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SAVAITINIAI ĮVYKIAI

BRIAN MULRONEY

JOHN TURNER

Šia vasara VII — tojoje lietuviu T autini Šok iiį Šventėje . Nuotr. R. Piecaičio

KANADOS RINKIMUOSE 
LIBERALAI PRALAIMĖJO

Hd šiol Kanados istorijoje 
nebuvusia dauguma, rugsėjo 
4 d., rinkimuose laimėjo 
Pr ogresyviųjų Konservatorių 
partija:211 balsais prieš 40*.

John Turner prieš 67 die
nas užėmęs ministerio pir
mininko vietą, pasitraukus 
P.E. Trudeau, tvirtai laimėjo 
Vancouver Quadra srityje. 
Liberalams didelį siurprizą 
paruošė Quebec’ o provincija, 
kuri buvo laikoma užtikrin - 
tai pro-liberalinė. Prancūzų 
temperamentas mėgsta pa - 
keitimus ir - vardantto, ir 
kad PQ palaikė konservato
rius, manipuliuodama žmo
nių nuotaikas-Quebec’as li
beralams davė tik 17 vietų . 
/198O m. jų buvo 74/.

SOVIETAI NUBAUDĖ 
KAVIARO KARALIŲ

Rudolf V.Astakhov’as mė
go sportinius automobilius, 
linksmas moteris ir ypatin
gus konjakus. Jis pasistatė 
3-jų aukštų namą, trijų au
tomobilių garažą, sauną ir 
svečiams patalpas - tikrą 
dvarą Astrachano apylinkėje.

Jo užsiėmimas- kaviaro 
inspektorius Trusovo kaime, 
kur Volga Įteka į Kaspijos 
jūrą ir kur randasi didelis 
perteklius ikrais pilnų žuvų, 
iš kurių paruošiamas kavia- 
ras.

John Turner lieka Li - 
beralų Partijos vadovu.Sa- 
vo porinkiminėje kalboje, pa
rodydamas respektą oponen
tams, pažadėjo, būdamas o- 
pozicijos lyderiu, dirbti Ka
nados naudai.

Daugelio nuomone, J. Tur
ner pralaimėjo pasiskubinęs 
paskelbti rinkimus, sutikda
mas suteikti privilegijas 
jam buvusios vyriausybės pa
tiektame sąraše ir neduoda
mas laiko Įrodyti savo suge
bėjimų Kanados gyventojams.

NDP gavo 30, netikėtai ga- 
daug balsų Ontario pro
vincijoje.

Astakhov’as savo kruzerį 
buvo ištaisęs gražiais bal - 
dais, baru, pilnu užsienietiš
kos gamybos konjakais. Čia 
dažnai rinkosi svečiai ir iki 
išnaktų girdėjosi šokių mu
zika ir dainos. Visi kaime 
suprato, kad jis gyveno toli 
gražu ne pagal savo pajamas. 
Buvo aišku, kad jis vogė ir 
pardavinėjo kaviarą. Turėjo 
nemaža įtakingų draugų, ku
rie žiūrėjo Į jo darbus pro 
pirštus. Žvejai pradėjo skųs
tis, kad jis nusukdavo ikrų 
svorį, bet žuvų įmonės tvar
kytojai nekreipė dėmesio . 
Pradėjo skųstis ir tėvai, kad 
jis viliojo jų sūnus į nusikal
timus. Galų gale Astrakhov’ 
as turėjo už viską užmokėti 
savo gyvybe, o jo sėbrai ga
vo ilgo kalėjimo bausmes.

Brian Mulroney telieka Į - 
r.odyti, kad geruosius paža - 
dus jis sugebės įgyvendinti .

John Turner pažadėjo ša
lia sąžiningos opozicijos, at
statyti partiją, kuriai reikėjo 
atsinaujinti.

Žvejai tačiau kalba, kad liko 
nenubausti visi aukštieji pa
reigūnai , globoję jo vagystes 
ir žvejų išnaudojimą

Ar jie bus ir
gi aptvarkyti, parodys atei
tis. O gal žvejai bus apkal - 
tinti ’’valstybės šmeižimu”?

BALTU LAISVĖS LYGA 
IŠKĖLĖ BYLAt

Prieš Los Angeles Olim
pinį Komitetą Baltų Laisvės 
Lyga iškėlė bylą dėl drau - 
dimo baltų tautinių šokių 
grupėms dalyvauti Olimpi- 
Niame Parade. Byla tęsiar- 
ma Californijos valstybinia
me teisme.

nio gyvenimo sąlygose, jis 
pasiryžo ir Įstengė parašy
ti ir Lietuvių Literatūros 
Vadovėlį gimnazijoms 1948 
„m.

Su žmona ir dviem vaikais 
atvyko Į Brooklyn’ą, dir
bo fizinį darbą cukraus fab
rike, vėliau lengvesnį far - 
macijos bendrovėje,kur išbu
vo iki pensijos.

Visą laiką dirbo ir rūpino- D e r w i n s k i 
si lietuviškų mokyklų organi
zavimu, dirbo jose.

Parašė tris eilėraščių kny
gas ir keturius romanus bei 
knygą jaunimui.

’’Lietuvių Literatūra” išau
go iki 4-rių tomų, apimdama 
laikotarpį nuo rašytinio žo
džio pradžios iki 1975 m., 
Įjungiant ir okupuotoje Lie - 
tuvoje išaugusių rašytojų 
kūrybos vertinimus.

Kol sveikata leido, dalyva
vo kultūrinėje veikloje, dir
bo žurnalisto darbą beveik 
iki paskutinės savo gyveni - 
mo valandos.

• Dr.A ntanas BUTKUS , JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirminiu - 
kas, buvo atvykęs į Chicagoje 
vykstantį Lietuvos Vyčių 
Seimą atstovauti Lietuvių 
Bendruomenei rugpjūčio 24 .
MIRĖ RAŠYTOJAS 
PRANAS NAUJOKAITIS

Pedagogas ir * rašytojas 
Pranas Naujokaitis mirė ne
ilgai sirgęs Medical Center 
ligoninėje, Hackensack, N. J .

Per savo 79 gyvenimo me
tus dirbo pedagoginį darbą 
nepriklausomoje Lietuvoje , 
Ukmergės valstybinėje gim
nazijoje nuo 1934 m. ,0 1941- 
1944 m. jai direktoriavo.

Pasitraukė į Vakarus ant
rą kartą užėjus sovietų oku
pacijai ir 1945 m.apsigyve 
no prie Detmoldo. Čia Įsi - 
kūrus dvejoms lietuvių sto
vykloms, mokytojavo, dirbo 
’’Lietuvių Žodžio” savaitraš- 
tyje, kartu su Broniu Auš - 
rotu ir Jonu Kardeliu.

Nors ir Sunkiose baraki -
PRANEŠA ELTA
VLIKO TELEGRAMOS PREZIDENTUI REAGAN’UI IR 
KONGRESMENUI KEMP

VLIKo pirmininkas dr. K- Bobelis, rugpjūčio 18
pasiuntė telegramas Lietuvos ir Rytų Europos klausimais 
prezidentui Reagan,ui ir kongresmenui Jack F. Kemp, ui 
R-NY). Telegramoje prezidentui Reagan,ui sakoma:

"Mes pritariame Jūsų penktadienį, 1984 m. rugpjūčio 
17 d. padarytam pareiškimui, kad Jungtinės Valstijos ne
pripažįsta Sovietų Sąjungos įvykdyto Europos padalinimo. 
Neginčijamas faktas, kad Jaltos sutartyje reikalaujama 
laisvų demokratinių rinkimai visose sąjungininkų iš na
cių išvaduotose šalyse. Sovietų Sąjunga sulaužė ne tiktai 
Jaltos, bet ir kitas sutartis. • . jėga pavergdama ir tebe -

PASKIRTOS STIPENDIJOS
KANADOS LIETUVIŲ 

FONDO A.ir T.KOJELAIČIŲ 
S TIPENDUU FONDO Komi
sija paskyrė stipendijas So
fijai Žutautaitei, stu
dijuojančiai meną ir archi - 
tektūrą - $1.500, Marytei 
Balaišytei, išvykusiai 
mokytis Vasario 16 Gimna
zijoje $ 1. OOO, Rasai M a- 
ž e i k a i t e i, lankiusiai 
šią vasarą PUTS -gos Ryšių 
Centro Lituanistikos Semi - 
narą ir ruošiančiai doktora
tą iš lituanistikos $ 500.

d

laikydama pavergusi Rytų Europos kraštus, o ypač Pabal - 
tijos valstybes. Visų Amerikos ir kitų po pasaulį išsi
sklaidžiusių lietuvių vardu mes Jus sveikiname už . Jūsų 
teisingą nusistatymą-ir pažadame Jums pilną paramą".

Telgrūmoję kongr. Kęmp, ui pakartojamas Reagąn, o 
pareiškimas Jaltos klausimu- Kongresmanas prašomas 
iškelti šį klausimą , diskutuojant JAV-ių užsienio politiką 
respublikonų konvencijoje, ir pasirūpinti, kad šis prezi - 
dento pareiškimas būtų įtrauktas į respublikonų platformą.

Kongresmenai H. J. Hyde (R-IL) ir C. W. Bill Young 
(R-FLa), taipgi Valstybės Departamento pareigūnas Ed 

pažadėjo dr. Bobeliui šį reikalą paremti.

PRANEŠA ALTA

PRIMENA KALINAMĄ PETKŲ
Washington, e veikiantieji Europos saugumo ir bend - 

radarbiavimo komisija savo informacijų biuletenyje "CSCE 
Digest" rugpjūčio 22 dieną pažymėjo, kad Viktoras Pet - 
kus yra kalinamas izoliuotas Permės lageryje. Nuvažia 
vusios jo žmonos neprileido kalinį aplankyti. Paskutinį 
laišką iš savo vyro ji tegavo 1983 m. gruodžio mėnesį.Nuo 
to laiko jis izoliuotas. Dėl tamsos lageryje jo akys nusil
po. Jam buvo išoperuotas piktybinis auglys ir bijomasi 
dėl jo gyvybės. Jis jau nuo 1981 m. negali gauti siuntinių. 
Kratos metu 1982 m. buvo konfiskuoti visi jo gauti laiškai, 
užrašai ir paskiau sunaikinti. Bet ir kalinamas jis 1983 m. 
įsijungė į Lietuvių Helsinkio grupę, sužinojęs apie tos gru
pės narės Onos Lukauskaitės - Poškienės mirtį.

LATVIAI IR ESTAI PRIELANKŪS LIETUVIU KONGRESUI
JAV Latvių Sąjungos pirmininkas Visvaidis V. Kli ve 

ir Amerikos Estų Tautinės Tarybos pirm. Juan Simon
son sutiko įeiti į Amerikos Lietuvių Kongreso garbės ko 
mitetą. Taip pat sutiko įeiti į garbės komitetą ir Ukrai - 
niečių Kongreso Komiteto pirmininkas I. Billinsky.

GUBERNATORIŲ DRAUGIŠKUMAS LIETUVIAMS
Į Chicagoje spalio 27-28 rengiamo Amerikos Lietuvių 

Kongreso garbės komitetą sutiko įeiti Michigano guberna- 
toriusJames J. Blanchard, Wisconsin gubernatorius 
Anthony S. Earl , New Jersy gubernatorius Thomas H. 
Kean, Connecticut gubernatorius William A. O , N e i 11 , 
Illinois gubernatorius Mario Cuomo , o taip pat Chicagos 
meras Harold Washington.

PADĖKA PREZIDENTUI UŽ JALTOS SUSITARIMO 
PATIKSLINIMĄ

Amerikos1 Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. Šidlaus
kas pasiuntė telegramą prezidentui Reaganui, dėkodamas 
kad savo pareiškimu jis išryškino , jog Amerika nėra da
vusi sutikimo, kad Jaltos susitarimu Europa būtų pasida
linta įtakos sferomis. Jaltos susitarimas buvo trijų di

džiųjų vlastybių pasižadėjimas atstatyti nepriklausomybe 
kraštų, išlaisvintų iš nacių. Pirm dr. K. Šidlauskas te
legramą užbaigė žodžiais: "Mes tikime, kad Jūsų pareiški 
mas taipgi apima Pabaltijo valstybes, kurias II Pasaulinio 
Karo metu iš nacių pagrobė Sovietų Sąjunga". Preziden - 
tas Reaganas per savo pavaduotoją L. K o jei į padėkojo 
dr. K. Šidlauskui už parodytą pritarimą jo paskelbtai Jal
tos susitarimo interpretacijai.

1

1



Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyautž au C anada. 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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KARALIUS VYTAUTAS

RUGSĖJO 8-TOJI
1430 m. mūsų Didysis Lietuvos Kunigaikštis gavo po 

ilgų Lenkijos bajorų intrygų, karališkąją karūną. RUG
SĖJO 8-toji buvo paskirta oficialiam jo karūnavimui. Ši 
data yra tapusi mūsų TAUTOS ŠVENTE.

Faktinai- Vytautas Didysis jau buvo karaliumi pri - 
pažintas ir tik dėl ’’technikinių” kliūčių, tebesilaikant 
biurokratinės raidės jis net ir m ū s ų pačių tebevadina
mas Didžiuoju Kunigaikščiu , o ne , kaip tikrai priklauso, 
karaliumi. Šį įproti, jau bent šiais laikais, galėtume 
mesti Į šalį ir vadinti ji tikruoju titulu. Istoriniai jo ka
rūnos gavimas buvo labai svarbus, ir lieka svarbus.

Mūsų sąlygose, mūsų tautai okupuotoje Lietuvoje ir 
išeivijoje- Tautos Diena tebūna k i e k v i e na diena , 
kad vis stiprėtame savojoje kultūroje, savuose paveldė
jimuose, savo kalboje ir savo lietuviškojoje sąžinėje . 
Tokią sąžinę ir savo tautos meilę turėjo ir mūsų savano
riai, aukoję gyvybes ir sveikatą, mūsų šviesuoliai, nenusi
leidę didžiųjų karingųjų valstybių grėsmei.

VYTIS Nr. 6

/POGRINDŽIO S PAUDA/

LAIS V Ė
Kokia gėda, kad 20 a. antroje pusėje S NO ar kuriam 

nors kitam tarptautiniam forumui prisieina Įrodinėti , 
kad tai a r kitai pasaulio tautai reikia suteikti laisvę, lais 
vo apsisprendimo teisę ir pan. Laisvės, teisių iš uzur
patorių prašoma, maldaujama - kaip išmaldos, kaip to, 
kas tikrumoje priklauso uzurpatoriui, o ne beteisiškumo 
dusinamai tautai ar žmogui.

Beteisiškumas gali būti paties įvairiausio tarinio:so- 
cialinis, ekonominis,politinis,religinis, kultūrinis ir 1.1.

I Būti laisvam - reiškia turėti besąlygiškai garantuo
tas visas bendražmogiškąsias žmogaus ir tautos teises. 
Būti pavergtam - reiškia neturėti vienų ar kitų bendra- 
žmogiškųjų teisių.
........... Laisvė- tai teisė daryti visa, kas nėra kenksmin
ga kitiems. Tai bendražmogiškoji teisė daryti gera. Jo
kiam veiksmui, kuris prieštarauja bendražmogiškoms 
teisėms, laisvės negali būti. Tenai, kur žmogui nėra 
garantuota teisė 1 sveikai suprastą laisvę,! laisvę sa
vo iniciatyva ir savo jėgomis kurti gėri sau ir kitiems, 
kur kam nors nėra galimybės pasinaudoti viena ar kita 
bendražmogiškąja teise- egzistuoja vienoks ar kitoks 
beteisiškumas,pradedant nežymia, maskuojama diskri
minacija ir baigiant atvira totaline vergija, kokia jau 
antra pusė amžiaus egzistuoja ultrafašistinėje Rusijos 
imperijoje.
2 psl.

........... Jei žmogus ar tauta sutinka savo laisvę parduoti 
už geras, sočias beteisio žmogaus gyvenimo sąlygas-jie 
kur kas žemeshi bei niekingesnl už gyvuli, žvėrį ar paukš 
tĮ. Joks gyvulys ar paukštis niekados už nieką neparduos 
savo laisvės, teisės būti savo paties šeimininku. Šian - 
dien vergvaldiškose imperijose- kalėjimuose,pvz. ,”TS 
RS”, kiekvienas žmogus brutaliausia prievarta yra nu
savintas ir kūnu , ir dvasia. Jis yra ultraf aš ištinto ka
lėjimo neginčyjama nuosavybė. Nei fiziškai, nei dvasiš
kai jis negali disponuoti savimi, veikti ta ar kita krypti
mi.
............Bendražmogiškai priimto socializmo pagrindą 
turi sudaryti ne darbas ir tuo labiau ne vergiškas darbaą 
o teisės. Beteisiškojo - rusiškojo socializmo pagrindą , •- 
kaip oficialiai skelbiama, sudaro darbas. DARBAS

PLIUS BETEISIŠKUMAS VISADA SUDARĖ IR SUDARO
BET KOKIOS VERGIJOS PAGRINDĄ. Pagrindinė kiekvie
no vergo teisė ir svarbiausia pareiga visais amžiais buvo 
darbas ir tylėjimas. 2O-tame amžiuje tas tobulai 
įkūnyta rusiškajame-lenininiame socializme. Nacional - 
socializmas toks ’’pažangus” nebuvo ir savo bolševiki
nių pirmtakų šioje srityje prisivijęs nebuvo niekados.

Fašizmas, tuo labiau ultrafašizmas, ir teisėš yra 
nesuderinami dalykai. Neatsitiktinai frankistinėje Ispa
nijoje "Generalinė saugumo valdyba uždraudė platinti Vi
suotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos tekstą". Apie tai 
rašė pavergtos Lietuvos laikraštis "Komjaunimo Tiesa" 
1968. VIII. 21 d. - fašistinių armijų įsiveržimo l Čekoslo
vakiją dienos proga, proga, kai labiausiai buvo pažeista ši 
Deklaracija. Rusijos imperijoje- kalėjime "1968 ro.- 
Žmogaus Teisių metais" nebuvo net ką platinti, o tuo la
biau uždrausti platinti, nes niekas, netgi teisininkai, netu - 
r ėjo teisės susipažinti su tuo TSRS pasirašyta dokumentu 
Niekas pasaulyje niekados taikos meta neįgyvendino to- 
kio.laipsnio beteisiškumo, tokios vergijos, kokia jau pusė 
amžiaus egzistuoja "socialistinėje" Rusijoje. Nužmogin-

Iš VYTIES Nr. 6
Privažiavo politrukų 
Ir pradėjo liaudį šviest. 
O lietuviams oro trūKO 
Nuo sugedusios žuvies-

L16WVIU TAUTODAILĖ INSTITUTAS
L’INSTITUT D’ART POPULAIRE LITHUANIEN

1573 Bloox' St. West, Toronto,Cnt. M6P Canada

1984 20

Tuoj į mitingus suvarė 
Ir balsavimo tvarka: 
Taip sutinka visa salė 

Jei sutinka, tai "ura '. "

Nesutikite nors vienas 
Tuoj pajudins už pečių. . . 
Žiba durtuvai pasienais 
Ir tik ieško panašių.

vidudienį

roėn 
dai

1
2

ii
5 
6

sveikinimas

protokolo skaitymas

Viską sekė suktos akys 
Viską užvertė bylom 
Kur sustoję dviese šneka, 
Trečias "ryja" patylom.

9

Laisvę matėm, laisvę skaitėm 
Tik plakatuos pakelėm
Priešų pieštos lietuvaitės 
Saliutavo su gėlėm.

toje, moraliniu požiūriu nuginkluotoje aplinkoje sunku,be
veik neįmanoma nugalėti vergą savyje. Neįmanomos di
delės ar bent vidutinės asmenybės tenai, kur visa aplinka 
vergiška, kur kiekvienas bent kiek savarankiškesnis žings 
nis atsitrenkia l nepramušamą raudonojo biurokratizmo 
sieną, kur specialiai sudaromos sąlygos, kad žmogus ne
ištvertų savo principingumo; neištvertų ,kur vietoje jo ap
saugojimo metodiškai ruošiamos apystovos,kad jis pra
rastų dvasini ir moralini tyrumą, kad drąsiai ir be jokio 
galvojimo pasuktų slidžiais visapusiškos dehuroanizaci - 
jos šunkeliais, kad būtų pilkas, eilinis neturinčios galvoti 
teisės minios pėstininkas. Ir šiandien iš kiekvieno tokio 

„ raudonosios ideologijos prievartaujamo vergo veido, rūbų, 
judesių, kalbos, minčių,gyvenimo būdo,dvasios turinio 

* dvelkia netikrumas dėl dabarties ir ateities, užgujimas , 
nuolatiniai nepritekliai, dvasinis skurdas,baimė žodžio ,
nepasitikėjimas savimi, viskam abejingumas, šviesių per
spektyvų neturėjimas.

Ant laisvės kapo įžūliai triumfuojąs ultrafašizmas - 
tai karta ir ultrabiurokratizmas. Jie vienas be kito negali 
gyventi.

Štai kodėl nuo Lenino atėjimo l valdžią biurokratiz
mas tapo rūpestingiausiai puoselėjamu nerašyta Įstatymu. 
Ir kas bent kiek mėgina kovoti prieš ji - tas traktuojamas 
kaip socializmo priešas. Pvz., totalinio beteisiškumo 
sistemos gyventojas V. Cviečinskas pastebi, jog "...biu
rokratizmo nešiotojai dabar atkakliai ėmė kalti 1 žmonių 
galvas, kad piktinimasis biurokratizmu - tai užmaskuota 
kova prieš tarybų valdžią... Biurokratizmas ir demago
gai reikalingi vieni kitiems, jie,- sąjungininkai’’, - sako 
jis. Pavergtos Lietuvos filosofas mokslų kandidatas B. 
Genzelis taip pat pastebi, kad fašizme "neišvengiamas 
biurokratizmas, kuris pilnai patenkina fašistinę vyriausy
bę, nes taip žmogus paverčiamas gigantiškos fašistinės 
mašinos sraigteliu be jokios teisės 1 savarankiškas išva
das" /’’Komjaunimo Tiesa", 1968,VHI.31 d./.

/Iš gyd.A.S tatkevičiaus knygos
"Visuomenės Gyvenimo Abėcėlė arba Bendražmogiškumo 

Manifestas" /.

THE LITHUANIAN FOLK ART INSTITUTE

KVIETI M A S 
Lietuvių Tautodailės Institutas Saukia 1984 m. rugsėjo 
29 d. (Šeštadienį), visuotini metini narių susirinkimą 
A. ir A. Tamošaičiu sodyboje, R.H. 'R'2., Kingston, Cnt.,

1. 613-542-34117. Pradžia 12.00 vai. 
D a r b o t varkė

Susirinkimo atidarymas ir šeimininkų 
Susirinkimo pirm, ir sekr. rinkimas 
Pereito visuotinio narių susirinkime 
Tarybos pirm, ir Valdybos pirm, pranešimai. 
Iždininko ir auditoriaus pranešimai. 
Diskusijos dėl pranešimų. 
Tarybos rinkimas. 
Auditoriaus rinkimas.
L.T.I. ateities veikla.
a) Naujų knygų, sąlankų parodoms ir mokomojo pobūdžio leidi

nėlio būklė. Filmo "Lith. Textile Art" laidos. Archyvinio 
muziejaus būklė. Veikla įvairių kartų tarpe.

b) Išvados, gairės.
10. Susirinkimo uždarymas.

Reikiamam kvorumui laiku nešusi rinkus, po valandos Šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus teisėtas nežiūrint susirinkusių skai
čiaus. Jei negalėtumėte asmeniškai susirinkime dalyvauti, prašome 
įgalioti Instituto narį, užpildant pridedamą oficialų Įgaliojimą.

L.T.I. Taryba
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SOVIETAI LEIDŽIA PARDAVINĖTI 
HEROINĄ AFGANISTANE

/Amerikiečių žurnalisto pasisakymai/

Afganistanietis- Haji Nawab, šio dulkėto Bara mies
telio , prie Khyber tarpeklio ginklų ir narkotikų prekijas, 
rūpestingai atlanksto mažą rudo popieriaus pakietuką. Pa- 
sirddo pilkšvai balto heroino milteliai, kuriuos prekijas 
nori parduoti. ’’Paragauk”, - siūlo jis. ’’Prisiekiu Prana
šo barzda, kad heroinas šimtaprocentinio švarumo. Ne - 
meluoju’. Aš esu aplankęs Mekką net du kartu. Alahas ma
ne padarė turtingu, nes nemeluoju. Prašau, paragauk".

Haji Nawab nemelavo. Piršto nago didumo kiekis šio, 
beveik 90 nuošimčių švaraus narkotiko apdujintų tave/ir 
priverstų vemti/ valandų valandoms. Nawab yra turtingas 
Jo didžiuliai namai, lyg tvirtovė, apsupti purvinų laukų . 
Viename dideliame kambaryje džiūvo ritiniai žalio opiu
mo, sukrauti iki pat lubų. Kitas kambarys- pilnas bute - 
lių ir įvairių chemikalų, kurių pagalba opiumas paverčia
mas heroinu. Kampe- gausybė gražiai supakuotų heorino 
/po 1 kg./ pakietukų. Vienas jų parduodamas maždaug už 
6.500 dolerių. O kai tasai kilogramas pasiekia Jungtinių 
Amerikos Valstybių gatves, jo vertė jau pakilusi net iki 
650.000 dolerių’.

Paklausiau Nawab, iš kur jis gauna opiumą. Čia, be
veik autonomiškai genties valdomame šiaurės Vakarų sie
nos Pakistano provincijos užkampyje, šis barzdotas pre
kijas nieko nebijo: "Mes gauname opiumą daugiausiai iš 
Afganistano. Rusai ir Afganistano kariai manęs netrukdo- 
jie nusuka žvilgsnį į kitą pusę".

Pakistano ir vakariečių narkotikų policijos agentai, 
Pakistano sostinėje Islamabade liūdnai linguodami galvotr 
tai patvirtina. Rusų okupacinė valdžia ir jai tarnaujantys 
afganai narkotikų prekybos nevaržo. Atvirkščiai, kartais 
ją net paskatina, norėdami įsiteikti turtingiems vertei - 
goms ir taip dalinai palaužti partizanišką antagonizmą 
okupantams. Kitaip tariant, rusai ir raudonieji afganai, 
jų tarnai , tol neliečia narkotikų prekybos, kol partizanai 
nepuldinėja rusų bei komunistinių afganų. Prekijai nere
mia ir nepalaiko Afganistano partizanų, o raudonieji "ne
mato" jų nelegalios prekybos. Dar daugiau: rusai tiesiog 
padeda didinti heroino produkciją,laisvai praleisdami Af
ganistano prekijų vilkstines į Pakistaną.

Pakistano inspektorius iškraustė 900 svaru gryno heroino maišo iŠ sunkvežimio, atvykusio is 
Afganistano. Sovietai remia šia nuodu orekyba, norėdami laimėti genčių vadu pritarimo 

mokslo užtvindyti Vakarus bei Ameriką narkotikais ir to
kiu būdu vidiniai palaužti Vakarų pasaulį, l’ai viena visuo
tino karo fazių. Tie patys valdžios atstovai Pakistane tvir
tina, kad prieš šį sąmokslą jie esą beveik bejėgiai.

JAV-ių narkotikų policija su tuo nevisiškai sutinka. Ji 
kaltina pakistaniečius labai dideliu apsileidimu. Tuo tar
pu Pakistano valdininkai kaltina JAV-bių teismus, kad šie 
narkotikų sukčius lengvai tenubaudžia: " Jūsų įsta
tymai peršvelnūs’.", - tvirtina jie JAV reporteriams. " Ši 
grėsmė tęsis ir toliau, kol jūs bausite tik 2 mėnesiais baus
me už heroino pardavinėjimą gatvėse ir ne sustiprinsite
bausmių", - pareiškė Pakistano prezidentas neseniai. Ame
rikiečių darbuotojų trūkumas irgi nepalengvina bendrų pas-

Opiumo aguonos auginamos Afganistane ir šiaurės Va tangų, nes tik vienas asmuo Pešavare prižiūri narkotikų se- 
. kimą visoje šioje provincijoje.

1982 m.gruodžio mėnesį vienam darbuotojų pasisekė 
susisiekti su 11-kos genčių vadais viename turguje ir per - 
kalbėti juos sustabdyti heroino produkciją. Jie atidavė 42 
-jų laboratorijų įrengimus, sutiko nubausti 500.000 ru
pijų bausme nesilaikančių susitarimo ir tą sumą /dole - 
rials pavertus, būtų 35.714/ pasidalinti perpusę su vyriau

karų Pakistano plotuose jau šimtus metų. Techninėm prie 
monėm aprūpina šiuos prekijus Amerikos padugnės ir 
kriminalistai, taip pat ir Vakarų Europos bei Irano nar - 
kotikų ekspertai. Narkotikai iš čia plaukia beveik išimti
nai J JAV - bes.

Pakistano valdžios atstovai tvirtina, kad S ovietų po - 
litika Afganistane yra tik dalis didžiulio ir visuotino są-

BALTISTIKOS STUDIJŲ

IX -JI BALTISTIKOS KONFERENCIJA MONTREALIO UNIVERSITETE Dhil.A.Tamošaičio ekslibrisas
Iš kaires: dr. Milda Danyte, dr. Violeta Kelertiene; prof. Aljirdas Greimas, dr. Ilona Maži I i auski ene Nuotr. J,V. D^nio

BIRŽELIO 14- 16 d.d. vykusios Baltistikos Konfe
rencijos organizavime Montrealyje, džiaugėmės patyrę, 
kad prie to darbo labai daug prisidėjo ir jaunosios kartos 
mūsų akademike- dr. Milda D a n y t ė. Buvo įdomu suži
noti, kaip ji pakliuvo į tokias sunkias pareigas , kokių ne
maža dalis ir jau patyrusių bei "suaugusių" baidosi. 
Kl.: - Kas pasiūlė surengti Baltų Studijų Konferenciją 
Montrealyje?
Milda Danytė: - Šį kartą psiūlyta surengti organizacijos 
"L*Association pour L’Avancement des Etudes Baltes" . 
Toronte tokie parengimai buvo surengti jau 2 kartu.

Montrealio Universitete psichologijos departamento 
profesorė AABS organizacijos pirmininkė latvė Vaiva Vi
kis- Freibergs. Jai išvykus vienų metų atostogoms ir ge
rokai iš anksto ruošiantis Konferencijos programai, po
sėdžio metu buvau pakviesta tvarkyti vietos reikalus ir 
pirmininkauti suruošime. Reikėjo surinkti: lėšas iš fe
deralinės ir provincinės vyriausybių ir iš KLB-nės. Ki
tos lėšos buvo surinktos už registracijas. Quebec’o pro
vincinė vyriausybė davė $8.000 /Kultūrinių Bendruome
nių ir Imigracijos Ministerija, taip pat ir Tarptautinių Ry
šių Palaikymo Skyrius/.

Buvo labai daug techninio darbo: reikėjo išgauti kam
barius, aparatūrą,bendrabutį apsistojimams, užkandinės 
patarnavimus. Reikėjo iš anksto pasirašyti kontraktą ir 
iš anksto apsimokėti. Teko pasirūpinti ir banketo patai - 
pomis, nes tinkamųpatalpų tokiam tikslui pačiame Uni - 
versitete negalima buvo gauti. Žinoma, prie to prisideda 
ir visas susirašinėjimas prancūzų kalba.
Kl.: - Įdomu, kiek teko išsiųsti laiškų? Rengiant bet ką, 
žmonės neįsivaizduoja, kiek daug tenka telefonuoti, rašy- 
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ti, raginti, ir dar pakartotinai...
M.D.: - Nustačius programą,išsiunčiau apie 1.000 laiš
kų visiems Baltų Sąjungos nariams, parapijų vadovybėms 
apylinkių bendruomenėms Kanadoje. Iš Amerikos buvo 
išsiųsta apie 2.000 laiškų Į Europą ir Ameriką. Laiškai 
buvo išsiųsti ir į Quebec’o universitetus bei CEGEPų kiek
vienam departamentui; laikraščiams- lietuvių,latvių ir 
estų patiektos informacijos. Taip pat ir Amerikoje.
Kl.: - Po tokių pastangų,kodėl palyginant mažai studen
tų atvyko į paskaitas Konferencijoje, kuri juk pasižymėjo 
ir temų Įvairumu, ir buvo patiekta anglų ar prancūzų kal
boje ?
M.D.: - Laikas sutapo su CEGEPų studentų egzaminais. 
Didelė dalis studentų jau buvo išėję į savaitgalių darbus 
ir profesorių dauguma išvažinėję. Bendrai,. Kongresų 
yra labai daug ir profesoriai dažniausiai važiuoja i 
savo srities kongresus.

Be to, buvo Įgaliotas kitas asmuo iš latvių grupės, 
kuris buvo atsakingas atskirų profesorių pakvietimu, bet 
jis to nepadarė. Taigi iš paties universiteto profesorių 
masės nebuvo... /paskaitų skaitymu prancūzų kalba pa
sirūpino Viktorija Skrupskelytė/. Simultaniškas ver - 
timas anglų-prancūzų kalba būtų kainavę apie 500 dol., 
ir to buvo atsisakyta.

Be to, 4 kartus Į metus yra išleidžiamas akademinis 
žurnalas "Journal of Baltic Studies",kuriame atspausdi
nama apie 1/2 Kongrese skaitytos medžiagos. Kita jų da
lis pakliūna Į kitus akademinius žurnalus. Taigi- vien 
suvažiavimu, susipažinimu ir skaitymu reikalas neužsi - 
baigia, ir tai yra labai svarbu.
Kl.: - Kiek"buvo iš viso atvykusių?

PAKISTANAS - vardas reiš
kia persų kalboje "religiškai 
švariųjų valstybė". Pradžioje 
šis vardas buvo taikomas 
Indijos šiaurės Vakarų ma- 
hometoniškoms provinci - 
joms. 1940 m. mahometonų 
lyga pareikalavo, kad būtų 
sudaryta Pakistano vaidu 
atskira valstybė iš š. v.pro
vincijų ir Bengalijos suAsa- 
mu. Šiuo būdu 1947 m. ši 
britų dominija vadinosi Pa
kistano vardu.

sybe ir sudeginti du namus, kad bausmė būtų grąsesnė.
Praeitais metais įvyko pirmas tokio susitarimo ban

dymas: nepaklususi gentis atsisakė mokėti bausmę ir su
deginti du namus. Su kitų genčių pritarirftn Pakistano 
karevių būrys uždarė turgų, uždrausdaml narkotikų pre - 
kybą. Kilo susirėmimas, kurio metu 7 narkotikų prekijai 
žuvo. Po šio įvykio, daugiau prekijų savanoriškai atsi - 
sakė šio amato ir atidavė laboratorijų įrengimas.

Praeitą mėnesį Pakistano policija patikrinusi neto
li Bara miesto turgų atėmė 44 svarus heroino. Griežta 
vyriausybės akcija, priedo 25 metų kalėjimo bausmės įve
dimas kiekvienam,kuris bus pagautas su daugiau kaip 1O 
gramų heroino,privertė daugumą narkotikų gamintojų per
kelti savo veiklą per rubežių į Afganistaną. "Mes juos 
baudžiame labai sunkiai.Kai jie pakliūna 25 metams į ka
lėjimą, iš jo nebeišeina. Mūsų kalėjimai ne tokie ,kaip 
JAV-se,kur kaliniai turi televizijas ir gauna šokolado. 
Pakistano kalėjimai dvokia”.

Pakistano Narkotikų Kontrolės Taryba Islamabade 
sako, kad nuo 1978-1984 m. vyriausybės nuostatų dėka, 
metinė opiumo produkcija provincijoje sumažėjo nuo 800 
tonų iki 44-rių tonų .

JAV narkotikų policijos darbuotojai tai patvirtina ir
užgiria Pakistano vyriausybės pastangas, tačiau bijo, kad 
tai tesą laikinas sprendimas ir kad Pakistano gentys su
tiko su tokiais pasiūlymais tiktai norėdamos nuo savęs 
nukreipti dėmesį. Heroiną gaminantys chemikalai nieka
da nebuvo atiduoti, nė vienas dar negavo 25 metų kalėji
mo bausmės. 44 prekijai, kurie buvo nubausti 3 metų baus 
me šių metų pradžioje, patylomis už kelių mėnesių buvo 
išleisti iš kalėjimų, kad perdaug neįpykintų jų genčių va
dus.

, Vienas Vakarų specialistas mano,kad Įvykdžius tik
rai griežtą kontrolę pasienio provincijoje įvyktų dideli ne
ramumai- demonstracijos, riaušės .susišaudymai. Ta - 
čiau anksčiau ar vėliau reikėsią nutarti, kas daryti. Gen
čių pažadai yra laikini ir beverčiai.

Iš kitos pusės, - kodėl nedaro narkotikais grasina
mieji . Europos ir Ąmerikos kontinentai rimtų masinio 
auklėjimo pastangų, kad narkotikai taip neviliotų. Jeigu 
nebūtų gundomųjų, gundytojai neturėtų ką veikti.

/paruošė n.z./

IX BALTISTIKOS KONFERENCIJA MONTREALIO UNIVERSITETE 
Is kaires : Birute Saldukiene ir Gytis Šernas Nuotr. J.V. Dan.c 

M.D.: - apie 160 asmenų programoje,apie 240 atskirų 
klausytojų. Iš viso užsiregistravo apie 400 žmonių ir iš 
Montrealio apie 1OO klausytojų, dažniausiai pasirinkdami 
ištisos dienos paskaitas.
Kl.: - Mačiau pagamintų plakatų, skelbiančių Kongresą, 
prie Universiteto, Kiek jų buvo iš viso pagaminta?
M.D.: - 1OO Kongresui ir apie 1OO parodai. Tos parodo 
išdėstyme teko irgi talkininkauti, tad- nesuskaičiuojama 
eilė darbų ir darbelių.

Dvi savaites truko,kol buvo paruoštas katalogas. Aš 
turėjau išversti iš anglų į prancūzų kalbą ir prisidėti prie 
jo sulaužymo. Daug talkininkavo ir anglų ir prancūzų as
meniški draugai studentai adresuojant vokus ir kt.

Ankstyvai registracijai turėjau pravesti susirašinė - 
jimą su 150 asmenų, taip pat duoti informacijas telefonu. 
Kl.: - Ar jūs pati tikite tokio Kongreso svarbumu? 
M.D. - Kongresas, mano nuomone, yra labai svarbus, ne j 
jame dalyvauja daug gerų savo srities specialistu.atvyks
tančių iš Įvairių vietų. /bus daugiau/

3 psl.
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PETRAS KA R U Ž A. Monografija. Redagavo Antanas 
Vaičiulaitis ir Bernardas Brazdžionis. Išleido Kazys Ka - 
ruža. 1984 m. 408 psl., tiražas 1.000 egz.,kaina $ 15. 
Kietais viršeliais.

Į ŠĮ Petro Karužos monografinį leidinį sudėta jo dau
gialypės kūrybos darbai, daug įdomių nuotraukų. Svarbiau
sias jo palikimas.yra jo lyrika, o žurnalistikoje- vedamieji,: 
recenzijos knygų,teatro pastatymų ir kt. Ši knyga išleista 
jo mirties 5O-mečiui paminėti.

ĮSPŪDŽIAI c
Petras K a r u ža

Buvo jau gerokai toli namai, kuomet aš atsigrįžęs pa- 
žve’gian atgal- Daug žmonių plentu važiavo į atlaidus. 
Mes irgi neatsilikdami ir Kitus palikdami dardėjome į Al-
vitą. Plentas, sausaKimšai užsigrūdęs vežimais ir fajeto
nais, dundėjo nuo važiuojančių, o paicraščiais ėjo pėsti.Pa
čiam bažnytKiemy jau buvo nemaža žmonių; daugelis jų bu
vo atvykę iš vakaro , kiti šiandien.

ReiKia pasakyti, kad niekur ir niekuomet tiek žmonių 
į atlaidus nesusirenka, kaip Alvite per šventą Oną, nes čia, 
be atlaidų, būna dar ir didelis jomarkas. Nuvažiavus, ne
maža žmonių jau buvo priešais bažnyčią ant piečių pasis
tatę būdas, kur pauperniKai ir šiaip pardavikai savo gra
žiais žodeliais pirkikus pas save traukė. Čia buvo visokie 
niekniekiai, žaislai, saldainiai ir kiti labiausiai perkami 
daiKtait kitoj vietoj buvo semitų, pasistačiusių stalus, 
ant Kurių buvo prikabinta labai daug kepurių, batų ir pri - 
kabinėta visoKi'ų reikmenų. Ne tik rėkdavo pardavėjai, no
rėdami žmones primasinti, — koKs didelis rėksmas buvo 
elgetų, kurie -sudėdę pakelėse, prašė išmaldos; vieni buvo 
visai seni ir jau neturėjo sveikatos, kiti Kiša Kiekvienam 
praeiviui į akis savo paraližuotas rankas, kurias pama - 
čius ir stiprių nervų žmogui ne kaip darosi; keletas nere
gių ir nebylių skambino varpeliais, o šiaip kiti susėdę ar- 
moniKas čirpino, kurių balsas tik pykino žmones- Ta mu
zika girdėjos visuose kampuose ir erzino praeivio nervus. 
Ir neretų juokų sukeldavo žmonėse, Kuomet elgetos dėl iš
maldos susimušdavo, arba vė> , tų Komedijų rodymas. Vi
sa sudarydavo juokingų ir stebėtinų formų, nuo kurių juo
dais negalima tverti. Tie atlaidai atsibūna ne tiek iš mal 
dingumo, klek dėlei formos, nes tas paprotys yra iš seno
vės. Žmonių šįmet susirinko labai daug, kad net ir lau
kuose, kurie netilpo, buvo pristatyta vežimų. Tokia maž
daug minios išvaizda.

Norėdamas pasivažinėtų po ežerą ir pasigėrėtų gražia

OOOOOO ATEITIES VIZIJOS OOOOO
5* Pr. E n s ka i t i s

/tęsinys/

Saulė jau leidosi, kai visa važma buvo krante. Buvo 
abu labai išvargę, tad nutarė vežtis į namelius rytoj, tik 
kai kuriuos maišus ir dėžes pridengė brezentu.

Kambaryje jau buvo tamsoka, tad Petras uždegė žvakę
- Mudu dar nepažįstami, - pasakė Petras.
- Kristina, - pasakė mergina, ištiesdama ranką.

Po praleistos dienos, tempiant sunkius maišus ir dė
žes iš laivo į krantą, kietai miegojo, tik ryte saulutei 
įspindus pro langą, Petras pabudo ir išėjo Į lauką. Buvo 
gaivus rytas, nes naktį būta audros. Petras to net negir
dėjo.

- Kažin kaip laivas? - pagalvojo Petras ir pasuko 
link uolų. Dėžės buvo audros išvartytos, kitos net sušla
pusios. Gerai, kad jie bent dalį apdengė.

Laivo nebuvo nė ženklo, tik keli lentgaliai dar plūdu
riavo.

Petrui suspaudė širdį, ir jis klupo prie uolos iškyšu
lio. Melstis jis buvo pripratęs garsiai ir lietuviškai:

- O Viešpatie, koks stebuklingas Tavo vedimas. Kaip 
nuostabiai Tu mane išlaikei. Tu netik aprūpinai visais 
kūno išlaikymo reikmenimis, bet Tu atsiuntei ir žmoną. 
Ji tikrai yra man siųsta, nes tai Tu man pasakei per sap
ną ir viziją. Ačiū Tau, Viešpatie, už visą tai.

-Amen’. - ištarė kažkoks balsas netoli jo. Petras 
nustebęs žvilgtelėjo ton pusėn: netoli jo klūpojo Kristina. 
Ji, Petrui atsikėlus, nubudo ir pasekė jį, kuris susikau
pęs maldoje visai to nepajuto.

Kristina meldėsi irgi lietuviškai:
- Viešpatie, ir mano gyvenimo kelias labai nuosta

bus. Tu vedei mane per jūras, išlaisvinai iš vagių gau
jos, kuriems mane pardavė kapitonas. Aš jam atleidžiu 
ir Tu jo pasigailėk. Tikiu, kad sapne girdėtas balsas, 
buvo Tavo balsas. Aš noriu paklusti Tavo valiai, ir Tau 
dėkoju.

-Amen’. - atsakė Petras ir keldamasis nuo maldos 
kalbėjo:

- Mudu esava jau vyras ir žmona, nes pats Dievas 
mudu suvedė. Ir priėjęs pabučiavo Kristiną. Tada Kris
tina, atsisukusi Į tekančią iš jūrų saulę, paėmė Petrą už 
rankos ir ėmė iš visos širdies giedoti:

Garbė Dievui Kūrėjui visatos plačios,
Garbė Viešpačiui ir iš mano širdelės mažos.
Jis sukūrė žvaigždes didžias ir mažas, 
Jis valdo nuostabiai ir mano kelius.

Garbė Jam už meilę Jo begalinę, 
Už Jo rūpestį ir pagalbą nuolatinę. 
Jis davė man gyvybę ir išlaikymą jai, 
Ir kasdien vis malonę naujai.

Garbe Viešpačiui, kad priklausau Jam,
Garbė, kad Jis valdo ir veda mane.
Jis toks didis karalių Karalius,
O aš Jo kūrybos dulkelė maža.

4 psl.
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gamta, nuėjau pas seną žuvininką Jeronimą, kurį jau 
seniai pažinojau, ir prašiau mane po ežerą pavėžinti. Jis 
mielai sutiko ir tuoj ėmė taisytis plaukti. Netrukus 
buvo prirengta.

Greitai sėdome į valtį ir yrėmės į ežero vidurį.
smagiai ir gražiai ilgais irklais dėdė Jeronimas darė įvi - 
jus verpetus ir matavo ežero paviršių. Kaip gražiai plau 
kė valtis, sukiodamas! į kraštus, palikdama ilgą lyg juos
tą vandens pėdsaką.

Sėdėjau prie vairo ir domėjausi irklų čaižymu ir van
dens į valties sieneles pliuškenimu.

Toks gražus ir žavėtinas vaizdas rodės iš vidurio e- DETROITE, nuo RUG - 
žero, kad aš net akių negalėjau atitraukti. Gražiai atsimu-SĖJO 8- 22 d. vyks 
šė vandeniu bažnyčia ir šiaip nameliai. O vandens vais-UNIVERSITETO BIB- 
kumas, net dugnas matosi. Pats gylis lyg apjuostas kaž- LIOTEKOJE dali.A. 
kokia tamsyne vandens juosta. Paežerėj maudėsi vaikai , TAMOŠAIČIO EKS - 
ir žmonės girdė arklius, o jų kalbos, lyg žvirblių čežėji - LIBRISŲ PARODA .
mai , girdėjosi ežere- Anapus ežero laukai, o pakraščiuo 
se augo dideli meldų ir švendrų krūmai, kuriuose buvo 
nemaža ančių ir narų. Pamatęs tiek daug paukščių, gai
lėjausi, kad neturėjau šautuvo, nes būtų buvęs nemažas 
laimikis- Bet gamta buvo stebėtinai graži. Įsiyrę į patį 
vidų, sustojome ir pradėjome gėrėtis visu gamtos gražu
mu Ir iš tiesų, čia esant gali užmiršti visus gyvenimo 
vargus ir nelaimes, ir tą valandėlę gali gėrėtis laisvomis 
ir lengvomis svajonėmis- Ir čia, rodos, laiminga ir be 
vargų palaimintoji vieta. Iš visų galių žmogus nori gy
venti ir kvėpuoti, kol šis ežeras išdžius. Visa ežero de - 
Koracija ir bangų muzika susiliedavo į gražią melodiją ir 
aidėjo vandens paviršiuje.

Dar didesnį įspūdį padarė, kuomet anapus ežero už
dainavo "Kur bėga Šešupė". Visa tai raizgiai rišasi su 
Vilnių muzika, kad nenoromis ir pats pradedi niūniuoti 
ir paskui jaunus berniukus ir mergytes norėtųsi patraukti. 
Taip traukia širdį gamtos pasakingi vaizdai ir vaizdeliai.

Norėdamas savo irklininKą prakalbinti, užklausiau:
- Ar Tamsta gali išgyventi žuklavimu ?
- Tai koks jau čia beišgyvenimas. Vargsti žmogus per 

dienas ir lauki, kuomet Dievas pas save pasiims. Vargs - 
tame, ir tiek .

- Na, o ar nenorėtumėte žeme verstis; juk gal geriau 
ir pragyventumėte, kaip?

- Oi ne, - tarė jis, - mes čia jau seniai gyvename — 
jau neisime ūkininkautų. Mano ir tėvai ten gyveno, - ir 
parodė į savo namelį.

- Kieno šitas ežeras ? - paklausiau-
- Nagi, valdžios, tamstelė, - sakė jts, - tai mane jie 

nusamdė, kad žuvis gaudyčiau.

O
Giesmės garsai iš jaunų krūtinių skambėjo darniai ir 

atsimušę į aštrias uolas, nuplaukė bangomis į tolimuo
sius vandenynus. Ir paskutiniems akordams nuskambėjus 
abudu - Kristina ir Petras - susikabinę rankomis nuėjo Į 
namelius pradėti naujos dienos, tikėdamiesi sulaukti nau
jos, tauresnės žmonių generacijos.

- Vadinuosi Vilma, - prisistatė atėjusi jauna graži 
mergina, gal kokių dvidešimts metų, kaip Linas galvojo 
/tikrumoje jų buvo virš penkiasdešimties, nes čia žmo
nių gyvenimo vidurkis buvo apie tris šimtus metų/. - 
Daktaras Maksas prašė mane jus šiandien pagloboti, kol 
jis grįš iš Marso.

- Nežinau, kas jums būtų įdomu, - kalbėjo Vilma, - 
šis skyrius yra biblioteka. Šioje salėje sukrauta apie 
šimtas milijonų knygų. Beveik visos buvo ir yra para
šytos žmonijos istorijoje. Jomis gali naudotis kiekvie
nas. Jas išduoda, surasdami jų vietas tam tikri patar
nautojai - komputeriai. Už šios salės yra kita salė, ku
rioje sukrauta šių knygų dublikatai. Jei kuri iš knygų 
žūva, kompiuteriai iš dublikatų tuoj pagamina kitą.

- Gal ką norėtumėt iš šių knygų paskaityti? - man
dagiai pasiteiravo Vilma.

- Pirma man davė Maksas vieną knygutę, - prisipa
žino Linas, - bet aš ten nieko nesupratau. Antroji, ku
rią as ’’skaičiau” laukdamas jūsų, buvo jau suprantama 
ir gan Įdomi. Tai buvo Pirmasis Atominis Karas.

- Taip, tai labai sena knygelė.
- Sakykite, ar buvo ir Antrasis Atominis Karas, jei 

čia rašomas Pirmasis? - paklausė Linas.
- Taip, žmonija nepasimokė iš Pirmojo Atominio 

Karo, kuris sugriovė veik visą žmonijos civilizaciją. Ji 
vėl egoizmo ir nesugyvenimo keliu suruošė po tūkstančio 
metų Antrąjį Atominį Karą, kuris buvo dar žiauresnis 
už Pirmąjį. Ir tik gimusi naujoji karta pradėjo eiti su
gyvenimo ir meilės keliu, gana pasimokiusi iš praėjusių 
klaidų.

Gal bus juros haudinga paskaityti šią mano užrekor- 
duotą knygelę. Tik ją paskaitykit šiąnakt, nes į savo 
šimtmetį jos parsivežti negalėsite - kelionėje ji sunyks’.

Mergina padavė mažą dėžutę, kurią inžinierius, pa
sakęs ačiū, įsidėjo į kišenę.

- Kaip pas jus tautybių klausimas? Ar dar yra likę 
nesusiroaišiusių tautų? - klausė Linas.

- Nedaug, - atsakė Vilma. - Daugelis tautų išnyko 
atominio karo metu. Kitos išnyko didžiosiose garotos 
nelaimėse arba paprasčiausia, susimaišė. Bet dar yra 
keletas. Štai, pavyzdžiui, aš esu kilusi iš lietuvių tau
tos ir save skaitau lietuvaite.

- Ar mokate lietuviškai? - vėl klausė Linas.
- O, kaip gi, turiu kalbų daktarės diplomą ir nemo

kėčiau lietuviškai? O jūs ar girdėjote lietuviškai?
Linas iš nustebimo buvo sumišęs ir nesusigaudė ką 

'♦sakyti. Tada Vilma, norėdama parodyti lietuviškos 
Jbos skambumą, pasakė:

- Linai, aš jus labai myliu *.

Dail.A .Tamošaičio ekslibrisas.

- O ar daug pagaunate žuvies ? - klausiu-
- Vasarą, kuomet neršti, tai per dieną po keletą pūdų 

pagauname, bet šiaip ne per daugiausia, nes mažai beliko.
- O ši bažnyčia ar seniai statyta?
- Aš nepamenu, bet mano tėvas sakė, kad labai seniai 

Jis jos statymą gerai atsimena ir ne kartą apie tai pasako
jo

- Ką gi ji pasakodavo? - žingeidžiai užklausiau-
- Tik melžiamos tamsteles pasiklausyti - Tuoj paša - 

kosiu, - ir atsidusęs ir nusispjovęs pradėjo:
- Seniai, labai seniai bažnyčia buvo pastatya tenai , 

kur dabar stovi dvaro bravoras. Taigi, kada parapija tur
tingesnė radosi, tai jie užsimanė aną bažnyčią sugriauti , 
o pastatyti kitą, šitoj, ot vietoj, - ir parodė į dabartinę 
bažnyčią, - buvo pasamdyta daug darbininkų ir inžinierius 
ir darbas buvo pradėtas. Tą mažąją bažnyčią sugriovė ir 
medžiagą vežė naujosios statymui. Kadangi aplinkui eže
rą vežti buvo per toli, tai sumanė tiesiog per ežerą vežti. 
Daug medžiagos tapo pargabenta- Jau bažnyčia buvo pa
statyta, tik reikėjo varpus nuo senosios į naująją bažny - 
čią pervežti. Tuomet kunigai palydėjo juos iš anos baž - 
nyčios ir, uždėję ant kelto, paleido plaukti. Ramiai ir 
laimingai keltas pasiekė vidurį ežero ir manė važiuoti to
liau, bet atsitiko didelė nelaimė: sulūžo keltas, ir abudu 
varpu nuskendo į ežero dugną, vienas iš plaukikų irgi nu
skendo, o kiti išplaukė į kraštą. Ta nelaimė buvo blogu 
ženklu, ir ne kurie buvo sakę, kad bažnyčia ne vietoj pa
statoma. Bet kiti nieko neklausė ir bažnyčią toliau statė .

/bus daugiau/

Po pietų Linas ir Vilma nuvažiavo Į pajūrį. Jūra 
buvo labai švari, nes atmatų ten nebuvo metama, bet 
viskas kas nereikalinga perdirbama Į neutralų skystį.

Laivelis lengvai suposi ant bangų. Linas ir Vilma 
laivelyje sėdėjo ir tyliai kalbėjosi. Laivelio nei irkluo
ti, nei vairuoti nereikėjo, nes tai atliko automatiškas 
įtaisymas.

Į pavakarį sučirškė Vilmos komunikacijos aparatė
lis, per kurį Maksas pranešė, kad jau grįžęs iš Marso 
ir nori juodu matyti pas save.

Makso kabinete buvo keletą asmenų, kada ten nuvy
ko Linas ir Vilma.

- Kaip leidote dienelę, ponas inžinieriau, ar panelė 
Vilma per daug juros neįkyrėjo? - užklausė Maksas.

- O, ne, daktare Maksai, man buvo labai maloni die
na, norėčiau, kad ji tęstųsi amžinai.

- Deja, tai neįmanoma. Kalbėsime tiesiai: štai 
Laiko profesorius ir kiti mokslininkai jau nustatė, kad 
jūs be pavojaus sau negalite pas mus likti ilgiau kaip 
tris dienas.

Tai išgirdusi Vilma aiktelėjo ir išbalo.
- Panele Vilma, nesijaudinkite. Leisime jums mie

lą Liną palydėti iki jo dvideširot-Šimtroečio. Laiko lėk
tuvą mūsų technikai paruoš skrydžiui aštuntą valandą. 
Tad, jei norite palydėti Liną, būkite laikh.

O dabar, mieli ponai, kas dar norite pasikalbėti su 
taip retu svečiu, prašom pasinaudoti proga.

Kalbos ėjo sklandžiai. Visi norėjo sužinoti ką nors 
iš taip gilios senovės. O ir Linui buvo daug ką Įdomaus 
sužinoti, ko Vilma dienos metu nespėjo papasakoti.

Poilsiui Linas nuėjo jau apie vidurnaktį. Atsigulė 
ir jau pradėjo migdytis, kai staiga prisiminė Vilmos kny 
gėlę. Išsiėmė dėžutę, įsidėjo spurgelį į ausį ir išgirdo 
mielą ir malonų Vilmos balselį.

Žmogus domisi viskuo, skverbiasi į visas sritis ir 
labai daug ką sužino. Palyginus dabartinį žmogaus žino
jimą su buvusiu prieš keletą tūkstančių metų - yra milži
niškas skirtumas. Tik viena sritis - ateitis - žmogui 
nesileidžia atspėjama. Čia mokslas nieko negali Įžvelgti 
Tačiau ir čia atsiranda žmonių, kurie ateitį lyg ir numa
to ar nujaučia, kurie pasako būsimus įvykius. Jiems 
laiko uždanga lyg ir prasiskleidžia. Tokius dalykus va
diname Įkvėpimu. Tai lyg kitas asmuo kalba per juos, 
lyg transliavimas per juos, kaip per kokį aparatą.

Daug tokių dalykų yra užrašyta, surinkta dideli rin
kiniai. Vienas iš tokių yra Šventasis Raštas.

Šventasis Raštas

Š v. Raštas yra nuostabi knyga. Daugeli tūkstančių 
metų ji išsilaikė ir vis yra nuostabi ir pirmaujanti knyga. 
Ji švietė tuomet, kai žmogaus protas buvo vos pradėjęs 
išsirutulioti, ji šviečia ir šiandien, kai žmogaus žinoji
mas pasiekė aukštumas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

medicinos 
bufetas ir

randasi

NAUJA GELEŽINKELIO 
STOTIS ALYTUJE

Š ią vasarą atidaryta 
nauja geležinkelio stotis. Į- 
rengtos keleivių salės, pašto 
siuntinių skyrius, 
pagalbos skyrius, 
kt.

Naujoji stotis 
miesto pakraštyje, kad su
mažintų triukšmą mieste ir, 
kaip rašoma, pagerintų ge - 
ležinkelininkų darbo sąlygas. 
Stotyje veikia automatinė 
traukinių judėjimą tvarkanti 
sistema. Ji turėtų padėti 
/kažkodėl rašoma”operaty - 
viau”?/ patogiau iškrauti ir 
išsiųsti vagonus, užtikrinti 
eismo saugumą.
/ Kad tokius vagonus ir sis
temas būtų turėję okupantai 
anksčiau, tai daug greičiau 
būtų pakrovę , ir daugiau iš
tremiamų Į S ibirą, O eismą 
saugoja ir ne automatai.../

ALYTAUS LIGONINES NAUJAGIMIU SKYRIUJE: Dzūkijos sos
tinėje Alytuje per paskutinius dvidešimt metu padaugėjo pramonės 
imonės. Gyventojų skaičius siekia 70.000.

Keliaujant Lena, kartą karavanas sustojo. Mus išvarė 
į taigą parinkti kuro virtuvei. Miške užtikome skudurinėse 
palapinėse gyvenančias suvargusias apiplyšusias moteris. 
Vienos virė, kitos srėbė vandeningą žuvies sriubą Jų ju
desiai buvo lėti, akys be gyvybės ir liūdnos. Moterys ne
kreipė į mus dėmesio. Milžiniškoje taigoje retai sutinka
mus žmones — moteris užkalbinome, bet jos mums neatsa- 

žmo- 
ne - 
toks

Kė- Turėjome skubėti su kuru. Grįždami matėme 
nes dirbančius prie naujos statybos. Mes tų žmonių 
bijojome, bet mus nukrėtė šiurpas, kad ir mūsų bus 
pat likimas•

Man pranešė, kad esu paskirta į valstybės 
Apie žvejybą neturėjau nė mažiausio supratimo, 
galėjau kilnoti tik iki alkūnių, sąnariai buvo sutinę, 

gos žaizdos dar neišnykusios. Bet ne geresnės sveiicatos 
buvo ir jaunuoliai bei kitos siunčiamos moterys. Jos turė
jo daugiau vargų, nes reikėjo prižiūrėti ir aprūpinti savi 
vaiKai. Nurodytu laiku buvau pakrantėje. Apsirengiau iš 
namų atsivežta avikailių skrandute, kuri nuo šalčio ir 
drėgmės buvo sutrūnijusi, iki juosmens nupuvusi, bet aš 
ją buvau aplopiusi maišo lopais ir tąja pat medžiaga papla- 
tinusi •
H. Tautvaišienė (iš "Tautų kapinynas Sibiro tundroje")

žvejus.
Rankas

cin-

I AA CENTRINĖS ;
Montreal 273—7544

I Ottawa 523 -9977
Toronto 489-3693
Hamilton 522-8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

ATEIK I LIETUVIŲ A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE,

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

JONUI R.: 337-8637
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENI AUSIU. JtALBU - LIETUVIŠKAI !

BIRŠTONO KURORTE pastatytas naujas mikrorajonas.. Jame gyvena apie 2,000 birštoniečių. Čia randasi 
moderni ’’Versmės” Sanatori jos gydyki a .

MIRĖ MUZIKAS 
MYKOLAS KARKA

Panevėžietis muzikas, pe
dagogas ir režisierius My - 
kolas Karka mirė šią vasa - 
rą, eidamas 92-ruosius įme
tus.

Daugiausia dirbo Panevė
žyje, kuriame gyveno nuo 
1918 metų. Čia jis dėstė mu - 
ziką gimnazijose, mokytojų 
seminarijoje, amatų mokyk
loje. 1944-1950 m.vadovavo 
Panevėžio Muzikos Mokyklai, 
o iki 1966-ųjų joje mokytoja
vo.

Reikšminga buvo jo mėgė
jų vaidintojų veikla, Įtrau - 
kiant ir gimnazistus. Tre
čiame dešimtmetyje jis sta
tė, kartu su mėgėju režiso- 
rium Pranu Vaitkūnu pirmą
sias operetes/”: Kornevilio 
Varpai”,"Princesė Turan 
dot" ir kt./.

1960-1975 m. jis dirbo va
dinamos liaudies operetės 
muzikiniu vadovu, dirigentu.

Labai mėgo chorus ir bu
vo nenuilstantis organizato
rius, Įsteigęs ”Aido’’,”Dai - 
nos”ir kitas draugijas. Jung
tinį Panevėžio chorą paruo
šė ir jam dirigavo pirmojo
je Dainų Šventėje 1924 m.ir 
daugelį metų išbuvo vyriau
siu miesto dainų švenčių di
rigentu.

Šalia viso to darbo, pats 
harmonizavo liaudies dainas, rės Rytų Lietuvos 
kūrė naujas, rašė pritaiko - 
mąją muziką dramos spek
takliams, operetes.

• S palvuoto vaizdo televi
zijos aparatus, gražesnės 
išvaizdos ir lengvesnius 
/37 kg. , o buvo 6O-ties kg./ 
pradėjo gaminti Š iaulių te
levizijos aparatų gamykla .

AUGINAMI MEDŽIOKLINIAI 
ŠUNES

Trakų Žvėrininkystės Aky- lių limos.
je auginami veisliniai me- Sudėti pamidorus Į siete- 
džiokliniai šunes. Medžioto - lį virtuvės kriauklėn, užpil- 
jams kasmet parduoda apie ti verdančiu vandeniu, ap- 
1OO šunų. Jų kaina- nuo 50 
iki 150 rublių.

KIENO VALDŽIA - TO IR GALIA ...
Reformos ciesoriuaus Aleksandro II, įžengusio į sos

tą 1855 metais, siekė viso valstybės sutvarkymo, taigi ir 
kariuomenės. Ligi reformos, kareivystės laikas buvo 25 
metai. Rekrūtų gaudymas buvo panašus Į medžioklę. Su
gavo jauną žmogų, atidavė į rekrūtus - ir tas jau dingo , 
lyg jūros bangose: apie jį nei žinios, nei gando nėra. Paš- 
tos buvo retos, ir jų kaimų žmonės ne pasigaudavo; nie - 
kas nei siuntė, nei gavo laiškų. Š nekėdavo, kad vieną sykį 
meškininkai /vedžioją meškas parodai po kaimus/ atnešė 
Į kaimą laišką nuo kareivio. Per juos gi Įduotas ir atsa
kymas. Jei grįždavo iš kariuomenės, tai jau senas, nu - 
tautęs, užmiršęs savąją kalbą. Randa kitus žmones, maža 
kas jį be pa me na, visiems svetimas.

/M.Katkus, iš "Balanos Gadynė”/
2O-tajame šimtemytje tokie carų brutalumai ir iš - 

naudojimai nebūtų Įgyvendinami, dingo ir patys carai ne
atšaukiamai. Barbarai viešpatauja tik kurį laiką.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKU? JOSE RASI IR GROŽIO, IR JUMORO IR IŠMINTIES l

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Te!.: 669—8834

Naujasis modelis pavadintas 
’’Tauras C 257D".

KLAIPĖDIETIS PASIEKĖ 
PASAULINĘ REKORDĄ^

Gintautas Umaras, klaipė
dietis dviratininkas, 5 km . 
distanciją nuvažiavo per 5 
min. 48,2 sek., pasiekdamas 
pasaulinį rekordą Maskvos 
žaidynėse. Treniruotis dvi
račiu jis pradėjo prieš 6 
metus.

• KAUNO M.K. ČIURLIO
NIO DAILĖS MUZIEJUJE ati
daryta paroda ”15-17 a. Va
karų Europos raižiniai”,ku
rios eksponatai atvežti iš 
iš Leningrado Ermitažo. Ro
domi Anglijos, Italijos, Vo
kietijos, Ispanijos, Prancū - 
zijos, Olandijos, Flandrijos 
grafikų raida.

RŪPINASI ŽUVU 
PRIEAUGLIU

Š venčionių apylinkėje vei
kia "Žeimenos” žuvininkys
tės Įmonė. Dabar jos "darbas 
plečiamas, melioratoriams 
Įsteigiant naujų tvenkinių ir 
atnaujinant senuosius. Juose 
bus veisiami upėtakiai ir pe
rinamos lydekos bei karpiai. 
Iš čia bus patiekta daugiau 
kaip du milijonai lydekų, upė
takių ir karpių žuvyčių šiau- 

žuvinin-
kystės ūkiams

KReVI 
VE/DRODŽ./M

"Sis Žaidimas specialiai padarytas, kad vaikas galėtų 
prisitaikyti prie realaus gyvenimo - nesvarbu kaip 
sudeda,—vis negerai”,

NATIONAL ENQUIRER
g CAM ROTHCO

KAIP ATRODĖ KROKODILAS ?
Viename sename vokiečių-lietuvių kalbų žodyno rank- 

. raštyje randame gana keistą vokiečių kalbos žodžio "Kro- 
kodil" paaiškinimą: "Kirmius,kurs žmogų pirma apverkia, 
potam suėst/suėda/”.

Žmogus, rašęs žodyną, matyt, d ai) nežinojo, kaip tą 
kirminą” /nieko sau kirminas, jeigu žmogų praryja’./ vie

nu lietuvišku žodžiu pavadinti, tačiau jis, be abejo,buvo 
jau girdėjęs apie krokodilo ašaras, jeigu taip tą gyvūną 
apibūdino. Mat, pasakymą "krokodilo ašaros” turi visos 
mūsų kaimynų kalbos.

Šitoks pasakymas ats8rado iš žmonių tikėjimo, kad 
krokodilas , norėdamas prisivilioti auką, verkia kaip ma
žas vaikas.

/A .Sabaliauskas /,iš "Šimtas Kalbos Mįslių”/

es d&aSazJE,

ŠALTA PAMIDORŲ SRIUBA
12 gerai prinokusių pami

dorų; nulupti, išimti sėklas .
1 nedidelis svogūnas,
1 šaukštelis druskos,
1/4 šaukštelio maltų pi

pirų,
žiupsnis cukraus,
1/3 puodelio majonezo,
1 šaukštas smulkiai suka

potos ar 1 šaukštelj džiovin
tos bazilijos žolės,

l šaukštelį curry miltelių 
rūgščios grietinės ir kapo - 
tos bazilijos ar plonų rieke- 

versti ir dar kartą užpilti . 
Perkelti pamidorus Į indą su 
lediniu vandeniu. Nulupti , 
išimti sėklas.

S udėti Į malimo mašinėlę 
kartu su svogūnu, druska, pi
pirais, cukrum, majonezu ir 
curry milteliais. Sumalti Į 
košę. Uždengus atšaldyti per 
naktį arba bent 4 valandas.

Patiekti labai šaltą, užde - 
jus ant sriubos lėkštės grie
tinės su kapota bazilija 
limos riekele.

ar

KIMŠTI PAMIDORAI
6 prinokę, vidutinio dy - 

džio pamidorai,
1/2 puodelio sukapotų svo

gūnų,
6 šaukštai sviesto,
1 puodelis vandens
1/2 šaukštelio druskos
1/ 8 " pipirų
1 " cukraus
2 puodelis! džiovintos duo

nos kubelių.
Aštriu peiliu nupjauti pa

midorų viršūnes. Peiliu at
palaiduoti masę nuo pami
dorų šonų. Su šaukštelio pa
galba ją iškabinti. Apversti 
pamidorus, kad išbėgtų skys
timas. Sukapoti išimtą ma
sę ir perspausti per sietelį , 
kad pasišalintų sėklos.

Didelėje keptuvėje pakepin
ti svogūnus ir 2 šaukštus 
sviesto apie 5 minutes.Pri
dėti pamidorų masę, vandenį, 
druską ir pipirus, pakaitin
ti ant lengvos ugnies, neuž
dengus, apie 30 minučių, kol 
masė sutirštėja.

Pridėti dar šiek tiek cuk
raus, druskos ir pipirų, jei 
reikia. Sudėti duonos kubus, 
sumaišyti, Įdėti dar 2 šaukš
tus sviesto.Visą sudėti į 
pamidorų kevalus, nesuslė - 
giant.Ant viršaus uždėti po 
gabalėlį iš likusių 2 šaukštų 
sviesto ir užvožti nupjautais 
viršeliais.

Taip paruošus, sudėti vie
ną prie kito į 7-8 inčų pyra
gų kepimo indą.Kepti neuž - 
dengus 350°F krosnyje 20- 
25 minutes. Sudaro 6 porci
jas.

PAMIDORŲ PYRAGAS
Paprasta tešla, naudojama 

pajams 9 inčų dydžio,
6 prinokę pamidorai/75O 

gr/, suraikyti ,
1 puodelis rudo cukraus, 
1/4 puodelio ir dar 1 šaukš

tas tapiokos,
1 žiupsnis džiovintos ’’sa

vory”, šiek tiek sviesto,
1 kiaušinis, suplaktas su 

trupučiu pieno.
Pusę tešlos Įdėti į 9 inčų 

dydžio kepimo indą, uždėti 
sluogsnį pamidoro riekių, 
užpilti gerai cukrum,po to 
užberti truputį tapiokos ir 
"savory”. Pakartoti proce
dūrą, kol užsibaigia visos 
riekės. Apdengti sviesto ga
balėliais ir uždengti tešlos 
sluogsniu.

Padaryti keletą Įpjovų vir
šuje ir aptepti su suplaktu 
kiaušiniu.

Kepti 40 minučių 35CPF 
krosnyje. Kepinys valgomas 
karštas. 8 porcijos.

Parinko SMALIŽĖ
5 psl.

5

5



Taupyk
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
10%% už 90 dienu term. ind.
11 % už 6 mėn. term. ind. 
11h % už 1 metų term. ind. 
11%% už 2 metų term. ind.
12 % už 3 metų term. ind. 
9h%už pensijų planų
9 % už namų planų, 
9 %už specialių taup. s—t<3 
8% % už taupymo s—tas 
6 % už čekių s—tas (dep.)

AKT YYM. VIRŠ_ 39 MILI JONU DOLERHJ 

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičioi.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiodien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v, po pietų; ketvirtadieni ai s ir penktadien.~ 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v.; iettodieniais — nuo 9 v.r, iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais ieltodieni ai s uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRŠ 24

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeštadieniais 
Sekmadieniais

=
I 
=3 
=

10-8 
10-8 
9-1 
9-12:30

iDUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo 
MortgiČius nuo

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9:30— 1:00 p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% jkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler's cheques). Neimamo mokesčio ulj Pralytus Čekius 
bei apmokamas įvairios sųskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

LOS ANGELES _.______ ____
31-oji LIETUVIU DIENA

Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijos rengiama Lie - 
tuvių Diena Įvyko birželio 
mėn. 17 d. parapijos patal
pose, meninė dalis — Mar
shall aukštesnės mokyklos 
auditorijoje. Šia švente ir 
koncertu buvo atžymėti du |- 
vyklai: šv. Kazimiero jubi
liejus Ir ilgamečio klebono 
prel. J- Kučingio, išeinančio 
j pensijų, atsisveikinimas su 
klebono pareigomis.

Šventę atidarė šv. Kazi
miero parapijos komiteto 
vardu Juozas Dženkaitis. An
tanas PolĮkaitis sugiedojo A- 
merikos himną. Atidarymo 
maldą perskaitė Algimantas 
Žemaitaitis. Sveikimo žodį 
tarė Lietuvos gen. konsulas 
inž. Vytautas Čekanauskas.

Vincas Trumpa, istorikas 
ir spaudos bendradarbis trum 
pai kalbėjo aplešv. Kazimie
rą, ypatingai pabrėždamas 
jo maldas prie uždarų baž
nyčios durų. Jdomu, kad jis 
kaip karalaitis nereikalavo, 
kad bažnyčios durys jam vi
suomet būtų atdaros .

Koncertinę programos da

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALĄ!

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKI M Ą. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų. 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

skolinkis

PARAMA
1 M A :

3 už asm. paskolas nuo 12h %
— už nekilnojamo turto paskol 

(mortooųes) :
3 su nekeifianu nuoiimciu

1 metų................ 13%%
2 metu ..i.....:,;, 14 %
3 metų......;..i....l4h%
( fixed rate)

■■ — ii ■ —

3 su keikiamu nuošimčiu
3 1,2 a 3 metų... )2h%

(variable rate)

MILIJONU. DOLERIU 
MOKA UŽ: 

90 dienų term, indelius 
180-185 d. term. ind. .. 
Term. ind. 1 metų........
Term. ind. 2 metų..........
Tem ind. 3 metų.........
Pensijų s-tų,.................

. ... 12h% 
12- 14%%

,ioh % 
nh % 
n%% 
12 % 
9h % 
8h % 
8%% 
6 %

lį pravedė Lietuvių Radijo 
valandės pirm. Rūta K. VI- 
džiūnienė. Programą atliko 
sol. iŠ Brockton, Mass. Ma
rytė Bizinkauskaitė ir čika - 
gietis, operos solistas Al
girdas Brazis. Dainavo lie
tuvių kompozitorių dainas 
solo ir duetais. Antroje kon
certo dalyje - klasikai, iš
traukos iš operų ir operečių. 
Visam koncertui akompona - 
vo Raimonda Apeikytė.

Pamaldas bažnyčioje ir 
pirmąją koncerto dalį filma
vo ir rekordavo televizijos 
stotis (40 kanalas) ir perduos 
per televiziją.
• Buvo įteiktos dovanos ir 
pažymėjimai Šeštadieninės 
Mokyklos rašinių konkurso 
laimėtojams: Ž. Tomkutei, 
R Radveniui, V. Žemaitai- 
tytei ir T- Barauskaitei.

Tą pačią dieną vyko ir dai
lės paroda, kurioje dalyva
vo daug menininkų - mėgėjų: 
Stephen Anaya (Baškauskas), 
J. Gediminienė, O. Paškevi- 
čienė, J. Andrašūnas, I.Li- 
paitė, V. Dapšys. J. Šlape- 
lytė, A. Valiulienė, G. Gus
taitė, R. Novak, J. Karibu
tas. Savo kūrinių parodą tu
rėjo ir dali. P. Doinšaitis.

toronto
ŠAULIŲ VEIKLOS 
TRISDEŠIMTMETIS

Toronto Vlado Pūtvio Šau
lių Kuopa ruošiasi iškilmin
gai paminėti savo veiklos 30 
metų sukaktį š. m.RUGSĖJO 
29-30 d.d. Minėjimas-ban - 
ketas įvyks Toronto Lietu
vių Namuose, 1573 Bloos St: 
West, Toronto, Ontario.

Minėjimo pradžia-RUG - 
SĖJO 29 d., 7 vai. v.Šioje 
šventėje dalyvaus Vilniaus 
Šaulių Rinktinės Kanadoje 
p-kas Juozas Š 1 a u č i u - 
1 i s iš Montrealio ir pasa
kys minėjime kalbą. Vėliau 
seks sveikinimai, meninė 
programa-šokia i. Į minėji - 
mą bilietai su karšta vaka
riene $1O asmeniui. Šauliai- 
lės ir svečiai prašomi re
zervuoti iš anksto vietas, 
kad palengvintų šeiminiu - 
kėms karštos vakarienės pa
ruošimą.

Registruotis į šventės mi
nėjimą ir banketą:Hamilto - 
ne - pas šaulius Stasę ir 
Andrių Petkevičius,tel;387- 
3276; St. Catharines- pas
J. Šąrapnlcką tel: 937-1174; 
Toronte - pas St, Jokūbaitį 
23 Alhambra A ve., Toronto, 
Ont., M6R-2S4, tel:/l-416/ 
537-2869, ir pas Kuopos V- 
bos narius.

Bankete stalai nenumeruo
ti. Susidarius 1O asmenų 
grupei, galima rezervuoti 
stalą.

Loterijai vadovaus P. Jo
nikas ir priims loterijai lai
mikius ir aukas.

Meninę programą išpil
dys sol. S lava Žiemely- 
t ė , fleitistas Tomas R e- 
g i n a ir muz. kompozi
torius Jonas G o v ė d a s.

Svečius linksmins estų 5- 
kių asmenų orkestras. Veiks 
įvairių gėrimų baras.

Sekmadienį,RUGSĖJO 30 
d., 11 vai. ryto, Iškilmingos 
pamaldos Lietuvių Kankinių 
šventovėje 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga. Po to, at
sisveikinimo vaišės. Minė
jime ir pamaldose šauliai y- 
ra kviečiami dalyvauti su 
savo kuopos vėliavomis.

Prieš 30 metų p 1 r m i e- 
j 1 Toronte šaulių entuzias - 
tai buvoEug.K lupšienė
K. G r i g a i t i s, J. K a r- 
k a, J. Jankaitis IrS 
B a n e 1 i s, kurie įsteigė 
Vlado Pūtvio Š a ulių Kuopą . 
Pagarba jiems, o ypatingai 
garbės šaulei E. K 1 u p- 
š 1 e n e i, Kuopos steigi - 
mo pradininkei.

AUDRA
Travel 

kviečia keliauti kartu

10 DIENŲ LIETUVOJE
LIEPOS 24 RUGPJŪČIO 9
RUGSĖJO 4 SPALIO 2

GRUODŽIO 19

VIENA SAVAITĖ RUGSĖJO 10
VILNIUJE SPALIO 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomiu oro linijomis 
Kel ionės lydimos patyrusių vadovų.

Musų, įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimu:
• sutvarkant dokumentus iškvietimui
• nuperiant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas (iminėtus Lietuvoje
a tarpininkaujant bei suteikiant ypač (erąfinansinę paramą.

(reitąir labai naudingą.giminėms Lietuvole palikimu sutvarkymą.
Visai* atvctais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smu sesnių žinių teiraukitės nauju adresu
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
MONTREALYJE ATSTOVAS LIUDAS STANKEVIČIUS

Tel. (514) 669-8834
Ke’Kxvu įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

Vlado Pūtvio Šaulių Kuo
pa per 30 metų veiklą yra 
daug prisidėjusi prie Toron
to lietuvių kolonijos gyveni
mo, ypač talkinant Lietuvių 
Bendruomenei, ruošiant 
Lietuvos kariuomenės šven
tes, ir kt.

Į Toronto Vlado Pūtvio 
Šaulių Kuopos 30 metų veik
los sukaktį jau pasižadėjo 
dalyvauti iš Cleveland’o, De
troito JAV šaulių kuopos. Be % 
abejo, dalyvaus ir daugiau 
brolių ir sesių šaulių iš JAV 
ir esančios Kanadoje šaulių 
kuopos.

Kviečiame visus ir visų 
laukiame atvykstant J pirmu
tinės įsisteigusios šaulių 
kuopos prieš 30 metų To- 
ronto mieste Kanadoje šven
tę. S avo dalyvavimų sustip
rinsite mus dvasiniai ir a - 
teityje dirbti su šaulišku įsi
pareigojimu dėl Lietuvos 
laisvės.

Kuopos Valdyba

LIETUVIU PETICIJA
"The Toronto S tar" savo 

rugsėjo 1 d.laidoje rašo, kad 
Popiežiui bus įteikta kelių 
tūkstančių parašų peticija , 
prašanti užtarti Sovietų Są
jungoje kalinamus du sąžinės 
kalinius lietuvius kunigus.

Taip pat rašo, kad Po
piežius Jonas Paulius n-sis 
tikrai tai padarys, nes "Jis 
pats yra iš už Geležinės Už
dangos ir taip pat yra pasa
kęs, kad Lietuva yra jo ant - 
roji tėvynė".

Neminint pavardžių, rašo
ma, kad 1983 m. du lietuviai 
kunigai buvo pasmerkti 1O 
metų kalėjimo bausmei už 
Katalikų Komiteto Ginti Ti
kinčiųjų Teisėms įsteigimą*

Toronte Popiežius praleis 
2 dienas,atvyks rugsėjo 14 d.

o TURNEVIČIUS Leonardas 
Toronto Universiteto stu
dentas, laimėjo n-ąją vietą 
Vąsaulinėsc akordeonistų 
varžybose Cannes, Prancūzi
joje.

• Lenkai pasiruošę sutikti 
Popiežių Toronte rugsėjo 14 
dieną Exhibition stadione * 
kur manoma atvyks iš visų 
provincijų apie 50.000 len
kų. Pasveikinus Popiežių, 
Kanados lenkų jaunimas at
liks padėkos ceremonijas ir 
savo tautinių šokių bei dainų 
programą.

PAGERBTAS ŠVEDŲ 

DIPLOMATAS
Mississaugoje, vakarinėje 

Toronto pusėje, pagerbiant 
švedų diplomatą Wallenberg, 

jo vardų pavadinta gatvė 
- Wallenberg Road.

Jo pastangomis, apie ICO. 
OOO žydų buvo išgelbėta Bu
dapešte per n-ąjį Pas.Karą 
nuo hitlerininkų. Jis parūpi
no nusmerktiesiems doku - 
mentus.

Diplomatas buvo rusų su
imtas ir apkaltintas šnipinė
jimu, suimtas ir išgabentas 
į Sibirą.Iki dabar nepasise
kė patikrinti, ar jis dar gy
vas ir kodėl buvo apkaltintas;

S klinda, tačiau, gandai, kad 
jis dar tebėra kažkur vergų 
stovykloje.

• STRAZDAS Jurgis, ilga - • LIETUVIŲ NAMŲsuruoš- 
metis LN pirmininkas, gydo- toje vasaros stovykloje Tėv. 
mas Mississauga General Pranciškonų stovykl avie tėję 
ligoninėje. vasarojo 50 žmonių.

ONTARIO MOKYKLOSE - INDĖNU KALBA
Federalinis švietimo ministeris B.Stephenson rug

pjūčio mėn. pradžioje pranešė, kad čiabuviai studentai 
Ontario pradžios mokyklose galės mokytis savo gimta 
kalba reguliarių mokyklinių valandų metu,pradedant nuo, 
1986 mokslo metų pradžios.

Čiabuviai gyventojai yra susirūpinę, kad Jų jaunimas 
nebegali kalbėti ar suprasti savo gimtosios kalbos, norė
jo ir prašė tokios mokslo programos bent 1O metų.

Naujosios programos dėka, čiabuvių kalbos kursai 
už kreditus bus duodami aukštesnėse mokyklose, bus 
paruoštas mokymo vadovėlis ir papildoma parama :su-l 
teikta mokyklų komisijoms, kurios praves tų kalbų dės
tymo instruktoriams.

Pagal Ontario 1981 m. surašymą,Ontario provincijo
je gyvena 83.860 čiabuvių, kurių tarpe 28.500 jaunesni 
negu 15 m. amžiaus.

JeiguK Kanados čiabuviai prarastų savo kalbą, ji bū
tų prarasta visiems laikams, nes čia yra jų tėvonija.Ki
tos kalbinės grupės, anot vyriausybės, galinčios lankyti 
savo gimtuosius kraštus ir ten pastiprinti savosios kal
bos mokėjimą.

Kitų gimtųjų kalbų dėstymo programa priimta , ir 
mokykloms Ontario provincijoje kasdien duodama 30 mln 
daugiau joms dėstyti. /"Canadian Scene",Issue 1162

1984.

Iš šio rašinio matome,kad ir lietuvių kalbos pusva
landį kasdien, reguliariose mokyklose galėtume gauti. Ką 
tuo reikalu nutarė mūsų Švietimo Taryba? Juk tai būtų 
puikus sustiprinimas ir parama mūsų Šeštadieninėms 
Mokykloms, nes mokiniai būtų daug geriau pasiruošę ra
šyti, skaityti ir "gramatikuotl" lietuviškai. O gal ir čla- 
įjražiopsome progas,kaip kad ir Arts Council paramą,ar 
paramas bažnyčių remonto Quebec’o provincijoje... k.

|ch'icago|
• į VASARIO 16GIMNAZIJĄ 
išvyko iš Chicago s 1O moks
leivių.

PARENGIMAI
RUGSĖJO 21 d. - LAUŽAS 
skautams ir lietuviškajai vi
suomenei Marquette Parke.

RUGSĖJO 23 d.- Šv.Kazi- 
miero metų UŽBAIGIMAS.
Jaunimo Centro Kavinėje.Re 
Rengia LS Seserijos Vadija.
• S oi.Aldonos STEMPUŽDS- 
NĖS KONCERTAS Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

RUGSĖJO 30 d.-"Draugo" 
75-rlų metų JUBILIEJAUS 
BANKETAS Martinique sa
lėje.
• "LIETUVOS AIDU" Radijo

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

Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v.v. , iektodienioi s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Bettor Business" Būro

INSURANCE
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačenas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO. Ont.
M6P IA5

• VOLUNGĖ pradėjo repeti
cijas rugsėjo 7 d., 7 v. v. 
Prisikėlimo Parapijos Mu - 
zikos Studijoje.

Kviečiami ir nauji stu
dentų amžiaus sulaukę jau
nuoliai- lės įsijungti į VO
LUNGĖS eiles.

• PENSININKU GEGUŽINĖ 
rugpjūčio 14 d., įvykusi High 
Parke sutraukė daugiau kaip 
1OO dalyvių.Visi buvo paten
kinti įdomia ir malonia popie
te bei puikiais pietumis, links
mais užsiėmimais, kuriuos 
sumaniai pravedė L. M a - 
čionienė.

Valandėlė s GEGUŽINĖS aulių 
Namuose.
• MADŲ PARODA Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.
• Lietuvių Moterų Federa
cijos SUSIRINKIMAS Tau
tiniuose Namuose.

• JAUNIMO CENTRAS po 
vasaros atostogų nuo rugsė
jo mėn. 1 d. vėl atidaromas 
visuomenės naudojimui.

Darbo valandos:9 v.r.-l v. 
p.p. ir nuo 5 v.p.p-11 v.v . , 
tel: 778-7500.

• LEMONTO Apylinkės ge
gužinė pavyko, kaip ir kas
met labai gerai, sutraukusi 
didelį būrį svečių.

Šeštadieninę Mokyklą 
lanko arti dviejų šimtų vai
kų, atvykstančių iš arčiau ir 
toliau. Šik olonija vis stip
rėja savo veikla.

INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

Namu- Gyvybės 
Autame bilių 
Komerciniai

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— ' įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

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

Kviečia visus lietuvius pasir.audoti teikiamais patarnavimais 
MOKAME UŽ:

depozitus /P.C. A./.......6. %
santaupas............................. 9. %
kasdien prirašomas oalūk.8. 5 % 
term, depo situ s lm. ....12.25% 
term depositus 3 m....;.... 12.5 % 
reg. pensijų fondo ...u.... 9.25% 
term. 90 d. indeiius ......11. %
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo lt Iki 1 v. p.p. penktadien- 
nuo 10 v.r. iki " v v.. Šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas . 
nekilnojamo turto lm. 
nekilnojamo turto 3 m 
vari abi e.......................

14 % 
,13.5%

15 %
• 12 %

Nemok ana gyvybės ir asm. paskolą drauda 
Nemokamas pilnas čekių aptarnavimas

Hamilton
VLADAS BAGDONAS 
ĮRAŠYTAS LAISVES iIde

Hamiltono S LA 72-roji 
Kuopa Įamžino praeitais me
tais mirusio ilgamečio Kuo
pos vicepirmininko Vlado 
Bagdono vardą Lietuvos 
Laisvės Ižde.

Velionio palaikai buvo jo 
brolio Apolinaro išvežti Į 
Chicagą ir palaidoti Š v. Ka
zimiero Kapinėse.

Kuopa nutarė Įamžinti ve
lionio vardą už jo ilgametę 
veiklą vietoj gėlių vainiko , 
Įrašant Į Laisvės Iždą, vei
kiantį prie Tautos Fondo JAV.

Vladą Bagdoną man teko 
Įrašyti Į S LA 72-rąją Kuopą 
1962 metais. Nuo Įrašymo 
dienos iki pat mirties teko 
su juo visą laiką artimai 
bendradarbiauti. Jis buvo 
labai nuoširdus ir pareigin
gas S LA narys.

Man būnant per daugeli
metų Kuopos pirmininku, o 
VI. Bagdonui vicepirmininku, 
sugyvenome broliškai ir pa
vestus darbus atlikdavo la
bai pareigingai.

Velionis, kad ir nebuvo 
baigęs aukštųjų mokslų, bet 
labai mėgo skaityti laikraš
čius, knygas ir tokiu būdu 
buvo apsišarvavęs dideliu 
žinių lobynu. Buvo didelis 
tolerantas dirbant organiza
cijose. Jis buvo darbštus , 
lyg pilkoji bitelė keliose lie
tuvių organizacijose. Be to, 
dosnus tautinei- kultūrinei 
veiklai ir lietuviškai spau
dai; rėmė aukomis dirban - 
čius Lietuvai atgauti nepri
klausomybę.

Jo vardo Įamžinimui be
renkant aukas, patyriau di - 
delĮ lietuvių nuoširdumą, ir 
Į ką tik kreipiausi, niekas 
neatsisakė prisidėti aukomis, 
kai kurie ir nebūdami S LA 
nariai.Šiam tikslui surinkau 
$150. Aukojo $20,- J. 
Roroikaitis; $15, - J.Šarap- 
pickas; po $1O, -G. Melnikas, 
A. Patamsis, J.Lekutis, B. 
Grajauskas, K.Mikšys,D.ir 
P. Dauginai, Ig. Varnas; po 
$ 5, -S . Matukaitienė, V.Tri-

1984. IX.13

ponas, Z. Pulianauskas, J. 
Bajoraitis,J. Butkevičius, V. 
Grigietis, P.Ročys, O. Kudž- 
mienė ir A. Mingėla.

Pinigai pasiųsti Lietuvos 
Laisvės Iždui Hamiltono S LA 
72-ros Kuopos vardu.

J.Š arapnickas

KANADOS LIETUVIU 
DIENOSE,
kurios vyks SPALIO 5-7 

Hamiltone, bus ir sporto 
varžybos- krepšinio, ledo 
ritulio, golfo žaidynės.Gau
tos geros patalpos. Sporto 
vadovai- L. Meškaus
kas ir R.Š i ū 1 y s.

• ELENA DAUGUVIETYTĖ - 
KUDA BIENĖ vaidinusi trijo
se kanadietiškose filmose, 
ŠĮ sezoną pasirodys dažniau 
televizijos programose, ko
mercinėse reklamose.

Kitą metą jos vadovauja
mas lietuvių teatras AUKU
RAS švęs savo darbo 35 - 
mėtį.

• GOLFININKAI lietuviai 
rugsėjo 9 d. praves savo 
tradicinĮ, metinį turnyrą 
Flammborough Hills golfo 
laukuose.

• ONTARIO MENO TARYBA 
/Ontario Arts Council/ski- 
ria paramas meno vie ne - 
tams ir paskiriems meni
ninkams. Šiemet jas gavo 
51$ menininkų, 204 meno 
organizacijų, 24 chorai. Lie
tuviai turėtų irgi tuo pasi - 
naudoti. Prašymus reikia 
siųsti:Ontario Arts Council, 
Suite 500, 151 Bloor St., 
W., Toronto, Ont. M5S 1T6; 
informacijos telefonas/416/ 
961-1660.

Guelpho apylinkės lietu - 
viai džiaugiasi gavę jauną 
ir veiklią lietuvių porą-Pau- 
lių ir Rasą Kurus, kurie tar
nybos reikalais, persikelia Į 
Guelph iš Windsoro. Jų išvy - 
kimą apgailestaudami wind- 
soriečiai surengė jam ir jo 
jaunai žmonai išleistuves, 
padėkodami už atliktus dar
bus ir Įteikdami dovanų.

VALYKLA
SPECIALYBES :

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMŠAS

495-yOe AVENUE, LaSalle
365-1 143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-71 46

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

ANGELE MICIULYTE Kingstone, dail. Tamošaičių sodyboje.

LIETUVIU TAUTODAILĖS ENTUZIASTĖS

Įvairiais būdais pergyvename savo tikrąsias kultūros 
šaknis, būdami tūkstantmečių grandžių rateliai. Vienas 
tokių pergyvenimo būdų yra susipažinimas su mūsų tauto
daile. Yra ir tokia Sodyba,kur gyvena,kuria ir dirba du 
didieji mūsų tautodailės puoselėtojai, autentiški jos žino - 
vai dailininkai Antanas ir Anastazija Tamošaičiai.

Jų Sodybon prie Kingstono, Ont. atvyksta ir ne vien 
smalsumo vedinų žmonių, ne vien vyresniosios kartos nos
talgijos pagautų ir atgaivos ieškančių būriai. Ne vien ir 
užsiangažavę rimtai susipažinti su mūsų liaudies kūryba, 
ją skleisti ir puoselėti Tautodailės Instituto nariai. Yra 
jaunų žmonių, praleidžiančių vasaros atostogas, besimo
kančių raštų, darbo technikos , stebinčių ir Įsidėminčių 
spalvas. Jų pajutimas, meilė ir užsiangažavimas su kiek
viena praleista savaite, kaip tos grūdų varpos saulėje, vis 
labiau bręsta.

Šią vasarą pakartotinai į audimo kursus grįžo Rita 
GILYTĖ iš Syracus apylinkės. Ji gilinosi spalvų derini
mo srityje ir ypač dzūkų tautinių drabužių ypatybėse. Tai 
gabi mergina išmoko gerai austi,prisiaudė autentiškųjų 
raštų ir spalvų pavyzdžių. Ji Įsigijo ir stakles Kingstone, 
kurias nusivežė pas save,kad galėtų toliau tobulintis .La
bai pamėgo austi.

Kita jauna mergina - Angelė MIČIULYTĖ. 1982 m. ji 
baigė Los angeles Pierce Kolegiją. Studijuoja tekstilės 
dailę California State University. Visur ,kur tik stovyk - 
laudavo- dėstydavo dailę . Ji žavisi spalvų Įvairumu ir 
subtilumu, stilizavimo galimybėmis. Stebina ir žavi ją - 
ir kitas bestiudijuojančias audimą, kad kiekviena Lietu
vos liaudies audėja kūrė savo raštus, ir vistiek išliko lie
tuviškai originalūs. Lietuviškieji audiniai būtų jos indivi-
dualių studijų uždavinys California State University.

Paklausus, ar jau seniai domisi daile, ji pasisakė, kad 
jau būdama 4 m. amžiaus nutarė, kad studijuos meną, nes 
jau lipdė gyvuliukus. Šalia meninių gabumų /priklauso ir 
’’Spindulio” šokio grupei,yra jos mokytoja-padėjėja/,tu
ri gabumų matematikoje ir moksle.

Pastebėjusi,kad gražiausi rūbai buvo dail.A.Tamo
šaitienės austi, išklausiusi stovykloje dail.A .Tamošaičio 
paskaitą apie lietuvių liaudies rūbus- susidomėjo. Ir taip 
prasidėjo rimtos studijos. Ji dalyvavo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso parodose, dalyvavo VII-tojoje Tauti - 
nių Š okių Š ventėje ir iš ten atvyko pas A. ir A. Tamošai
čius. Išbuvo kursuose šią vasarą 6 savaites.

Ji taip pamilo mūsų liaudies meną, kad jai darosi bai
su, kad neišnyktų, nes tokių ,kur austų ir kitiems , o ne til 
savo šeimai ,yra mažai. Ji taip pat galvoja, kad labai yra 
svarbu kuo daugiau propaguoti mūsų liaudies meno grožĮ 
ir kitataučių tarpe.

Aldona RIGELYTĖ -pakartotinai gavo stipendiją stu
dijuoti audimą ir atvyko pakartotinai pas A.ir A.Tamošai
čius Į jų Sodybą prie staklių. Stipendiją paskyrė National 
Endovment for the Arts /JAV federalinės valdžios stipen
dija/ liaudies meno mokymuisi. ŠĮ kartą ji dirbo 2 sa - 
vaites Sodyboje. Gauti tokią stipendiją yra labai sunku,bet 
ji pristatė skaidres savo audinių, kai mokėsi 3 mene - 
sius pas A . ir A.Tamošaičius. "New York Folkloric So
ciety News letter” atspausdino straipsnį apie jos studi - 
jas ir Komisija ją kontaktavusi, pasiūlė duoti prašymą gau
ti antrai stipendijai.

Ji pati yra Įsigijusi dideles stakles, ir gavo vienas 
mažesnes. Ji nori išausti kiekvienos Lietuvos srities po 
autentišką drabužį. Skundėsi,kad labai sunku gauti tikrai 
plonų vilnonių siūlų, kurie gražiai atrodo. Kuo daugiau au
džia, tuo jai darosi Įdomiau spręsti visokias su tuo susi-

Brangiai Motinai ■
A T A 

ANTANINAI NAGIENEI
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautų sūnui Henrikui 
NAGIUI su šeima, jo seseriai Zinai KATILIŠKIENEI 
ir broliui MARTYNUI su šeimomis —

DAINIUS L, DONALD D, JONAS R..
JONAS V., JUOZAS S., LEONAS G.

jusias problemas. Patinka visos spalvos ir labai Įdomu 
jas derinti. Reikia pažymėti* kad Aldona Rygelytė yra 
Vlado P ū t v i o anūkė.

Be šių jaunų merginų, šią vasarą dar mokėsi Gražina 
Urbonienė .Marija Girčienė. Iš viso per vasarasyra mo
kiusios apie 50.

Lietuvių Tautodailės Instituto rėmuose galima daug 
ko išmokti. Medžio drožinių meno, odos dirbininių ir
gi galima pramokti, tačiau tos srities nei vyrų, nei mo - 
terų mokinių kol kas dar neužklysta. Įdomu, kodėl ?/Ypa
tingai jaunimas, kuris praleidžia stovyklose kūrybiškai 
laiką, galėtų jį dar pagerinti, Įjungdami Į savo programas 
lietuvių liaudies dailės pažinimą ir praktišką jų vykdymą 
šalia juostų audimo, kuriuo ypatingai skautės pasižymi. O 
kur skautai ir skautukai?/.

Jaunosioms audėjoms likime ko geriausios ateities ir
daug raštų bei gerų siūlų*----  Kor . ,

• Dail. Anastazija TAMO - 
ŠAITIENĖ paruošė dviem 
naujiems kilirrams projek - 
tus "Aušra" ir "Š v.Kaži 
mieras".

Taip pat baigia, kartu su 
dail. A. TAMOŠAIČIU pa
ruošti spaudai naują lietuvių 
tautodailės knygą LITHUA - 
NIAN S ACHES .

ŽruGany Srui cfag d. 

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI. $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 845-2912 embassy fur

7 psi

7

7



PARENGIMAI
• RUGSĖJO mėn, 9 dt , L. K. 
Mindaugo Šaulių Kuopa ruo
šia Aušros Vartų Parapijos 
salėje TAUTOS ŠVENTĖS - 
RUGSĖJO 8-tosios minėjimų.
jjMįjįMĮį /Bį

LIETUVIAI SVEIKINA 
POPIEŽIŲ

Gavus policijos leidimą, 
pasitikti popiežių Joną Pau
lių n-ąjl, lietuviai ragina - 
mi rinktis lygiai 5 vai. prie 
Parthenais ir Sherbrooke 
gatvių sankryžos,apsiren - 
gus tautiniais drabužiais.

Popiežius pravažiuos 12 
rugsėjo.
• Tradicinis kapų lankymas 
vyks rugsėjo 23 d., 2 vai. 
visi renkasi prie Cote dės 
Neiges kapinių koplyčios.

• RŪTOS KLUBAS jau or
ganizuojasi b a z a r u 1, ka
rts Įvyks šį rudenį A V Pa
rapijos salėje.

Klubas turi įvairių įrankių 
kuriais galima atlikti vitra
žo darbus, įvairias dekora
cijas iš spalvoto stiklojivie- 
člami pasinaudoti šios tech
nikos pamokomis visi.

• PETRULIS Juozas iš Ver- 
duno buvo gydomas Reddy 
Memorial ligoninėje ir su
grįžo į savo namus.

• RADZEVIČIENĖ Saulė su
savo vyru Vyteniu ir duk
terimi Ramune iš Norwak 
Conn., JAV lankėsi pas tė
vus St. Morkūnus Ver- 
dune, kur praleido savaitę 
laiko.

• PAŠKEVIČIUS Jonas,”NL" 
talkininkas,buvo operuotas 
Hotel Dieu ligoninėje ir ne
trukus grįš namo.

Linkime greitai sustiprė
ti.

OR. J.MALISKA
DANTĖJ GYDYTOJAS

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

Tel. Bus.: 866—0233
Namų: 671-4673

Quebec
PRANCŪZŲ KALBOS KURSAI IMIGRANTAMS VELTUI

I KURSUS PRIIMAMI

- SULAUKĘ 18 METU AMŽIAUS

- TURINTIEJI NUOLATINIO APSIGYVENIMO VIETA^

1. VAKARINIAI KURSAI

j*ęgistracija_
RUGSĖJO 10 IR 11 DIENOMIS NUO 5 - 8 VAL. V.

KURSAI VYKS NUO RUGSĖJO 24 IKI LAPKRIČIO 7 D.

TRIS DIENAS PER SAVAITĘ - PIRMADIENIAIS, ANTRADIENIAIS

IR TREČIADIENIAIS NUO 6 :45 vai. iki 9:30.. vai. VAKARE

COFtALAJIN ~ GRĄHDBOIJ

4273 , DROLET, 
MONTREAL, 
(METRO MONT-ROYAL)

2. SAVAITGALIO KURSAI 
REGISTRACIJA

INFORMACIJA: 
(514)"873 - 4490

RUGSĖJO 14, NUO 4-8 V AL. V.

KURSAI VYKS NUO 15 RUGSĖJO IKI

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 9-3:30 V AL P.P 

COFI SAINT - CHARLES

1741, DE BIENCOURT , 
MONTREAL
( METRO JOLIETTE)

14 SPALIO

l_NFORMACIJA_

(574) 761-5806

Communautės culturelles 
et Immigration 
Quebec

LITAS montrealio lietuviu
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, P.Q. TEL: 766-5827

MOKA UZ:
CERTIFTKATUS: MIN. $ 1,000.000

1 METŲ ................ i.u.
TERMINUOTI INDELIAI

1 METŲ .................u.l.
180-364 D........ .
120 -179 D. ..u-...
30- 119 D. u.......u..i

11.75 %

11.25 % 
10. 5%
10.25 % 
9.75%

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
UŽ $20,000 IRDAUGIAU 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS: 
SPECIALIOS .'..........8.25 % 
SU DRAUDIMU ......... 8 %

Čekių sąskaitos.......u 5 %

DUODA 
PASKOLAS:

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 

PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 

IKI $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI
KASOS VALANDOS

1475 De Seve 3907 A Rosemont
Pirm. Antr. Tree........ ..9:00 — 3:00
K etvirtadieni ai s..........12:00 — 8:00 4:00 — 8:00
Penktadieniais .............~

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d. 
1475 De Sive ir Šv. Kazimiero par. salėje : 10:30 — 12:30

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas gatavu paltu
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodelluoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Al exandre, Suite 500 A ■ -1 oo OCdC
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel.

MEMBER D.N. BALTRUKONIS
1MMEUBLES - CLASSIC INC.

• Į TORONTO KAZIMURI- 
NES IŠKILMES buvo nuvykę 
nemažas būrys roontrealie- 
čių. Jų tarpe- P.irR.Bri- 
klai, S.ir V. Piečaičiai.R .
ir A.Ottai, K.ir D.Srollge- 
vičiai,Br.ir D.Staškevičiai, 
Br. ir J. Niedvarai, V.Pie- 
šinienė,!. ir P. Lukoševičiai, 
Iz. ir G.BalaišlaL A.ir J . 
Blauzdžiūnai, Paulius Ma- 
llška, dr. J. Mališka ir kt.

o.o.s
Dental Surgeon Chlrurgien-Dontiste 

8606 rue CENTRAL E, suite 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nue • e. m Iki 10 p. m. 
Še■ t od i an I o I •: nue 9 e> m. Iki 9: 30 p. m. 
Sekmadieniai* t nuo 10 a. m. iki •: 30 p. m.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle, P.Ct. 
TEL : 366-9742 it 363-0505

Dr. A. S- POPIERAITIS
B.*. M.D. C.M. M.Sc. L.M.CC. F.R.C.S. (e)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. , B. C. L.

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

ADVOKATAS

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

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

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q.
H3B 2G2 Tel.: (514) 871-1430

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9
Res. TEL.: 697-2261

8 psl.

ŠIA VASARA DAINAVOS VASARVIETEJE Nuotr. H. Nagio

1 Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

* 445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273—9181 ; Residence: 737—0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE 
REALTIES

5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

• Tėv. J. ARANAUSKAS 
praeitą savaitgalį aplankė

laimingiems atsitikimams.: 
Darbo Dienos, rinkimai, Po-

lietuvius vasarvietėse ties 
LacBilvėre ir Dainavoje-

Lapinienės Vandos vasar
namyje Dainavoje, susirin - 
kus dainaviškiams, atlaikė 
pamaldas, kuriose dalyvavo 
ir keletas kitataučių.

• RAUDONASIS KRYŽIUS 
kviečia visus, kas gali, pa - 
aukoti kraujo, ypač, atsižvel
giant, kad artėja eilė paren- 
gimų-į vykių, sutraukiančių 
didesnes mases žmonių ir 
tuo padidina galimybes ne-

piežiaus vizitas.
Paprastomis dienomis 

Raudonasis Kryžius turi su
rinkti 1. 000 buteliukų kraujo 
Montrealyje. Nuolatinis 
kraujo rinkimo centras bus 
uždarytas rugsėjo 3 d./Dar
bo Diena/ir rugsėjo 11 d. dėl 
Popiežiaus lankymosi bus 
atidarytas tik nuo 8;3O iki 4 
vai. p. p.Kraujo davėjai todėl 
yra prašomi duoti kraują da
bar.

Nuolatinis Centras randa - 
si 3131 Sherbtooke Street E .

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYM • GYVYPl 

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

PARDUODAMAS MEDUS I
Pure natural honey now for sole from the BEEKEEPER, 

close to Montreal. Price $ 1.— per pound.
INFORMATION: Tel. 627-1328.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Kerny 376 -378 1

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

Komercinio. privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agent 0_r_o__v e_i_ kj_a__nju_2._L^A5-Cl'- ,
■ ~ i ■ ■ ■ ■ ■■■

PORTRAITS 
passeport* COMMERCIAL 
MARIAGE* WEDDINGS 
2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL, P.O. M2K 1E9 525-897T

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI!AUS 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

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS, _ . ™ ™
SALES MANAGER Tel.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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