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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
ŠIITAI DIDINA TERORĄ

Šiitų teroristai tebelai
ko savo žinioje pagrobto
jo lėktuvo keleivius. Šalia 
šios tragedijos šiitai stip
riai įtariami organizuotu 
smurtu: susprogdintas
didysis Air-India keleivinis 
džetas su 329-niais , dau
giausiai kanadiečiais kelei
viais, indų kilmės. Jų 
tarpe buvo 86 vaikai. 
Tokyo aerodrome išsprogdin
ta bomba. Ji sprogo nelai- 
ku, tad masinio keleivių 
žuvimo išvengta - žuvo
2 ir 4 sužeisti; apgadintas 
bagažo skyrius. Visi skry
džiai Air-India lėktuvų 
yra sulaikyti aerodromuose, 
įskaitant Kanados, saugu
mas sustiprintas.

FBI. ieško dviejų žinomų 
šiitu teroristu Lai ir Am- C °
mand Singh.

Prezidentas R. Reagan' 
as atšaukė savo 10-ties 
dienų atostogas dėl Įvykių 
Beirute.

Danija ir Norvegija, 
kaip jau eilė kitų valstybių 
iškėlė savo ambasadas 
iš Beiruto į Damaską 
saugumo sumetimais.

ERDVĖLAIVIO ’’DISCOVERY” 
SĖKMINGA MISIJA

Po 7-nių dienų ir 
111-kos kartų skriejimo 
aplink žemę, "Discovery" 
atliko. 4.6 milijonų kilomet
rų kelionę.

Į edrdvę buvo paleisti
3 komunikacijos satelitai 
ir atliko nuotraukų serijas, 
kad X spindulių pagalba 
galėtu nubrėžti "Paukščių 
Tako" žemėlapį ir surasti 
"juodąją dėmę", kuri moks
lininkų nuomone, egzistuoja. 
Buvo atlikti ir Lazerio 
spindulių bandymai.

Nusileidusi "Discovery" 
pasitiko ir 10 Saudi Arabi
jos princų, jų tarpe 4 
broliai skridusio erdvėlai
vyje princo.
• Sovietų disidentas And
rėj Sacharov'as atrodo, 
buvo gavęs apoplekcijos 
priepuoli praeitais metais , 
bado streiko laike. Jo 
žmona rašo, kad gydytojai 
mano, jog jis liks invalidu.
• Žinomas disidentas 
ir Sovietų autorius Alexan
dre Solzenytsin'as ir jo 
žmona Natalija po 8metų

gyvenimo ištrėmime 
JAV-ese, Vermonte, pagal 
jų prašymą, gauna Ameri
kos pilietybę.

1977 m. Sovietų vyriau
sybė atėmė abiems Sozeny- 
tsinams pilietybę.
PASIGLEMŽĖ ’‘SOLIDARNOSČ" 
KAPITALĄ,

Lenkijos vyriausybė 
konfiskavusi "Solidarnosč" 
darbininkų unijos milijonus 
1981 metais, paskyrė juos 
Valsybinei unijai.

L. Walesa pareiškė 
telefonu, kad "jie tegul 
teisingai suskaito, nes 
kai ateis laikas, turės 
sugrąžinti". "Solidarnosč" 
$6.6 milijonų vertės kapita
las buvo surinktas kaip 
nario mokestis legaliai 
Unijai, egzistuojant nuo 
1980 m. gruodžio mėnesio.

ATSISTATYDINO RENE 
LEVESQUE

Birželio 2 d. Quebec'o 
provincijos ministeris pir
mininkas Renė Levesque 
atsistatydino iš PQ partijos 
lyderio pareigų. Nors jis 
buvo kraštutinių independen- 
tįstų ypatingai raginamas 
pasitraukti ir kritikuojamas, 
nors spauda, radijas ir 
televizija jam dažnai prikiš
davo "užsisėdėjimą" ir 
nukrypimus nuo pagrindinio 
PQ tikslo, min. pirm, 
iškalbingai mėtydavo pėdas. 
Savo oficialų pasitraukimą 
pranešė tada, kai dar 
niekas to nesitikėjo.

Apie 117,000 PQ narių 
dabar turi susiorganizuoti 
tiesioginiam balsavimui 
(t.y. visų narių, o ne rink
tosios balsavimui grupės, 
kaip iki dabar) ir išrinkti 
nauja* partijos lyderi ir 
gal būt, naująjį minister! 
pirmininkų.

•TARPTAUTINĖ SAULĖS 
ENERGIJOS DRAUGIJA 
j savo konvenciją Montrea- 
lyje atsiuntė 50-ties kraštų 
atstovus pasitarimams 
dėl naujų būdų panaudoti 
saulės energijai ir kitokiai 
atnaujinamai energijai.
Suvažiavime dalyvauja
apie 1.000 atstovų.

"NL" SPAUSTUVĖ išeina atostogų ir mes turime 
taikytis prie jų. "NL" nebus spausdinama nuo LIEPOS 
8 d. iki RUGPJŪČIO 5 dienos. Tad vieną mėnesį negau
site laikraščio. Po atostogų, laikraštis išeis kaip papras
tai reguliariai kas savaitę.

Ta proga prašome dar neatsiskaičiusius už šiuos 
metus tai padaryti iki vasaros atostogų, kad galėtume 
visas savo sąskaitas suvesti ir sutvarkyti. Dėkojame 
iš anksto. "NL"

PRANEŠA ELTA'.

SOVIETAI NETEISINGAI INSPEKTUOJA LAIVUS BALTIJOS 
JŪROJE

Švedijoje didėja rūpestis dėl Sovietų sauvaliavimo 
Baltijos jūroje. Laisvės Radijo biuletenyje išspausdintame 
straipsnyje (RL 132/85, April 20, 1985) Peter Collins 
rašo, kad Švedijai ir Sovietų Sąjungai per šešiolika
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metų nepavyko susitarti dėl savo ūkinių zonų demarkaci
jos. Abi šalys diametraliai nesutinka, kur Baltijos yra 
Švedijos ir SSRS-os teritorinius vandenis skirianti riba. 
Maskva tvirtina, kad toji riba turėtų būti pusiaukelyje 
tarp 'Latvijos-Lietuvos ir Švedijos pakrančių.

Švedijos nuomone, demarkacija turi būti 
nustatyta atsižvelgiant į Gotlando salą, integralią Švedi
jos dalį, kurios rytinis smaigalys yra apie 150 km. į 
rytus nuo Švedijos žemyno. Todėl švedai kalba apie 
beveik 250 km. ilgumo ir iki 50 km. pločio "baltąja* 
zoną", kuri turėtų būti atvira visų valstybių laivams. 
Sovietų Sąjunga tos "baltosios zonos" nepripažįsta ir 
ją laiko "pilkąja zona", kurioje žvejoti teturi teisę jų 
pačių ir švedų laivai.

Tas nesutarimas turi gilias istorines šaknis. Jau 
nuo Napoleono laikų Švedija tvirtina, kad visų valstybių 
privatūs ir kariniai laivai turėtų naudotis neribota teise 
naudotis Baltijos jūra. Sovietų Sąjunga Baltijos jūrą 
laiko uždara ir reikalauja, kad ji būtų atvira tiktai 
septynių prie Baltijos jūros esančių valstybių laivams.

Prie konflikto prieita balandžio 16 d., kai sovietų 
inspekciniai laivai "baltojoje zonoje" sustabdė ir apžiūrė
jo mažiausiai penkis danų , du Vakarų vokiečių ir tris' 
švedų žvejų laivus. Švedų žvejus sovietai apkaltino 
nuklydimu į sovietinius vandenis. Šovietinės "inspekcijos" 
Švedijoje sukėlė naują pasipiktinimo bangą ir spaudoje 
buvo palygintos su sovietų povandeninių laivų ir lėktuvų 
nuolatiniu skverbimusi į Švedijos teritoriją. Sovietų 
ambasaoriaus pavaduotojas Stockholme buvo balandžio 
18 d. pakviestas į Švedijos užsienių reikalų ministeriją, 
kur jo paklausė ar sovietinės "inspekcijos" tik paprasta 
klaida, ar sąmoningos politikos dalis. Pasak informuotų 
šaltinių sovietai pakartojo, jog "pilkoji zona" esanti 
uždara pašaliniams laivams. Stockholmo liberalinis dien
raštis Dagens Nyheter balandžio 19 d. vedamajame 
paskelbė, kad jokia valstybė neturi teisės trukdyti ir 
"inspektuoti" kitų Šalių žvejų laivus laisvoje jūroje.

AMERIKIEČIŲ SAVAITRAŠTIS APIE IEŠMANTO DRĄSĄ 
IR PASIŠVENTIMĄ

Ottawoje vykstant debatams apie žmogaus teises, 
Įtakingame amerikiečių savaitraštyje straipsnis, pavadin
tas "Krauju ir neištrinamu rašalu", kurio pagrindinė 
figūra yra Gintautas Iešmantas. Šis patriotas ir poetas 
buvo 1980-ais metais nuteistas šešeris metus kalėti 
griežto režimo konclageriuose ir penkiems metams nutrė- 
mimo už savo nuomonių ir idėjų reiškimą, savilaidos 
būdu. Apie jį liberalų katalikų laikraščio Commonweal! 
gegužės 17 d. numeryje rašo Boria Sax, poetas, kritikas 
ir žmogaus teisių gynėjas, išleidęs keletą knygų apie 
Rytų Vokietijos literatūra*.

Anot Šaxo, Iešmantas teberašo poeziją kalėjime: 
"Tai darydamas - ir nenustodamas protestuoti prieš 
savo kalinimą* - jis rizikuoja, kad jo bausmė bus prail
ginta. Iešmantui buvo uždrausta rašyti eiles, o kalėjimo 
vadovybė pagal 1983-čiais metais paskelbtus naujus įstaty
mus gali iki penkerių metų pratęsti bausmes tų kaliniu, 
kurie, jos manymu, atsisako laikytis nuostatų".

Straipsnio autoriaus nuomome, vakariečiai, Įpratę 
prie labai trivialaus požiūrio i menus, į tokį Iešmanto 
pasipriešinimą autoritetui reaguos su pagarbia nuostaba 
ir sąmyšiu... "Iešmanto elgsena mums grąžina pasitikėji
mą, nes ji patvirtina poetinio pašaukimo vertę ir tęsti
numą".

į klausimą - ar Iešmantas stambus poetas? r 
Boria Sax taip atsako: "Jo pasišventimas Įtaigoja, kad 
jis galėtų tokiu būti. Mums neįmanoma 'to sužinotų

Stasys JOKŪBAITIS, ’’Tėviškės 
oje trūksta Algirdo VAIČIŪNO ir

Nuotr. Stepo Varankos 

kol kas nei vienas jo kūrinys nepasiekė Vakarų. Tiktai 
keletas jaudinančių jo laiškų buvo išspausdinti savilaidoje. 
Vienu ar kitu būdu, kai kurie Iešmanto eilėraščiai grei
čiausiai atras kelią į Vakarus" ir atkreips ną tiįų išeivi
jos, bet ir plačiosios' visuomenės dėmesį.

Straipsnyje pateikiama ir daugiau panašių pavyz
džių. Saxo žodžiais, "rašymas kalėjimo ar konclagerio 
aplinkoje... tampa beveik pirminiu impulsu, kuris labiau
siai išryškėja, kai nuplėšiami visi kiti motyvai - garbė, 
pinigai, politinė įtaka. Rašydamas autorius patvirtina 
savo ir tuomi visų žmonių esminę vertę... Kai autoriui 
uždraudžiama rašyti, kėsinamasi į patį jo Žmogišką 
orumą..." Pasak straipsnio autoriaus, "kaikuriems gali 
atrodyti, jog Iešmantui būtų labai paprasta laikinai 
paklusti . sovietinei valdžiai ir tuomi užtikrinti, kad 
jį paleis. Jis galėtų nustoti rašęs savo poeziją ir protes
tavęs prieš savo įkalinimą. Vadinkit jo elgesį kvailu, 
užsispyrusiu ar didvyrišku. Vadinkit jį humanistiniu ar 
bergždžių. Bet nepaklusti jį verčia paprastai poetinis 
impulsas - tai, ką bematant pažins rimti rašytojai. 
Net ir mūsų laikais tas impulsas sugeba įkvėpti lojalumą 
ir baime".
NARSI TARYBINĖ MILICIJA KURŠĖNUOSE SULIKVIDAV0 
MARŠKINIU FABRIKĖLI

Kinijos vyriausybė šiandien įvairiais būdais skatina 
privačia* iniciatyva* ir ima naudoti "kapitalisitinius " 
metodus. Vilniuje ar Kuršėnuose, kaip ir Maskvoje, 
privati iniciatyva tebėra "nuodėmė" už kurią baudžiama. 
Kaip informuoja "Tiesa" (1985 bal.12), tai neseniai paty
rė broliai Antanas ir Julius Šimberevičiai, Kuršėnuose 
Įsteigę marškinių ir baltinių fabrikėlį. Jų veikla bai
gėsi, kai milicininkai vieną ankstų rytą sustabdė raudo
nus * "Žigulius", skubančius Rygos link. Bagažinėje rasti 
84 Simberevičių gamybos marškiniai, o Juliaus Simbere- 
vičiaus ’’kotedže" - dar didesnės gaminių atsargos.

Prie savo gaminių, kaip pav., prie marškinių 
kišenėlės, Semberevičiai prisiūdavo spalvotą juostelę 
su savo firmos pavadinimu - "Montana". Kaip esą, aiški
no broliai gamintojai, dalis Lietuvos vartotojų ieško 
rinkoje etiketės, "ypač jei ji užsienietiška, firminė". 
Nors kartais aiškiai matyti, kad džinsai "Vilkaviškio 
darbo" , bet jeigu jiems ant sėdynės uždėta "Wrangler" 
etiketė, kai kurie pirkėjai už tokius džinsus turgelyje 
pasirengę kelis kartus daugiau sumokėti - rašo pasipikti
nęs "tarybinis žurnalistas" Sigitas Bleda.

įsteigę Kuršėnuose savo fabrikėlį, broliai Simbere- 
vičiai jame įdarbino savo šeimyną. Ten plušo jų motina 
ir "niekur nedirbanti" jos marti. Nuo nekviestų pašalie
čių fabrikėlį saugojo vilkinis šuo. Kol visa tai sustabdė 
"tarybinio teisingumo" ranka: "Už siuvimą* be verslo 
pažymėjimo" abu broliai buvo nubausti piniginėmis bau
domis. Kaip Maskvoje, taip ir Kuršėnuose. O Kinijos 
komunistinė valdžia tokį kara prieš privačią iniciatyvą 
jau nutraukė.

VISŲ HOLOCAUSTO AUKŲ MUZIEJUS
Dienraščio The New York Times balandžio 30 

d. laidoje išspausdintame laiške, Stanislaus J. Mackievicz 
primena kad JAV-ių Kongresas pavedė Holocausto 
Atminimo tarybai sudaryti planus muziejui, kuris apims 
visas Holocausto aukas: "Naciu holocaustas nebuvo išim
tinai žydiška apraiška. Gausu įrodymų, kad drauge su 
šešiais milijonais žydų, žuvo beveik 10 milijonų kitų. 
Tie milijonai lenkų ukrainiečių, latvių, lietuvių, estų, 
baltarusių, rusų čigonų ir kitų buvo nužudyti iš anksto 
išplanuotos genocidinės politikos pasėkoje".
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Už Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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XII-TASIS LITUANISTIKOS 
SEMINARAS

Mieli Bičiuliai, Dvyliktasis Lituanistikos seminaras 
Įvyks 1985 m. rugpjūčio 4-18 dienomis Ohio valstijoje, 
JAV. Jis skiriamas vidurinį mokslą, baigusiam, universi
teto lygio kursus lankyti pasirengusiam jaunimui, kuris 
laisvai kalba, rašo ir skaito lietuviškai. Ypač skatinami 
dalyvauti aukštąjį mokslą^ baigusieji, jaunesniosios kartos 
profesionalai, neseniai šeimas sukūrę išeivijos lietuviai.

Per pastaruosius vienuolika metų seminaruose 
pateikta daugiau 40 skirtingų kursų, įskaitant lietuvių, 
kalbos pagrindus, kalbos kultūrą, kirčiavimaj fonologiją, 
rašybą, vertimų mokslą, lietuvių proza,, poeziją, literatū
ros semiotika, kritiką, lietuvių mitologiją, proistorę, 
senosios Lietuvos valstybės istoriją, tautinį, atgimimą, 
dvidešimtojo amžiaus Lietuvos politinę, ekonominę ir 
socialinę raidą, fizinę aplinka,, lietuvių kultūros istoriją 
ir daug kitų.

Seminaruose yra dėstę 26 lektoriai, jų. tarpe 
lingvistai, literatai, rašytojai, archeologai, istorikai, 
sociologai, ekologijos, ekonomikos bei politinių mokslų 
specialistai. Daugumas dėsto JAV bei Kanados aukštosio
se mokyklose. Seminarams jie skiria laisvalaiki ir negau
na jokio finansinio atlyginimo.

Dvyliktojo seminaro programa skirstoma i tris 
pagrindines sritis: lietuvių kalbą, literatūra, ir visuomeni
nius mokslus. Dalyviai rinksis iš 10 kursų ir privalės 
lankyti mažiausiai 4, bent po vieną iš viršminėtu sričių.

Seminaro metu veiks biblioteka bei knygynas, 
kur^bus galima Įsigyti kursams vadovėlius ir kitų naudin
gų.-'laidiniu. Vakarais numatytos įvairios programos, 
bet daugiausiž^'l'aiko bus skiriama studijoms.

Seminaras ivyks "Loyola of the Lakes" amrikiečių, 
jėzuitų rekolekcijų namuose, netoli Akrono miesto. 
Vieta yra nuošali, bet lengvai pasiekiama greitkeliais, 
autobusais ir oro keliais. Namai aprūpinti visais bendra
bučio patogumais.

Seminaro mokestis yra 270 JAV dol. studijuojan
tiems, 310 JAV dirbantiems. Tai Įskaito maistą, pataly
nę, kai kurias mokymosi priemones ir registracijos mo
kestį. Dėl finansinių sunkumų negalį mokesčio užsimokė
ti, asmeniškai kreipiasi i stipendijų fondus. Sąrašas 
pateikiamas sakančiame "NL" nr. Pilnas mokestis turi 
būti sumokėtas pirmąją Seminaro dieną, nepaisant susita
rimo su fondais.

Dalyviai renkasi sekmadienį, rugpjūčio 4 d. p.p. 
ir skirstosi rugpjūčio 18 d. prieš pietus. Transporto 
iš autobusų stoties arba aerouosto ieškantys, pridėtoje 
anketoje pažymi atvykimo laiką, vietą ir skrydžio ar 
autobuso numerį. Kitu atveju rengėjai neužtikrina pasi
tikimo.

Seminarui registruojamas! tik dviem savaitėm, 
pasiunčiant užpildyta, anketą ir 30 JAV dok registracijos 
mokestį Seminaro komisijai. Da’yvių skaičius ribojamas 
35. Pirmenybė suteikiama tiems, kurią anketos pirma, 
pasiekia Seminaro komisiją. Susidarius didesniam intere
santų skaičiui, likusieji įrašomi į laukiančiųjų sąrašą, 
jeigu to pageidauja anketoje. Dalyviams pasiunčiamas 
priėmimo patvirtinimas ir "Seminaro Vadovas", kuriame 
plačiau pranešama apie eigą, tvarka, irt.t.

Lituanistikos seminaras yra Illinois valstijoje 
inkorporuotas pelno nesiekiantis vienetas, veikiantis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos ryšių centro apimty
je. Seminaro direktorių tarybą sudaro; Rita Bureikaitė 
(PLJS Valdybos atstovė), Rima Janulevičiūtė (Pedagogi
nio lituanistikos instituto atstovė), Nijolė Kupstaitė 
(Seminaro kursantų rinkta atstovė), Vio'eta Kelertienė 
(Seminaro lektorių rinkta atstovė), Laima Sidrytė (Semi
naro studentų rinkta atstovė), Regina Stančikaitė (PLJS 
Valdybos atstovė) ir Juozas Vaišnys, SJ (Seminaro lekto
rių rinktas atstovas). Ruošos darbus atlieka komisija, 
kuriai vadovauja Mindaugas Pleškys. Kiti nariai: Rita 
Dapkutė, Rūta Nainytė-Sušinskienė, Pranas Pranckevi- 
čius, Emilija ir Romas Sakadolskiai. Korespondenciniai 
nariai: Rasa Kaminskaitė-Avižienienė, Linas Rimkus 
ir Vaiva Vėbraitė.

SEMINARŲ KOMISIJA

SPAUDOS DRAUDIMAS RUSIJOS AKIMIS
Vincas Trumpa 

/Iš METMENŲ nr. 49,1985/ 
/tęsinys/

Savo 1864 m. sausio 1 d. (visur datos bus senuoju sti
liumi) aplinkraštyje Muravjovas pirmiausia ir pareikalavo 
sustabdyti lenkiškąją propagandą, kurią čia skleidė visokio 
valdininkai, iš mokyklų išvaryti arba pabėgę studentai ir 
gimnazistai ir Kitokios visuomenės atmatos ("sbrod"). Nuo 
dabar Lietuvos mokyklose bus mokoma tik rusų kalba ir iš 
rusiškų vadovėlių. Vis dėlto išnašoje jis rado reikalo pa- 
2 psl.

stebėti, kad Kauno gubernijos žemaitiškose apskrityse ir 
tose vietose, kur kompaktiškai gyvena lietuviai ir žemai - 
čiai , nepriklausomai nuo rusų kalbos, leidžiama mokyti 
žemaičių kalbos" , kaip vietinės tarmės,o taip pat ir kate
kizmo ta kalba". Tos užuominos užteko, kad vysk. Valan
čiaus ir kitų iniciatyva tokios lietuviškos mokyklos pra
dėjo dygti kaip grybai po lietaus , nors Mikalojaus Katkaus 
( Balanos Gadynės autoriaus), kuris tuomet mokėsi Dotnu
vos pradžios mokykloje, liudijimu, mokiniai gana skeptiš
kai žiūrėjo į tokj mokslą lietuvių kalba. Toks mokslas kaž
kaip nerimtai atrodė.

Tuojau pat atsirado ir vadovėlių reikalas, kurių ligi 
tol lietuvių kalba beveik visiškai nebuvo. Sunku pasakyti , 
kam pirmajam šovė į galvą mintis panaudoti rusišką rai
dyną lietuviškai knygai, pirmoje eilėje elementoriui, maL 
daknygei ir kalendoriui. Atrodo, daug kam nei lotyniškas, 
nei lietuviškai gotiškas raidynas nebuvo savas- Dar gero
kai anksčiau (1859) kalbininkas Andrius Ugianskis rašė 
vysk Valančiui: "Man atrodo, kad slaviškasis (suprask,ru
siškasis) raidynas būtų patogesnis lietuvškiems žodžiams 
rašyti". Ypač savo raidyno reikalas suaktyvėjo, kai Mu
ravjovas užsimojo sunaikinti Lietuvoje viską, kas buvo len
kiška. Tadi tad ir Varšuvoje ir Petrapilyje ir pačiame 
Vilniuje pasigirdo balsai, ar nebūtų galima civilini rusų 
raidyną (graždanką) pritaikinti lietuvių kalbai. Palankiai a- 
ple tai atsiliepė akademikas A. Hilferdingas, kalbininkai 
S. Mikuckis ir Jonas Juška ir garsusis kalendorių leidėjas 
Laurynas Ivinskis. Nesipriešino iš karto tam ir Motie - 
jus Valančius. Dėl to Muravjovas turėjo šiek tiek pagrinde 
sakyti, kad "mokslininkai specialistai įtikino jį, jog rusiš
kasis civilinis raidynas geriau tiko fonetiniams lietuvių 
tarmės žodžiams negu lotyniškai lenkiškas raidynas. "

1864 m. Muravjovas ir pasiūlė Aleksandrui II " įvesti 
žemaitiško rašto dėstymą rusiškomis raidėmis visose Že
maitijos mokyklose". Net ir nelaukdamas caro pritarimo 
jis įsakė spausdinti tokios rūšies elementorius ir juos pla
tinti. 1855 m. balandžio 5 d- dar kartą pakartojo tą savo 
siūlymą, tik dabar pridėdamas "galutinai" (okončatelno) 
ir pritaikindamas jį ir Latgaiijos latviams. Ta data ir lai
koma "graždankos" įvedimo pradžia Lietuvoje. Verta čia 
pastebėti, kad to meto supratimu Žemaitijos sąvoka buvo 
daug platesnė, negu dabar. Ji maždaug sutapo su Žemaičių 
vyskupijos ir Kauno gubernijos ribomis.

Kaip matome, Muravjovo siūlymuose dar nebuvo kai - 
bama apje lietuviškų leidinių lotyniškai lenkišku raidynu 
draudimą. Tą atliko jo įpėdinis Vilniaus generalguberna
torius Konstantinas fon Kaufmanas- Vos atvykęs į Vilnių 
('865 m pavasarį), jis paskyrė specialią komisiją lenkiš
koms ir žemaitiškoms knygoms tirti. Toji komisija rado, 
kad dauguma žemaitiškos literatūros tarnavo revoliucinei 
propagandai ir kad tos propagandos vadovas buvo Motie
jus Valančius Komisija net siūlė Valančių pašalinti iš 
Žema'čių vyskupo vietos. Ypač radikalus buvo tos komi
sijos narys Antanas Petkevičius, žinomas lietuvių tautos 
renegatas ir lietuviškų leidinių cenzorius.

Nelaukdamas nei komįąjjos darbo pabaigęs gęnerąį- 
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gubernatorius fon Kaufmanas 1865 m. rugsėjo 3 d. parašė 
raštą vidaus reikalų ministerial P. Valujevui, siūlydamas, 
kad visos knygos lietuvių, žemaičių ir latvių tarmėmis bū
tų spausdinamos ne kitaip, o tik rusų civilinės abėcėlės 
raidėmis ir prašydamas, kad toks potvarkis būtų paskelb
tas visai imperijai. Tą vidaus reik, ministeris ir pada
rė savo 1865 m. rugsėjo 23 d. aplinkraščiu, kuris buvo 
išsiuntinėtas 45-iems europinės Rusijos gubernatoriams. 
Tai ir buvo pagrindiniai spaudos draudimo dokumentai, 
kuriais rėmėsi spaudos draudimo vykdytojai,'nors įsta - 
tymo galios tie dokumentai neturėjo.

Savo argumentaciją dėl spaudos lotyniškai lenkišku 
raidynu draudimo fon Kaufmanas pasiskolino Iš Muravjove 
Jis taip pat tvirtino, kad reikia atstatyti istorinius santy - 
kius tarp Lietuvos ir Rusės, kuriuos paskutiniai skaudūs 
įvykiai (tiažiolyja sobytija) ir maištas buvo sugriovę. Nuo 
stabiausia fon Kaufma.no rašto vidaus reįk mi.nisteriui 
vieta , kuri jis rašo, kad "Rusų civilizacijos artimiausia 
užduotis išvaduoti liaudies mases nuo polonizacijos , lavin 
ti jas, padaryti visiškai raštingomis, išmokyti rašyti sa
vo tarmėmis ir rusų kalba, kuri kaip valstybinė kalba ta
po būtina po 1861 m. vasario 19 d. manisfesto" Skaityda
mas tuos žodžius nejučiomis prisimeni mūsų laikų doku- 
m°ntus apie tariamus liaudies masiij išvadavimus iš "ka
pitalistinio jungo" ir panašiai. Nelabai aišku, kodėl tik po 
1961 m. manifesto, kuriuo kaip žinia, buvo panaikinta bau 
dž'ava, rusų kalba tapo valstybine kalba.

Tam laikinam bilingvizmv.i (dvoinaja gramotnost) esą 
pritariu beveik visi, išskyrus tik nedidelį skaičių Romos 
katalikų dyasiškijos. Dėl fon Kaufmanas ir siūlė, kad 
Vilniaus mokslo apygarda pasirūpintų išleidimu kaip gali
ma didesnio skaičiaus knygų ir vadovėlių rusiškomis rai
dėmis liaudies pasiskaitymui lietuvių ir žemaičių tarmė - 
mis- Be to, jis prašė vidaus reikalų minister; , kad šis 
įsakytų visiems gubernatoriams drausti spausdinti1 ir įvež
ti knygas , atspaustas lotyniškai lenkišku raidynu. Murav
jovo žodini draudimą dabar turėjo pakeisti formalus raš - 
tiškas draudimas-

Taigi, atrodo, buvo paskelbtas karas lenkų kalbai ir 
kultūrai Lietuvoje. Kartu su tuo buvo sudarytos visos są
lygos rusų kalbai ir kultūrai žengti į jų vietą. Dar tais 
pačiais 1863 metais Muravjo/us pasiūlė. Vilniaus Mokslo 
apygardos globėjui I. Kornilovui gatavą Vilniaus univer
siteto atgaivinimo planą, pagal kurį tame universitete ne
būtų nieko lenkiško, bet jame veiktų lietuvių kdlbos kated
ra. Koks skirtumas palyginus su anuo imperatoriškuoju 
Vilniaus universitetu 19 a. pradžioje, kariame viskas bu
vo lenkiška, o vietoje lietuvių kalbos katedros buvo rusų 
kalbos ir, literatūros katedra. Taigi, lietuvybės atžvilgiu 
Muravjovo universitetas būtų padaręs tam tikrą pažangą, 
palyginus su Aleksandro I -jo universitetu.

Be abejo, visa tai labai išgąsdino Lietuvos vadovau
jančius sluogsnius. Visa bėda bandyta suversti tam bepro
tiškam 1863 rn. sukilimui. Vienas išmintingiausiu, to 
sukilimo vadų žemaitis Jokūbas Geištoras vadino tai 
"Lietuvos katastrofa". ..

/ bus daugiau /
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........... Vėliau, po keletos dienų, W. Backshall’is, vėl para
gintas, parašė kitą, ilgesnį laišką Į savo viršininko biurą. 
Či jis plačiau aprašė tų dviejų rusų belaisvių viltis ir bai
mes, ir pasiūlė, kad atsižvelgiant į judviejų meistriškumą 
gaminti žaislus, jie galėtų, jeigu gautų britų leidimą, pasi
likti Anglijoje,apsigyventi jo namuose,kol galutinai įsikur
tų.

Visa tai,žinoma, buvo tuščios pastangos. Vasario 8 d. 
John Galsworthy rašė iš Užsienio Reikalų Įstaigos majorui 
Johns , Karo Įstaigon:

"Dėkoju už laišką, siųstą man sausio 25 d. .adresuotą 
Dean’ui, dėl 42 sovietų, priklausančių Darbo Būriui Nr. 631, 
kurie prašėsi Britų vyriausybės globos.Kaipo Sovietų pi - 
liečiai, žinoma, turi būti repatrijuoti į SSSR, kai tik bus 
proga, nežiūrint jų pageidavimų. Be to, juk jie prisipažino , 
kad pasidavė priešui /t.y.hitlerinei kariuomenei/,kad ko
votų prieš Alijantus ir mes tikriausiai neturime įrodymų , 
kad jie laisvu noru pasidavė mums. Mums atrodo,kad jie 
neužsitarnavo simpatijų ir manome,kad mūsų principinis 
tikslas turėtų būti nesukelti nemalonumų tarp mūsų ir čia 
esančių Sovietų pareigūnų.

Jeigu iškiltų tokių nemalonumų pavojus arba jeigu 
stovyklų darbuotojai reikštų jiems kokias simpatijas,ma
nau, kad belaisvių stovyklų viršininkai turėtų būti atatin - 
karnai painformuoti".

Tuo pačiu metu W. Backshall’is gavo trumpą atsaky
mą iš Apylinkės Biuro, painformuojant, kad jo prašymas 
negali būti patenkinamas, nes rusų belaisviai priklauso 
Sovietų jurisdikcijai ir tuo pačiu ne britų kontrolėje.

Vasario 5 d. Backshall šeima laukė pasirodant,kaip 
paprastai savo draugų belaisvių ir kaip paprastai, jų pa
auglys sūnus Roland’as nuvažiavo dviračiu iki stovyklos, 
kad par lydėtų juos į savo tėvų namus. Judviejų niekur ne
simatė, ir atsiklausus kanadiečio sargybinio prie vartų, 
jam buvo perduotas raštelis su keletu angliškų žodžių: 
"Mr. Bill. We today 12 Klok to ride in another kamp 50 
miles. Excuse us whate no to go. . .Very little time,Feo
dor Alex". Tai buvo paskutinė žinia kurią gavo Back
shall šeima, iki 30 metų vėliau.

Kadangi peticija buvo gauta, buvo atsiklausta Sovietų 
Karinės Misijos,ar jie pageidautų "išdavikus. . .631 Darbo 
Būryje įjungti į sekančią repatriacijos kelionę, kuri dabar 
organizuojdma /"išdavikais" buvo pavadinti .žinoma, tie 
41 belaisviai, pasirašę po stovyklos peticija ir kuriuos tuo
jau atskyrė nuo kitų belaisvių/. /Atsiklaususieji val
dininkai taip pat, kaip matome, iš savo pusės pasistengė, 
pavadindami juos "išdavikais".. .Red./.

Gavus teigiamą atsakymą,Karo Įstaiga paskelbė nu
rodymus, kad:

" 41 sovietai, 631-me Darbo Būryje,kurie atsisakė 
gržti įSSSR, nebus painformuoti apie tuojau būsimą 
repatriaciją, bet bus tuoja pat perkelti į No. 9 Karo Be - 
laisvių Priėmimo Punktą".

Šitoks atsargumas buvo reikalingas ,ries, panašios 
situacijos proga, John Galsworthy paaiškino "jeigu jie į- 
tars.kad repatrijuojami,keliolika gali bandyti pabėgti ar
ba nusižudyti".

RAUDONARMIEČIAI
AFGANISTANE

1
/ Ištraukos iš užrašų bei dokumentų, rastų pas negyvus 
okupantų karius Afganistane nuo 1981 metų kovo mėnesio 
iki 1985 metų kovo mėnesio/.

/ Vienas asmens dokumentų, liudijantis, kad kareivis yra 
įstojęs į komunistų partiją,būdavo reikalingas gauti algai. 
Jis rastas vieno kareivio žuvusio karo lauke rūbuose/.

Britų žurnalistas, atstovaująs Londono dienraštį DAI
LY TELEGRAPH prie Afganistano sienos Pakistane, pra
dėjo rinkti dokumentus, laiškus, nuotraukas,užrašų kny
gutes ir kitokią medžiagą, kurią rado pas negyvus raudon
armiečius Afganistano laisvės kovotojai. Kartais ta me
džiaga buvo paimta ir iš tų raudonarmiečių,kuriuos Af
ganistano laisvės kovotojai paimdavo nelaisvėn ir sušau
dydavo. Pažymėtina, kad tie užrašai buvo parašyti ne 
vien rusų kalba, bet ir daugeliu kitų kalbų, kuriomis kai - 
bėjo iš kitų "liaudies respublikų" Afganistanan atgabenti 
jauni kareiviai, /Šiuo metu Afganistane Kremlius išlai
ko apie 150.000 vyrų okupacinę armiją/.

Mažytė dalis rastų popierių neseniai buvo paskelbta 
britų ir kanadiečių spaudoje. Paskelbti tik rusų kalba ra
šytų dokumentų vertimai. Dalį jų čia patieksime "NL" 
skaitytojams. Patys galėsite pasidaryti labai įdomias iš
vadas.

Įdomus dienoraštis parašytas eilinio Igorio Vladimi- 
rovidiaus Dodukalov’o, gimusio 1962 metais lapkričiol7 
1985.VI.27

Vasario 16 d. Aleks’as ir Feodor’as, kartu su kitais 
belaisviais,kurie buvo pasirašę fatališką peticiją,kelia
vo lydimi ginkluotų sargybinių į šiaurę- į Liverpool’!. 
Tamsų, drėgną vasario mėn. vakarą jie susirinko kartu 
su šimtais kitų tokių ant Kanados Doko ruoštis Įlipti į 
"Duchess of Bedford" ir du kitus tokius pat laivus.

Čia buvo belaisviai iš Princo Lieven’o ir Harry Le
wis stovyklų, bei kitų. Kai tik pasklido gandas,kad tuoj 
pat bus plukdomi į Rusiją, belaisviuose kilo panika. H. 
Lewis teko dalyvauti vieno besprunkančio karininko paga
vime ir jis girdėjo iš patikimo asmens, kad didesniame 
punkte Branham No.l buvo nusižudę 5 ar 8 belaisviai. Dau
gelis belaisvių Thirske pabėgo į Penninus, bet turėjo su
grįžti dėl užėjusių didelių šalčių. Tik vienas buvo negrį
žęs; jo kūną rado stovykloje po to, kai visi buvo išvežti.

Kai jaunasis Feodor’as ir jo draugai ruošėsi lipti Į 
laivą, ant prieplaukos įvyko bjaurus epizodas. JĮ aprašė 
šios knygos autoriui Harry Lewis:

" Kai atvyko į Liverpool'į,vaikinas/rusas/ viename 
iš vagonų,pastebėjo laivą, ir suprato,kad buvo apgauti - 
kad visi bus plukdomi atgal į Rusiją, o ne pervežami į ki
tą stovyklą. Jis pagriebė aprūdijusį peilį iš savo kišenės 
ir pradėjo pjauti sau gerklę. Nepavyko perpjauti kaklo ve
nos, tai jis pirštais bandė nusilaužti sau gerklę. Buvo 
sulaikytas, ir jį nutempė į laivą paplūdusį kraujais. Jo - 
kio dėmesio nekreipė į jį rusti kareiviai, kurie tarnavo 
laive. Jį nunešė žemyn su pora kitų sergančių ir padėjo 
ant guolio kajutėje. Vienas rusų tarnautojų pasakė:"Tegu 
sau dvesia tas šuo". Tarnautojai neturėjo jokios simpati
jos belaisviams. Už šio epizodo tikrumą galiu prisiekti. 
Man jį pasakojo asmenys, kuriais pilnai pasitikiu ir ku - 
rie grįžo iš to transporto palydos be galo pasipiktinę ir 
susigraužę.dėl to, ką buvo matę".

H. Lewis dar pridėjo, kad anglų kareiviai lydėjo tą su- 
sižeidusį i-usą iki sergančiųjų kajutės tik todėl, kad kitaip 
Sovietų karininkai būtų jį palikę gulėti ant denio.

Feodor’as ir Aleks’as bei jų 40 bičiulių, neturėjo lai
ko galvoti apie tai, ką jie buvo matę. Jie tik atsisakė ap
sirengti,kai pradėjo įtarti, kur juos veža ir kai britų ka
rininkas dėl to atsiprašė/’./, pasiūlydamas vietoje pames
tų drabužių, duoti kitus. Sovietų karininkai nebuvo tuo 
susidomėję.

Britų raporte rašoma:
"Keturiasdešim du mums žinomieji belaisviai kelio

nės metu jokios bėdos nesudarė ir buvo laive 1O vai. va - 
karo be incidentų. Penki jų peticijos vadovai buvo patal
pinti į celes, o kiti į nedidelę aikštelę ant denio su sovie
tų sargybiniu. Prieš pat sulipant Į laivą, juos barė gene
rolas Ratov’as, išreiškęs gailestį dėl jų nelaimingo elge
sio; pasakė, kad jų baimės be pagrindo ir kad sugrįžus na
mo, jiems bus viskas/’./ atleista".

Leonid’as Lieven’as plaukė kartu "Duchess of Bed
ford" laivu ir gyvai atsimena visas kelionės detales. Vie
nas iš >5«kių vadovų, neįtikintas' gene t bl o Ratov' 6 žodžių, 
atidarė skustuvu savo apendicito operacijos žaizdą.

Konvojus pasiekė Odessą pirmąją kovo mėn. savaitę 
1945 metais. Vos tik laivas pasiekė uostą, NKVD daliniai 
skubiai apstojo praėjimus. Laivo įgulos karininkai jiems

dieną Novosibirske.' Plonutėje, mėlynais viršeliais aptai
sytoje užrašų knygutėje surašyti eilėraščiai, jo paties su
kurti, dainos, posakiai ir kt. Vienur kitur papildyti pie - 
šinėliais. Knygutę, matosi, jis nešiojo visą laiką su savi
mi net į kautynių laukus. Paskutinė eilutė užrašuose to
kia : "Rytoj ir vėl reikės man kopti į kalvas". Iš tų kalvų 
jis nebegrįžo, nes užrašų knygutės kampas lyg durtuvo ar 
peilio nukirstas. Tarp trafaretinių frazių apie raudonar
miečio narsumą bei paklusnumą vis ir vis įsibrauna tarri- 
sesnė nuotaika. Viename eilėraštyje pirmosios eilučių 
raidės sudaro žodį TURK V O, tai gi Turkmėniją , 
kurioje jis su savo daliniu žudė afganistaniečius. Tas ei
lėraštukas toks:

T - tiktai- LA ■' '
U - negyvieji
R - yra leidžiami
K - viršininkų
V - sugrįžti namo
O - vėl.
Vieną savo žuvusių draugų nekrologą jisai baigia to - 

kiu sakiniu: "Sutvarkytas ašmenimis". Iš jo užrašų ma - 
tosi, kaip sunkiai raudonarmiečiai pakelia svetimą kraš
tą, žiaurų klimatą, nesuprantamus krašto papročius ir 
svarbiausia, vietinių neapykantą okupantams. Iš jo ,ir ki
tų užrašų matosi, kad Kremlius jiems melavo, sakydamas, 
kad teksią kovoti su "Amerikos ir Jungtinių Tautų agre - 
šoriais". Vėliau jiems netgi buvo bandoma įkalbėti,kad 
jie esą kariauja prieš kiniečius bei iraniečius /persus/. 
Tačiau, po kelių kautynių, jie greitai patys suprato, kad 
prieš juos kovojo tiktai patys vietiniai krašto gyventojai 
afganistaniečiai, daugumoje paprasti kaimiečiai bei kal
niečiai, kurie nori raudonarmiečius išvyti iš savo gim - 
tosios žemės. Daugeliui jaunų raudonarmiečių tai pats 
didžiausias smūgis ir jie nuo jo neatsipeikėjo visą savo 
tarnybos laikotarpį, kaip matosi iš rastų laiškų bei pasta
bų.

Tuose laiškuose ir užrašuose dažniausiai minimi žiau 
rūs kautynių pergyvenimai,bjaurios išvietės, prastas 
maistas ir netikusi medicininė pagalba. Sunkiai įžengia
mi kalnai, aršus klimatas, vienatvė ir nuobodulys, nes jie 
turi vengti visų afganistaniečių, nepasitikėdami nė vienu. 
Taip pat dažnai rašoma apie besaikį girtuokliavimą, ge
riant stabdžiams skirtą skystį, atmieštą vandeniu. Mini
ma taip pat platus narkotikų naudojimas. Įdomu,kad nar
kotikus juodojon rinkon atgabena laisvės kovotojai, norė
dami ištiždinti okupantus ir palaužti jų sveikatą, bei ko
vingumą.

Konservatyviai vertinant, sovietiniai okupantai Afga
nistane ligi šiol yra kasmet praradę gerokai virš 1OOO 

įteikė sąrašus ir raportus, ir enkavedistai veikė greitai 
ir tiksliai. Iššaukė iš specialių sąrašų vardus; belaisviai 
prisistatė mirtinai išbalę. Sekė greitas apklausinėjimas, 
ir atrinktos grupės buvo išvestos iš laivo pro uostą ,ir jų 
niekas nebematė. NKVD ginkluoti vyrai buvo apsupę tas 
priblokštų žmonių grupes. Kai jų nebesimatė,prasidėjo 
masės belaisvių išlaipinimas.

Anglų jūrininkai nuo savo denių šaltai stebėjo vaiz
dą. Kiekviename uoste,kur jie lankėsi,matėsi minios ka
reivių ir karinių įrengimų, Kariškiai ir civiliai atvykda
vo ir išvykdavo, ir Odessa atrodė skirtinga tik tuo nuo Ne
apolio ar Konstanzos uostų, kad jos pastatai daug labiau 
nukentėję nuo nacių. Laivų sirenos ūkavo, vyrai šūkavę 
ir žuvėdros nardė virš galvų.

Staiga- žemas staugimas pasklido oru ir du bombo
nešiai pasirodė danguje,lėtai vėl ir vėl sukdamiesi aplink 
uostą. Jūrininkai instinktyviai pasilenkė,bet vėl išsitie - 
sė, kai pamatė raudonas Sovietų Karo A viacijos žvaigž
des ant bombonešių sparnų. Visdėlto, lėktuvų manevrai 
atrodė keisti, Kokią ketvirtį valandos, ar ilgiau jie ūžė, 
skriedami ratais virš uosto. Vos tik susidomėję žiūrovai 
apsiprato su tuo triukšmu, kai staiga pasigirdo kitas ašt
rus ir smelkiantis mechaniškas žviegimas. Jis kilo iš ju- 
domos lentpjūvės, kurią atgabeno į prieplauką ir įjungė . 
Visi kiti garsai buvo paskandinti bombonešių ūžime ir 
aukštame pjūklų staugime. Žmonės raukėsi ir laikė pirš
tais užkimšę ausis. Toks pragariškas triukšmas be su - 
stojimo truko apie 20 minučių ir tas betikslis lėktuvų 
skriejimas ratu ir lentpjūvė atrodė drebino visą orą.

Siaubo apimtas, jaunas leitenantas Lieven’as atbėgo 
prie britų pulkininko, kuris buvo atvykęs prižiūrėti buvu

sių britų belaisvių grąžinimą Į tą patį laivą. Pulkininkas 
Dashwood pakėlė akis ir pamatė prieš save išbalusį, su - 
mišusį leitenantą.

- Kas atsitiko, vaikine?
- Sir, sir, jie žudo belaisvius’, -mikčiojo užsikirs

damas Lieven’as, apimtas susijaudinimo.
- Ne, ne, neįmanoma’. - šaukė pro tą visą kakafoniją 

pulkininkas Dashwood.
Leitenantas Lieven’as tvirtino,kad jis tikrai žino,bet 

pamatęs, kad pulkininkas netiki,ir kad vistiek nieko nega
lima padaryti, nusileido Į laivo apačią, pasibaisėjimo ap
imtas.

Po to, už kelių minučių baisusis triukšmas .nutilo, ir 
uostas vėl skambėjo natūraliai. Bombonešiai pranyko už 
stogų viršūnių ir lentpjūvės pjūklai,atrodo pakankamai 
per s kr odę medžio kamienų vienam rytui, nutilo. Be inci
dento buvo tęsiamas išlaipinimas, tik vienas jaunas leite
nantas, princas Lieven’as pasiliko apmąstyti ką reiškė kiti 
garsai- sausos salvės, riksmai ir dejonės,kurie buvo už
gožti.

Jo spėliojimai buvo teisingi. Suomių belaisvis Lefor- 
tove pasakojo, kad netoli kalėjimo "turėjo būti dirbtuvė 
lėktuvų motorams taisyti, nes dieną ir naktį mūsų riusų . 
būgneliai spengė nuo bandomų motorų kriokimo. . .Dažnai 
vakare ir nakties metu mes galėjome girdėti, net ir pro 
motorų ūžimą, šauksmus iš tardymų departamento, nors 
jis buvo ir ne visai čia pat". / bus daugiau,

karių ir bent dvigubai tiek sunkiai sužeistų.Kremlius yra 
susirūpinęs ir norėtų šią nemalonią okupaciją kaip nors 
baigti, bet raudonuosius imperialistus vilioja gausūs že
mės turtai ir be galo svarbi strateginė Afganistano pozi
cija. Ir visdėlto Kremliaus politrukams labai rūpi ką ir 
kaip jauni sovietai kareiviai grįžę namo kalba apie šią o- 
kupaciją. Klaikių kautynių ir mirtinos neapykantos negali 
nė vienas jų pamiršti. Kaikuriuose laiškuose tai be galo 
ryšku.

Įdomu taip pat, kad daugelyje raudonarmiečių laiš - 
kuose minimi religiniai jausmai ir įsitikinimai. Atrodo , 
ateistinė propaganda Sovietijoje nėra atsiekusi savo tiks
lo. Kai karys turi stoti akystaton su mirtimi, Dievo ir ti
kėjimo sampratose jieškoma dvasinės atramos, ne Lėni - 
no raštuose ir nuvalkiotose propagandinėse komunistų 
partijos frazėse. , '

Štai laiškas, parašytas raudonarmiečio iš Afganista
no savo dviem seserim. Laiškas nebuvo pasiųstas paštu, 
nors parašytas senokai. Atrodo, laišką rašęs bijojo cen
zūros ii; laukė kol laišką galės duoti kuriam nors namo 
grįžtančiam pažįstamam kareiviui. . Laiškas toks:

"Sveikinimai iš Uzbekistano. Labą dieną,brangios 
sesutės, A na ir Liza. Aš jus širdingai sveikinu linkė
damas mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus meilės. Per Jo 
amžiną malonę aš dar tebesu gyvas ir sveikas. Visa šir
dimi tikiu, kad ir judvi esate sveikos. Karinė tarnyba te
bevyksta, kaip paprastai. Man teliko neilgai čia būti,apie 
73 dienas. . .dar mėnuo po to ir būsiu namuose. Ir vėl ga
lėsime čiužinėti ant Javos ledo,ar ne?

Liza, ar tu jau gerai susitvarkei. , ar dar ne? Aš gy
venu šuns gyvenimą. O kaip jump sekasi? Ar taip kaip 
anksčiau? Ar kas nors naujo? Ana, ką tu susigalvojai? Ar 
dirbi kur nors,ar "pradėjai studijuoti institute"? /Čia tik 
juokais’/.

Norėjau jau seniai jyms parašyti, bet vis neprisiren
giau. Dabar, kai esu Afganistane, nutariau parašyti jums 
keletą žodžių. Temperatūra čia taip sau- maždaug 50 
laipsnių karščio- jeigu ji dar pakiltų,tai nebūtų kuo kvė - 
puoti. Š iandien jau trečia para, kaip miegame po savo 
sunkvežimiais. Gal rytoj jau gausim įsakymą pajudėti pir
myn. Aš jau sužinojau kas įvyko su Vinee Ivanu,bet para
šykite kaip jis jaučiasi ir bendrai viską apie jo sveikatą... 
Perduokite jam mano geriausius linkėjimus asmeniškai.

Turiu baigti. Perduokite visiems daug krikščioniškų 
sveikinimų.

Sudiev. Pasilikite su Viešpačiu. Petja.
/P. S . / Pasakytkite mano tėvams, kad atsiųstų Naująjį 
Testamentą. Gerai? Tik nepamirškit. Lauksiu atsakymo.*’

/bus daugiau /
3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
ALFONSAS NYKA-N1LIUNAS

Žiemos 
viia

ŽIEMOS TEOLOGIJA. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Eilėraš
čiai. Chicago 1985. 136 psi. Knygos apipavidalinimas Hen- 
rietos Vepštienės. Išleido Algimanto Mackaus Knygų
Leidimo Fondas. Tiražas 600.

Iš "Žiemos Teologija"

ATSAKYMAS

Nusiraminęs ’r saugus, 
Kad poezija yra geologinis procesas 
Akm°ns ir laiko dia’ogo 
Žodžiuose, aš ieškau 
Atsakymo cikados akyse, 
Atsakymo, kurio nėra.

RUDENS MINTYS

Mė'yni strazdai 
Švilpauja geltoną dainą. 
Auksiniais
Nagais apynys įsikibo mėlynėj.
Musų apsnūdę rankos kvepia 
Keliais ir bulvienojais. Oras 
Greitai pavirs vynu.

Ir aš tau sakau:
Mūsų gyvenimas — sapnas sapne, 
Kuriame tu sapnuoji, 
Kad aš gyvenu.

'. e <>■ ■ ' ■ ■

Latvis Pastatė Koralu Pilito «
J. J U R I S

Praėjusiais metais teko aplankyti KORA LU PILĮ. Š is 
pastatas man padarė didelį įspūdį. Patarčiau, jei kas lan
kytųsi Miami, nepraleisti progos aplankyti ir "Koralų 
Pilį".

Į pietus nuo Miami, prie I-mojo greitkelio ir SW 157 
Avė sankryžos, greitkelio rytinėje pusėje randasi latvio 
Edward Leedskalnin^,gimusio Rygoje, pastatyta iš koralų 
uolos monolitų, "Koralų Pilis". Daug kas galėjo matyti 
šį pastatą televizijos programoje "That’s Incredible".

"Koralų Pilis" buvo aprašyta dauglio laikraščių ir 
žurnalų, kaip nesuprantama ir nuostabi mįslė.

E.Leedskalnins,atstumtas savo mylimosios prieš ves
tuves šio šimtmečio pradžioje, iškeliavo į Naująjį Pasau
lį ieškoti laimės. Jis dirbo visokius darbus įvairiose vie
tovėse. Yra žinoma,kad buvo dirbęs taip pat Kanadoje.Už 
sidirbęs ir susitaupęs kiek pinigo /niekas nežino kiek/, 
apsigyveno Floridoje,Homestead miestelyje,kur įsigijęs 
žemės, pradėjo iš koralų uolos daryti įvairias skulptū - 
ras,baldus. Šių darbų jis nebandė pardavinėti; jo reika
lavimai buvo kuklūs. Žaliava darbams buvo čia pat, te - 
reikėjo nukasti ploną dirvožemio sluogsnį. Dirbdavo ii - 
gas valandas; kam nors atsilankius - darbą nutraukda
vo. Jis niekada nedirbdavo žmonių akivaizdoje. Rezulta
te - niekas nežinojo ir dabar nežino, kaip ir kokiais būdais 
viskas buvo atlikta.

Jo įsigytas sklypas jam pasirodė netinkamas įkūniji
mui svajonės, ir tam pačiam Homestead’e jis nupirko ki - 
tą,kuriame tuojau pradėjo statyti savo išsvajotą kūrinį , 
vadindamas savo statybą Uolos Vartais /Rock Gate/. Kar
tais taip pat vadindavo Uolų Sodu /Rock Garden /. Pasta
rasis pavadinimas gal geriausiai ir tiktų. Vėliau, jau mi
rus E. Leedskalnins'ui, jo statyba pavadinta "Koralų Pi
lim" /Coral Castle/.

Visas plotas aptvertas uolos monolitų sienomis, vie
name kampe pastatytas iš tokių pat monolitų dviaukštis 
bokštas. Pirmame aukšte buvo jo dirbtuvė bei įrankių 
sandėlys, o antrame aukšte gyveno jis pats. Aptvertame 
plote- sodelyje yra pristatyta iš uolos išskaptuotų baldų 
ir kitokių skulptūrų. Paminėsiu kelias; supamos kėdės, 
kurios sveria iki 3 tonų, bet į jas atsisėdus, galima leng
vai suptis; masyviniai stalai, suolai. Rytinėje sienoje y- 
ra kelių tonų sunkumo uolos monolito ant metalinės ašies 
besisukančios durys,kurios primena karaliaus Saliamono 
kasyklų aprašytus slaptus įėjimus. Piršto paspaudimo už
tekdavo durims atidaryti ir uždaryti, bet dabar po pasku
tinio pataisymo jau reikia naudoti daugiau jėgos. 23-jų 
tonų svorio Rytų mėnulis, 18-kos tonų sunkumo IVįarsas ir 
18 t. Saturnas sudaro Rytų sienos pagrindines skulptūras. 
Sunkiausias iš visų monolitų yra obeliskas 28 ir 1/2 to - 
nos.
4mL

SUKNIUBUSI DIENA

Atsimenu, kaip išmuštam lange
Diena sukniubo, nepasiekus
Mi°sto. Gatvėm - tavo veidu ir plaukais
Veržėsi paklaikę minios, pasiruošę
Išduoti viską, viską visuomet
Išdavę, kurčios mano, tavo, mūsų
Skausmui. Pro nakties vartus

Žygiavo hunai. Ties altorium
Iš neapykantos akmens ištryškusioj versmėj
Gėrę trys vilkai staiga
Krito n°gyv' sniege, ir aš jau tąsyk
Ž’nojau, .jog kraujas niekad nepavirs
Duona ’r vynu, altorius -
Sta’u ir temstant niekados prie jo 
Nebesusės keleiviai.

CHALKIDĖS KUNIGAIKŠČIO VAIKĄ?

Chalkidės kunigaikščio ir Bizantijos vasalo 
Stavrakios vaikai, du garbiniuoti
Juodais plaukais berniukai, senstančių tėvų, 
Ilgai ir išmintingai valdžiusių šį kraštą, 
Buvo ištremti ^raison d’etat: kad nemėgintų 
Paveržti jiems valdžios): vyresnįjį Teofilaktos, 
Po to, kai, motinai ir auklei matant,
Išdūrė jam akis ir karšta geležim išdegino liežuvį, 
Porfyro salėje apvilkę baltu piligrimo
Rūbu, nuvežė į stebuklingą Konstantino miestą 
Ir ten, dar kartą išbučiavę jo rankas ir kojas, 
Su nykiai skambančiu sidabro varpeliu paleido 
Šventos’os Sofijos pavargėlių minioj valdyti 
Neaprėpiamos tamsos ir skausmo karalystės.

Jaunesnįjį, Eudemios, kurs buvo gimęs aklas, 
Su jo aviganiu šunim ir dviem eunuchais, 
Vienuoliams gedulingai intonuojant rūstų 
Tr’sagion, litanijas ir atsisveikinimo himnus, 
Auštant, išsiuntė J tolimiausią dykumxi oazę 
MQzopotamijoje, už vaiduokliškų Eufrato 
Versmių, kur niekas niekad nesustoja,

Nepralekia joks paukštis ir tik kartais naktį 
Ateina gerti iš gaujos išstumtas vilkas-

Tokia yra Chalkidės kunigaikščio 
Stavrakios vaikų istorija. Tokia yra ir mano 
Paties istorija.; tik aš lig šiolei vis dar nežinau 
Mane apakinusio ir ištrėmusio karaliaus vardo.

Yra apskaičiuota, kad pačiai statybai E. L. sunaudojo 
903 tonas, neskaitant akmens baldų ir skulptūrų. Žinovai 
tvirtina, kad E. L. naudojo sunkesnius pavienius monolitus, 
negu kad buvo naudoti GIZA piraminėje, garsioje Stone- 
he nge A nglijoje.

Visas tas sodelis sudaro labai savotišką įspūdį: atro
do, kad tai milžino vaikučių žaidimų aikštelė,kad tie vai - 
kai gal ilsisi,bet vėl netrukus sugrįš pažaisti. Biznie - 
riams nėra galimybės paversti viską į viešbutį ar puošnų 
restoraną. Lankytojas turi progos pasižiūrėti ir pasigro
žėti tuo, ką E. L. padarė, susidūmoti apie mįslę, kaip vie
nas žmogus, be jokios pašalinės pagalbos, galėjo išskap
tuoti tuos sunkius monolitus, juos iškelti iš žemės.Sulei- 
dimo tikslumas yra stebėtinas, išbalansavimas masinių 
kėdžių ar besisukančių durų neįtikėtinas.

E. Leedkalnins, jau bedirbant, pasidarė legeridarine as
menybe. Kaimynai galvojo, kad kėlimui monolitų jis 
naudojo levitacijos jėgą, nes jis galėdavo pakrauti didžiulį 
sunkvežimį be pagalbos per labai trumpą laiką pats vienas

Jis taip pat domėjosi astronomija. Jo pastatytas ir pa
vadintas Poliarinės žvaigždės teleskopas yra labai tiks
lus, nežiūrint didelio sunkumo - 28 ir 1/2 tonos, pastaty
tas be jokių moderniškų kilnojimo priemonių.

1936 m. jis parašė knygelę1’ Knyga kiekvieniems na
mams". 1945 metais rašė apie mineralų, augalų ir gyvu - 
lių gyvybę; 1946 m. - apie magnetines sroves,elekrtonus, 
kosminę jėgą, magnetinę bazę, sveiką mosklo pagrindą, ir

KO LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ LAUKIA iŠ 

MENININKO - LITERATO ?
/Literatūra-Menas /seminarinė santraukai

‘Meno-Literatūros diskusijų santrauką sekmadienį , 
gegužės 26 dieną Seselių Namuose Toronte pateikė su - 
rengto Kultūrinės Viklos Seminaro koordinatorė Angelika 
Sūgailienė.

Visuomenė laukia,kad menininkas dažniau naudotų 
savo gabumus tautinei idėjai. Tautinis istorinis įvykis , 
paliktas drobėje,muzikos kūrinyje ar knygoje ; pasiekia 
žiūrovą,klausytoją ir skaitytoją. Ne vien tik per estetinį 
išgyvenimą jis sukelia patriotinį jausmą, pasididžiavimą 
ir tuo pačiu pagilina tautinį sąmoningumą.

Kad žodžio ir literatūrinė kūryba ryškiai spinduliuo
tų tautines reikšmes turinčius mūsų istorijos įvykius ir 
būdingas mūsų tautos problemas,rašytojas, menininkas 
ir muzikas dažnai yra mūsų sąžinės garsiakalbiais.

Menininkai pageidauja, kad lietuvių organizuota bend
ruomenė padėtų sudaryti sąlygas kūrybingai lietuviškai 
atmosferai ir aplinkai. Kūrėjas nori,kad jo darbais domė 
tusi visuomenė ir jo pastangas įvertintų.

Dailininkams, gyvenantiems toliau nuo didesniųTie- 
tuviškų kolonijų, kiek galima padėtų, jei būtų sudaryta 
paroda iš jo darbų,kuri būtų kilnojama į tas vietas, kur 
gyvena lietuviai. Tokias parodas galima būtų sudaryti kas 
treji ar keturi metai.

Rašytojas skundžiasi, kad silpnėja lietuvių kalba jau
nojoje kartoje. Kalbos sunykimas, savaime aišku, pa - 
greitins ir lietuviškos literatūros menkėjimą. Labai . 
kenksminga yra lietuvių visuomenės apatija spausdintam 
žodžiui, ypač knygai. Nėra noro, nė paskatinimo rašyti 
jei autorius žino,kad jo knyga nebus skaitoma.

Lietuviškos knygos sunkiai parduodamos. Jos labai 
dažnai guli sukrautos leidyklų rūsiuose. Lietuviai rašy - 
tojai honoraro už knygos parašymą negauna. Jie dirba be 
atlyginimo.

Kai kurios leidyklos va8kams skirtų knygų visiškai 
neapsiima spausdinti, nes žino, kad jas mažai kas pirks .

Kaip pagerinti kūrybai sąlygas?
Geriausias, žinoma, praktiškiausias, -teikti meninin

kui, rašytojui ir muzikui finansinę paramą. Skirti daugiau 
premijų už sukurtus kūrinius ir parašytas knygas. S kirti 
premijas už knygas, parašytas anglų kalba, kurių temati
ka liečia lietuves istoriją ir bendrai,kas liečia lietuvių 
tautą.

Skirti premijas už mokslinius veikalus gimnazijose 
ir universitetuose, jeigu ten yra nagrinėjamos lietuviškos 
temos.

Rengti literatūrinio pobūdžio vakarones su diskusijo
mis, kaip mums prasimušti su literatūra į angliškąją pub
liką.

Reikia kreipti daugiau dėmesio į naujai išleistų knygų 
sutikimą ir jų pristatymą plačiau reklamuoti.

Kad paskatinus jaunimą mokytis lietuvių kalbos, rei
kėtų pagaminti lietuviškas vaizdajuostes, nes mažieji ir 
net jaunimas galėtų žiūrėti televiziją lietuvių kalboje.

Remti pagaminimą suprastintų, moderniškų meno ir 
muzikos formų- taip vadinamą "pop-art", kad prieitume 
prie jaunimo.

Bandyti išleisti laikas nuo laiko nedidelius leidinė
lius, į kuriuos būtų skatinami rašyti mūsų jaunieji talen
tai, iš kurių vėliau galėsime susilaukti ir laureatų. Svar
biausia- nenuleisti rankų ir nepulti į pesimizmą, kad iš 
mūsų jaunimo jau nieko gero negalime laukti. Priešingai ■ 
mūsų susipratęs jaunimas, - tai lietuvybės tųsėjai ir jos 
ugdytojai. Stepas V a r a n ka

1.1. Jis atrodo, tikėjo perpetuum mobile galimybe. E. L. 
susidarė visai savitą pasaulio ir atomų supratimą, bet jo 
raštai nepadarė žmonėms tokio įspūdžio, kaip jo darbai iš 
akmens.

Man bežiūrint į tą visą jo darbą kilo nuostaba: šios 
uolos yra koralų padermės /ant jų stovi beveik visa Flo - 
rida/, bilijonai bilijonų mažų gyvūnų savo griaučiais-mi- 
niatiūriškomis kriauklėmis sudarė milijonus tonų koralų 
padermės uolas, o čia vienas, ir atrodo,fiziškai nepajė
gus žmogelis,įakmenino savo svajonę šitame nuostabia - 
me Uolų Sodelyje.
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Hm... ar galite apskaičiuoti kiek daugiau 
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Kairiajame Neries krante plečiasi IV Vilniaus Centro aikštė.

MOKSLINĖS IR TECHNINĖS 
LITERATŪROS PARODA

Lietuvos Mokslų Akade
mijos bibliotekoje Vilniuje 
veikė Anglijos "Pergamon 
Pre s s” moksli nė s ir techni - 
nės literatūros - apie 300 
knygų paroda. Taip pat buvo 
eksponuojami mokslo ir 
technikos žurnalai.

Parodos direktorium ta - 
pęs kažkoks atėjūnas Kiri
las Aleksandrovas, sa
vo kalboje pareiškė, kad 
’’Pergamon Press" seniai 
palaiko glaudžius santykius 
su tarybinėmis organizaci - 
jomis, ir paroda sudominusi 
daugeli Įvairių mokslo ir 
technikos sričių specialistų. 
Tik žinoma parodoje nebuvo 
grafų, nurodančių kiek ir ko
kių išradimų bei gaminių pa
vogta ir nukopijuota iš atsi - 
likusių nekomunistinių kraš
tų ir kiek iš jų dar norisi 
"pasiskolinti".

PAGERINTOS BULVĖS
Žemdirbystės Instituto 

Vokės filialo specialistai iš
vedė dvi naujas pagerintas 
bulvių rūšis, pavadinę jas 
Aistės ir Nidos vardais. Jos 
neša gerą derlių ir yra at
sparios daugeliui ligų .

Šias rūšis išvedė žemės 
ūkio mokslų kandidatai Algi
mantas Bujauskas ir Uršulė 
Čepienė.

MUSU KALENDORIAI

IŠLEISTA CHORINĖ KOMP. 
JUOZO GRUODŽIO KŪRYBA

Paminėjus kompozitoriaus 
ir pedagogo Juozo Gruodžio 
gimimo šimtmeti praeitų 
metų pabaigoje, šiemet "Va
gos" Leidykla išleido 
daugiau kaip 40 originalių ir 
liaudies dainų chorams, pa
vadinus ’’Kūriniai chorui" 
/ sudarė muzikologas A . 
Ambrazas/. Tos dainos bu
vo sukurtos 1918-1947 m.lai
kotarpyje. Leidinyje pridė
ta dainų metrikos ir komen
tarai.

Be to, "Vaga"yra išleidusi 
visas 32 fugas fortepijonui 
1916-1920 m./paruošė jo bu
vęs mokinys komp. Vyt. Klo - 
va/,bei sonatą nr.2, kurią 
leidimui paruošė pianistas 
Kęstutis Grybauskas/.

J. Gruodžio , originalaus ir 
tvirto kompozitoriaus šimt
meti paminėjo R. Berlyne lei- 
žiamas "Sammler express".
• PLATELIUOSE, Žemaičių 
Festivalio metu vyko tradici
nė nuotraukų paroda 
"Žmogus ir Žemė". Paroda 
vyko po atviru dangum. Buvo 
apie 300 nuotraukų.
• Lietuvoje veikia apie 50 
durpių pramonės Įmonių. No
rima išgauti 2 ir 1/2 milijo
nų tonų drupių per sezoną . 
Šiemet esą 3 kartus padidė
jo durpių gamyba Š venčio- 
nių rajone ir pradėtas eks - 
ploatuoti durpynas Mažeikių 
rajone.

Ki°k Ivinskio kalendoriai pakėlė Lietuvos valstiečių 
kultūrą, mums šiandien sunku pasakyti, kaip sunku suskai
čiuoti žmon°s, kurie mokėsi skaityti iš Mažvydo katekiz
mo. Ž’noma, teisūs yra tie, kurie sako, kad literatūrą 
sudaro ne tas, kas parašyta, bet tas, kas perskaityta, ta
čiau tautos savo literatūros istoriją rašo nn pagal skaityto
jų , o pagal rašytojų skaičių ir jų kūrinių vertę. Į litera
tūros istoriją Laurynas Ivinskis pateko tik kaip kalendorių 
! eidėjas. Dabartiniu metu elementorių i r kalendorių au
torių mes neaukštiname, net negretiname jų su rašytojais 
Kita p reikia žiūrėti į praeiti, j baudžiavos laikus.
J. Jurginis (iš "Istorija ir poezija")

180'3 m. Bimbalų kaime, Užvenčio parapijoje, gimė 
švietėjas Laurynas Ivinskis (mirė 1881. VII. 17).

AR PASKAITAI , SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKŲ ?• JOSE RASI IR GROŽIO JR JUMORO IR IŠMINTIES!

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

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

523-9977

I AA CENTRINĖS ;
Montreal 273-7544
Ottawa
Toronto 489-3693
Hamilton 522-8392

JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS)

•985. VI. 27

ATEIK Į LIETUVIU 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LASALLE. QUE.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namu ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637
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v P.INDREIKA
Žvaigždžių Karas

Rašytojai, turi lakią vaizduotę, yra aprašę "Pasau
lių Karą" /pav. ,anglų rašytojas G.H.Wells ir kiti./. 
Žmonija yra pergyvenusi porą pasaulinių karų:I-ąjl 1914m 
ir II-ąjl 1939-1945 m. Tačiau 1 juos nebuvo įveltas nei mė
nulis, nei planetos ar kiti dangaus kūnai. Dabar spaudoje 
rašoma apie "Žvaigždžių Karą".

Tačiau, jeigu karas vyktų tarp žvaigždžių, tai būtų 
viso pasaulio pabaiga. Apie tokią užsimena ir šv.Raštas 
įsakmiai nurodant, kad paskutinis mūšis tarp gėrio ir pik 
to Ivyksiąs Palestinoje-A r mageddon vietovėje. Ji randa
si centrinėje Palestinoje, netoliese Nazareto miesto.Ar
mageddon yra pagarsėjusi karais ir paskutinysis buvo vy
kęs 1918 m. ,kada anglų kariuomenė,vadovaujama gen.Al- 
enby, sumušė tūriais ir užėmė visą Palestiną, sudaryda - 
ma sąlygas atsikurti Izraelio valstybei.

Būsimam Žvaigždžių Karui gal nereikės pasirinkti 
Armageddon vietovės: blogio žvaigždė yra iškilusi virš 
Maskvos. Ji buvo iškelta 1917 m. po'didžiosios revoliuci
jos ir komunistinio režimo įsigalėljimo. ..

Universe priškaitoma apie 200 bilijonų žvaigždžių , 
Kurių amžius sieKia 12 bilijonų metų. Toliausiai nusidrie
kusios žvaigždės nuo žmogaus akių yra už bilijonų švie - 
sos metų, o arčiausia yra saulė ir Proxima Centauri,ku
rios atstumą nuo žemės astronomai nurodo tik 4.3 švie - 
sos metų. Daugelio žvaigždžių temperatūra siekia 50,000 
laipsnių F, ,o kai kurių siekia 2.000 laipsnių C. ,ir dau - 
giau. Visos žvaigždės' išspinduliuoja dideli Karšti, radijo 
bangas ir X spindulius.

Jose vyksta atomų skaldymas,ir hidrogenas virsta 
helium. Šiame procese atsipalaiduoja neapsakomai dide
li energijos kiekiai, kurie mūsų žemelę paverstų dujų ka
muoliu. Žvaigždės universe nevienodai pasiskirsčiusios. 
Dauguma jų yra susimetusios j vadinamą Paukščių Tako 
žvaigždyną,yra nevienodo didumo; kaikurių diametras sie
kia 16 km. ,kitų gi net 1.392.000 km. Žvaigždės šviečia, 
nes jų viduje vyksta atomų skaldymo procesas ir mižiniš- 
ki kiekiai karščio ir visokios energijos patenka } erdvę. 
Žvaigždžių spalva priklauso nuo jos temperatūros: kuo di
desnė temperatūra, tuo šviesesnė žvaigždė. Mums, ste
bint naktyje dangaus skliautą atrodo, kad žvaigždės keliau
ja iš Vakarų į Rytus, nes mūsų žemė irgi juda ta krypti- 
mi.

Jau senokai astronomai ir kiti mokslininkai vargsta, 
norėdami sudaryti universo ar žvaigždyno žemėlapi,bet 
iki šiol dar jis nesudarytas. Tai daroma ne Žvaigždžių Ka
ro reikalams, bet kad pagelbėjus navigacijai, nes jūrinin
kai, plaukdami laivais per vandenynus, naudojasi dangaus 
skliauto sudarytu žemėlapiu, kad laivą nuvairavus l nori - 
mą uostą. Astronomai turi priemonių išmatuoti žvaigždes 
ir jų dydi, nustatyti jų vietą tarp kitų žvaigždžių, net jų 
temperatūrą ir šviesą. XX a. , pažengus mokslams,astro
nomai sugebėjo atidengti universo paslapčių, išaiškindami 
pulsarus, kvasarusfr kitus reiškinius. Žmonės žvaigždes 
yra labai pamėgę. Simboliškai jomis vadina ir žymius ak
torius, šproto pirmūnus ir kt.

Žvaigždžių Karui vargu ar bus panaudotos žvaigž-
dės, nes strateginiu požiūriu, yra daug kitų dangaus kū
nų, kuriuose daug patogiau įruošti Laserio spindulių ba - 
zes. Žvaigždžių Kare pagrindini vaidmenį ar ginklą turės 
suvaidinti Laserio spinduliai,kurie yra ne kas kitas,kaip 
tik sukoncentruotas šviesos spindulys. Šviesos spindulys, 
išėjęs iš savo šaltinio - saulės, elektros lemputės ir ki
tų šaltinių, labai išsisklaido įvairiomis kryptimis. Š viešą 
fizikai aptaria kaip elektromagnetinių bangų radiaciją. 
Š viesos banga susidaro iš įvairių spindulių ir jų spalvų . 
Jas galima matyti, kada šviesos spinduli išsklaidome l 
spektro sudėtines dalis. Senoviniais laikais žmonės gal
vojo, kad šviesa sklinda iš akių, ir jeigu kas užstodavo 
žmogui akis, nukreiptas j kokj nors daiktą, jis manydavo, 
kad šviesa atsimušusi l daiktą nebegalėdavo grįžti 1 akis, 
todėl jis jo ir nematydavo.

Visi žinome,kad saulė yra didžiausias šviesos šalti
nis. Šviesdama, išeikvoja milžiniškus kiekius energijos,

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos 'vedėjas : L. STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, P.Q. Tol.: 669—8834

KODĖL RŪKYMAS APSUNKINA ŠIRDIES VEIKIMĄ IMĄ
Dr.Neil Solomon, savo kolumnoje Montrealio "The 

Gazette" dienraštyje , rašo:
"Cigarečių rūkymas stimuliuoja širdį, sutraukdamas 

kraujo indus ir taip priversdamas širdį smarkiau plakti. 
Elektrokardiagramoje galima pastebėti iš to sukylančius 
širdies nereguliarumus.

Rūkymas taip pat palieka kraujuje anglies dvidegini 
/carbon monoxide/, kas sumažina širdį pasiekiančio de
guonies- oksigeno- kieki.

Be to, rūkymas prisideda prie kraujo krešulių susida 
rymo ir apsunkina jų ištirpinimą.’’

Tai yra jo atsakymas 1 paklausimą vieno paciento , 
kuris netikėjo, kad rūkymas gali kenkti širdžiai. Ž .

išmesdama taip vadinamus fotonus. Iki 1950 m. moksli
ninkai nevienodai aiškino, kas tai yra šviesa,bet pavyko iš
analizuoti šviesos spinduli ir nustatyti, kad jis susideda iš 
ištiso pluošto siaurų spindulių ir šviečiančių fotono da
lelyčių. Spinduli pavyko išskirstyti j jo sudėtines dalis, 
net atskirti tuos pluoštus, kurie sudaro spektro spalvas. 
Sustiprinus apvalytą nuo kitų spindulių tą šviesos pluoštą, 
buvo gautas Lazerio spindulys. Jis skiriasi nūo kitų spin
dulių tuo, kad jis keliauja tiesiąja linija. Laserio spindulių 
tyrinėjime labai daug pasidarbavo du JAV mokslininkai: 
Arthur L.Schawlow ir C.H. Townes. Jau 1960 m. JAV 
įrengė specialią aparatūrą Lazerio spindulių tolimesniems 
bandymams, , - « A

196 9 m.A polio II astronautai nugabeno ant mėnulio re
flektorių, kuriuo pasinaudodami mokslininkai tiksliai nu
statė mėnulio nuotoli nuo žemės- 406.699 km. Mėnulis 
yra artimiausias žemės kaimynas iš dangaus kūnų, kuris 
naktį reflektuodamas saulės spindulius,apšviečia savo kai
mynę- žemelę. Astronautai,skrisdami 1 mėnuli kelionėje 
išbuvo net tris paras, tiek pat laiko sugaišo ir grįžimui. 
Saulėtoje jo pusėje temperatūra pasiekia iki 127 laipsnių 
C šilumos. Mėnulis,kaip žemės satelitas, užima penktą 
vietą tarp kitų planetų satelitų.

Lazerio spindulių charakteringos ypatybės jau pla
čiai panaudojamos komunikacijos srityje,pramonėje,me
dicinoje ir kariškose operacijose; pav.,paleidus Lazerio 
spinduli l priešo lėktuvą ar laivą, galima labai tiksliai nu- 
statyti jų atstumus, ir kt. Sukoncentravus ir suspaudus 
Lazerio spinduli 1 25.OOO-ąsias milimetro juosteles,ga
lima pasiekti 5538 C temperatūros. Tokia temperatūra iš
tirpina ir kiečiausią metalą ir deimante pradegina skylutę. 
Tokios aukštos temperatūros Lazeri pataikius 1 atskren- 
dančią priešo raketą, ji tuojau susprogtų.

Todėl visos kalbos apie Žvaigždžių Karą daugumoje 
ir sukasi apie Lazerio spindulius ir kaip juos panaudoti . 
Turint pinigų, visokios problemos nesunkiai išsprendžia
mos. JAV Krašto A psaugos Departamentas nesigaili pi
nigų įvairiems bandymams, kuriems suteiktas vardas 
"Talon Gold". Šių ir kitų bandymų pasekmėje mokslinin
kams kilo mintis panaudoti ir X spindulius kartu su La
zeriu. / X elektromagnetinius spindulius atrado 1895 
m. vokiečių mokslininkas W. K.Roentgen’as./. X spin-
dūlių kilmė yra tampriai surišta su elektromagnetine ra
diacija, kurios spinduliai keliauja tiesomis linijomis. S var 
biausia jų savybė, kad jie įsiskverbia l kiečiausias me - 
džiagas. Greitu laiku jie buvo pritaikyti medicinoje ir 
kituose moksliniuose tyrinėjimuose. Ilgesni laiką jais a- 
takuojant betkokias medžiagas, jie suardo juose atominę 
tvarką. Jeigu žmogus gauna jų didesni kieki, jie pakenkia 
jo sveikatai. JAV mokslininkas W.D.Coolidge X spin
dulius pritaikė pramonėje ir net archeologiniams kasinė
jimams, kuriais nustatoma net surastų daiktų amžius.

Lawrence- Livermore National laboratorijos Kalifor
nijoje mokslininkams pavyko X spindulius l kitą medžia
gą ir Lazerio spinduliais juos priderinti atominei bombai. 
Tolau būdu buvo surastas ginklas Žvaigždžių Karui. Prie 
šio ginklo ištobulinimo ir jo pritaikymo vartojimui dar 
reikės daug padirbėti. Mokslininkai tačiau mano, kad tai 

' nesudarys neišsprendžiamų problemų. Neseniai Nevados 
dykumoje buvo atlikti pirmieji bandymai paleisti spinduli 
l taikini, ir gavosi labai geri rezultatai. Tolimensiems 
bandymams Pentagonas yra paskyręs 26 bilijonus dolerių. 
Reikia tikėtis, tačiau,kad Žvaigždžių Karo dar greitai ne
sulauksime.

/Mokslininkų aistra- surasti įranki- suprantama. Bet, 
jeigu jis tarnauja vien tik priešo sunaikinimui ir pareika
lauja fantastines sumas, ar nebūtų geriau sukti galvą, kaip 
tokią fantastinę sumą panaudoti,kad išvengus karų? Red./
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ont. •TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

RŪPESTIS JAUNIMO FIZINIU LAVINIMU

AKTYVAI -VIRS 27 MILIJONU DOLERIU

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10-3 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeStadieniai s 
Sekmadieniais

DUODA PASKOLAS:

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

Asmenines nuo
MortgiČius nuo .. 10

... 11/2%
%- 1 l/?%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmai). 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodam*' asm. paskolas iki $50,000 ir mortg.čius ik: 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame norią gyvybes pago1 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(travelers cheques). Neimame mokesčio užJCrasytus čekius 
bei ^mokamas Įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
LIETUVIU NAMU IR 
“ATŽALYNO" GEGUŽINE

LIEPOS 21 d. , sekma
dienį, 12 vai. vyks LIE
TUVIŲ NAMŲ rengiama ge
gužinė. Jauniems ir senjo - 
rams pritaikytos programos, 
užkandžiai, vaisvandeniai , 
ledai. Autobusas išvyksta 
nuo Toronto Lietuvių Namų 
12:30 vai. p. p.

Gegužinė vyks Clairville 
Conservation Area parke , 
Green Acres rajone. Į parką 
galima Įvažiuoti 3. km. Į va
karus nuo greitkelių 7 ir 50 
sankryžos.

Maloniai kviečiami visi.

LIETUVIU NAMUOSE
o Į Tėvo Dieną buvo atvykę 
105 tėvai. LN Moterų Būre
lio narės kiekvienam prisegė 
po gvazdiką ir pavaišino su 
taurele ir pasveikino tėvus.

• LIETUVIU NA MA MS reikia V
tarnautojų- darbininkų fizi
niam darbui. Kreiptis Į LN 
raštinę darbo valandomis.

9HS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

ATEIK Į LIETUVIŲ A. Ą. f Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skarsai gatvas nuo pensininku rūm^, 16 10 Bloor St Vfest, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. yakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

MOKA UŽ:

90 dienu, term, indelius .. 8% % 
180—185 d. term, ind........ 8/%
Ferm. ind. 1 metų........... 8% %
Term. ind. 2 metų............ 9 %
Term. ind. 3 metų ......... ' 9/z %
-4 * O 07
PensHų s—.................  -
Spec. taup. s-to,............. 2
Taupomąją s-tq............. 7
Depozifų-čekių s-tq... 6 °

• EKUMENINĖS PAMALDOS 
vyko BIRŽELIO 13 d. angli
konų S v. Pauliaus bažny
čioje, minint BIRŽELIO TRĖ
MIMUS.

Minėjimą rengė Kanados 
Baltiečių Federacija.

A TOS TOGA UJA VASARĄ
Lietuvių Kooperatyvas 

PARAMA praneša, kad raš
tinė bus uždaryta šeštadie- 
niais nuo BIRŽELIO 29d. iki 
RUGSĖJO 7 d.

• ŠEŠTADIENINĖ MAIRONIO
MOKYKLA Toronto
m o Vadybos pareigūnų meti
niame susirinkime atliko cho-tinė 
ro programą.Apsirengę tau
tiniais drabužiais atliko lie
tuviškų dainų pynę, kartu su 
mušamaisiais instrumentais.
MAIRONIO MOKYKLOS Cho
ras, kuriam vadovauja muz. 
Dalia Viskontienė ir 
Rasa Mickevičienė, 
buvo pakviestas kaip pavyz
dingas vienetas iš "Heritage 
Language" mokyklų ir už sa
vo programą susilaukė daug 
pagyrimų.

Be mūsų Mokyklos dalyva
vo ir portugalų tautinių šo - 
kių grupė.

šiuo raštu taip atvirai ir 
nuoširdžiai norime su Jūsų 
Ekscelencija pasidalinti
mums rūpimais klausimais 
ir reikalais ir paprašyti 
pritarimo bei paramos.

Dabartinis išeivijos spor
tinis judėjimas remiasi ŠAfj 
FASS - Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjunga ir ALFAS 
- Australijos Lietuvių Fizi-

• Š. m. biržpl/o 2 d. Toron 
te 'ankėsi J. E. vyskupas 
Antanas Baltakį s, OFM 
Kadangi Jo Eksc“1 “nei ja yra 
k“lio' ka m“tų dirbęs Prisi- 
kė’imo parapijoj“ su "Auš
ros" sporto klubo lietuviš
kuoju jaunimu ir^ Sporto Są
jungos Centro Va'dyba šiuo 
m°tu randasi Toronte, todė' 
centro valdyba rado tinkama 
proga kreiptis raštu j Jo 
Ekscelenciją ir pas dalinti 
bendrais rūpimais lietuviš
kos kultūros ir sporto klausi 
mals Rašto įteikime daly
vavo sekantys CV nar’ai:Pr. 
Berneckas, pirrrj. , M Lek- 
nickas, J. Nešukaitis, R 
Mieč’us ir St. Dargis.

St. Darg:s, ŠALFASS-gos 
cv s“kr.

’935 m. g“gužės 29 d. 
Jo Ekscol“neijai vyskupui 
Pau';ui Antanu1 Baltakiui, 
OFM, li°tuviams katalikams 
i šelvi joje :

Jūsų Ekscelencija, ryš
kiausias tautos dvasios kūri
nys yra gimtoji kalba, jun
gianti mus visus išeivijoje ir 
pavergtoje tėvynėj“, nes per 
ją atskleidžiame savo tautos 
papročius, tradicijas, litera
tūrą ir visas lietuviškosios 
kultūros sukurtas vertybes

Taip pat fizinis auklėjimas 
ir lavinimas padeda priau - 
gančiųjų kartų stiprėjimui bei 
reikšmingesn’am vitališku
mui pasireikšti. Išeivijai ir 
jos naujų šeimos narių kartai, 
gyv“nančia: Įvairiuose lais
vojo pasaulio kraštuose ten
ka priimti bendrą sporto 
veiklos programa, kuri č a 
ka:p ir daugumoj“ kitų tautų 
tarpe, dėl apkrautos moksli
nių da'ykų eigos, nėra pa
kankama. P’ačiai naudojamas 
užmokyk'inis fiz’nis lavini
mas ir varžybinė da'is, kaip 
pav. JAV "jun’or Olympics" , 
"physical activity", "physi- 
cal fitness" ir įvair’os r“k- 
reacinės atsigaivinimo prie
monės sveikatingumui kelti 
ir ugdyti, yra labai paplitu
sios.

Šventasis Tėvas Paulius II
visada pabrėžia sportinio ak- fiziškai. Tačiau didžiai ap- 
tyvumo naudą pasaulio tautų gailėtinas faktas, kad tarp 
jaunimui, nes jis savo gyve --daugelio lietuviškoje inteli- 
nime asmeniškai tai patyrė. 
Garbingos atminties a. a. 
kardinolas Samore, kuris 
mūsų Lietuvai buvo labai pa
lankus, net tarptautinėje 
olimpinėje Atėnų akademi
joj“ - JDA, skaitė paskaitą 
rinktiesiems olimpinio judė
jimo jaunuoliams. Ir Jūsų 
Ekscelencijai sportinė pa
tirtis ir darbuotė nėra sve
tima. Faktinai ir Jūsų Eks
celencijai yra t“kę atsto
vauti Šiaurės Amerikos Lie- 

Švieti-tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungą, kurios bū.s- 

šiuo metu randasi To
ronte, ir kurios darbą nori
me tęsti ir palaikyti. Aukš
čiau paminėti faktai mus 
džiugina ir drąsina, ir todėl

Birutė Grigaitytė-Spudienė
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas St. West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

nio Auklėjimo Sąjunga, veik
la, kuri per pastaruosius 35 
metus labai mažai paūgėjo 
narių skaičiumi ir bendru 
varžybiniu atsiekimu.

Visuomeninių organizacijų 
indėlis j sportinės veiklos 
aruodą yra per mažas. Vi
suotinė pažiūra ir spaudos 
nusistatymas fizinio lavinimo 
atžvilgiu yra apgailėtinoje 
padėtyje, nes šią sritį laiko 
nereikšminga, kai tuo tarpu 
visi mokiniai surišti su as
mens pilnutiniu auklėjimu, 
aiškiai jrodo fizinio auklėji
mo ir lavinimo būtinumą.

Šių faktų akivaizdoje mes 
kreipiamės į Jūsų Ekscelen
ciją prašydami, kad savo 
ganytojiškuose laiškuose 
dvasiškiams, parapijų k’e - 
bonams ir visiems tikintie
siems pažymėtute ir išeivi
jos sportinio suaktyvinimo 
svarbą,nes tai tarnauja dva
sinėms ir fizinėms jėgoms 
brandinti. Per pamokslus, 
susirinkimuose, ypač jau - 
nuomonės įvairiuose telki - 
niiiose, ši mintis ir paskata 
tikrai taps realiu įrodymu 
našesnių darbų, kurie mus 
suartina, stiprina ir tautos 
siekiams suteikia gyvybingą 
paramą.

Buvęs JAV prezidentas 
J. F. Kennedy apie fizinį tin
kamumą taip yra pasakęs 

— "Jei mūsų kūnai suglebę 
ir neveiklūs, jei mes neska
tiname fizinio išsivystymo 
ir šaunumo, tuo pačiu mes 
silpniname savo sugebėjimą 
galvoti, dirbti ir panaudoti 
visus įgudimus, gyvybiniai 
būtinus, Amerikos augimui 
ir plėtrai".

Lietuvių tautos filososfas 
ir ideologas St. Šalkauskis 
savo raštuos“ yra pasklei
dęs eilę prasmingų, pranašin
gų idėjų ir minčių, jų tarpe 
liečiančių ir fizinį lavinimą. 
Jo patiektos gairės tautos 
dvasinei bei fizinei egzisten
cijai stiprinti ir plėtoti buvo 
didelis ramstis, kai per pa
staruosius keturis dešimt
mečius lietuvių tauta buvo 
naikinama ir dvasiškai ir 

gentijoje ir visuomenėje pri
gijusių siūlymui ir sumany- 
mų.fizinio auklėjimo filoso
fija lietuvių tautoje nebesu- 
skubo prigyti ir subręsti. Ir 
tai yra didžiulis nuostolis-

Jūsų Ekscelencijos gany- 
tojinis darbas išeivijos lie
tuvių katalikų tarpe mus di
džiai džiugina ir drąsina.

Su tikra lietuviška pagarba: 
ŠIAURĖS AMERIKOS LIE
TUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO 
IR SPORTO SĄJUNGA, .

Pr. Berneckas, cv pirm.
St. Dargis, cv sekretorius.

TARYBOS SUSIRINKIMAS
Š . m. birželio 11 d. Lietu - 

vių Namuose Įvyko KLB To
ronto A pylinkės Tarybos su
sirinkimas, kuriame dalyva
vo 19 Tarybos narių, 8 orga
nizacijų atstovai, Valdybos 
nariai ir apie 20 svečių. Su
sirinkimui pirmininkavo 
KLB Krašto Valdybos pirm, 
adv. A. Pacevičius ir sekre
toriavo p. Yčienė. Valdybos 
vicepirmininkui perskaičius 
Tarybos Įvykusio susirinki
mo 1984. ZI. 3. protokolą,

Įstaigos Tel : 535-2500 
Namu Tel.: 445-9469

PRANEŠIMAS
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

s.m. birželio mėn. 7 d. , 6 vai. vakare, mirė mano brolis 
LEONAS, sulaukės 77 m. amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Kybartuose, Vilkaviškio apskr., Kanadoje išgyvenęs 

36 metus.
Liūdi žmona Jieva, brolis Vladas, dukros Danguolė, 

Rima, ir Aldona, žmonos seserys : Magdutė, Marcelė ir 
anūkai. Brolis VLADAS

P embroke , Ont.

• "NL" skaitytojų maloniai prašome atsiskaityti už šio 
savaitraščio prenumeratą prieš pradedant atostogas. Lie
pos mėnesį "NL" administracija veiks,ir laiškus bei če - 
kius galima siųsti ir toliau. Dėkojame’. "NL"

/CANADA DAY PROGA sol. Gina CAPKAUSKIENĖ dainuos 
SPECIALIAME KONCERTE SU ORKESTRU Morgan Par
ke, 8 vai. v. ,pirmadienį,LIEPOS 1 d. Įėjimas 1 ai s va s.

Koncertą remia federalinė vyriausybė. Parkas randasi 
St.Catharines East,kelio gatvės už Pie IX ,Montrealyje/.

REMKIME SAVO TAUTA
MES, PASAULIO JAUNIMAS, bandome surinkti 

MILIJONĄ. PARAŠŲ,kurie padėtų išlaisvinti kun. SVA
RINSKĄ ir kun. TA MKEVIČIŲ. Tuos parašus siusime Į 
Maskvą įrodyti sovietams, kad jaunimas žino, jog šie ku - 
nigai buvo neteisingai nuteisti.

MES SKATINAME JAUNIMĄ PRISIDĖTI PRIE ŠIO 
DARBO. Įsigyti peticijas ir daugiau informacijos bei pa
tarimų, kaip vykdyti parašų rinkimą, kreipkitės į

Lietuvos Laisvinimo Lygą,
Box 1

7101 West 80-th St.
LOS ANGELES, CA 90045
USA

kuris patvirtintas be pasta
bų, vyko pareigūnų praneši
mai.

KLB Toronto Apylinkės 
Tarybos rinkimų komisijos 
pirmininkas V.Taseckas pa
darė trumpą pranešimą apie 
naujos Tarybos rinkimus .Jis 
paaiškino, kad komisija gavo 
tik 25 kandidatų raštiškus 
sutikimus ir juos paskelbė 
išrinktais be jokių balsavi
mų, nes iki nustatytos datos 
kovo 24 d. nebuvo gau
ta daugiau pareiškimų.

Toronto Apylinkės Valdy
bos pirm.A .Vaičiūnas pra
nešė, kad šiais metais buvo 
suruoštas Vasario 16-tosios 
minėjimas ir "Vilniaus"Ka- 
ralaitės rinkimų balius.Šiuo 
metu vyksta pasiruošimai 
dalyvauti Toronto Tautybių 
Karavane birželio 21-29 d . 
d. ir Kanados Lietuvių Die
noms, rengiamoms spalio 
11-13 d. d.

Karavano metu veikia"Vil
niaus" Pavilijona s Prisikėli - 
mo Parapijos salėse,kurio 
parengimui vadovauja R. 
Budnikas.

Apie Lietuvių Dienų ren
ginius pirmininkas pateikė 
labai mažai informacijų. Pa
minėjo, kad susipažinimo 
vakaras rengiamas Lietuvių 
Namuose, vyks sporto var
žybos ir bus išleistas met
raštis 1OO psl. , kurio turinį 
sudarys Bendruomenės apy
linkių ir organizacijų veik - 
los aprašymai. Metraščio 
bus atspausdinta 1OOO egz. , 
ir kainuos $ 7500. Pagrin
dinis koncertas vyks A napi- 
lio salėje. Dar nesudarytos 
renginių pilnos komisijos ir 
iš pranešimo neišryškėjo ko
kio pobūdžio Lietuvių Dienos 
yra rengiamos. Pirmininkas 
nusiskundė, kad trūksta tal
kininkų ir kvietė Tarybos 
narius prisidėti prie "Vil- 
niaus"Pavilijono ir Lietuvių 
Dienų renginių savanoriška 
talka. Pirmininko pranešimą 
papildė iždJR.Budnikas,su
pažindinęs dalyvius su kasos 
pajamomis ir išlaidomis ir 
konstatavęs, kad kasoje yra 
apie $6.000.

Pasigesta Valdybos pade
damųjų komisijų/informaci- 
jų, spaudos, lėšų telkimo, 
kultūros/ pranešimų, kurios 
anksčiau buvo labai aktyvios 
ir padėdavo Valdybai.

Po pareigūnų pranešimų 
vyko gyvos diskusijos dėl 

Tarybos rinkimų tvarkos ir 
Lietuvių Dienų šventės.

Pagal KLB Toronto Apy
linkės Tarybos patvirtintas 
1984 m. lapkričio 13 d. tai
sykles, Toronto bendruome
nės narių susirinkimo funk
cijas vykdo Taryba, kurią 
sudaro bendruomenės narių 
išrinkti 25 atstovai, apylin
kėje veikiančių organizacijų 
pirmininkai, Valdybos ir re
vizijos komisijos nariai. Ta
rybos rinkimų komisijai bu - 
vo padaryta priekaištų, kad 
vykdant rinkimus buvo igno
ruojami aukščiau minėti 
nuostatai, sudarytas tik 25 
kandidatų sąrašas ir jie pa
skelbti išrinktais Tarybos 
nariais.

Rinkiminė Komisija, kuri 
atlieka tik technišką rinki
mų darbą, pagal patvirtintas 
Tarybos taisykles, privalėjo 
pravesti rinkimus, kad Tary
bos nariai gautų tiesioginį į- 
galiojlmą iš bendruomenės 
narių jvįos atstovauti. Ne vyk
dant rinkimų, buvo nutrauk - 
tas ryšys su jos nariais, ku
rių apie 600 anksčiau daly
vaudavo balsavimuose. Buvo 
pasiūlyta, kad ta pati rinki - 
mų komisija vykdytų Tary
bos rinkimus šių metų rude
nį, bet daugelis kandidatų Į 
Tarybą balsavo prieš šį pa
siūlymą.

Diskutuojant Lietuvių Die
nų renginius,buvo pasiūlyta 
Valdybai sekmadienio iškil - 
mingas pamaldas suruošti 
visiems lietuviams katali
kams vienoje šventovėje , o 
ne atskirose katalikų para
pijose. Šventės metu išgar
sinti Lietuvos 40 ir 45 me
tų okupacijų sukak
ti s. Š ia proga, vietoje pla - 
nuojamo literatūros vakaro 
būtų naudingesnis politinio 
pobūdžio seminaras ar sim
poziumas, kuriame dalyvau
ti} vietos kanadiečiai politi
kai ir surengtos efektingos 
demonstracijos, išryškinant 
okupaciją.

Rengdami savo šventes , 
neužsidarykime savųjų tarpe, 
bet veržkimės su savo tei - 
sėtais reikalavimais ir kul
tūriniais lietuviškais lobiais 
į viešumą, į kanadiečių vi
suomenės gyvenimą, kad jie 
pažintų mus kaip aukštos 
kultūros tautos atstovus, ku
rie čia atvyko ne duonos jle&- 
koti.bet tęsti kovą dėl Lie - 
tuvos laisvės. J. Varčius
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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arkliais traukiami vežimai, 
antikiniai automobiliai, pra
eities ir modernūs lėktuvai, 
gaisrininkų mašinos bei ū- 
kiški Įrankiai. Šalia to,ga
na daug mokslo ir techniš
kos srities įvairių renginių. 
Taip pat yra astronomijos 
sekcija ir veikianti meteo
rologinė stotis ir šalia mi
nėtų dalykų, daug mažės - 
nės apimties eksponatų.

montreal

Hamilton
IŠVYKA SOSTINĖM

Z. Pulionauskas
Jau kelintus metus iš ei

lės Hamiltono Senjorų Klu
bo nariai daro ekskursines 
išvykas vasarą ir kitu laiku, 
jei tai daryti leidžia palan
kus oras ar surandama Įdo
mesnė lankymui vieta. Iki 
dabar kelionės užtrukdavo 
tik kelias valandas, ar tik 
vieną dieną.

Š{ kartą išvyka buvo dvie
jų dienų su nakvyne už nuo
savų namų. Gegužės 23 d . 
5 vai. rytą,47-nios senjorų 
’’dūšelės" sulipo autobusą n, 
o šoferiui paspaudus gazo 
pedall, mašina pajudėjo pir
myn, Ottawos miesto link . 
Tai buvo pirmoji išvyka Ka
nados sostinėn. Išgyvenus 
šiame krašte apie 40 metų, 
laikas jau buvo pilnai pri
brendęs aplankyti antrosios 
tėvynės sostinę, kurios var
das girdimas gyventojų lū
pose, spaudoje ar TV prog
ramose.

Bevažiuojant girdėjosi 
kalbos, kad autobuse teks iš
tupėti mažiausiai šešias va
landas iki pasieksime tikslą , 
jei bus kantrybės važiuoti be 
sustojimo ir padaryti apie 
400 km. kelio. Kiek pa va
žiavus, dalis keliautojų nusi
leido sapnų karalijon, kita 
dalis- pusbalsiai šnekučiavo 
ir dar kita- primerkę akis 
sekė gyvai besikeičiančius 
pakelės vaizdus. Tačiau,kad 
ir pirmą kartą matomi vaiz
dai, ypatingų Įspūdžių nepa
liko.

Pasiekus Kingston© mies
to apylinkes, vistik buvo su
stota pakelėje esančiame 
MacDonald restorane trum
pam atsikvėpimui keliauto-

radomės
A utobuso

Po to skubėjome Parla
mento Rūmų apžiūrai. Va
žiuojant autobusu miesto 
gatvėmis, J. V.Danys nuro
dydavo mums istorinės ver
tės karališkuosius ar šių 
dienų rūmus, pastatus,ku
riuose anksčiau gyveno Ka
nados ar karalienės aukšti 
pareigūnai ir jos valdytojai .

Parlamento Rūmuose ga
lėjome apžiūrėti tik Sena
torių posėdžių salę,nes Par
lamento nariai tuo metu po
sėdžiavo savo salėje. Gal tai 
ir nelabai svarbu, nes tarp 
Parlamento narių ir Senato
rių salių skirtumo veik nė - 
ra: abi salės puošnios ir 
gražiai apstatytos mūsų, mo
kesčių mokėtojų, pinigais.

Plačiu koridoriumi einant 
1 Senatorių salę, jo sienose 
kabojo nemažai Įrėmintų 
portretų,kurių užrašai rodė, 
kad tai buvę praeitame šimt
metyje ir šiame, senato pir
mininkai.

Toliau mus vedė aprodyti 
Parlamento Bibliotekos ta 
pati paslaugi, jauna tarnau
toja. Atidarius Bibliotekos 
duris, tuojau į akis krinta 
karalienės Viktorijos balta 
stovyla, kokių 12 pėdų aukš
čio. Didokas Bibliotekos 
kambarys suskirstytas į- 
vairaus dydžio skyreliais, 
kurių lentynose sukrautos 
spalvingos knygos,© virš jų

BAIGĖ MC GILL UNIVERSITETĄ:
• ASTA KLIČIŪTĖ-STAŠ - 
KEVIČIENĖ gavo Bakalau
ro laipsni iš Civilinės Inži- 
nerijos/Civil Engineering/. 
Ta proga ji taip pat buvo pa
gerbta žymeniu”British As - 
sociation Medal for great 
distinction”.

Ji laimėjo ir Alumni So
ciety prizą ir yra ’'Univer
sity Scholar/.

Šalia tų visų atsiekimų 
ji dalyvauja skautų veikloje .

• IRENA ADAMONYTĖ, Juli
jos ir Petro Adamonių dukra 
baigė Bakalauro laipsniu 
Tiksliuosius Mokslus
/Science/, o dar po metų 
gaus H-ąjį Bakalauro laipsni 
iš architektūros.

• JONAS VALIULIS gavo

• AUŠROS VARTŲ Parapi
jos Choras Ir Vyrų Oktetas 
savo giesmių ir dainų sezo
ną baigia A V Parapijos salė
je banketu ir tuo pačiu savo 
chorvedžio muz.A,. S tanke - 
vičiąus ir jo žmonos Gailos 
sutiktuvėmis.

Po užtarnautų atostogų 
pradės repetuoti Kanados 
Lietuvių Dienij programą . 
Lietuvių Dienos šiemet vyks 
TORONTE, spalio 11-13 d. d.

JONINĖS MONTREALYJE
Montrealio lietuviai iškil

mingai švenčia Š v. Jono die
ną jau nuo 1955 m. ,kai at
vykus iš Čikagos jaunam ku
nigui Jonui Kubiliui S J va - 
dovaujant, buvo pastatyta 
Aušros Vartų lietuvių baž
nyčia su koncertams sale.

Po dviejų metų buvo nau
jas klebonas Borevičius,irgi 
Jonas, o vėliau kun .Jonas 
Kubilius iki šiol yra mūsų

Bakalauro laipsni,baigęs che-ilgametis klebonas.Ir gal to- 
minės inžinerijos studijas 
/Chemical engineering/.

Visi šie paminėtieji, šalia 
nelengvų studijų,rado ir ran
da laiko gyvai dalyvauti 
lietuviškoje veikloje.

Džiaugiamės jais ir svei
kiname.

ir

• "Echo-Vedettes"birželio 8- 
14 d. numeryje buvo skirtas 
Aleksandro ir Gailos Stan
kevičių vestuvių aprašymui 
ir nuotraukoms visas pusla
pis.

jams ir poilsiui šoferiui. Po 
pusvalandžio kelionė buvo 
tęsiama toliau, kurios buvo 
likę antroji jos pusė- apie 
200 kilometrų.

Kiek pailsėjus ir matant 
pro langus gražų rytą, nuo
taika pasitaisė,turint vilties, 
kad ir Ottawoje turėsime 
gražų orą viešnagės metu.

Pagaliau jau 
miesto ribose,
greičiui sumažėjus, keliau
tojų akys žvelgė į miesto 
gatves. Bent pradžioje,kad 
ir krašto sostinėje, nieko 
nuostabaus nesimatė. Įva
žiuojant giliau į miesto sritį, specialios elektros šviesos 

lemputės. Bibliotekos puoš
menos yra Italų-Gotikos sti
liaus dar nuo 1876 metų.Da
bar biblioteką aptarnauja23O 
tarnautojų. Jtj tarpe yra ad
vokatų, ekonomistų, politinių, 
socialinių mokslų specialis
tų ir kitokių pareigūnų. Bi - 
bliotekos pradžia laikoma 
1791 m. , kada Kanada buvo 
padalinta į dvi provincijas. 
Vėliau, jai susijungus 1 vie
ną sudėtį 1841 m. Biblioteka 
taip pat buvo sujungta į vie
ną.

1841 m. grupė nepatenkintų
lojalistų buvo padegę Parla- Katedroje vyko ekumeninės 
mento rūmus.To gaisro pa
sėkoje iš 12.000 knygų buvo 
belikę tik 200. Biblioteką 
atstatė tik 1851 m.

Po Bibliotekos 
aplankėme kitą 
"National Museum
Įėjus 1 pirmąjį jo kambarį, 
tuojau krinta Į akis žmogaus 
skeletonas, kuris simboli
zuoja kiekvieno žmogaus 
mirtĮ. /bus daugiau/

pradėjo matytis gražesni 
privatūs namai ir naujo sti
liaus pastatai. Na, ir dar už 
keliolikos minučių, autobu
sas sustojo prie aukšto ir 
naujo stiliaus namo. Tai bu
vo mums skirtas viešbutis , 
vardu Chimo Inn.

Mano laikrodis rodė pu
siau dvyliktą valandą. Suėję 
vestibiulin, laukėme kamba
rių paskirstymo ir jiems 
raktų. Taip pat tuoj sužino
jome, kad čia yra mūsų lau
kiantis J.V.D a n y s, kuris 
kuris mums vadovaus ir pa
dės susipažinti su Ottawos 
miestu. Iš jo sužinojome,kad 
jau 1 vai. turime būti viena
me iš muziejų. Skirtuose 
kambariuose kiek susitvar - 
kę,jau po keliolikos munučių 
rinkomės autobusą n. Po la
bai trumpos kelionės jau 
buvome prie muziejaus durų 
ir skubėjome lipti iš autobu
so. Rūmų užrašas sakė:"Na- 
tional Museum of Science 
and Technology". Jame dau
giausiai rodoma Kanados is
torija moksle ir technikos 
srityse ir pažanga dabartyje. 
Istoriniais eksponatais pa
rodomi gariniai lokomoty
vai, geležinkelių vagonai,

PAMINĖTI BIRŽELIO TRĖMIMAI
Tradiciniai paminėti Bir

želio Trėmimai,© kartu ir po 
to Ivykusieji. Minėjimą ren - 
gė Montrealio Baltų Federa
cija birželio 13 d.

Dominion Aikštėje išsiri
kiavo vengrų, estų, latvių , 
lietuvių,L.K. Mindaugo Šau
lių Kuopos vėliavos ir lenkų 
vėliavos su "Solidarnosč” 
šūkiu.

Ant paminklo bendrą vai
niką padėjo Montrealio Apy
linkės Valdybos p-kas Arū
nas S t a š k e v i č i u s 
kartu su estų atstovu.

Kalbėjo parlamentaras 
Gerry Weiner /Dollard des 
Ormeau>/, atstovas etni
nėms grupėms. Kalbėjo 
vengrų ir ukrainiečių atsto
vai.

Mary Queen of the World

apžiūros 
muziejų- 
of Man”.

apeigos. Labai gražiai atliko 
koncertinę dal} Montrealio 
A V Parapijos Choras, vad. M. 
R och. Taip pat grojo lat
vių solistas ir giedojo es - 
tų choras. Lietuviams apei
gose atstovavo kun.J.Ara- 
nauskas ir kun. St. Š ileika . 
Sugiedoti estų,latvių, lietu
vių ir Kanados himnai.

A peigose ir minėjime da - 
lyvavo didelis būrys.

n D C C U IT D INSURANCE &U BĮ Ei V II b R REAL ESTATE BROKERS

F41YJK14
į SPECIALYBĖS

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ“ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE
• zomSas
495-90© AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766*2667
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233-3334 - s 231-2661 - 231-6226
383U B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DRE^ERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v. v. , iaktadianici s 9 v.r. — 12 v.p.p.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

dėl,kad parapijiečių pas mus 
irgi labai daug Jonų, Joninės 
iškilmingai švenčiamos kas
met.

Štai ir šiemet,L. K. Min
daugo Š aulių Kuopa /kas gi 
kitas, jei ne šauliai/ 23 bir
želio, sekmadieni po pamal
dų,Aušros Vartų salėje su
ruošė Jonines.

Koncertui buvo pakvies - 
’ tas iš Toronto dainos ir mu
zikos vienetas SUTARTINĖ.

Salė buvo pilnutėlė ne tik 
montrealiečių,bet ir atvyku
sių tolimų svečių net iš A - 
merikos ir kitų Kanados 
miestų. Visos kėdės prie 
stalų sustatytos, buvo užim
tos.

Lygiai 12 vai. ,kaip ir bu
vo skelbta, L. K. Mindaugo 
Šaulių Kuopos pirmininkas 
Augustinas M y 1 ė pasveiki
no svečius ir paskaitė svei
kinimus Jonams ir kartu 
Petrams ir Povilams, sėdė
jusiems prie garbės stalo. Jų 
tarpe buvo ir klierikas Povi
las Mališka,atvykęs atosto
gų iš Romos savo gimtąjan 
Montrealin pas tėvą daktarą 
Joną Mališką ir broli Danie
lių.

Visos organizacijos,kiek 
tik jų yra Montrealyje,svei
kino varduvininkus, o mes 
visi sugiedojome jiems Il
giausių Metų.

. Pakviestos scenon vieš - 
nios,"Sutartinės"4 daininin
kės: dvi seserys Gurklytės - 
Zina ir Dana, akordeonistė 
Danutė Pargauskaitė ir an
samblio vadovė irgi akorde
onistė Nijolė B e n o t ie nė .

A nksčiau sužinojome, kad 
ji tik prieš pusantrų metų 
atvykusi iš ok. Lietuvos To- 
rontan pas savo vyrą.Lietu
voje ji mokėsi konservatori
joje fortepijono, dirigavimo 
ir akordeono, kur} valdo

meistriškai akomponuodaroa 
ir pati dainuodama kartu su 
trimis dainininkėmis.

Vadovė muzikos mokėsi 
ok. Lietuvoje, ir taip neseniai 
atvykusi į šiuos kraštus, tad 
netenka stebėtis, kad jos dai
nuojamas repertuaras visas 
Lietuvos kompozitorių kūri
nių, bei liaudies dainų, ten 
dabar dainuojamų.

Išklausėme daugiau kaip 
20 dainų.Gerai, kad jos visos 
dainos be propagandos prie - 
maišų, ir kaikurios net nu
skambėjo patriotiškai. ..

Ilgiau tarp mūsų pagyve
nusi vadovė susipažins ir su 
šio krašto lietuviais kompo
zitoriais,© jų yra gerų ir čia, 
kuriais "Sutartinei” verta 
susidomėti ir savo koncer
tuose dainuoti ne vien tik ok. 
Lietuvos kompozitorių dai
nas.

"Sutartinės" mergaitės 
turi gražius balsus, gerai 
susirepetavusios tiksliai in
tonuoja,dainuoja muzikaliai, 
tik reikėtų atkreipti dėmesį 
1 dikciją. Kol kas, visi žo
džiai gerai suprantami tik 
vadovės Nijolės.

Vidury koncerto Danutė 
Pargauskaitė virtuoziškai 
pagrojo akordeonu. Nebuvo 
programų, tad negalima bu
vo žinoti nei papildomų kū
rinių, nei parašiusių tuos 
kūrinius kompozitorių. At
rodo, kad buvo pagrotos a- 
kordeonui variacijos, kurios 
parodė Danutės labai getą 
techniką.

Toliau ir vėl buvo ne tik 
dainuojama, bet ir praveda - 
ma konversacija su publika- 
užduodant jai klausimus , 
mįsles, ir bendrai pas mus 
neįprasti pasikalbėjimai nuo 
scenos.

Koncertas tęsėsi ilgokai - 
daugiau valandos laiko. Mū
siškiams tempams tai neį
prasta, ir koncertas atrodė 
perilgas.

Publika viešnioms daug 
plojo ir pirm.-Augustinas 
Mylė, dėkodamas daininin
kėms už koncertą pareiškė 
vilti vėl kada nors pasima
tyti Montrealyje.Daininin - 
kėms buvo Įteikta po gėlę.

Kadangi mūsų klebonas 
Jonas Kubilius dar galutinai 
nepasveikęs, negalėjo atvyk
ti 1 Jonų pagerbimą,tai dai
nininkės, nuvykusios 1 kle
boniją ji pasveikino ten jam 
padainuodamos kelias dai
nas.

Gale buvo S . ir J. Rimei- 
kių gerai paruošti pietūs ir 
kava su pyragais.

Po jų dr. Petras Lukoše
vičius varduvininkų vardu 
padėkojo šventės rengėjams 
ir koncerto dalyviams, ir tuo 
Joninės buvo baigtos apie 4 
valandą. E. Kardelienė

IR TAIP YRA BUVĘ

Ir vėl jau ima jus caro valdžia j vaiską. atitraukia nuc 
savo tėvų, brolių ir seserų ir siunčia į kažin kokius Mas - 
kolijos kraštus. Ji nežiūri, kad jums reikia palikti namie 
be jokios priežiūros senus tėvus, neklauso jų maldavimų 
ir ašarų, o ima ir tiek. Turtingesnieji išsiperku arba A- 
merikon išbėgioja, o patys beturčiai turi eiti tą baisų var
gą vargti, p^r kelis metus būti šuns vietoje, kęsti badą, 
šaltį ir karštį, per dienų dienas klausyties bjauriausių vy
resniųjų lojojimų, nekartą ir jų kumščius išmėginti. Irtu 
nė per pusę lūpų negali tam pasipriešinti, kad ir matytum, 
kad tie tavo vyresnieji didžiausias neteisybes daro. 
(Iš 19 06 m. atsišaukimo)

Tel. 533-3531

J. F. Wilson & Sons Inc.

Verdun, Que.,

7 psi.,

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * 

★ GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V. Bačenas ALL SEASONS TRAVEL. B.O.

1551 Bloor Sf. W. 
TORONTO. Ont.
M6P IA5

FUNERAL HOME

•23 Maple Blvd.
Chateauguy,,

5784 Verdun

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956
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Montrealio Geležinio Vilko Skautų, ir Neringos Skaučių Tuntai 
kviečia visa jaunimau dalyvauti 2fje Baltijos stovykloje.

Skautams, ir Liepos 27 iki Rugpjūčio 11d.
Studentams 11 metų in virs 1985

Skautėms, Paukštytėms, ir Rugpiūčio 3 iki Rugpjūčio 11d.
Vilki ūkams 1985

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

LIEPOS mėn. 14 d. sekmadieni

REGISTRACIJAI SKAMBINTI

Rimui Piečaičiui Astai Staskevičienei
365-3570 768-5484

• Pamaldos e Muzika • Loterija

Visi maloniai kviečiami dalyvauti !

F. S K R U I B I 0 VASARVIETĖJE 

POINTE FORTUNE, QUEBEC

• Pas tėvus ir senelius Sta - 
si ir Mariją MORKŪNUS 
viešėjo Saulė Radzevi
čienė su dukra Ramune.
• GRINKA I-Mykolas ir Mo - 
nika mini savo vedybinę 50 
metų vedybinę sukakti. Jiedu 
buvo atvykę IL.K. Mindaugo 
Šaulių Kuopos ruoštas Joni
nes. Pilna salė svečių jiems 
sugiedojo ’’Ilgiausių Metų” .

L.K. MINDAUGO KUOPOS VALDYBA

©KANADOS LIETUVIU 
FONDUI paskutiniu laiku au
kojo po $ 200, .-Julija M i c - 
kie n ė; Pr. ir H. B e r no
tai/ pastarieji pakėlė savo 
įnašą iki $ 8OO./.

Kanados Lietuvių Fondas 
nuoširdžiai dėkoja.
• Seselė Palmyra dirbs visą 
vasarą "Neringos”stovykla - 
vietėje.

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

PANTU GYDYTOJAS—CHIRURGAS
1410 St. Catherine St. W.

Suite 600,. Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761 — 4675

Dr Philip Stulginskį
D. D.S.

Dantį gydytojas — chirurgas 

8606 Central©, coin corner 45e avė. 
suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai r iki 9:30 vai. vak.

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r iki 9:30 vai vak

GREITAS , . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7635 Central St. Ville La Salle, P.Q. H8P 1L2
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,

Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

t ADVOKATAS
VICTOR E. RUDINSKAS

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

Residence: 366—6245

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q. H3B 2G2 

Tel: (514) 871-1430

&

Deborah INTAS, duktė Juozo ir Eleonoros INTŲ, šį pavasarį baigė 
Mc Gili Universitetą ir buvo diplomuota BACHELOR of Commerce 

: laipsniu. Ši a_ vasarą pr ai ei s atostogas važinėjant po Europa^

• Marija KILIMONIENĖ/Rū- 
tos Lee- Kilimonytės,filmų 
aktorės motina/ ir jos sesuo 
Malvina VILIMIENĖ atvyko iš 
Kalifornijos paviešėti Mont- 
realyje/abi buvusios montre- Salėje, 
alietės/. Jos svečiuojasi pas 
Juozą ir Henry DAUDERIUS . 
Rūta Lee-Kilimonytė prašė 
perduoti linkėjimus visiems 
Montrealio lietuviams.
• Br.ir M.KASPERAVIČIUS 
giminės iš Švedijos lankosi 
Montrealyje ir dalyvavo Jo
ninėse A V Parapijos salėje.
• ČEPUTIS Klemensas su 
žmona buvo atvykę iš Otta- 
wos Į šaulių rengtas Jonines 
A V Parapijos salėje.

• Seselės iš Putnamo- Eu
genija LUKOŠIŪTĖ ir Au
gusta SEREEKYTĖ lankėsi 
Montrealyje ir buvo atvyku
sios į Joninių programą A V

EKSKURSIJA I UPPER CANADA 
VILLAGE

Montrealio Lietuvių Zve- 
jotdjų - Medžiotojų Klubas 
NIDA š.m. LIEPOS 27 d., 
šeštadienį organizuoja eks
kursiją į Upper Canada Vil
lage. Kaina ten ir atgal-$15 . 
Norintieji, prašomi regis
truotis pas Klubo Valdybos 
narius-J. Š iaučiulį.Aug. My- 
lę,A . Žiūką ar A nt.Račinską.

i

PORTRAITS
PASS EPORT • COMMERCIAL 
MARIAGE* WEDDINGS

2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525*8971

TRANS 0UĖBEC 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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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