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SAVAITINIAI 
SOVIETAI NUŠOVĖ KORĖJOS 
KELEIVINĮ, LĖKTUVĄ.

Korėjos keleivinis lėktu
vas su 269 keleiviais žuvo, 
paklydęs nuo kurso. Jį už - 
puolė 8 sovietų naikintuvai 
ir prieš visas tarptautines 
taisykles, nušovė, paleidę 1 j Į 
raketą.

Keleivių tarpe buvo ir 1O 
kanadiečių, 61 amerikietis, 76 
korėjiečiai, 28 japonai, 22 
taivaniečių, 14 Hong Kongo ki
niečių ir kt.

Lėktuvas skrido iš New 
York’o, sustojo Anchorage 
Aliaskoje ir vėl pakilo P. 
Korėjos kryptin. Artėjant 
prie Kamčatkos pusiasalio , 
atrodo,kad nuklydo nuo kur
so instrumentams tiksliai 
nedirbant.

Pietryčiuose nuo Kamčat
kos tarptautinė radijo komu
nikacijos tarnyba Japonijoje 
užrašė pasikalbėjimus tarp 
sovietų naikintuvų ir jų prieš
lėktuvinės kontrolės štabo .

JAV žvalgybos parodymai, 
Japonijos ir Korėjos liūdi - 
jimai, radarų, kasečių ir ki
tokių priemonių pagalba nu
statyta, kad, nesilaikant jo - 
kių tarptautinių taisyklių , 
lėktuvas buvo sovietų nušau - 
tas.

Pirmiausia sovietai tai pa
neigė, paskui tylėjo.

Galų gale, matydami, kad 
neišsisuks, pradėjo sakyti 
kad lėktuvas skrido be švie
sų, kas buvo įrodyta, kad 
ne tiesa. Taip pat sako, kad 
lakūnas,kuris šovė, palaikė 
tą lėktuvą žvalgybiniu. Bet- 
vistiek tiesiai neprisipažino, 
kad nušovė keleivinį lėktuvą, 
nesilaikant tarptautinių tai - 
syklių, jeigu toks lėktuvas ir 
peržengia uždraustą zoną.

Šį įvykį JAV prezidentas 
pavadino "Korean airline 
massacre"- skerdynėmis ir 
kad tai yra nusikaltimas 
prieš žmoniškumą. Specialio
je TV programoje,prez.Rea
gan’as pasakė, kad labai bū - 
tų lengva galvoti apie kerštin
gą atsiskaitymą, bet tai nebū
tų teisingas atsakymas. Mes 
norime teisingumo ir veiks - 
mų,kad tokie įvykiai nepasi
kartotų.'

Taip pat reikalavo, de
monstruodamas ir to tragiš
ko skrydžio kasečių ištrau - 
kas,kad Sovietų Sąjunga pri
sipažintų tiesioginiai ir duo
tų pilną ataskaitą, kaip tai į- 
vyko. Jis taip pat patvirtino, 
kad nėra jokios galimybės 
neatskirti keleivinio lėktuvo 
nuo žvalgybinio. Kartu su 13 
kitų kraštų žuvusių keleivių 
vyriausybėms, JAV reika - 
lauš reparacijų užmokesčio 
iš Sovietų Sąjungos.

Sovietų TV komentatorius 
Maskvoje pasakė,kad:" Mū - 
sų priešlėktuvinė ataka atli
ko savo pareigą gindama sa
vo tėvynės saugumą". /’./

ĮVYKIAI
Kanada pati pirmoji pa

skelbė 60 dienų Aeroflo
to lėktuvams nusileidimo ka
rantiną, Pasaulinė LakūnųSą- 
junga taip pat atsisako dirb
ti su Sovietų lėktuvais.

NAUJASIS IZRAELIO MIN. 
PIRMININKAS

Yitzhak Shamir, Begin’ui 
pasitraukus iš savo posto, 
laimėjo jo pareigas. Jis y - 
ra labai aktyviai veikęs iš
laikymui koalicijos, kurios 
dėka ir Begin’as taip ilgai 
išbuvo min. pirmininku.

Visus tačiau neramina,kad 
Shamir’as palaiko mintį, jog 
Ariel Sharon’as, vješai ap
kaltintas už netiesioginį Įsi
vėlimą į Palestiniečių pabė
gėlių stovykloje Beirute žu
dynes, vėl galėtų gauti mi- 
riisterio vietą naujame kabi
nete.

Y. Shamir’ as pas įžymėjo 
savo aršumu ir ekstremiz
mu. Be to, jis taip pat fana
tiškai tiki Izraelio valstybės 
"pašaukimu".

Šiek tiek vilties teikia tai , 
kad vis dėl to, gali eiti ir į 
kompromisą kai kuriais at
vejais. Būdams 3 ir 1/2 metų 
Užsienio Reikalų ministeriu- 
gana stirpiai pablogino san - 
tykius su JAV ir pagerino su 
Europos Azijos, P. Amerikos 
ir net Afrikos kraštais.

BUV| KUNIGAI VATIKANE
Vedę buvę R. katalikų ku - 

nigai lankėsi Vatikane kartu 
su savo šeimomis ir meldėsi 
prie Šventojo Petro kapo , 
kuris buvo pirmasis vedęs 
krikščionių kunigas ir reika
lavo, kad Bažnyčia panaikintų 
kunigams celibato reikalavi
mą ir gražintų teisę grįžti Į 
savas parapijas.

Ši grupė, pabaigusi ketu - 
rių dienų kongresą šiaurėje
nuo Romos,pareiškė, kad yra 
apie 70.000 vedusių buvu
sių kunigų.

Dauguma jų save tebelaiko 
kunigais, nors ir turėjo pa - 
s įtraukti iš viešų pareigų.Kai 
kurie sakėsi,kad jie dar vis 
reguliariai laiko mišias pri
vačiai savo namuose, šeimos 
ir suprantančių draugų tarpe.

Jau seniai šis senoviškas 
celibato Įstatymas kelia dis - 
kusi jas ir kontroversijas . 
Protestantai krikščionys šią 
problemą išsprendė.

AZIJOS INVESTORIAI NUPIRKO 
MONTREALIO HOTELį

Grupė Azijos investorių iš 
Singapūro nupirko "Four 
Seasons Hotel" Montrealyje , 
Sherbrooke St.W. Kotelį ir 
toliau tvarkys "Four Sea- 
organizacija.

Iki dabar-nuo 1977 n. - ho- 
telis priklausė akcininkų b- 
vei,kuri turėjo 33% akcijų ir 
Citicom Ine. B-vei; abi ran-
das! Toronte.

MULRONEY PASKIRSTĖ 
DARBUS

Brian Mulroney, laimėjęs 
vietą Kanados Parlamente , 
paskelbė opozicijos pseudo- 
kabinetą. Pažymėtini šie as
menys:

Sinclair Stevens, 56 m., 
gabus, labai konservatyvus- 
būtų kritikas užsienio reika- 
larųs; John Crosbie,52 m. , 
finansų kritikas, geras kal
bėtojas; Michael Wilson, 45 
m. -industrijos ir prekybos 
reikalams, turįs patyrimo 
užsienio prekyboje. Pajėgus 
darbuotojas, turįs gerą pa
tyrimą versle, vice-direkto- 
rius Dominion Securities įs
taigoje; Tom Siddon,41 m. , 
inžinerijos daktaras iš Van- 
couver’io. Jis lankė Alber - 
tos Universitetą ir studijas 
baigė Toronto Universitete . 
Jis rūpinsis krašto energijos 
reikalais; Don Mazankowski , 
48 m., transporto srityje. Jei 
Peter Laugheed kada nors 
pasitrauktų iš Albertos Tory 
lyderio vietos, Mazankowski

V-TOJO PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO PA
SKELBTO MENO KONKURSO KANADOS LIETUVIAMS MOKI
NIAMS , LAIMĖTOJAI:

Konkurse dalyvavo per TĖ-II, Romas ALDERDICE-
1OO mokinių, iš kurių buvo 
atrinkti 12 laimėtojų V PLJ 
Kongreso Studijų Dienų metu 
Trento Universitete.

I- oje grupėje /5-8 m./ - 
laimėjo Vincentas MAČYS- 
I-ą premiją, Teresė MIKE- 
LĖNAITĖ - II, Jonas OLE
KAS - m-ią;

II- je grupėje /9-11 m. / - 
Audra PAULIONYTĖ - I-ą 
premiją,Kristina ALDER - 
DICE -U, A ndrius PA ŠKUS -
IlI-ią;

HI-je grupėje /12-14 m/- 
Rima ALDERDICE - I - 
ą premiją, Eglė KVEDERAI-

PRANEŠA ELTA: 

MADRIDO KONFERENCIJA EINA Į GALĄ
Š. m. liepos 15 d. JAV delegacijos pirmininkas, amba- 

dorius Max M. Kampelman suteikė spaudai žinių apie 
Madride pasiektus susitarimus.

35 valstybės, dalyvaujančios beveik tris metus užtru
kusioje Madrido konferencijoje, sutarė visais klausi - 
mais, išskyrus Maltos problemą. Ambasadoriaus nuo - 
moae, Madrido baigminis aktas papildys 197-5-tų merų 
Helsinkio aktą naujais nuostatais apie darbininkų teises 
organizuotis žmogaus teises, Halsinkio akto vykdymo 
stebėtojus, religijos teises, ryšius tarp žmonių ir šei
mų sujungimą, lankymąsi diplomatinėse ir koasulari - 
nėse misijose, informaciją, žurnalistų teises ir prie - 
mones prieš terorizmą.

Sutarta ateityje sušaukti sekančius 8-ius pasitarimus:
1. 1984 m sausio 17 d. Stocholme — konferenciją spręs

ti saugumo r pasitikėjimą ugdančias priemones, bei nu
siginklavimą kad surpažinus netikėto karinio užpuolimo pa
vojų. Sutarta taip pat, kad šios priemonės būtų taikomos 
visoje Sovietų Sąjungos europėjinėje dalyje iki Uralo kal
nų, vietoj Sovietų ankščiau siūlomų 250 klm. (Šiai konfe
rencijai 3-jų savaičių paruošiamieji darbai prasidės š.m. 
spalio 25 d. Helsinkyje).

2. 1984 m. kovo 21 d. Atėnuose — šešių savaičių pasita
rimai apie priemones taikiai išspręsti ginčus.

3. 1984 m. spalio 16-26 d. Venecijoje — seminaras apie 
Viduržemio jūros valstybių bendradarbiavimą.

4. 1985 m. gegužės 7 d. Ottavoje — šešių savaičių pa
sitarimai apie žmogaus teises.

būtų pirmasis kandidatas jo 
vieton.

Mulroney netrukus praneš 
šešių asmenų specialios 
grupės sudėtį. Ji svarstys 
ir ieškos sprendimų ekono
minėms problemoms. Jų 
tarpe ir Crown korporacijų 
rolę bei galios centralizavi
mą ministerio pirmininko 
ištaigoje.

Bus pakviesti atstovai iš 
verslo,darbo ir universiteti
nių sluogsnių dirbti šalia 
parlamentarinės opozicijos 
branduolio.

PAVYZDYS KITIEMS
Manitobos provincijos 

Ministerių Kabinetas nutarė 
neimti jiems priklausančio 
algos pakėlimo po $1, 908 už 
šiuos metus/ būtų pirmas 
pakėlimas nuol98Om./,lai
kantis vyriausybės algų ri
bojimo politikos.

Šiuo atveju ypatingai tu - 
rėtų susidomėti Quebec’© 
provincinė vyriausybė ir pa
simokyti.

5. 1985 metais Helsinkyje — pasėdis Helsinkio Akto de
šimtmečiui paminėti.

6. 1985 metų bėgyje, Budapešte — forumas kultūros 
klausimais.

7. 1986 m. balandžio 16 d. Berne, Šveicarijoje — šešių 
savaičių pasitarimai apie kontaktus tarp įvairių šaiiųpl- 
1 iečių.

8. 1983 jn. lapkričio 4 d. Vienoje— Europos Saugumo ir 
ir Bendradarbiavimo peržvalgos konferencija.

Š. m liepos 21 d. Kongreso Rūmuose ambasadorius i M. 
Kampelman suteikė papildomų paaiškinimų ir atsakė į 
susirinkusitįjų paklausimus viešame posėdyje, sušaukta
me JAV Kongreso Europos Saugumo ir Bendradarbi avi - 
mo Komisijos, pirmininkaujant kongresmanui Dante B. 
Fascell.

Posėdyje dalyvavo dr. D. Krivickas, dr. J. Genys, dr. J. 
Valaitis ir M. Samatienė.

Tikimasi, kad Madrido konferencija baigsis rugsėjo mė
nesį dalyvaujant užsienio reikalų ministeriams.

NAUJA REZOLIUCIJA APIE RUSU KALBOS MOKYMĄ
Maskvos Pradva gegužės 27 d. pranešė, kad KP polit- 

biuras svarstė kaip dar pagerinti rusų kalbos mokymą 
ne rusų respublikose. Buvo priimta rezoliucija, kurioje 
išvardinta visa eilė priemonių užtikrinti, kad Kiekvienas 
nerusas laisvai naudotų rusų kalbą. 19 75 m.Taškente pri
imtos rezoliucijos panašia tema buvo pasmerktos lietu
vių savilaidinės spaudos skiltyse; ir kitose sovietinėse 
respublikose, ypač Gruzijoje, rezoliucijos iššaukė pro - 
testus ir demonstracijas. Nerusų respublikose į šias re
zoliucijas ii’ priemones žiūrima kaip į rusinimo įranki ua

m-ią;
IV-je grupėje/15-16 m./ - 

Loreta MACYTĖ,Rasa MA - 
LINAUSKAITĖ, Paulius 
GREIČIŪNAS - I-ą premiją .

Mokyklos sieninės tapy - 
bos/"mural"/projekto kon - 
kursą laimėjo MONTREALIO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA- 
jos mokinės Daiva BAR - 
ŠAUSKAITĖ irLinaCELTO- 
RIUTĖ.

Kažin kodėl sunku patikė
ti, kad visoje Kanadoje, vi
sose lituanistinėse mokyk - 
lose buvo tik 1OO minimo 
amžiaus grupių vaikų....

NAUJI AREŠTAI LATVIJOJE
Stocholmo radijas pranešė, kad balandžio mėnesį buvo 

areštuotas latvių patriotas Ints Calitis ir baptistų veikė - 
jas, Janis Rožkalns. Calitis dalyvavo pabaltiečių vieny - 
bės sąjūdyje. 1977-ais metais, kratos metu, jo bute buvo 
rasti Estijos-Latvijos-Lietuvos Tautinio Sąjūdžio Vyriau
sio Komiteto dokumentai. Po Viktoro Petkaus suėmimo , 
Calitis su šešiais kitais latviais ir estais pasiuntė laišką 
Tarptautinei Amnestijai (Amnesty International), prašyda
mas akcijos Petkui paleisti. 19 78-ais metais Calitis buvo 
atvežtas į Vilnių liudyti Petkaus byloje, bet atsisakė duo
ti parodymus prieš jį. Nebodamas oficialaus perspėjimo , 
Calitis nenustojo veikęs drauge su kitais pabaltiečių akty
vistais. 1979-ais metais jis pasirašė pabaltiečiųprotestą 
prieš Molotovo-Ribbentrop} paktą.

OLANDU PROFESORIUS RAŠO KNYGA APIE PABALTIJĮ U u <.
Gegužės-birželio mėnesį Amerikoje lankėsi dr. Martin 

van den Heuvel, Amsterdamo Universiteto Rytų Europos 
Instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis ir konsultan
tas Pabaltijo klausimais Hagos Santykių Institute. Jis ma
tėsi su VLIKO pirmininku dr. K Bobeliu, dr. V.Vardžiuir 
kitais lietuvių, latvių ir estų veikėjais bei intelektualais. 
Jo viešnagės Amerikoje pagrindinis tikslas buvo susipa - 
žinti su šaltiniais apie Pabaltijį Amerikos bibliotekose. 
Čia sukaupta medžiaga, kalbėjo jis, padės jam parašyti 
užsimotą knygą olandų kalba apie Pabaltijį. . Ji prasidės 
su tautinio atgimimo laikotarpiu (19 šimtmečiu) ir baig
sis pabaltiečių teisių veikėjų areštais šį pavasarį.

Kas pažadino van den Heuvelo susidomėjimą Pabaltijo 
kraštais? Kaip Sovietų Sąjungos tyrinėtojas, jis turėjo 
susitelkti į kurią nors sritį; jam, kaip olandui, Pabalti- 
jis pasirodė ypač įdomus ir artimas. Su Olandija juos 
sieja istorija, seni preKybinlai ryšiai. Ir Pabaltijis, ir 
Olandija-maži kraštai pergyveno žiaurias svetimas oku
pacijas: jų valstybinė egzistencija priklausė ir tebepri - 
klauso nuo santykiiį tarp didžiųjų valstybių, nuo politinės 
pusiausvyros Europoje. Giliau Pabaltijo problemas stu
dijuoti jį paskatino ir įsako Kap'ano emigracija iš Lietu
vos į Olandiją. Prieš septynerius metus atsirado žmo
gus, kuris galėjo versti dokumentus iš lietuvių į olandų 
kalbą, rašyti apie Lietuvą olandų spaudoje, padėti Rytų 
Europos Institutui gilinti Pabaltijo studijas.

Van den Heuvel pasakoja, kad Olandijoje ilgą laiką bu
vo nedaug kalbama apie Rytų Europą, įskaitant Pabaltijį, 
apstu knygų apie Etiopiją ir Angolą, Kubą bei Vietnamą, 
bet beveik nieKo apie Lietuvą, Latviją ir Estiją. Dauge
lis olandų intelektualų ir žurnalistų karštai rėmė laisvę 
ir tautų apsisprendimą vadinamojo Trečiojo pasaulio 
kraštuose, bet neminėjo Rytų Europos.

Anot jo, olandai turėtų suprasti, kad jų pačių laisvė ir 
nepriklausomybė nėra koks istorinis ar geografinis dės
nis, bet paprasčiausias laimės dalykas. Ir olandai galėjo 
ir tebegali atsidurti Pabaltijo kraštų padėtyje. Pasisaky
dami už laisvą tautinį apsisprendimą Pabaltijo kraštuose, 
olandai sustiprintų ir savo pačių nepriklausomybę.
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Maskva Tęsia Savo Kovą 
su Neatsakingais Pareigūnais ir

Korupcija
/PARUOŠĖ L. J/

Komunikatai taip dailiai,sklandžiai surašyti, tarsi 
būtų atkeliavę iš paties Andropov’o kabineto. Sunku susi
gaudyti , ar esama rimtų dalykų, ar tai tik Įprastas Sovie- 
tijai ritualas.

Korupcija, vidinis valdančiųjų sluogsnių supuvimas , 
klasių nelygybė- žinomi Vakarams nuo seno. Apie tai kal
bėjo ir Hedrick Smith /’’The Russians”/ ir V o s 1 e n- 
s k i s /’’Nomenklatura”/ ir kiti - užsienio koresponden
tai, disidentai, Visi jie yra pamažėl i atskleidę kaip ten 
"varnas varnui akies nekerta", yra davę faktų apie liau - 
dies išnaudotojų Nomenklatūristų klasę,kyšininkavimą , 
nepotizmą, malversacijas ministerijose ir pramonėje , 
slapukišką kapitalizmą... O apie tai,kaip verčiasi per 
galvą eilinis žmogus,apie spekuliaciją,"blatą”, juodąją 
rinką yra prirašyta tiek ir tiek.

_ Nejaugi dabar nutarta rimtai kovoti su tomis neigia - 
mybėmis, su ekonominiai-socialiniu vėžiu ? Čia,galbūt, 
prasimuša komunikato tikslai: Įtikinti savo žmones,o 
ypatingai Vakaruose,kad Andropov’o asmenyje turime 
"Gerąjį Ganytoją", pasiryžusĮ išvaryti iš šventyklos 
"pirklius, muitininkus ir fariziejus". Ar ne todėl cituo - 
jama kažkokio nežinomo pareigūno nuomonė,kad dabar - 
tinis valymas esąs toks,kokio pasaulis nematęs per 30 
paskutiniųjų metų. Nebent būtų šios informacijos antrinė 
paskirtis - Įtaigoti Vakarus, kad Sovietų Sąjunga nema - 
žiau pasenusi ir išgverusi, kaip kad jos karšinčiai valdo
vai, ir tuo pačiu kariniai būtų nepavojinga; Pagaliau, ne
atmestina ir prielaida,kad šiuo metu Kremliuje vyksta ir 
kova dėl valdžios, ir jos ataidžius galima pastebėti iš šių 
pranešimų.

Kada nors pasaulis sužinos tikrus faktus, bet apie 
korupcijos buvimą SSSR abejoti netenka. Juo labiau, kad 
yra knygų, mėginusių atsklaisti bent dalinai jos vaizdą. 
Tokia, pav., yra Uja Zemtsov’o La corruption e n 
Union Sovietiąue/Paris, Hochette, 1976/,kuriai Įvadą y - 
ra parašęs prof. Alain Besanęon. Šiais metais Pa
ryžiuje pasirodė kitas veikalas ta tema: Constantin S i - 
mis, La societe corrompue; le monde du capitalisme 
sovietiąue. Constantin Simis yra slapyvardis. Tai advo
katas, buvęs Maskvos Teisės Instituto mokslo darbuoto - 
ju. Jam pavyko prakišti savo knygos rankraštį Į Vakarus 
prieš tai, kai jĮ su žmona ištrėmė iš SSSR.

1966 metais, rašo autorius, vienas popieriaus fabri
kas, priklausantis Karnos kombinatui ir gaminąs liuksusi
nės rūšies popierių, pagamino 1O. OOO tonų prastos ko
kybės popieriaus vieton Maskvos Plano Komisijos numa
tytųjų 40.000 augštos kokybės gaminių. Viena šio defi - 
eito priežasčių buvo toji,kad australų gamybos mašinos, 
kurias buvo tik ką atgabenę Įmonė n, jau tuo metu buvo pa
senusios. DalĮ jų tekę trenkti laužan.

Praėjo septyni metai ir 1973- taisiais tos mašinos, 
kurios jau 1966 m. buvo pripažintos pasenusiom, vis dar te 
beveikė, o produkcija nusmuko nuo 10.000 iki 6000 to
nų per metus.

Kiekvienas, išgirdęs tokius sovietinės tikrovės fak - 
tus pasiklaus tą patį klausimą: "Kodėl fabriko viršininkas 
priėmė tas netikusias mašinas?" Atsakymas labai pap - 
rastas. Sovietų potvarkiai neleidžia jam kitaip pasielgti . 
Taip jau yra, kad fabriko, kuris gamina 1O milijonų ver
tės prekes, vadovybė negali atsisakyti tų mašinų, kurias 
jai atsiuntė pagal tiekimo planą, net ir puikiausiai žinant, 
kad jos nieko nevertos. Potvarkiai nedraudžia jai jų at - 
sisakyti, bet tiekimo planavimas taip surėdytas, kad vir
šininkas nieko negaus mainais jų atsisakydamas. Planas 
nepramato, kad pristatoma mašinerija gali būti su 
trūkumais.

O tačiau Planas yra taip viską pramatantis, kad Į - 
monės vadovui nevalia išleisti tūkstančio rublių pagal sa
vo nuožiūra.

Atrodytų, kad ši sistema privalėtų užkirsti kelią bet 
kokiai korupcijai, tačiau vyksta priešingai. Ši hypercent- 
ralizacija pagimdė šalutinę ekonominę sistemą,lygiagre
čiai su pirmąja, bet neoficialią, kadangi pirmoji sistema 
negali veikti b e tos pašali n ės, antrosios.

Oficialiai, sovietinė sistema reikalauja iš Įmonės var- 
dovo,kad jis Įgyvendintų integraliai numatytu laiku jam 
nustatytą planą. Nuo to priklauso darbininkų gerovė: Įvyk
dę planą jie gauna premijas, o jos padidina 20-25% meti- 
nĮ uždarbĮ. Kadangi Plane negali būti klaidų, Įmonių va - 
dovai privalo Įsigyti bet kokiais būdais visa,ko jiems ne-

2 psi.

Vytautas Kašubo VYTAUTAS DIDYSIS

davė Valstybė, antraip jie nepajėgs Įgyvendinti to plano. 
O kokie gali būti tie būdai, jei valstybė yra vienintelis 
darbdavys, ir jei nėra jokių galimybių legaliai Įsigyti rei
kalingas medžiagas. Vienintelė priemonė yra - korupcija.

Ji išbujojus visur. Žmonės sukčiauja, grobia viso - 
kiais būdais, ir tai nė vie no nestebina.

Ir, iš tikrųjų, nenuostabu: krašte, kurĮ smaugia dik
tatūra, kai tik atslūgsta politinė karštinė, išsivysto ko - 
rupcija. Taip atsitiko ir Rusijoje. Sovietų Sąjungoje yra 
visos tinkamos sąlygos, kad suklestėtų aferos ministeri
jose, pramonės Įmonėse,prekių paskirstymo vadybose. Į 
tą korupciją Įsiskaito ir absoliuti biurokratijos galia,lai
kymas paslaptyje posėdžių ir sprendimų, draudimas spau
dos žmonėms ar paprastiems piliečiams pravesti bet ko
kius apklausinėjimus. Faktinai, sovietinė sistema yra ko
rupcijos perykla. Metasi Į akis jos panašumas Į Pietų A- 
merikos diktatūras. Vartojimo prekių trūkumas paaiški
na korupciją, viršūnėse, iš kitos pusės- korupcija iššau
kia prekių stoką. Visokios suktos kombinacijos augšto - 
se sferose,pasitarnauja džiunglių Įstatymų palaikymui 
Maskvos krautuvėse. Vieno užsienio korespondento nuo - 
mone, "Komunizmas išugdė tarybiniuose piliečiuose ver- 
telgišką gyslelę. Nfekur pasaulyje nėra taip paplitę afe
ristai, kaip kad Rusijoje" /Un observateur a Moscou. Pa
ris. Ed.Du Seuil 1970./. / bus daugiau /

VI PLB SEIMO NUTARIMAI IR
PASISAKYMAI

Seimas sveikina jus, broliai ir sesės, tėvynėje. Mes di
džiuojamės jūsų patvarumu, ištikimybe savo tautai ir kūry
biškumu sunkiose sąlygose. Mūsų pagarba kovotojams už 
žmogaus , tikinčiųjų ir tautos teises, visiems tos kovos są
žines kaliniams bei tremtiniams.

MES REIŠKIAME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SOLIDARUMĄ 
BROLIAMS IR SESĖMS LIETUVIAMS GUDIJAI PRISKIR
TAME RYTŲ LIETUVOS GARDINO — BRESLAUJOS 
KRAŠTE. MAŽOSIOS LIETUVOS KARALIAUČIAUS 
SRITYJE IR SIBIRE, kur jiems atimtos jų tautinės teisės 
ir Kur jie prievarta verčiami tapti gudais ar rusais. Mes 
protestuojame prieš sovietinės administracijos vykdomą 
grubų tų kraštų lietuvių perseKiojimą.

Seimas reiškia savo solidarumą latvių bei estų išeivi - 
joms, besistengiančioms padėti savo tautoms išsivaduoti 
iš okupacijos ir atstatyti Latvijos ir Estijos nepriklauso
mybę. Mes turim tuos pačius uždavinius ir veikiame tose 
pačiose sąlygose. Todėl mes siūlome plėsti ir gilinti mū
sų išeivijų, jų organizacijų ir politinių veiksnių tarpusa - 
vio ryšius ir bendradarbiavimą.

Nuoširdaus bei paveikaus bendradarbiavimo siekiant , 
būtina ne tik remti vieni kitų-bendrą kovą už laisvę ir ne
priklausomybės atstatymą, bet taip pat bendrai ginti mū
sų kraštų teritorinio vientisumo išsaugojimą ir visus ki - 
tus gyvybinius mūsų tautų interesus.

Seimas reiškia savo solidarumą ukrainiečių išeivijai , 
besistengiančiai padėti ukrainiečių tautai išsivaduoti ir 
atstatyti nepriklausomą Ukrainą. Mes turim'tuos pačius 
uždavinius ir veikiame tose pačiose sąlygose, mus riša 
nuoširdus draugiškumas ir bendri tikslai. Todėl mes siū
lome plėsti ir gilinti mūsų išeivijų, jų organizacijųir po
litinių veiksnių tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą.

Seimas sveikina Afganistano laisvės kovotojus, garbin
gai kovojančius už Afganistano laisvę ir nepriklausomybę

Mes turime tą patį priešą — sovietinį imperializmą. So
vietų armija 1940 metais Įsiveržė Į Lietuvą, Latviją ir Es-

KARŪNAVIMO DIENA 

TAUTOS ŠVENTĖ
VYTAUTAS DIDYSIS - mū

sų tautos ir valstybės stipry
bės gyvas Įrodymas ir simbo
lis.

Jo KARŪNAVIMO DIENA - 
RUGSĖJO 8-toji yra tinka - 
mai pasirinkta ir TAUTOS 
ŠVENTĖS DIENA.

Nesvarbu,kad dabartiniai , 
svetimųjų ideologijos ir vai - 
džios apmulkinti kai. kurie 
net ir mūsų tautiečiai pa - 
vergtoje Lietuvoje, net ir 
mums, "turistams" kartais 
bando per gidus Įpiršti mintį, 
kad Vytautas buvęs tik pap - 
rastas imperialistas ir feo - 
dalizmo rėmėjas... Bet nė
ra jie pakankamai apsišvietę, 
kad žinotų, jog tuo metu vi - 
s oje Europoje buvo feodalinė 
santvarka,© ir pačioje Rusi
joje visu brutalumu vykdoma.

VYTAUTAS DIDYSIS buvo 
didis ir savo žmoniškumu , 
teisingumu ir kitų tautų ger
bimu. Tokių drakoniškų Įsta
tymų, kaip "pažangioji" Ru - 
sija dabar, jis nebuvo išlei
dęs prieš su virš 55Om., a- 
not politrukų, būdamas " at - 
silikęs".

Taigi,Vytautas mums yra 
DIDYSIS ir KARA LIŪS. Karū
ną jam buvo pripažinę Vaka - 
raipagal ano meto papročius. 
To negali nuneigti ir lenkai .

b.
Nuotr. Y. Ma-želio

tiją ir Sovietų Sąjunga neteisėtai, prievarta bei apgaule 
prisijungė tuos kraštus- Po metų, 1941 metais, Lietuva 
sukilo prieš sovietus ir išsivadavo iš jų okupacijos, bet 
netrukus buvo okupuota nacinės Vokietijos. Vokiečiams 
pralaimėjus ir traukiantis iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos, Sovietų Sąjunga vėl okupavo tuos kraštus tris Balti
jos kraštus. Aštuonerius metus, 1944- 1952 metais, Bal
tijos kraštuose vyko partizaninis karas prieš Sovietų o - 
kupaciją. Pagaliau Baltijos kraštų laisvės kovotojai, ne
sulaukę nei karinės, nei politinės laisvojo pasaulio pa
ramos, baigė ginkluotą pasipriešinimą., tačiau lietuvių, 
latvių ir estų tautos nesusitaikė su sovietine okupacija,ir 
Įvairūs neginkluoto pasipriešinimo reiškiniai Baltijos 
kraštuose vyksta iki šių dienų.

Lietuvių, latvių ir estų jaunimas yra verčiamas tarnair- 
ti sovietų armijoj ir nemažai jų siunčiama Į Afganistaną . 
Seimas kreipiasi Į Afganistano laisvės kovotojus, prašy - 
damas žiūrėti Į lietuvius, latvius bei estus karo belaisvius 
ar pabėgančius Į afganų laisvės kovotojų pusę, kaip netei
sėtai Į priešo armiją Įjungtus draugiškų tautų karius. Mes 
prašome jiems sudaryti sąlygas pasiekti laisvąjį pasaulį 
kur jie galėtų paveikiai prisidėti palaikyti jo dėmesį Afga
nistano laisvės karui ir Baltijos kraštų siekimui išsilais - 
vinti iš sovietinės okupacijos.

PLB seimas ragina visų kraštų Bendruomenes kreiptis 
Į atitinkamus savo kraštų organus ir reikalauti visos ga - 
Limos pagalbos Afganistano laisvės kovotojams.

Kol Lietuva yra okupuota, kiekvienas lietuvis turi pa
reigą pagal savo sugebėjimus ir galimybes prisidėti prie 
tėvynėje vykstančios kovos už Lietuvos laisvę. Šią parei
gą vykdant, kiekvienas lietuvis ir kiekviena lietuvių orga
nizacija skelbia tautos valią išsivaduoti iš okupacijos ir 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Todėl Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė skatina ir remia iš visuomenės kylan — 
čių iniciatyvų diroti Lietuvos laisvei. Jei tokie asmenys ar 
organizacijos pageidauja veikti PLB vardu, jie privalo tu
rėti PLB valdybos sutikimą.

Seimas dėkoja dr. Geručiui už jo darbą ir pasirūpinimą , 
kad Baltijos valstybių rezoliucija būtų priimta Europos 
Parlamento.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra nepriklausomas 
veisnys, atsakingas išeivijos lietuviams, kurie renka jos 
seimą, o seimas — valdybą. PLB vadovybė yra pasiryžu
si su Įeitais veiksniais bendradarbiauti lygiateisiškumo pa
grindu.

Seimas nutarė, kad dėl skirtingos atskirų veiksnių kil
mės bei prigimties šiuo‘metu tinkamiausia koordinacijos 
forma yra atnaujintos periodinės veiksnių konferencijos , 
kurias, paskutinės 1974 m. White Plains konferencijos pa
vyzdžiu, kviestų PLB ir VYRIAUSIOJO LIETU VOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETO VALDYBOS. Atnaujintas konferenci - 
jas sudaryta White Plains dalyvavę veiksniai, ir jos vyktų 
ta pačia tvarKa, kol ji nebūtų pakeista bendru susitarimu.

Bendradarbiavimui tarp veiksnių yra būtina sąlyga laiky
tis visuotinai priimtų žmonių santykiavimo taisyklių. Sei
mas kviečia visus veiksnius sąžiningai laikytis anksčiau pa
siektų susitarimų, ypač White Plains sutarto nusistatymo 
dėl santykių su Lietuva, kuris pakeitė ankstesnius nutari
mus tuo klausimu.

PLB ir VLIK o atstovai, susitikę VI-tojo PLB seimo me
tu, abišalės lygybės pagrindu sutarė tartis dėl Lietuvos 
laisvinimo veiklos.

Netolimoje ateityje abiejų valdybų atstovai susitiks ap
tarti konkrečių šios veiklos darnų ir jų koordinuoto vykdy
mo. / bus daugiau /
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/tęsinys/

Nežinau, kodėl balius Con
rad Hilton viešbutyje liepos 
3 vakare Renginių kaiendo - 
riuje pavadintas "II PLD Už
darymo BANKETU"? D. l.k. 
žodynas banketą šitaip apta
ria: "Iškilmingi pietūs, daly
vaujant mokslo, visuomenės, 
politikos veikėjams, sakant 
kalbas". O žodį BALIUS tas 
pats žodynas taip nusako, pa- 
silinksmin'mas su šokiais., 
pokylis, puota". Tiesa, šia
me baliuje buvo pora kalbė - 
tojų, bet tos kalbelės tik mi- 
nutinės, sveikinamojo pobū- 
džio. O šoko, kam jėgų už
teko, net keletą valandų. Bet 
pradėkime iš pradžių, nuo
sekliai.

Po Dainų Šventės, drabu
žius pakeitę, o ponios kaip 
reikiant nusigrimavusios ir 
papuošalais ginkluotos, vėl 
visa mase (du tūkstančiai se
nų ir apie’ tūkstantis jauna 
žmonių (atsidūrėme Chicagos 
vidurm'esty, prie pat Michi - 
gano ežero bangų. Dvi Con - 
rad Hilton'o menės antrame 
aukšte, kai seni ir jauni rin
komės, buvo dar apyvėsės. 
Prie mūsų menės durų stovė
jo dailiai pasipuošusi Marija 
Remienė, šio baliaus vy
riausia rengėja.Turėjom pro
gą paspausti jos ranką ir ap
sikeisti keletu žodžių.

Susiradom ne iš eilės nu
meruotus stalus/tik taip bu
vo proga šį tą ir sutikti/, ne
skubėdami susėdom su Jur
giu Janušaičiu,Antanu Juod
valkiu bei jų poniom ir pora 
nepažįstamų žmonių. Kalbų 
ir juokų nestokojom, iki iš 
visų šalių priartėjo kelneriai 
ir ant stalų atsirado valgiai.
Kai jau pylėmės rūgštaus ,

17-ji MOKYTOJU STUDIJŲ SAVAITĖ
* Daug jau kas dabar pastebi 
ir kartais i«a apgailestauti , 
kad mūsų išelviškogyvenimo 
tempas ir reiškimasis lyg pra
deda LĖTĖTI ir dažnokai lyg 
MAŽTA. Tačiau, atrodo, to 
nebūtų galima pasakyti apie 
lietuvių mokytojų ryžtą ir tel
kimąsi net vasaros atostogų 
metu Štai Dainavoje . prie 
Detroito ir šiemet Įvyko net 
septynioliktoji Mokytojų ir 
Jaunimo Studijų savaitė. Taip 
pat minėtinos ir mokytojųstir 
dijų savaitė* Toronte ir Ken- 
nebunlqiorie.Bet, kaip atrodo, 
Dainava yra bene patogiausia 
vietovė mokytojams susitelkti

Šiemet Studijų. Savaitė pra
sidėjo rugpiūčio 14 d. Stovyk
lavo 84 registruoti dalyviai. 
Gausiai turėta svečių ir ste
bėtojų, ypae detroitiškių.

Kiekvieną studijų, savaitę 
stengiamasi kuo nors ryšKiau 
pabrėžti. Šiemet, sakytume, 
Studijų Savaitė vyko "Aušros" 
100 metų sukakties atžymėji- 
mo ženkle, nes įurėia keletą 
kruopščiai paruoštų ir giliai 
išmąstytų šiuo reikalu paskai
tų. Mokytojai ir savo kasme
tinį leidinį -- laikraštėlį pavar 
dino "Aušros atspindžiais" .

Malonu pažymėli, kad šie
met, kaip ir per praėju
sias studijų savaites, turėjo
me tikrai iškilių studijų daly
vių ir ypač paskaitininkų, ku
rie savo brandžiu įnašu pa
pildė, išryškino ir, sakytu
me praturtino studijų eigą ir 
turinį.

Pirmiausia visus džiugino, 
kad savo tarpe turėjome Lie
tuvių B-nės JAV Švietimo Ta
rybos pirmi ninką — mok Jo
ną KAVALIŪNĄ, nepailstantį- 
ilgametį studijų vadovą Chi — 
cagos Aukšt. Lituanistinės 
Mokyklos Direktorių Juozą 
MASILIONJ, žvalų ir draus-

1983. IX. 8 

balto vyno taures,pasigirdo 
Dalios Kučėnienės balsas . 
Labai ekstravagantiškai nu
aidėjo JAV, o po jų visų gie
damas ir Lietuvos himnai . 
Negalėjau suprasti, koks eti - 
ketas ir kieno įsakymas dik
tuoja, kad tokia proga Himnai 
būtų giedami ? • Tuomet prie 
mikrofono atėjo M. Remienė. 
Ji — maždaug taip. Posėdžia
vote, sportavote, dalyvavote 
operoj ir Dainų Šventėj, o da
bar laikas ir pasilinksminti . 
Aukso žodžiai ! Vysk Vincen
tas Brizgys trumpa malda vai
šes palaimino. Po įmantriai 
gaminto paukščiuko kepsnio 
su visokiais priedais vaKarie- 
nės, dar trumpai kalbėjo PLB 
v-bos pirm. Vytautas Kaman- 
tas (pavardėmis Įvardindamas 
dėkojo PLD, PLJ Kongreso , 
sporto žaidynių ir kitų rengi
nių rengėjams) Trumpai pra
bilęs II PLD rengimo vyr. k- 
to pirm. dr. Antanas Razma 
priminė, kad Dainų Šventės 
metu jį pašaukė JAV prez. 
Ronald Reagan Lino Kojelio 
paragintas ir kad Linas yra 
su mumis. Mikrofonas pusei 
minutės pateKO i Lino Koje
lio rankas, kad sužinotume, 
kaip ten tas pasikalbėjimas 
gautas. Dar bene raštu svei
kino Vyčių atstovė ir galiau
siai buvo paskelbtaprieš tris 
dienas išrinkta naujoji PLB 
valdyba. Kaip pradžioje mi
nėjau, visos tos kalbos teuž
truko labai trumpa;, gal 15 
minučių

Jau vakarieniaudami, vyno 
užgėrė (o kiti vis šį tą nešėsi 
iš bar.i) ėmėme šilti, prakai
tuoti. Neolituanų orke*?> cai 
užp! ėSus iia vieną, y i n kitą
šokį,įsisukom Į ankš; )kąpar

L.EIMA NTA S
mingą stovyklos komendan - 
tą Bronių KFTURAKĮ ir vi - 
sad taip skania1 ir sočiai 
mus maitinančią ’šeimininkę 
Oną NORVILIENE.

Bet ypač paskaitų metu vi
sų mūsų dėmesys Krypo ig 
pavergtos Tėvynės neseniai 
atvykusį prof. dr. Kazį ĖRIN
GI, taip ryškiai . ir iškiliai 
mūsų spauuojf: besireiškiantį 
ir per studijas davusį tokių 
brandžių paskaitų. Maiomai 
daug ką nuteikdavo veik kas
met atsilankąs pas kai tin i n - 
kas -- rašytojas Vacys KA
VALIŪNAS, daug kam auto - 
gumavęs savo neseniai išleis
tą puikų romaną "DALIA”.

Sekmadienį, rugpiūčio 14d. 
Studijų Savaitę atidarė vado 
vas Juozas Masilionis. Žodį 
į šventiškai nusiteikusius da
lyvius tart Šviesime- Tarybos 
pirm. Jonas Kavaliūnas , ir 
tarp kitko pažymėjo, kad mū
sų LIETUVIŠKUMO GYVA’.. - 
TINGUMĄ ŠIEM ET BANDY - 
SIME APVAINIKUOTI ĮSTE1G- 
DAM1 LITUANISTIKOS KA - 
TEDRĄ prie Chicagos Univer
siteto.

Netrukus po studijų oficia
laus atidarymo, toje pačioje 
salėje, turėjome iškilmingas 
pamaldas. Čia susilaukėme 
naujo dalyvio -- Studi jų kape- 
liono kuo Jėzuito Petro DAU- 
GINČIO, kurio daugeliu pa
mokslų gėrėjomės ir atydžiai 
klausėmės. Daoar ir kasdie - 
ninių pamaldų metu mūsų dva
sią taip pat kėlė labai daru 
giedojimas, kurį pravesdavo 
muzikas Stasys SLYŽYS.

Šio seKmadienio popietę už
baigėme s <an>a vaKariene, o 
vėliau visų dalyvių susipaži - 
nimo vaKaru, kurą t pravedė 
jauna ir iškili lietuvaitė R. 
PEMKUTĖ. 

ko; > aiksi e1 ę. Kai pirm H: 
šoktų sesija už pusvalandžio 
baigėsi, jau buvome šlapi ’t 
pirty. Na, man.me, čia du 
[ūksiančia, žmonių pr slidė , 
tai eikim į jaunimo salę kur 
buvo tik'tūkstanti s ir '.en puo 
tavo mūsų vaikai- Jaunimo 
salėj ne tik nebuvo geriau . 
bei dar daug blogiau. Viešbuti s 

lietuviai tą naktį pali
ko 50 ar daugiau i tūkstančių 
dolerių, o po maždaug pusant
ros valandos nuo baliaus pra
džios išjungė ar sutrikdė dirb 
tiną vėsinimą ! Gaila mūsą 
rengėjų, kurie baliui ruošda
miesi įdėjo tieK triūso, o sve
čiai jį prisimins tik su kar
čia šypsena .Antra vertus, jei 
ir ne tas karštis,jei viskas 
sklandžiausiai iki galo, ar 
verta tokius prabangius ba
lius rengti?Kai vieną ar kitą 
daug metų nematytą tautietį 
sutikau per trumpą pertrau
kėlę Dainų Šventėje nespėję 
pasikalbėti,viens kitą Klau
sėm, ar dalyvausi baliuje ? 
O, taip, dalyvausime f Tai 
puiku, ten susitiksim. Tokių 
rande?vous paskyriau, trum
pai sutiktiems prie Jaunimo 
Centro, pamaldų metu Dai
nų Šventėj, bent kelio! i ką. Su 
keliais baliuje susitikau? Nė 
su vienu * Kur toks ankštu - 
mas.kur tavo judėjimas api
brėžtas numeruotais stalais 
— draugų ir pažįstamų nė ne
bandyk ieškoti. '

Jai ne spe —
ciaius priekaištas šio pasku
tiniojo baliaus rengėjams ir 
iš vis ne priekaištas .Tik sa
kau, kad lokiam baliuje gali 
draugauti vos su devyniais 
žmonėmis, kurie su tavim sė
di prie vieno stalo,o su Įeitais 
betkoks sąlytis labai ribotas 
nebent nueitum su vienu kitu 
stačiom pasišneKėti prie baro 
(kas gi būtų, jeigu visi toki 
būdą praktikuotų?), arba, ri -
zikuodamas santykių įtempi - Sunny Hills, Florida.

Toliau bandysiu, jei pasi — 
seks, studijų paskaitas ir ei
gą aptarti atskirai.

"Aušros" Reikšmė
Mūsų pirmasis tautinės 

minties laikraštis AUŠRA, 
skirtas Didžiajai Lietuvai, 
prieš 1OO metų pradėtas 
leisti Mažojoj Lietuvoj, nors 
tesėjęs tik trejus metus, pa
liko neišdildomus pėdsakus 
lietuvių tautai. Pagrindinė 
"Aušros" reikšmė gal yra ta, 
kad ji pradėjo naują epochą 
mūsų tautos istorijoje, nes 
sukėlė didžią patriotinę dva
sią ir tautinį atgimimą.

Šių metų mokytojų Studi
jų Savaitėje AUŠROS šimt
mečio sukakčiai atžymėti 
buvo skirtos kelios tikrai į- 
domios paskaitos.

Pirmąją jaunimui paskaitą 
skaitė Jadvyga KREGŽDIE- 
NĖ iš New York’o. 19 a. Lie
tuva skendo priespaudoje ir 
tamsoje. Bajorija ir nema
ža dvasiškijos buvo sulenk - 
kėjusios. Liaudis, kur glū
dėjo lietuviška dvasia,buvo 
likusi lyg pati viena. Tik kai 
kurie žemaičių bajorai buvo 
jai artimesni. Gal pirmasis, 
gana ryškiai liaudžiai arti
mumą rodė Dionyzas POŠ - 
KA. Jis, mat, norėjo , kad 
lietuvių gyvenimo apraiškos 
išliktų. Todėl rašė artimus , 
liaudžiai suprantamus eilė
raščius, įkūrė lyg liaudies 
muziejėlį-Baublį.Kitas po - 
etas Silvestras VALIŪNAS, 
jau pats iš liaudies kilęs,di
džiai sielojosi sunkia liau
dies padėtimi. Pagaliau į 
lietuvių liaudį savo dėmesį 
atkreipė Vilniaus Universi
teto studentai, taip pat dau
gumoje žemaičiai. Vilniaus 
Universiteto auklėtinis Si- 
manas STANEVIČIUS parašė

mu su žmona, išvestum pus - gLf g » • _ • gt g
vai andži ui seniai matytą drau- 6$ 6S £ Į 63r t6Hf 166
gę į šokių aikštę . . Visai kas **

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI :

10.3 0. Juodkoji s Pranas................................................... $ 103, -
103 1. Veselkos Kazio a m.............................................. 270.-
10'52. Girinis - Norvaiša L. ......................................... 100. -
1063. Dabkienė Ona............................................................ 100. -
1064. Aperavičienė A........................................................ 100. -
1035. Karosienė Emilija.................................................. 100, -
1066. CvirKa Bronius ir Verutė.....................-............ 100 -
1067. Astrauskienė Marija.......................................... . . 100. -
1038. Vaitonio Povilo afcm.............................................. 400. - ‘
1069. Balčiūno Kazio test, palikimas........................ 200. -
1070. Krilavičius Pranas................................................. 100. -
107 1. Petravičiaus Vytauto test, palikimas..............1000. -
1072. Kanados Lietuvių K-tas Žmogaus Teisėms

Ginti.......................................................................... ioo. -
1073. Grigo Roberto vardo įamžinimui................... 100. -
1074. Daugėla Stasys........................................................ 100. -
1075. Žaliauskienės M. atm.......................................... 100. -

Ališausko Jono atminimui................................. 60. -
įnašus papildė:

9. Miceikos Vladas ir Marija....................... iki $1300. -
19. Tumoso Jono atm.......................................... 6 10. -
23. KLB Ottawos Apylinkė.........................  7000. -
28.Simanavičiaus Jono Roberto atm. ..... 1540 -
3 1. PLIAS Ottawos Skyrius.............................. 350. -
48. PARAMA Lietuvių Kred. Kooperatyvas 3450 -
58. Aperavičiaus Kazio atm.............................. 560. -
87. LITAS Monfcrealio Liet. Kredito Unija.. 1800. -

233. Mikšio Jono atm............................................ 43 1. -
243. Mingėla Antanas............................................ 1100. -
272. K. L K. Moterų d-ja, Delbi Skyrius. . . 775. -
357. Lėveriai Juozas ir Ona............;................ 500. -
537. Stalioraičio Juozo atm................................ 300. -
726. Zulonienė Delfiną.......................................... 400. -
7G6. Toronto Lietuvių Namai............................ 2300. -
85 1. Januškevičius Česlovas ir Ona..............  500. -
927. Astrauskas Jurgis....................................... 2;>0. -

1019. Znotino Broniaus atm................................ 330. -
Fondas sveikina naujus narius ir įnašus papildžiusius. 

Labai gražu iš jūsų pusės, tačiau, kažkodėl mūsų duos- 
numas labai sumažėjo. Kanadoje esama virš dvidešimts 
tūkstančių lietuvių, o K. L Fonde tik keletas virš tūKS -
tančio — ar rai ne gėda mums lietuviams prieš mūsų bro
lius -- vargstančius, kenčiančius ir Kankinamus už Tėvy
nės meilę. O kur mūsų me:lė TĖVYNEI ? t !

Labai gražus ir gerbtinas Hamiltono SLA - 72 Kuopos 
užsibrėžtas tikslas — iki šiol jau įrašė aukomis, berods 
12 Lietuvių kovotojų už laisvę pagerbiant. Paskutinis Įra
šas yra GRIGO Roberto vardo įamžinimui.

K. L Fondas dėkingas už tokį gražų tikslą ir pasiauko-

kita, jei užbaigtuvėm butųren-
gi amas koks masini* piknikas, 
sakysim Marquelie Parke (tu
riu galvoj tikrą parką, kur Da
riaus ir Girėno paminklas > . 
Jei oras geras, ten tikrai visi 
visus susitiktų Jei lietus — 
gal tik būtų maži nuostoliai 
rengėjams Bei toks pasiūly
mas daoar jau pavėluotas. . .

Tik laba, abstrakčiai, tik pa
skubom čia prisiminiau tuos 
renginius, kurtuose Chicagoje 
man pačiam teko dalyvauti . 
Gerai po savo užrašus pasi- 
knisęs rasčiau jiems ir dau
giau meilės žodžių, irdaugiau 
kritikos Gai kada nors, kur 
nors, kiek atsipūtęs ir įspū
džiams daugiau susigulėjus , ' 
ir vėl pasisakysiu

Šį reportažą noriu užbaigti 
trumpa užuomina apie savo iš
vyką ’ V PLJ Kongreso studi
jų.dienas Peterborough mies
te, Ontario, Trent o uni ver- 
sitete. Su specialiu Violetos 
Abariūtės leidimu ten viešė - 
jau apie 5 valandas liepos 13, 
trečiadienį. Išgyvenau maž
daug 120 jaunuolių lietuvišką 
užsidegimą stebėjau jų rim
tas diskusijas, kalbėjausi su 
stovyklavietės vadovais, skai
čiau jų lietuviškus skelbimus, 
šūkius, deklaracijas- Tųkelių 
valandų įspūdžius esu para
šęs kitam laikraščiui. Ciatik 
noriu priminti, kad dar tu
rime apsčiai u ž s i d e gir 
šio jaunimo, kuris eina 
lietuvišku keliu. Kas
kad skaičiais -jis nepalyginti - 
nas su senimu Bertai mielės 
Dabartinei pasaulio sanlvar - 
kai apsivertus aukštyn ko
joms, iš tokio jaunimo mūsų 
tautai ir išsilaisvinusiai Lie
tuvai būtų daug naudos.
1983. VII. 23-26

K. L-Fondas oficialiai praneša, kad organizacijos, ku
rios nėra Fondo nariai — pašalpų ateityje negaus. Taipgi 
primenama, kad pašalpas gavę iš 1982 m. pelno paskirs - 
tymo — visi turi prisiųsti pakvitavimus. Siųsti K. L- Fon
do adresu: 1573 Bloor St. W. , Toronto, Ont. M6P 1A6.

K. L .F. Valdyba.

liaudžiai skirtų pasakėčių ir 
savo odėje ŠLOVĖ ŽEMAI
ČIU jau tiki Į šviesesnę lie
tuvių ateitį ir. . .p r i s i 
kėlimą.

Lietuviams daug įtakos 
padarė mūsų istorikas Sima- 
nas DAUKANTAS ir ypač 
vysk. Motiejus VALANČIUS. 
Taigi, čia suminėti ir dau - 
gelis kitų budino ir kėlė lie-
tuvius dar prieaušrio laikais, lę.

Antrąją AUŠROS temomis 
paskaitą skaitė mūsų išeivi- 
rašytojas Apolinaras BAG
DONAS, eilėraščius rašąs ir 
žemaitiškai. Jo tema- MA - 
ŽOJI LIETUVA ir AUŠRA.
Jis taip pat palietė būdinges
nius prieaušrio Įvykius ir 
suminėjo kelius svetimom 
kalbom ėjusius laikraščius 
Vilniuje bei Maž.Lietuvoje 
ir Amerikoje leistus 
/lietuviškai/ laikraščius, 
nors kai kurie jų nedaug te
turėjo lietuviškos dvasios.

Pagaliau,ypatingą dėmesį 
atkreipęs į AUŠRĄ, A. Bag
donas labai ryškiai ir deta
liai aptarė "Aušros" atsira
dimo aplinkybes ir sąlygas 
bei leidimo sunkumus, tie
siog, vargus. Vaizdžiai jis 
apibūdino "Aušros" redak
torius, leidėjus bei jų visų tą 
didį ryžtą ir norą- kelti 
Lietuvą iš miego ir. ..vesti 
į prisikėlimą. Reikia pripa
žinti, kad aušrininkų tikslas 
buvo palaimingas...

Įdomią paskaitą apie AUŠ
ROS POEZIJĄ patiekė St. 
PETERSONIENĖ, Chicagos 
Pedagoginio Lituanistinio 
Instituto lektorė. Pradžioje 
ji pasidžiaugė šimtmečio

jimą mūsų kovotojų garbei.

proga neseniai pasirodžiusio 
AUŠROS leidinio I tomu.

Paskaitininke labai šiltai 
aptarė daugelį"Aušros" po
etų- Petrą Arminą- Trupi
nėlį, M.Dovainį-Silvestra- 
vičių, Stasį Dagilį, Joną Mi- 
liauską-Miglovarą, J. Mačį, 
Joną Maironį, J. Sauerveiną 
ir gal vienintelę to meto lie
tuvę poetę L.Šliupienę-Eg-

Ilgėliau prelegentė su
stojo prie A.Vištelio, 
parašiusio išliekančios 
reikšmės "Regėjimą"-"Op’. 
op’.Kas ten? - Nemunėli’." 
Kūrinyje"Lietuviškoji kai - 
ba" jis reiškė grožėjimąsi 
ir meilę, ir tatai turbūt vei

ls :
REGĖJIMAS 
Op’.op’. Kas ten?..
Ar tu mane šauki ? ...
Ar tik tykų vandenėlį 
Pliuškindams, sau plauki?

Ar tu mano dvasios girdi
Graudulingą raudą
Ir jauti, kaip skaudžiai širdį 
Krūtinėj man skauda -

Iš didžiausio nuliūdimo
Ir kančių daugybės
Dėl tėviškės sunykimo 
Garbės ir didybės?

Aš girdėjau dvasioj tavo 
Bylos slapti žodžiai 
Viduj Vilnių susiūbavo 
Graudžiai ir nuobodžiai.

Ar gal liūdni balsai traukia 
Dvas ių tėvų mūsų 
Užmirštų? ar dievai šaukia 
Lietuvos ir Prūsų ?...

Kur jūs dingot, seni dievai, 
Visų galingiausi,
Ir jūs, karžygįški tėvai, 
Mūsų garbingiausi?

kė ir kitus aušrininkus. A . 
Vištelis išvertė J.Kraševs
kio "Vitolio Raudą"."Aušro
je" kai kurie mūsų dvasiš
kiai sukėlė "audrą" prieš tą 
vertimą, girdi, A. Vištelis 
"Vitolio Raudą" lyg palygi - 
nęs su Evangelija.

Pats A.Vištelio gyveni
mas buvęs tragiškas.Daug 
kur-svetur jautęs nepritek
lių. Pietų Amerikoje būda - 
mas net psichiškai palūžo. 
Besigydydamas psichiatri
nėje ligoninėje ir miręs .Tar
čiau ir paskutinėje poemoje 
"Iš pamišėlių namų" vistiek 
švyti didi meilė Tėvynei...

/bus daugiau /

A.Vi štelis

. Ne munėli *.

3 psl.

3

3



KULTŪRINIS PUSLAPIS®
LEDINĖS KREGŽDĖS Karo
lis Milkovaitis.Eilėraščiai .
Čikaga. 1983. 104 psl.Kaina 
$5.

Viršelį piešė Jonas Paš- 
tukas. Išleido DLK Gedimi
no Šaulių Kuopa Delhi,Ont .

Karolis Milkovaitis
MIRTIS PRIE SAULĖS RŪMŲ
Ugniniai skydai nuplieskė per dangų, 
Kaip sviediniai nakties mūšy, -
Dundėjo salvės prie pat Saulės lango - 
Langai drebėjo jos pily.

Perkūnas griovė debesis ir žemę, 
Ištaškė žydinčias marias,
Taip pat ir kraują žemės semia - 
Siaurėn dar vasarą išves...

Atvėrė Saulė savo platų langą, 
Suplisko spindulių žaibai.
Ji tarė: ’’Mirk, Perkūne, su falanga, 
Tu taiką žemėj praradai’.”

Perkūnas numirė prie Saulės rūmų - 
Palaidotas jis debesy.
Žaibai sudarė kryžių unikumą, 
O requiem grojoDebussy.

Eilėraščiai suskirstyti j 
6 skyrius pagal tematiką, 
kuri apima tėvynės ilges}, ke
lionių vaizdų Įspūdžius, intro- 
spekcinius momentus, ketu - 
rių metų laikų ciklą ir kt.

ATSIUSTA PAMINĖTI :
TRAKAS . Leonas Lėtas. 
Eilėraščiai. 1981.
126 psl. Leidėjas ir kaina 
nepažymėti.

Netikėtais vaizdais,gali
ma sakyti Įmantriai ir mu
zikaliomis aliteracijomis 
supintos miniatiūros.

Rinkinyje- 111 eilėraščių .

AKLAS NAMAS
Stebėjau tave,kai plušai statydamas sau namą- 
DidžiulĮ, Įspūdingą...
Tašei rąstus tik ri nkttnius,pačius tvirčiausius, 
Sienojus kėlei patarimo nepaklausęs, 
Pasididžiavimu, vien puikybe margavo tavo darbas. 
Tu nuosaikumo nepripažinai.
Paika širdis ausin tau šaukė:
’’Aukščiau,garbės,garbės daugiau
Tu paklausei.
Namas užbaigtas dabar- erdvus,
Lyg čiuožyklos ringas.
Bet jis keistas - net juokingas,
Nes apakintas garbėtroškio neiškiltai jame
Nei durų , nei langų,
Pro kur gyvybė, s aule, širdingumo nuotaika, 
Bendravimas kursuotų.
Sakei sau: "Svarbu aš.Kas man kiti bei jų vargai...’’ 
Aklam name dabar gyvena
Tavo aš,kelios žiurkės ir kirminai.

Leonas Lėtas

STIKLINIS VIEŠBUTIS
Ore
Kiekviename aukšte
Žingsnių aide
Sidabro
Ir
Plieno
Diena
Gyvas idabrio pilkuma
Tvyksčioja
Sienose
Aižia alma.
Veidai, vardai
Sprogstantys debesų spurgai
Drovia alka
Suskamba žalio karklo
Švilpinę
Ir supasi
Vaiskia
Vandens karolių grandine -
Ir paliesti
Tiesta ranka
Žaislų žaisme
Tvyksteli bėgančia
Dranga
Įskeldėjusio’ viešbučio
Dugne
Platininiam tinkle pabertos
Efemerinio
Grakštumo
Plieno .
Gėlės.

ŠI ŽEMĖ 
Ši žemė, 
Šitos smiltys, 
Šitos rausvos pušys 
Ir klevo, uosio, kvapiųjų liepų žiedais 
Apsvaigę upės, 
Ši ramuma 
Mane 
Supa, 
Supa, 
Supa.
Čia tolimų griaustinių naktį
Žaibai pentinais žiba, čia kiekviena sodyba 
Keturlapių dobilų berybėj 
Blizgučiu ir artuma 
Debesų pakrantėje 
Priklupo. 
Ši žemė 
Šitos smiltys 
Šitos rausvos pušys 
Ir krentančios kvapniųjų liepų 
Uosio,klevo žiedų 
Upės 
Mane, 
Skraiste apsupę, 
Supa, supa, supa...

SNIEGO PUOKŠTE ARIMAMS
.Laša ledas. Veda
Sniego čiukšlių gyslos
AlstantĮ sauįėlydį
Už rankų. Tankios

• Girios, gėris i šalnos vainikais. Lipa 
Minto tako pėdsakų šešėliai
Mano skruostais vėliai.
Į atklystančios nakties gelio

• Atitrukusios skiautelės
Šiurkštų mėlį vilnija
Vėlūs,pažadinti akių klausimo liepsna 

sutemų žiburėliai,
Saguoti
Ledu
Liktorėliai.
Ant baltos sienos,
Sutema iškaltos kaba
Juodos
Kristalinės
Rugiagėlės.

LAPAI
Geltoni, krentą lapai, 
Degą rudens ugnimi, 
Dengia niėlyną dangų; raudonai dangų dengę 
Mėlyni,lėtai krentą lapai, 
Gęsta pilka ugnimi 
Rankų glėby.
Svaigūs, deriny, 
Be kvapo krentą, 
Lietuvoje, 
Lapai 
Susitvenkia raudonai mėlynam tvenkiny.

VANDUO
Medus ir auksas puoselėtam pratekėjime —
Ruduo*. Ir pats rudens tikėjimas kiekvieno vandenio veide.

Iš kur
Atėjome , miela? Ar ne meldai šitam šiltam šnarėjime

Virvenančiom gervių bangom veržia
Varžiu virpėjimu?
— Kaip prarėžtas styga sidabro marmuras — skeldėjimo šalna!

Šalia : vanduo. Ir, šiltu pasilenkimu, ranka 
Žengia grakščia speigu pabalusios žolės lanka.

TIKRI ŽVALGYBOS NUOTYKIAI

Neįtikėtina Laimė£
Richard Collier

1943 m. ,galvodami, kad anksčiau ar vėliau alijantai 
bandys išsikelti Europoje, naciai karštligiškai darbavosi 
kad Įrengtų pakrančių gynimosi sistemą,pavadintą Atlan
to Siena, pagal Prancūzijos Atlanto pakraščius.

Sunkiesiems šios konstrukcijos darbams naciai buvo 
Įsteigę, pagrindinai iš civilių inžinierių "Todt" organiza
ciją. Ji rėmėsi daugiausia vietinėmis darbo jėgomis oku
puotose srityse.

Prancūzijos pogrindis , savaime suprantama,kada 
tik buvo galimybė, šia situacija naudojosi. Jo nariai susi
rasdavo darbus prie "Atlanto Sienos" projekto ir kitų pa
našių, kad galėtų susipažinti su vokiečių planuojama gy
nyba. Tokiu būdu gaunamos žinios būdavo vietinio pobū
džio arba tik fragmentinės, bet kai kuriais pažymėtinais 
atvejais- kaip žemiau aprašomajame Įvykyje- pasisekda
vo užgriebti ir gyvybinės svarbos žinių. Jos turėjo būti 
perduodos alijantų vyriausiam štabui Londone. Tai atlik
ti būdavo taip pat sunku ir pavojinga,kaip ir gauti žinias.

Gegužės mėnesio pradžioje, ant Caen miesto rotušės 
skelbimo lentos buvo prikabintas skelbimas,parašytas di
dėlėmis .juodomis raidėmis ant šiurkštaus popierio. Ge
gužės 7 d. rytą, pilietis Duchez,važiuodamas pro šalĮ sa
vo pilku, mažu sunkvežimėliu jĮ pastebėjo,sustojo ir per - 
skaitė.

Prancūzų kalboje buvo parašyta,kad kviečia dekora
torius-dažytojus Įteikti savo pasiūlymus su apskaičiavi - 
mais kiek kainuotų Todt organizacijos patalpose atlikti 
smulkesnius remontus. Paskutinė siūlymų data,deja,bu
vo vakarykštės dienos 5 vai. p. p. Duchez’as sėdėjo ir 
galvojo apie tai. Aišku, kad pavėlavo ir prarado gerą pro
gą. Bet jis taip pat žinojo,kad pasitaiko gyvenime ir taip 
vadinama "kvailučio laimė". Jo paprasta linksmuolio iš
vaizda slėpė aštrų .šaltą protą,kuris jam sakė, kad jis 
galėtų būti vertingesnis pogrindžiui, dirbdamas Todt or
ganizacijoje, negu kitur. Jis buvo dažytojas-dekoratorius, 
gyvai prisiminė ilgas,karštas savo vaikystės dienas va - 
sąrą, okupuotoje Lorraine srityje, žaidžiant ant savo tėvo 
architekto namo nuožulnumo Nancy mieste. Aukšto ūgio, 
šviesiaplaukiai vokiečių kareiviai stabtelėdavo užkalbinda
mi berniuką, ir jis nemažai jų kalbos žodžių Įsidėmėjo. 
Todt organizacija statė Sieną ir, jeigu jie kokį informa - 
cijų trupinėlį netyčia numestų, Duchez’as galėtų daugiau 
suprasti ir Įsidėmėti, negu kiti. Be to, ar jis ne Duchez ’ 
as? Kartą vienas jo bendras pasakė, kad "Duchez’o pa - 
sididžiavimas yra tai,kad jis galėjo iškirsti pokštą vo
kiečiams, tiems visai to nežinant". Gal ir tas posakis jį 
paveikė, kaip ir visa kita. "Prisiūti barzdą" vokiečiui jo 
paties teritorijoje būtų, jeigu laimė lydėtų- tikrai gera is
torija papasakoti draugams prie stikliuko kalvadoso . Pa
bandyti galima.

Niūriame rotušės prieškambaryje jis pasiteiravo Į • 
4 psl.

ką reikėtų kreiptis, ir jam nurodė Civilinio Biuro virši - 
ninką p. Postel. Šis, tačiau, abejodamas papūtė lūpas :

-Manau kad pavėlavote. Visi pasiūlymai su apskaičia
vimais Įteikti prieš 24 valandas.

Bet, kadangi jam Duchez’as patiko, jis pridėjo:" Na , 
bet jie mums dar nepranešė,kad jie jau ką pasamdė. Jūs 
visada galite kreiptis tiesioginiai."

Po to, anot Duchez’o, reikalai taip klojosi: nė vienas 
nebuvo visiškai tikras, Į ką reikėtų kreiptis. Tad jis grį
žo Į savo sunkvežimėlĮ, pasuko pro pirmą kryžkelę Į Ba - 
gatelle gatvę. Nors Todt organizacijos padalinys Caen’ e 
nebuvo pats svarbiausias, bet vokiečiai jam buvo užėmę 
3 pastatus: vieną- užmaskavimui,kitą- vietinio personalo 
administracijai ir trečią-techniškiems reikalams, kur 
buvo dirbama su braižiniais, žemėlapiais ir darbo kont - 
raktais. Duchez’as visai nežinojo,kad jis pataikė tuo mo
mentu atvažiuoti prie paties svarbiausio iš tų 3-jų pastatų 
- keturių aukštų mūrinio namo, frontu Į gatvę.

50 jardų nuo pagrindinio Įėjimo, ši gatvė buvo užblo
kuota barjeru iš spygliuotos vielos. Duchez’as staiga su
stabdė sunkvežimėlĮ kelias pėdas nuo užtvaros, išlipo iš - 
sišiepęs. Tuojau išėjo sargybinis iš juodai baltai brūkš
niuotos būdelės kairėje ir atstatęs šautuvą, suriko:" Hal- 
ten'”." /stot’./. Duchez’as toliau šypsodamasis, nudodamas 
nesuprantąs, vis artėjo,kol atsirėmė Į šautuvo vamzdį . 
’’Halten.’ Ausweis’.’’ /Stot’. Parodyk dokumentus’.’’/.

Duchez’as paaiškino,kad atvyko Įteikti dažymo ap - 
skaičiavimus, bet sargybinis neklausė jo mokykloje pra - 
moktos.vokiečių kalbos ir tik rodė, kad jis turi trauktis 
at-gal.

Susidomėjęs kilusiu triukšmu,kitas sargybinis paliko 
pagrindines du ris, priartėjo ir pasiteiravo, kas čia vyksta.

Po to darėsi tiesiog neaprašomai komiški momentai , 
kai Duchez’as bandė desperatiškai peržengti kalbos neda- 
teklių priartėjęs prie sargybinio būdelės ir judesiais vaiz-« 
duodamas jos dažymą. Reakcija Į tai buvo staigesnė, ne - 
gu jis tikėjosi. Stiprus smūgis plaštaka jĮ beveik pritren
kė ir palydimas smūgių bei spyrių, jis buvo nuvarytas pro 
dideles duris Į žemutinio aukšto biurą.

Pasipylė vokiečių kalbos srautas per greitai kalbant, 
taip ,kad jis nieko negalėjo suprasti. Galų gale pasirodė 
su monokliu akyje kapitonas,mokantis šiek tiek prancūziš
kai ir lediniu tonu paklausė,ar jis suvokiąs kokios baus - 
mės yra numatytos niekingiems prancūzams, drĮstantiems 
pasityčioti iš Fuererio.

Duchez išpūtė akis ir tik už geros sekundės sumetė 
visą situaciją. Sunkiai kontroliuodamas jį užpuolusĮ juoką, 
išaiškino,kad visai nė nebandė kaip nors apjuodinti Fue- 
rerį, nė bendrai dažytojus. Jis pats esąs dažytojas,ieš - 
kąs darbo. Kapitonas šyptelėjo ir pasiuntė sargybinius 
atgal Į būdeles, o raštininkui paliepė atvesti jaunesnį ka
rininką, kuris rūpinosi dažymo apskaičiavimais.

Jaunasis karininkas užvedė Duchez’ą nuogais laiptais 
per du aukštus Į viršų. Taikos metu tai buvo geri pirklių 
namai ir plieninės kartotekų spintos, kareiviški čebatai, 
botagiškas preciziškumas "Heil Hitler" sudarė niūrų 
kontrastą skulptūrinėms kolonoms ir dekoratyviniams kar- 
nyzams.

"Todt" leitenantas paaiškino,kad tai būtų paprastas 
darbas- sienų išklijavimas dviejų biurų,II-ame aukšte. 
Ar Duchez’as galįs patiekti tuos apskaičiavimus ?

Jis skubiai galvojo. Galėjo gana tiksliai numatyti, 
kiek jo konkurentai užprašė. Jie būtų ėmę nedidelį uždar
bį, nes darbo iš viso buvo sunku gauti ir kiekvienas, ge
rai atlikęs savąjį Todt organizacijoje, galėjo tikėtis vėl 
jo gauti.

Duchez’as, tylomis atsiprašęs savo konkurentų, nu
tarė, kad vardan pogrindžio, šis darbas turi būti atliktas 
be pelno.

- Dvylika tūkstančių frankų, - pasakė jis žinodamas , 
kad tai bent 1/3 žemiau bet kokio kitų pasiūlymo ir dar 
leitenantui nepravėrus burnos, žinojo,kad darbas jo.

- Jūs p ris įstatykite asmeniškai Bauleiteriui /’’Todt" 
majorui/ Schnedderer’iui.

Duchez’as net ir po visa ko, niekada negalėjo supras
ti, kodėl Schnedderer’iui, kurio biuras nebuvo reikalin - 
gas remonto,ir kodėl jis turėjo būti asmeniškai susido - 
mėjęs kitų biurų dekoravimu. Gal būt, kaipo inžinierius, 
jis buvo susidomėjęs kainomis, bet galėjo būti, spren - 
džiant iš vėlesnių įvykių,kad majoras turėjo savyje deko
ratoriaus gyslelę.

Jis buvo nuplikęs, stipriai sudėtas vyras,dideliu ran
du ant dešinio skruosto,dėvėjo "Todt" uniformos sidab - 
ru papuoštą apykaklę su svastika ir smagus susitiko 
naujai pasamdytą savo dažytoją II-ame aukšte.

Jis pradėjo išsamiai aptarti piešinius, kuriuos buvo 
numatęs: mėlyni raiteliai su vėliavomis ant šviesiai gel
tono fono galėtų gerai atrodyti. Arba sidabrinės patran - 
kos tamsiai mėlyname fone.

Sieninio popieriaus, kaip ir daugumos kitų dalykų, 
buvo sunku gauti, bet Duchez’as pažadėjo sugrįžti kitą 
dieną su keletu pavyzdžių. Likusią dienos dalį jis pralei
do savo dirbtuvėlėje netoli Grusse gatvės, vartydamas 
pavyz d ž ių k nygas.

Tą vakarą Turistų Kavinėje jis pasisakė savo bičių - 
liams Dumis’ui , mandagiam, buvusiam garažo savininkui 
ir Deschambres’ui, raudonplaukiui kanalizacijos darbi - 
ninkui, kad'jis gavo darbą Todt organizacijoje, ir kad iš 
to gali daug kas pasidaryti.

Dumis’as,kuris žavėjosi tokiu padauža, prisiminė, 
kaip jis prašė jo būti atsargiu, bet Duchez’as, linksmo - 
mis akimis atsakė:Na,drauguži,aš esu Duchez’as. Aš ga
liu daryti su vokiečiais tai,ko kiti negali. Kodėl ? Pa - 
prastai - todėl,kad jie galvoja, jog aš esu kažkoks durne
lis, ir jie visai nesivaržo, ką jie kalba prie manęs. Tik 
šalto kraujo, drauguži- tik šalto kraujo reikia".

Paskui, matydamas "Albertą" sėdintį kampe, užsi - 
mąsčiusį prie konjako stikliuko, neužmiršo jam manda - 
giai linktelėti galva pasveikinimui.

"Albertas" buvo vyresnio amžiaus vokiečių kapitonas, 
kurio tikro vardo jiems nepavyko sužinoti. Jis buvo vie - 
nintėlis vokietis, kuris lankėsi Turistų Kavinėje dar ge - 
rokai prieš tai,kaip buvo sudarytas pogrindis. Iš pradžių 
pogrindininkai juo nepasitikėjo,sėdėdavo toli nuo jo,bet , 
atsargiai suplanuoti bandymai patvirtino, kad šis vyras nė 
žodžio nesuprato, nei kalbėjo prancūziškai. / b.d./
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IB PADANGĖS MIELOS AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ PASAKŲ ? ? ?

( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE}

LEIDINYS APIE TAUTOSAKA^
Vilniuje, 1982 m.data, iš

leista knyga BIRŽŲ KRAŠTO 
TAUTOSAKA, užrašyta J. Ja
nonio ir M. Janonienės. 414 
psl. ,7.000 egz.
KĖDAINIUOSE PERDIRBAMOS 
TRĄŠOS

Mineralinių trąšų garny - 
bos atliekos bus perdirba
mos I Įvairias kitas me - 
džiagas. Neseniai surastas 
būdas jas perdirbti Į staty
bines medžiagas. Tam tiks - 
lui statomi specialūs pakabi
nami.keliai, kurių lynais ke
liauja vagonėliai. Kalnuo
tų kraštų specialistai dažnai 
stato ir vartoja tokius Įren
gimus pakabinamiems ke - 
liams. Kėdainiuose juos Į - 
rengė specialistai statybi - 
ninkai iš Gruzijos sostinės 
Tbiliso. Po to jie vyksta Į 
Baltgudijos miestus atlikti 
panašių darbų.

Kėdainių Įmonėje vagonė
liai keliaus ilgiau kaip 15 km 
nuotoli, 120 metrų aukštyje .

ATRADO AMERIKĄ" ...
Šios vasaros pradžioje a- 

pie žemės ūkio problemas 
kalbėjo ’’žinovas” Lietuvos 
Komunistų Partijos Centri
nio Komiteto /CK/ pirmasis 
sekretorius P. Griškevi
čius . Jis tarp kita ko kri - 
tikavo,kad kai kuriuose rajo
nuose mineralinės trąšos 
laikomos beveik po atviru 
dangumi-kiaurastogėse dar
žinėse arba nesutvarkytose 
pastogėse”. Negeriau,pasi
rodo, yra su organinėmis 
trąšomis, nes dėl jų tinka
mo užlaikymo daug išskys - 
ta.

Po tokių pamokymų ir pa
barimų/© iš kur paimsi len
tų daržinių stogus tvarkyti , 
kad jų labai sunku gauti gy - 
venvietėm susitvarkyti?/,jis 
pripažino,kad labai daug pa
deda” as meniniai pagalbiniai 
ūkiai”, nes jų produktų ga
myba padidėjo. Taigi, ati
dengė ’’Ameriką"... netgi 
pridėjo:”Mes juos skatina - 
me ir privalome toliau visa- 
keriopai skatinti”. Ar tai tik 
dabar paaiškėjo gudruoliui 
Grinkevičiui? Galėjo savo 
senelių paklausti ir būtų ga
vęs tinkamą atsakymą, 
kaip pagerinti žemės ūkio 
produkciją; nereikėtų nė 
Kremliaus "išminčių”...

•'PAŽANGI ” TECHNIKA
Akmenės Statybinių Me

džiagų kombinatas nesirū - 
pina, kad iš jo patenka aly - 
vos Į netoliese esančius u - 
pelius, o iš jų- Į Ventos upę. 
Viename iš tų upelių jau ne - 
bematyti žuvų, ir kitas artė
ja prie tokio pat likimo . Ta
čiau tik senesnieji žmonės 
susirūpinę ir skundžiasi'.Kur 
Kombinato vadovybė? Kur 
tie pranašieji "patarėjai" , 
kad nepramato žalos ir nesi
ima jos išvengti?

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

JONUI R..- 337-8637

| A A CENTRINĖS ;

N Montreal 273—7544
Jį Ottawa 523-9977
J Toronto 489 — 3693

Hamilton 522—8392
į JEIGU GERI IR GALI
į JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ .

1983. IX. 8

London 438—1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287—2712
Winnipeg233 - 3508 
Sudbury 674—6217

GERTI - TAVO REIKALAS

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

8 vol. vakaro

VEJORoOž/M

P as aulio ekonomine krize latvio k arikatūristo akyse.

AR REIKALINGI KRAŠTUI 
ŪKININKAI ?

Įvairios valstybės nevieno
dai sprendžia žemės valdy
mo problemas, siekdamos 
pagaminti ko daugiau žemės 
ūkio produktų Jei modernio
ji pramonė, detalizuotai kur
dama gaminį, pasiekia sun
kiai įsivaizduojami] prieš 
šimtmetį rezultatų, palygi
nus su pavienio amatininko 
darbo gaminiu, tai ar nenuo
seklu galvoti ir apie žemės 
ūkį? Juk ir Lietuvoje prieš 
Pirmąjį Pas. Karą buvo daug 
dvarų, kurių plotas retkar
čiais net viršydavo ištiso pa
vienio kaimo valdytą žemę 
Tų didžiulių dvarų dar ir 
šiandien yra nemažai įvai
riuose Kraštuose. Net taip 
dažnai linksniuojamas EI-Sal
vadoras, sakoma, turi dide
lių žemės plotų žemvaldžius, 
kurių plo as sumažinamas , 
pradedant vykdyti žemės re
formą ir padalinant iš jų pa
imtą žemę bežemiams darbi
ninkams Daug kur kitur Lo
tynų Amerikoje egzistuoja tos 
milžiniškos žemės latifundi- 
jos ir greta jų — daug žemės 
darbininkų, norinčių turėti 
nedidelius, savystovius že
mės ūkius.

Gal kam atrodo, kad juo 
didesnis žemės plotas vieno
se rankose, juo racianoliau 
yra išnaudojamos visos mo
dernios ūkininkavimo prie
monės: didžiulės žemės ūkio 
mašinos, gausybė minerali
nių trąšų, herbicidų, pesti
cidų ir c.t. Lyg ir pramonė , 
kuri beveik likvidavo pavie
nį amatininką ir tų amatini
nkų viduramžiuose išbujoju
sius cechus. Radikaliai pa
sielgė Sov. S-ga, panaikin
dama pavienius ūkius ir su
kurdama didžiulius kolūkius, 
vietomis net agrogradais va
dinamus. Ypač tai nesunkiai 
buvo įvykdyti pietų 1 Rusijos 
juodžemių lygumų rajonuo - 
se. Žiauriausia prievarta, 
vietomis net išnaikinant mi
lijonus savystovių ūkininkų 
(pav. , dirbtinu būdu numari
nimas apie šešius milijonus 
ukrainiečių), ūkininkai buvo 
suvaryti į kolūkius (kolcho - 
žus). Teoretiniai sampro
taujant, žemės ūkio produk
tų gamyba turėjo padidėti jei 
ne dešimteriopai, tai bent du 
ar tris sykius. Gi įvyko at

virkščiai, visai netikėta prie- 
šginybė. Caro laiku žemės 
ūkis eksportuodavo grū
dus, o Sov. S-ga importuo
ja milžiniškus, grūdų kiekius 
Kas gi čia įvyko, kodėl mies
to fabrikinio metodo pritaiky
mas žemės ūkyje davė prie
šingus rezultatus: sumažėjo 
derlius ? Tiesa, Sov. S-goje 
gyventojų padaugėjo, palygi
nus su caro Rusijos gyvento
jais, bet ne vien maitinimo 
burnų padi dė j i ma s č i a kai tas. 
Maži palikti kolūkiečiams 
(apie pusė akro) sklypeliai .pa
tręšti savų vos kelių gyvulė
lių mėšlu, davė tikrai deš.im- cirKų) tai garsus anų laikų 
teriopą derlių.

MesKime žvilgsni į žemės 
ūkio vystimąsi JAV. Įdomu, 
kaip čia vyko žemės ūkio nuo
savybės paskirstymas, ir ko - 
klos čia pavieniij žemės ūkių 
didumo problemos. Žurnale 
"The Spotligh"yra straipsnis 
- Joint Venture in Farms Maj’ 
Save US Agriculture"(Drąsus 
jungtinis sumanymas gali iš
gelbėti JAV žemės ūKį). Kas 
gi pasidarė su JAV žemės ū- 
kiu, kad kyla rūpestis dėl jo
žemės ūkių produkcijos atei
ties ? Žinoma faktas. kaddiis 
bančių žemės ūkyje JAV vis 
kas kart mažėja. Jei 1880 m 
esant 50,2 mil gyventojų, tai 
iš jų žemės ūkiuose dirban - 
čių buvo 23 mil. arba 49 % vi
sų dirbančių, i Šiandien far- 
mose beliko apie 2, 7% visų 
JAV dirbančių. Kas atsitiko 
su tais gausiais ūkininkais , 
prieš šimtmetį gyvenusiais 
kaime? Jų palikuoniai su- 
m.! esčionėjo, nelyginant kaip 
mūsų nūdienis jaunimas Lie
tuvoje: visi į miestus. Be: 
juk Amerikoje niekas neįvedė, 
ir tikimės, neįves kolūkių .
Kas atbaidė skaitlingus ūki- 
n'nkus pamesti savystovius 
ūkius ir pereiti į miesto ne- 
savystovius, prastų ar kva
lifikuotų darbininkų eiles . 
Gal tikresni ir didesni uždar
biai, gal mažiau komplikuo
tas ir trumpesnių valandų 
darbas ?

Ūkininkai — tai tautos pa
grindas. Tai įrodo ir seno
vės Romos istorija. Romė
nai buvo priversti palikti sa- 
v.o ūkius ir persikelti gyven
ti į Romą, kuri pasidarė per
pildyta, o kaimas ištuštėjo. 
Maistas tapo importuojamas 
Iš Sicilijos, Š. Afrikos, Egyp- 
to Ir Krymo pusiasalio. Kai 
užpuldavo piratai laivus, ja
vus vežančius Į Romą, tada 
pritrūKdavo duonos. Kas gi 
privertė romėniį ūkininkus 
palikti ūkius ? Nagi nuošim
čiai. Jei ūkininkas paskolin
davo 10 dinarų, tai turėjo jų 
grąžinti 11, o per 14 metų sko
la pakildavo į 40 dinarų. Ne
pajėgiąs sumokėti skolos ū— 
kinlnkas, netekdavo ūkio su 
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gyvu Ir negyvu inventorium . 
Politikieriai Romoje už jų 
balsus juos maitindavo. "Pa- 
nem et circences"'(Duonos ir 

minios dūkis. Italų pusiasa - 
lio ūkių žemė susikoncentra
vo I 2000 didžiūnų rankas. Ar 
nepanašiai įvyko Italijoje Ant
ro Pas. Karo metu, įsibrovus 
vokiečiams į jų kraštą ir rek
vizavus iš ūki ninku gyvulius ? 
Be natūralių trąšų (mėšlo), 
ūkininkų žemė drastiškai su
mažino derlių, kurio net jiems 
patiems neužteko prasimai - 
tinti.

Kas atsitiko su JAV farme- 
riais-ūkmlnkais ? Ne visus vi-
Įlojo miesto uždarbiai. Sko - 
los ir už jaš nepakeli am nuo
šimčiai (kaip anuos romėnų 
ūkininkus) privertė palikti ū- 
kius ir persikelti į miestą; jo 
gi žemė, parduota iš varžyti
nių, dažniausiai buvo pavers
ta gyvulių ganykla. Daugelyje 
JAV Vidurinių Vakarų vieto
vėse, smarkiai palijus, žemė 
pavirsta didžiuliu ežeru, nes 
lietaus vanduo neįsisiurbia į 
žemę, kuri tampa negyva ir 
kieta. Kaip luitas be cha
rakteringų gyvai žemei porų. 
Dirbamos žemės viršutinis 
siuogsnis (6 ar 8 coliai)nor- 
maiiai yra pilni įvairių gyvių 
(s 1 i eKų, bakteri jų), kur i e p a » 
rena žemę, ir per jų sudary
tus kapiliarus įeina ir oras , 
ir vanduo. Gi naudojant gau - 
šiai piktžolių chemikalus (pe
sticidus) išnaikint piktžoles , 
kartu užmušami ir sliekai, 
bakterijos ir Kiti gyvi pada
rai. Žemė tampa sterilizuo
ta ir be porų. Ūkininkas-far-. 
meris stengiasi vartoti ko 
daugiau mineralinių trąšųir 
pesticidų, kad padidintas der
lius apmokėtų išlaidas, daž
nu atveju skolintas su aema- 

' žais nuošimčiais. Jei žemės 
ūkio produktų kainos nėra ga
nėtinai aukštos, arba nepa
lankios oro aplinkybės sutru
kdo užauginti padidintą dei> 
lių, farmeris bankrutuoja. 
Visos dirbtinės trąšos ir pe
sticidai užnuodija ne tik vir
šutinį dirbamos žemės sluok- 
nį, bet ir vandenį (upelių ir 
šaltinių). Tenka vandenį nau
doti iš artezinių šulinių. Var
tojami dideliame pertekliuje 
žemės ūkyje chemikalai per
eina ir į maistą, ir štai įvai-

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

GUDU JUMORAS te
Kartą Dievas paklausė vokietį, ko jis labiausiai norė

tų.
- Deutschland ueber alles’. - atsakė, Į tą patį klausi

mą lenkas atsakė:
- Nuo jūrų iki jūrų -Lenkijai.

Atėjo eilė ir gudui. Klausia Dievas:
- Kas tu ?
- Gudas.
- Ko tu labiausiai norėtum?
- O ką Jūs man galėtumėt duoti ?
- Viską, ko tik pageidautum.
- Netikiu.
- Aš esu Dievas ir vislią galiu.
- Aš turiu labai dideli prašymą,kuri ir Jums sunku 

būtų įvykdyti: norėčiau, kad mano kaimyno karvė pastiptų 
nes ji tokia graži, o mano visai sulysusi. ..

rūs išbėrimai, aiergiš karnas, 
nervinis pakrikimas ir net 
vėžys pasibaisėtinai plinta 
JAV-se.

Kas kita organiškas ūkinin
kavimas, kuomet yra galimy
bė panaudoti gyvulines trąšas 
žemės ūKyje. Tokiągalimy- 
bę patogiausiai turi vidutinio 
didumo ūkiai (103-200 akrų 
ar didesni), ir tokiuose ūkiuo- 
se puri žemė duoda 
nį maistą.

sveikes- mo bei iniciatyvos ūkininką - 
Ar įmanoma, kad vime, taipgi tapę savotiškais

vieton mokamą farmeriamuž kaime pastumdėliais, — ūki- 
jv neišdirbamą žemępremijų ninkai pasisKublnoišleisti sa- 
(jomis pasinaudoja didieji vo vaikus į miestus. Kaip 
žemvaldžiai), kaip daroma koks maras, visus -uos gra- 
JAV, geriau būtų gelbėti tuos žiai tvarkomus ' vienkiemius 
bankrutuojančius farmerius ,' nušlavė nuo žemės paviršiaus 
perimant jų pasKolas valsty- tarptautinis sovietizmas, ka
bei.Toks farmeris pasidarytųris tepripažįsta "nužemintus 
tik daliniu savo farmos savi-vergus". Nejaugi ’ panašaus 
ninku, bet jam būtų suteikia — likimo gali susilaukti aukš- 
ma galimybė išsilaikyti ūkyje čiausio gyvenimo lygio šalis . 
ir palaipsniui, pagerėjus ap- kaip Kanada ar JAV, jei 
linkybėms ar konjunktūrai , bus rasta priemoaiųprilaiky- 
išsimokėti. ti kaime tų neskaitlingų ūki -

Šalis, netekusi savystovių ninku, kurie sudaro kiekvie- 
su iniciatyva ir patyrimu ūki- nos tautos ir valstybės svei - 
ninku, nebeturi sveikam mai s- katingumo pagrindą. J V.

TAIP YRA BUVĘ
Dabartinėje VILNIAUS KATEDROS AIKŠTĖJE, XIII a. 

buvo Įkurta vyriausioji šventykla.
Stryjkovskis savo kronikose šitaip pasakoja apie tą 

Įvykį. Lietuvos kunigaikštis ŠVENTARAGIS su savo sū
numi GERIMANTU medžiodamas užėjęs šią vietą ir bu - 
vęs sužavėtas gamtos gražumu. Čia jis apsistoja ir įku
ria šventyklą.

Kunigaikščiui Šventaragiui mirus. Gerimantas tėvo 
valių vykdydamas, iškerta šimtametį ąžuolyną, padaro 
didelę aikštę, paaukoja dievams daugybę žvėrių ir, Lie
tuvos bajorų ir didikų akivaizdoje, ant milžiniško laužo , 
sudegina savo tėvo kungaikščio Šventaragio kūną. Sekant 
bočių papročiu, kunigaikštis sudegintas karo šarvuose , 
ginkluotas, gražiausiuose parėduose. Kartu sudegę jo my
limieji medžioklės šunes, vanagas, sakalas, žirgas ir tar
nas.

Nuo to laiko tas slėnis .dabartinė Katedros Aikštė ir 
buvo Šventaragio Slėniu vadinamas. Ir pasiliko paprotys 
toje vietoje mirusiųjų kunigaikščių kūnus deginti.

/Iš VILNIUS, 1923 m., K. Binkis ir P.Tarulis/
5 psl-

tui gaminti pagrindo, ir kas 
gi nori sulaukti likimo seno - 
vės Romos ūkininkų arba ir 
Lietuvos išvierintų ūkininkų . 
kai jie per kolūkius <.apo pa
versti proletarais Mes dar 
nepajėgiame p inai įsisąmo
ninti tos baisios Lietuvos Kai
mo tragedijos, kuomet pri - 
slėgti skurdaus atlyginimo r 
netekę bet kurio savystovu -

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vol. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay , P.Q. Tel.: 669-8834
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JĮ B 1 M
TORONTO LIETUVIŲ pAKA JYI/1 
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

MOKA: - , 1 *į^: 1Qa/
OI/ v - OA J- . , . Z už asm- paskolas nuo 12%

02 90 ^enų term. mdėl. Z ož neki Inoj amo turto paskol.
o'į/o už 6 ;nėn. term, indėlius Z (mortqaqes) :
8%% už 1 metu term, indėlius Z su nekeičiamu nuošimčiu
9 % už 2 metu term, indėlius S Įmetu................ 11%
10 % už 3 metų term, indėlius = 2 metų ..i.;.;.;;.... 12%
10 % už pensijų planų Z 3 metų 13%
9 % už namų plana* Z ____ ( fixed rate)_
7)6% už specialia taup. s—fa Z su keičiamu nuošimčiu
7/1 % už taupymo s—tas - 1 , 2 ai 3 metų..1 10j/2%
6 % už čekių s—tas (dep.) (variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONŲ DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmenines 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; ketvirtadieni ai s ir penktadien.- 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

>r 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. ^TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8_____________ __________ •__________ 532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 22 MILIJONŲ

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10 — 8 
Penktadieniais 10—8 
Šeštadieniais 9 — 1 
Sekmadieniais 9:30—1

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo............. 12 %
MortgiČius nuo . . 10’/2%—12'/2%

90 dienu term, indėlius ... 8’4% 
180—185 d. term, i nd........ 8^2 %

, 1 erm.zind. 1 metų............. 8V4 %
Term. ind. 2 metų............  9 %
Term. ind. 3 metų ....... 9'/2% 
Pensijų s—tą*............................%
Spec. taup. s—tą,............. 7.4%
Taupomąj ą s-tą........... .  '2 %
Depozitų—čekių s—tq ... 6 %

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% jkainote turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi* iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio užjšražytus čekius 
bei apmokamas Įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
REGISTRACIJA Į AUGŠTES - 
NIUOSIUS LITUANISTIKOS 
KURSUS

vyks RUGSĖJO 19-20 d. d. 
nuo 6-9 v. v., West Park 
Secondary School, BLOOR 
ir DUNDAS gatvių sankry - 
žoje. Veiks ir toliau 11, 12 
ir 13 klasės. Jeigu susidary
tų 15 asmenų, norinčių 
imti pradinĮ lietuvių kalbos 
kursą, jie būtų suorganizuoti.

bndon,ont.
LONDONAS RŪPINASI 
KANADOS LIETUVIU DIENA

SPALIO 8-9 d.d7 LONDO
NE, baigiantis šiltajam me
tų laikui, bus suruoštos Ka
nados Lietuvių Dienos su Įs
pūdinga koncertine progra - 
ma,sporto žaidynėmis ir iš
kilmingomis pamaldomis ka
talikams ir evangelikams.

Nakvynių reikalais reikia 
kreiptis pas M.CHAINAUS - 
KĄ, 2 Wood row Cresc., Lon
don, Ont. , N6E 1E8,tel:/519/ 
685-6955.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES P AŠAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO,JUMORO. IR IŠMINTIES)

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

ATEIK I LIETUVIU A A( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
PENKTADIENI* 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir " 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.v.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

6 psL

LIETUVIŲ BŪSIMAS 
SUSITELKIMAS LONDONE

Š. m.SPALIO 7-8-9 d.d. 
londoniškiai lietuviai Bend
ruomenės Apylinkės Valdy
bos vadovaujami, ruošia 28- 
tąsias KANADOS LIETUVIU 
DIENAS.

Labai prašome artimes
nių ir tolimesnių apylinkių 
lietuvių nedaryti didesnių 
parengimų pas save, o SPA
LIO mėn., per ILGĄJĮ SA
VAITGALĮ atvykti Į Londoną 
pasižmonėti. Paprastai Lon
done per Padėkos ilgąjį sa - 
vaitgalį būna geras oras, o 
Londoną iš toliau pasiekti 
lengvai galima didžiuoju 
plentu-Highway 401.

Londoniškiai jau trečią 
kartą ruošia Lietuvių Dienas 
-1970 ir 1977 m.: kas Lon - 
done buvo,atrodo nesigailė
jo.

Smulkesnė, tikrai Įdomi 
Dienų programa bus skelbia
ma artimiausiu laiku spau - 
doje.

Tai iki pasimatymo Lon- 
done’.Londoniškiai visų la - 
bai laukia. L. E-tas

OTTAWOS lietuvių šokėju grupe, vad. Alės P AŠK EVIČI EN ĖS.Bal tiečių 
šokių vakaro programoje 1952,1.7. Nuotr. iš A. Paškevičiaus archyvo.

CARLETON PLACE

A pi e 3 0 myIi ų nuo Ottawos, 
pietų vakarų kryptimi yra 
Carleton Place vietovė. Ne
toliese jos yra didelis Missi
ssippi ežeras. To ežero pa
krantėje, 55 žemės akrų plo
te mūsų tautietis MYKOLAI
TIS JONAS turi įrengęs Mis - 
sissippi Lake Camp'ng biznį.

Šioje vietovėje pradėjo kur
tis jau prieš 20 metų. Prieš 
tai turėjo pasistatęs netoli 
tos vietos .prie 7-to kelio mo
telį, kurį pardavė. Nors ir 
neturėjęs toje biznio srityj 
specialaus patyrimo, bet bū
damas gabus ir veržlus, ap
sižvalgo įvairiose vietose , 
kaip padaryta ar daroma, sa
vo s ve i ka lie tuvi š ka gal vo s fi
na ir užsispyrimu, šiandie
ną yra gana gerai įsikūręs.

Jo stovyklavietėje yra trys 
dalys. Pirmoje — paplūdymis 
ir vieta apsistoti pavasaroti 
trumpą laiką su visais būci-

.Catharines
PASIDŽIAUGĖME NAUJA
LIETUVIŠKA ŠEIMA
VAIŠINGAME MONTREALYJE

Š. m. rugpjūčio 13 d. , Mont
realio Aušros Vartų švento
vėje sumainė žiedelius Te - 
resėK e r š y t ė ir Antanas 
Mickus . Abu jaunieji kaip 
nauja lietuviška šeima yra 
išeivijos ąžuolai, teikiantys 
viltį, kad įdiegtą tėvų me i - 
lę lietuviškiems papročiams, 
kalbai tęsite ir toliau ir teik
site džiaugsmą tėvams,ku - 
rie, būdami patriotai lietu - 
viai,judu išauklėjo patriotais 
vaikais , ir eisite jų pėdomis. 
Abu priklausėte lietuviškai 
veiklai. Teresė - dainavai 
Mergaičių Chore ’’Pavasa
ris”, o Antanas -Aušros 
Vartų parapijos chore.Taip 
pat, netik tėvų, bet ir mūsų 
išeivių lietuvių viltys yra 
jumyse, ir tikime,kad ir to
liau būsite tautinės idėjos 
puoselėtojai ir tai skiepysite 
savo vaikams.

Šie mano nuoširdūs linkė
jimai yra palydint jus Į nau
ją šeimos gyvenimą.

Būdamas iš St. Catharines 
kaip vestuvių dalyvis, tik 
prieš kelis metus susipaži
nęs su labai nuoširdžiais lie
tuviais J. ir A .K e r š i a is , 
buvau pakviestas Į jų dukre
lės Teresės vestuves. Ne - 
žiūrint 460 mylių kelionės , 
be manęs, Į vestuves važia
vo A.Panumis ,A.ir O.Pa
mataičiai ir J. ir M. 
Paukščiai. / Marija 
Vyšniauskaitė -Paukštienė ir 
Anelė Keršienė yra giminės/.

J. ir A.Keršiai,patys bū
dami draugiški, Įsigijo ir 
ne maž a d rau gų, la nkyda mie - 
si pas J. ir M. Paukščius St. 
Catharines. Todėl ir teko 
mums dalyvauti jų šeimos 
šventėje. 

nais patogumais ir reikme - 
nimis. Antroje dalyje, mokė
dami nuomą, vasarotojai gy
vena savose patalpose, kuri ų 
neišveža žiemai. Kitų metų 
pavasarį, atvykę į savo vietą, 
tęsia vasarojimą Treciojoj 
vasarvietės daly norintieji, 
nusiperka pastatytas moder - 
nes vasarvietes, kuriose gali 
nuolatos gyventi, tačiau žemė 
— kur pirktas pastatas stovi, 
neparduodama. Pastato savi
ninkas moka nuolatinę nuomą 
už vietą. Abejose pastarose 
dalyse yra parūpinta kiekvi e- 
nam pastatui vanduo, įrengi a 
kanalizacija ir elektros tink
las. Už elektros naudojimą , 
kiekvienas vartotojas atsiskai
to su HYDRO atskirai.Mokes
čiai savivaldybei taippat su
mokami kiekvieno atskirai .

Pajamos šiuo metu atrodo 
nuolatinės ir gerai užtikrin
tos.

Joną Mykolaitį gerai prisi
mena visi vyresnio amžiaus

Nebūdamas giminė, pa
klausiau, kad nurodytų arti
miausią nakvynės viešbutį , 
bet p.p. Keršiai atsakė ; 
"Viešbutyje ne nakvosite, vi
siems vietos bus parūpintos 
pas lietuvius’.”

Aš, A. Panumis ir A. ir O. 
Pamataičiai buvome apnak- 
vyninti pas P.irE.Klezus.

Be abejo, pirmą karta atvy
kus, jautiesi riedrąsus,bet tai 
tęsėsi tik akimirką, ir tuojau 
pastebėjus mūsų šeimininkų 
brolišką draugiškumą ir vai
šingumą, užsimezgė kalbos , 
lyg būtumėm seni draugai.

Sekančią dieną,po kelionės 
visi pailsėję, pasiruošė me 
vykti į Aušros Vartų šven
tovę,stebėti Teresės Keršy
tos ir Antano Mickaus vedy
bų ceremonijos.

Vienoje P. ir E. Klezų ma
šinoje nebūtume visi sutilpę. 
P.Klezo pastangų dėka, ma
ne ir A. PanumĮ nuvežė Į 
vestuves ir parvežė jų ar
timi kaimynai L. ir G. Ba
lai šiai. Jiems dėkojame’.

Po iškilmingų ir gražių 
vestuvių tuojau vykome Į 
puošnią italų salę-Buffet So
rento. Čia jau stalai buvo 
apkrauti šaltais užkandžiais, 
Įvairiais vaisiais,Vėliau bu
vo karšto maisto vakarienė . 
Stebino ne tik mane,bet ir 
kitus, kad nuo 4 v.p.p. iki 
skirstantis 1 vai. ryto, salės 
patarnautojai aprūpino dar 
Įvairiu maistu svečius.

Rugpjūčio 14 d. daug sve
čių susirinko pas J. ir A . 
Keršius pietums. Dalis sve
čių po pietų išvyko į Hamil
toną, Torontą, St. Catharines 
miestus, nes sekančią dieną 
reikėjo eiti Į darbą.Kiti pa
siliko ir, vadovaujant VI. 
Drešeriui, išdainavo ke
letą tuzinų dainų. Mane ste
bino jo marti Alma Staške- 
vičiūtė-Drešerienė. Ji jauna, 
be abejo gimusi išeivijoje , 
bet didelė mėgėja dainuoti ir 

Ottawos apylinkės lietuviai . 
Pačioje pradžioje jis buvo 
gana aktyvus mūsų apylinkės 
narys. Dalyvavo Alės Daške
vičienės vadovautame Tau
tiniai Šokių būrelyje.

Pridėtoje nuotraukoje iš 
1952 metų, Jonas Mykolaitis 
pats dešinysis šalia būrelio 
vadovės-

Panorėjęs įkurti savąjį biz
nį ir būti savystoviu, turėjo 
išsikelti tolokai nuo Ottawos. 
Tuo būdu ir nutrūksta visi bu
vę ryšiai su mūsų Bendruo - 
mene. Yra sukūręs mišrią 
šeimą: žmona graikų kilmės. 
Sakos: pasigendąs savųjų tau
tiečių. Džiaugiasi, kai vienas, 
kitas, apsilanko jo vasarvie- 
je aplankydami jį. Kartais 
iškeliąs mūsų tautinę vėliavą 
stovyklavietės stiebe.

Šio mūsų tautiečio gyveni
mo eiga yra tipinga Kanado
je esančių etnini ii grupių tir
pimo mozaikoje

Albinas Vilniškis

moka visas Lietuvoje dainuo
tas dainas.

Rugpjūčio 15 d. nuoširdaus 
Juozo Keršio paslaugumu 
aplankėme žymesnes Mont
realio vietas, jų tarpe ir Šv. 
Juozapo garsią oratoriją. St. 
cathariniečiai aplankėme ir 
jaunavedžių rezidenciją. Na
mas naujas ir gražioje vieto
je.

Daug kartų buvau Montre- 
alyje,bet vis neturėjau pro
gos aplankyti šio savaitraš
čio redakcijos. Dėka J.Ker
šio tai padarėme. Radome 
beskubančias B.Nagienę, G. 
Montvilienę ir administra - 
cijoje Pr. PaukštaitĮ. Teko 
tik porą minučių pasikalbė
ti, nesinorėjo trukdyti dir - 
bančiųjų.

Rugpjūčio 15 d. vakare pas 
J. ir A .Keršius su jaunojo 
tėvais, dalyvaujant jaunave
džiams, valgėme vakarienę . 
Malonu buvo susipažinti ir 
su P. ir M. Mickais .

Bendrai paėmus, parsive — 
žiau gerus Įspūdžius apie 
suruoštas šaunias vestuves

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

* Namu— Gyvybės
* Autame biliu.
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

tNSURANC
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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

Teresei ir Antanui Mic- 
kams ir montrealiečių lie - 
tuvių draugiškumą. Taip pat 
ir kit St. cathariniečiai labai 
gerai atsiliepia apie vestu
ves ir patirtą nuoširdumą ir 
vaišingumą.

Nežiūrint tolimos kelionės, 
grįžome laimingai ir viskuo 
patenkinti.

J.Šarapniekas

hamiton
Vilniaus Šauliu rinktinės 
TRADICINE MOTERŲ. GEGUŽINE

Rugpjūčio 21 d. Hamiltono 
Medžiotojų-Žūklautojų Klu
bo GIEDRAITIS stovykloje 
prie Caledonian miestelio 
gegužinė praėjo puikioje 
nuotaikoje.

Prie naujai pastatyto
Klubo pastato ir ant aukštų 
stiebų iškeltų mūsų tautinės 
ir Kanados vėliavų suvažia - 
vo apie 200 dalyvių, kurie 
prie medžių pavėsyje esan
čių išdėstytų suolų atnauji
no senas ir naujas pažintis , 
pasidžiaugė gražia, saulėta 
vasaros diena.

Daugelis dalyvių turėjo 
progos ir laimės išbandy
ti savo akies ir rankos taik
lumą Įvairiose šaudymo var
žybose bei gausioje loteri
joje ir paragauti lietuviškų 
maisto patiekalų.

Šią tradicinę lO-tąją Vil
niaus Šaulių Rinktinės Kana
doje gegužinę suruošė Rink
tinės Moterų vadovė StPet- 
ke v i č i e nė su savo nenu - 
ilstamais talkininkais ir tal
kininkėm, kurių daugumą su
darė D. L.K. Algirdo Šaulių 
Kuopos šauliai. Prie jų mie
lai prisidėjo ir kitų kuopų Į 
gegužinę atvykę broliai ir 
sesės.

Į gegužinę buvo atvykę 
svečhi ir iš tolimesnių vie
tovių Montrealio, Toronto,St.
Catharines ir kitur. Jų tar
pe Vilniaus Šaulių Rinktinės 
p-kas Juozas Šiaučiulis, vi- 
cep. Ig. Petrauskas, vicep. St 
Jokūbaitis su ponia, ižd.Aug. 
Mylė su ponia, Valdybos na
rys kultūriniams reikalams 
J.Krištolaitis,Rinktinės Re- 
Vizijos Komisijos nariai P . 
Kanopa, A. Patams is, p. Sau
lius ir Hamiltono Lietuvių 
Aušros Vartų parapijos kleb. 
J. Liauba.

Rinktinės Sporto -šaudy - 
mo vadovo pav. J. Zavys, 
šaudymo instruktorius B. 
Savickas.

Gautasis gegužinės pelnas 
virš $800, -paskirtas Rink
tinės Savišalpos Fondui . 
$1OO, - paaukota ’’Giedrai
čio" Klubo pastato Įrengi
mų užbaigimui.

Didi padėka priklauso ne
nuilstamai šios tradicijos 
puoselėtojai St. Petkevi
čienei, Andriui P e tke v i- 
č i u i ir visiems jų nuolati - 
niams talkininkams, kurie 
dirba per eilę metų, reikia 
tikėtis ir toliau rodys šaulių 
gyvastingumą Hamiltono pa
dangėje. J. Š .

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

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

TeL 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
83U Main St. E. 
L8M 1L6 
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ:
depozitus (P C A.)............  6%
santaupas.....................7.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.......... — 7 %
•erm. depoz. 1 m........... 9.5 %
term, depoz. 3 m........... 10 %
reg pensijų fondo........  9.5 %
•0 dienų depozitus ..... 9.25%

IMAME UŽ: 
neklln. turto pask........... 11 %
asmeninas paskolas.....  13h%

Nemokcmo gyvybės ir asm- paskolų drauda 
Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
ruo 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., iežtadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

Buvusiam LITO Revizijos Komisijos pirmininkui 
A f A 

JONUI MASKOLIŪNUI 
mirus.

Jo motiną VERONIKA nuoširdžiai užjaučiame — 

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJOS 

VALDYBA, KOMISIJOS IR TARNAUROJAI

JAU SUMAINYTI AUKSO ŽIEDELIAI ...

D . N . BALTRUKONIS

Saulėtą ir karštą rugpjū
čio mėn. 13 d., šeštadieni , 
Aušros Vartų šventovėje 
Montrealio lietuviškoji vi
suomenė atžymėjo neeilini 
Įvyk|. Tą dieną, 3 vai .p. p. dvi 
montrealiečių lietuvių šei
mos atšventė savo pirmagi
mių vaikų vestuves. P. ir M. 
Mickai iš Longueil apvesdi - 
no savo vienturti sūnų Anta
ną su šaunia A ir J.Keršių 
iš Verduno dukra Terese. 
Abu jaunavedžiai yra akty - 
vūs choristai - dainininkai. 
Jaunasis jau virš 1O m. A V 
Choro ir Vyrų Okteto narys. 
Teresė spėjo pasižymėti 
kaip stipri mergaičių cho - 
ro ’’Pavasario” dainininkė- 
solistė ir deklamatorė. Sa
vaime suprantama- su tokiu 
užnugariu vestuvės turė - 
jo būti nepaprastos. Na, to
kios ir buvo.

Bažnytinės Apeigos
Jungtuvių ceremonijos su

traukė beveik pilną šventovę 
giminių, svečių ir prietelių. 
Iškilmingai celebruojant 
jungtuves su mišiom, vokali
nę dali atliko net 3 vienetai 
ir 2 solistai. Pagtindinl gie
dojimą atliko AV Parapijos 
Choras, sekamas Okteto ir 
Vyrų Choro, Visą ŠĮ iškil - 
mingą giedojimą užbaigė so
listai- A.Keblys ir Montre - 
alio pažiba Gina Čapkaus- 
kienė. Mišrusis choras,tal
kinamas ’’Pavasario" Mer
gaičių Choro. Giedojo gies
mes, kurias pasirinko patys 
jaunavedžiai. Pažymėtina, 
jog kleb. Jonas Kubilius,SJ 
abu jaunavedžius apkrikšti

jo prieš porą su viršum de
šimtmečių, o štai dabar jis 
juodu ir apvesdino*.

Džiaugėsi šventovė, regė
dama tokias lietuviškas ves
tuves. Tai vis retėjantis 
reiškinys- šioje ir kitose 
lietuviškose švento vės e-ma
tyti tokias 1OO% lietuvių 
santuokas. Abiejų jaunave
džių tėveliai yra pasižymė - 
je kaip uolūs šios parapijos 
nariai,geri,susipratę lietu - 
viai, išauginę abu jaunuosius 
aktyviais lietuviškosios dai
nos ir kultūros puoselėtojais. 
Ir nenuostabu, kad ta iškil - 
mingai-džiaugsminga diena 
sutraukė tok} būrį dalyvių ir 
dainininkų.

Džiaugsmingai suskambo 
šventovės varpas, visai di
džiulei dalyvių ir celebrantų 
masei judant iš šventovės 
laukan. Atrodė, lyg ir gam
ta džiūgavo drauge,švęsda - 
ma ŠĮ Įvykį- skaidri popie
čio saulutė tvyskėjo iš 
giedro dangaus.

Erdvioje šventovės Įžan
gos pakopų aikštelėje dar il
gokai maišėsi, bendravo .juo
kavo jaunavedžiai, jų tėveliai, 
svečiai ir prieteliai, besi
sveikindami, besišnekučiuo
dami. Aukštai, šventovės 
frontono Aušros Vartų 
rijos atvaizdas atrodo irgi 
meiliai šypsojosi, žiūrėdama 
ItokĮ džiaugsmingą Įvyki čia, 
mūsų Montrealio lietuvių 
šeimoje.

Maišėsi, pynėsi, sukosi, 
ūžė, klegėjo ši spalvinga 
grupė. Spragsėjo foto apara
tai. Spalvingai apsirengusių 
merginų tarpe matėsi dauge

lis jaunamartės draugių iš čiais.
"Pavasario” choro. Netrukus Įžengė ir jauna

Pagaliau, pamažu, nesku
bėdama visa ši džiugi masė 
pradėjo sėstis | automašinas 
trumpai kelionei į pokylių 
salę čia pat, netoliese, nau
joje LaSalle priemiesčio da - 
lyje.
Vestuvių Puotoje

Ilga vilkstine patraukė 
vestuvininkai gražiuoju ak - 
vaduko bulvaru. Pro masyvų 
Angrignon Zoo parką ir pro 
pereitų metų Lietuvių Dienų 
iškilmių rūmus, atsiradome 
prie gana puošnaus ir naujo 
pastato su erdviomis auto 
aikštelėmis.

O tos dienelės skaidru - 
mas, o popietės gražumas*. 
Karšta saulelė stumte stūmė 
vestuvininkus į pokylių salės 
prieglobsti. O salė, salelė ’. 
Kiekviena siena išdekoruota
Italijos menininkų rankomis. 
Čia matai ir gražiuosius Ro
mos Koliziejaus rūmų griu
vėsius ir Vatikano bazilikos 
fasadą ir Venecijos kanalų 
gondoljierius. Aplinkui,pa - 
slėniais išdėstyti apvalūs 
stalai, talpinantys apie 8 
svečius kiekvienas. Vidury 
salės- erdvi aikštė šokiams. 
Svečiai nedelsdami grupuo - 
jas i prie stalų pagal gimi
nystes, pažintis,būdo bei fi
zines savybes. Vėsių gėrimų 
baras netrukus tampa popu - 
Dariausia vieta. Salė suūžia 
nuotaikingais vestuvių sve - 

vedžiai, lydimi 5porų pabro
lių ir pamergių. Orkestras 
sugaudžia vestuvini maršą.
Visa vestuvinė svita apžy- 
giuoja aplink salę. Skraido 
saldainiai ir kitos gėrybės . 
Svečiai ūžią ir ploja. Pa- 
galiau-visa jaunavedžių svi
ta susėda prieTlgo vestuvi
nio stalo,kurio centrą puo
šia didžiulis vestuvinis tor
tas.

Iškilmių vadovas sol. A. 
Keblys perima ceremonijų 
vedimą. Linksmoji dalis 
prasidėjo. Tarp gausių ves
tuvinio stalo skanumynų ma
tosi ir lietuviškųjų kulinari
jos šedevrų.

Italų kulinarinė tarnyba po 
Įžanginės sriubos/ kuri pati 
jau buvo labai turtinga ka - 
lorijomis/, dabar pradėjo 
servuoti "ribsteakus"su vi - 
šokiais padažais,grybais ir 
kitais priedais. Po to sekė 
turtingas desertas, kava su 
pyragaičiais, na ir dar |vai - 
rių likerių tarnyba siūlė pa
kartotinai. Kiek tūkstančių 
kalorijų teko ŠĮ vakarą as - 
meniškai suvartoti-baisu ir 
pagalvoti.. .

Tik pradėjus valgyti, ima 
skambinti stiklai, lėkštės , 
daužomi š akutėmis, šaukš
tais ir kitais instrumentais. 
Nuo estrados per mikrofoną 
ceremonijų vadovas sol.A. 
Keblys užtraukia "Karti ,

karti, degtinė karti,kad pa - 
sibučiuotų,tai būt saldi. .." 
Jaunavedžiai-paff-ir pasi - 
bučiuoja. A.Keblys toliau 
jau traukia"Saldi,saldi deg
tinė saldi. .. Netrukus vėl, 
ir vėl. ..

Suskamba pirmųjų šokių 
melodijos. Jaunavedžiai iš
eina pirmieji. Juos paseka 
pabrolių su pamergėmis po
ros. Prisijungia ir kiti sve
čiai.

Pirmosios pertraukos me
tu A. Keblys pristato Įžy - 
mesnius svečius, atvykusius 
iš Įvairių Š. Amerikos vieto
vių. Štai, viešnia net iš Ne - 
braskos valstijos,eks-mont- 
realiečiai iš Floridos VI. ir 
G. Drešeriai, svečias iš N. 
Anglijos- Worcester’io, p. 
Meilus. Tačiau didžiausias 
būrys-tai iš kaimyninės On
tario provincijos-St. Catha - 
rines p.Sarapnickas,Hamil
tono, na ir Toronto. Tai vis 
čia gyvenę ar gimę montre - 
aliečiai.

Pagaliau pristatom abiejų 
jaunavedžių darbo kolegas : 
iš London Life /Teresės/ ir 
Birk’s Co/Antano/.

Po smagių valsų, polkų, 
pasiutpolkių, tangų ir kito - 
kių šokių, muzikantai nuėjo 
atsikvėpti. Čia buvo gera 
proga pasirodyti mūsų Vyrų 
Choro ir Okteto vokalis - 
tams. Oktetistai, susibūrę 
prie jaunavedžių stalo,su
traukė savo tradicinę Rau - 
donikio kompoziciją "Lauk
siu Tavęs Ateinant". Ne - 
trukus kitame krašte salės 
susibūrė Vyrų Choro grupė. 
Suskamba A .Keblio vedama 
"Sūrus,sūrus marių vande
nėlis" /B. Dvariono kompo
zicija/. Šiam nutilus,D.N. 
Baltrukonis užvedė"Ant Kal
no Mūrai"/liaudies daina/. 
Po toA.Gudas užtraukė’’Au- 
go Sode Klevelis" /liaudies 
daina/. Dabar buvo prieita 
prie V.Kačergiaus garsio
jo "Japoniškojo Himno",ku- 
rĮ Vincas atliko solo, palydi
mas mūsų "indėniškų"ritmų. 

. Bet-kas per vakaronė be 
"Krambambulio" ? Jį prave
dė, berods, svečias iš Wor- 
cester’io, p. Meilus. Toliau, 
A.Urbonas pasirodė dar su 

kitokiu kūriniu,kuris baig
davosi mums visiems sušun
kant kažkokl"Znač". Daina 
buvo kartojama , kol tas šū
kis buvo tinkamai surėktas. . 
Galų gale buvo bandomas du
etas prie mikrofonų, bet 
šiems buvus "susabotažuo- 
tiems", harmonija gavosi ne 
visai "košer"... O 
gal jau ir mūsų su Alfonsu 
balsai buvo išrėkti-nežinia .
Kitos tradicijos

Jau iškilmėms einant 1 pa
baigą, buvo inscenizuotas 
piršlio’’teismas ir korimai’ 
A . Keblys, užkopęs ant estra
dos, užsidėjo didžiulę nosį ir 
ėmė skaityti iš Vysk. M. Va - 
lančiaus "Palangos Juzės" 
visas piršlio melagio nedo - 
rybes.Čia , visų akivaizdoje, 
5-kių pabrolių apsuptas .sto
vėjo su didele virve ant kak
lo teisiamasis- pasmerktas 
pakorimui vargšas piršle - 
lis/J.Gudas/. Bet laimei - 
nuo stalo skubiai atbėgu
si jaunoji muotaka "išva - 
duoja" piršlei! iš tos bai - 
Šios kartuvių virvės. Visa, 
drama baigiasi labai gerai.

Po keletos šokių sekė 
tradicinis jaunosios gė
lių puokštės metimas, kuri 
rl pagavo jauna panelė Nau
jokaitė. Iškilmėms artėjant 
prie pabaigos- vyko jauno
sios veliumo nukėlimas ir 
keliaraiščio nuėmimas.Abu 
šiuos momentus pavyko ra
šančiajam užfiksuoti foto ka
meroje.

Galiausiai-krūvon susibū
rė visi buvę seni ir jauni A V 
Choro dalyviai ir visa ši 
rinktinė grupė buvo Įamžin
ta profesionalo fotografo.

Galiąusiai, iškilmių daly
viai pradėjo rikiuotis ilgai 
atsisveikinimų eilei, kur 
kiekvienas iš mūsų spaudė 
jauniesiems rankas .linkėda
mi abiems geriausios atei
ties, neapleisti ir toliau puo
selėti lietuvybės diegus šio
je seniausioje Kanados lie - 
tuvių užuovėjoje-Montrealy- 
je. Ant šių,kaip ir kitų jau
nų pečių remsis tolesnis lie
tuviškosios kultūros tęsimas 
ir išlaikymas,esant taip toli 
nuo mūsų senosios tėvynės, 
kamie no.

u

Hour 
Service

$ 1.50 kelnes 
pristatant
ir atsiimant

SKAMBINKIT- 

NETTOYEURS CLEANERS 
365*7146 IMI-A CMTMLt 

365*1143

1983. IX.8

766-2667

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, k uris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai i.r prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui 'ar taisymui skambinkite : 364-1470

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.

7

7



montneal

A. FIRAVlCllTS iš Toronto, skaitys paskaita Tautos 
Minėjime Montrealyje. Nūn

L.K MINDAUGO ŠAULIU KUOPA MONTREALYJE
RUOŠIA

TAUTOS ŠVENTĖS
-RUGSĖJO 8-TOSIOS-

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

& • t

DALIS VYRU CHORO DAININKŲ; Iš kairės — Antanas Žiūkas, Antanas Mickus (Choro 

finansinis tvarkytojas) , D.N. Baltrukonis (Choro korespondentas), Albinas Urbonas 
(oktetistas) Nuotr. V. Spudulio

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

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

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

Organizacijos pamaldose ir minėjimo Akte kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis . Pelnas skiriamas TAUTOS FONDUI i 

VIEPIAME VISUS ŠIOJE ŠVENTĖJE DALYVAUTI!
ĮĖJIMAS - AUKA 4 dol.KUOPOS VALDYBA ■

• Dr. Juozas ir Aldona NA
VICKAI iš Bostono, Tarptau
tinio Filosofijos Kongreso 
metu lankėsi Montrealyje ir 
svečiavosi Augustino ir Ele
onoros Kudžmų namuose.

DĖMESIO LIETUVIAI GYDYTOJAI!

Dr. PAVILANIS Alenas, 
vienas iš Montrealio Vaikų 
Ligoninės direktorių, kvie
čia visus lietuvius gydytojus, 
dirbančius Quebec’o provin
cijoje, pranešti savo adresus 
ir kur dirba.

Galima pranešti ”NL” re
dakcijai arba Montreal Chil
drens Hospital 2300 Tupper 
Str., tel:937-8511.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

8.5 % 
8% 

7.5%

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

• PALAITIS Stasys susirgo 
ir gydomas Montreal Gene
ral ligoninėje.

DOS

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
3606 RUE CENTRALE. SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H0P 1N5

Tel: 364 -4658

•JONELIS Albertas sutvar
kė priešakines AV bažnyčios 
duris ir įdėjo naują užraktą 
Į virtuvę.

DAR NE VISI ATSIĖMĖ AV 
KIOSKE sol.G.Č apkaus - 
kienės užsisakytas plokš
teles. Jos ten yra, ir Kiosko 
vedėjas Juozas Šiaučiulis jas 
mielai jums atiduos. Neuž - 
mirškite’.

DR. J. MA LĮSK A
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel- Bus.: 866—823.5
Namų. 488- 85 28

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

MOKA UŽ:

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

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

Trumpalaikius indėlius 
už $ 20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Specialios...........7.25 %
Su draudimu........  7 %

Čekių sąskaitos................5%

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

konfidencialus Tr greitas patarnavTmas 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI - VELTUI

KASOS VALANDOS
1465 Pe Seve

Pirm. Antr Tree
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

3907 A Rosemont
9:00 - 3:00 

12:00 - 8:00 
10:00-6:00 

10:00 - 12:30

6:00 - 8:00 
12:00 - 6:00

Kailių siuvėjos
Tel: 767-6183

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

1449 rue St. Alexandre Montreal, Quebec
o . iH A TEL. I 288-9646Suite 500 A. 113 A 2Gb

MEMBER D. N. BALTRUKONIS
IMMEOBI.es - cl.ASIC INC.

NEK/LNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARNAV/MAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel.: 273-9181 .............Namų : 737-0844.Lina Narducci po laimingos žūklės

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

DANPAR REALTIES CORP.
3KI VICTORIA AVE ŠIITE 409
MOV I Itl AL . I* Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje, 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS •

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

M.CUSSON R.GENDRON

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

VAISTINE
A t i d o r y t o kasdien nuo 9 a. m iki 10 p. m-
Šeštadieniais: nuo 9 o. m. iki 9:30 p. m.
Sekmadieniai**: nuo 10 a. m- iki 9 *. 30 p
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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. IŠGANAU IS
B. A., B. C. L.

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

• Lina NARDUCCI, mūsų nekantrauja, laukdama kitos 
sol.Ginos Čapkauskienės pa- vasaros ir planuodama vėl 
grindinė balso mokytoja,su- praleisti atostogas lietuvių 
sipažino su Kennebunkporto tarpe Kennebunkporte.Pati- 
lietuvių vasarviete neįprastu k° jai čia ir koncertai, ir 
būdu: pagaudama ten jūroje lietuvių maistas bei drau - 
daug ir didelių žuvų kasdien’, giškumas. Taigi, bičiulys - 
Tas žuvis ji padovanojo lie- tė prasidėjo su soliste, tę - 
tuvių virtuvei.Atostogavusi sėsi per žūklavimą ir galu - 
kartu su mūsų sol. G. Cap - tinai užsiantspaudavo. Lietu- 
kauskiene, ji jau dabar viai irgi pamėgo viešnią.

PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO TAUTOS FONDUI

Pagerbdami a.a. Vinco LUKAUSKO atminimą,aukojo: 
$20, - Gilles Vezina; $15, - Vytas Jakonis; po $1O, - Bro
nius Bunys, Kazė Petrulis, Petras Klezas, Leonas Grige
lis, A. Viskanta; $5,- P. Petrauskas.

Užuojauta artimiesiems.
Dėkojame. TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ

MONTREALYJE

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Kimų 3 76 -3 78 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A C.S.£., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū r o^v e į kj ą n ų į Į^A?C’'

montrea/ west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

4

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

I LJIXJ T I PORTRAITS
_ , , ~ — /"Y I passeport* COMMERCIAL H M O I kJ g mariage* weddings 
STU Dior 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H2K 1E9 525-8971

NOTARAS

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

NOTARE

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

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

APDRAUSTAS

Savininkas •• JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas: 721—9496 LI ONAS GURECKAS Tel. 489-5391

8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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