokštelei Leisti Ko - 
mitetas.

Montrealyje plokštelė bus 
pristatyta SPALIO mėn.l d., 
AV Parapijos salėje. Rengia 
Montrealio Plokštelei Leisti 
Komitetas. Jo pirmininkas 
yra Juozas Šiaučiulis.

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavu,paltų,
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Montreal, Quebec 
suite 500 A. H3A 2G6 TEL. : 288-9646

D.N. BALTRUKONIS
1MMEVBI.ES - CLAS1C INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305 , Montreal, P.Q. 
Tel.: 273-9181 .............Namų : 737-0844.

Tel.: Business: 482—3460
Residence: 767—4690

DAN PAR REALTIES CORP.
3 10 VICTORIA AVE SUITE 409 

MOVI REAL , P.Q, H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekiln ojamo turto patarnavimas Montrealyj 
Investaci jos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI . ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 - 3 120 Kimų 3 76 -378 1

Albertas NORKELIO N AS, B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t ū r ą v e2 k i ą ę ų o Į 9.A?Cl- ,

8 psi.

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER Tel. 489-5391
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