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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
AFGANISTANO LAISVES 
KOVOTOJŲ PAGALBOS 
ŠAUKSMAS

Š.m. rugsėjo 13 dienų 
Islamabade, Pakistane, Afga 
nistano laisvės kovotojų va
dai bei atstovai kreipėsi į 
visų laisvųjį pasaulį, prašyda
mi skubios pagalbos ir para
mos prieš gausesnį ir geriau 
ginkluotų sovietinį okupantą, 
kovojantiems Afganistano 
partizanams - laisvės kovoto
jams. Sunkiausios kovos vyks
ta šiuo metu vakarinėse Af
ganistano provincijose. Tų 
sričių partizanų vadas Rag- 
gani tvirtina, kad jie turį 
kovoti prieš sovietų tankus, 
sunkiųjų artilerijų ir aviaciją 
ir esu daug žuvusių priešų, 
bet ir nemaža laisvės kovo
tojų, o taip pat ir civilinių 
gyventojų. Rabbani ta pačia 
proga kriepesi ir į kitus, lais
vės kovotojų dalinius, kovo
jančius'^ kitose Afganistano 
dalyse, suintensyvinti puoli
mus prieš okupantus, kad 
tokiu būdu, dalį 
pajėgų atitrauktų 
frontus.

Dalis suimtųjų šiomis dieno
mis buvo paleisti iš kalėji
mo, jų tarpe du žinomi tos 
profesinės sųjungos pogrin
džio vadai: Wladislaw Frasy- 
niuk ir Bogdan Borusewicz.
AMERIKOS GINKLAI 
PARDAVINĖJAMI IRANUI

Kaip Danijos žinių agen
tūra praneša, pastaruoju lai
ku net keli Danijos preky
biniai laivai nugabeno Jung
tinių Amerikos Valstybių 
ginklus į Iranu. Tuos ginklus 
esu Amerika davusi Izraeliui, 
o jis juos pardavęs Iranui. 
Parduotų ginklų vertė sie
kianti virš pusantro bilijono 
dolerių.

sovietiniŲ
į kitus

MULROREAGAN'AS 
NEY) SKELBIA KARĄ 
NARKOMANIJAI

JAV prezidentas Ronald 
Reagan kartu su savo žmo
na Nancy (kuri jau ilgų lai
kų vadovavo įvairiems sąjū- 
džiams, nurodantiems narko
tikų vartojimo žalų ir kovo
jantiems prieš tų nuodų pla
tintojus bei prekijus) paskel
bė š.m. rugsėjo 14 d. visos 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių tautos kryžiaus žygį 
(crusade) prieš narkotikus, 
"kurie grąso sužlugdyti visų 
mūsų bendruomenę, mūsų 
dvasines vertybes ir griauna 
mūsų institucijas". Preziden
tas sakosi norįs iš pagrindų 
pakeisti 
požiūrį 
įtikinti 
tiku ir 
progos 1 
pirkliams pelnyti milžiniškas 
sumas iš. kitų žmonių nelai - 
mės. Ir Mulroney, tarsi pa
antrindamas, taip pat pa
reiškė, kad ir Kanada pradė 
sianti rimtai kovoti

i visy amerikiečiy 
į įvairius nuodus, 

juos atsisakyti narko- 
tokiu būdu nebeduoti 
visokiems nešvariems

nuo

bet- 
kad 

turėtų 
į tinkamų

jaunuomenės

dų pirkliais.
Abiejų kraštų spauda 

gi ypatingai pabrėžia, 
didžiausias dėmesys 
būti kreipiamas 
abiejų tautų
auklėjimų, stengiantis išaiš
kinti jai, kad iš viso nepra
dėtų narkotikų nąudoti. Esu 
daugiau pinigų skiriant to
kiam iš anksto perspėjimui, 
nereikėtų išleisti milžiniškų 
sumų narkotikų vartotojus 
gydant ir nuodų spekuliantus 
bei gamintojus gaudant 
teisiant ir kalinant.

bei

PALEIDO IŠ KALĖJIMO 
"SOLIDARUMO" yEIKĖJUS

Jau anksčiau dabartinės 
komunistinės Lenkijos valdžia 
buvo pranešusi, jog išleisian
ti laisvėn kelis šimtus suim
tųjų buvusios laisvosios pro
fesinės sųjungos SOLIDAR- 
NOSCZ vadus bei narius.
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BAIKIME VASAROS ATOSTOGAS SU LIETUVIŲ DIENA MONTREALYJE SPALIO 10-11-12 DIENOMIS!

TERORISTAI TEBESI  AUTE j A 
IR BOMBOS TEBESPROGSTA

Nežiūrint visų apsaugos 
priemonių ir pagriežtinto 
budrumo, teroristu padėtos XVI-TOJI VINCO KRĖVES? LITERATŪRINĖ PREMIJA 
be^y-X XP“tu'^oZ P^fRTA LEONARDUI" ŽITKEVIČIUI ' Wi 

nesiliauja. Priešingai, praėju
sių keliasdešimt dienų, o 
ypač pastarosios savaitės 
laikotarpyje, teroristų veikla 
dar pagyvėjo. Po baisių žu
dynių Istambulo sinagogoje 
žuvo 21 žydas ir po to seku
sių Izraelio karo aviacijos 
puolimų, kurių metu sunai
kinta keli palestiniečių kai
mai Libane, sprogus bom
boms žuvo žmonių Pietų 
Korėjos sostinės Seoulo aero
drome, Pakistano Karachi 
mieste nužudytas Irako diplo
matas, o Paryžiuje per 10 
dienų išsprogdintos net ketu
rios bombos. Paskutinioji 
bomba sprogo centrinėje po
licijos būstinėje, visai neto
liese Notre Dame katedros. 
Keletas asmenų - jų tarpe 
keli policininkai - žuvo ir 
virš šimto lengviau ir sun
kiau sužeista. Prancūzų sau
gumas įtaria, kad beveik 
visi šiais metais atlikti sprog 
dinimai bei užpuolimai Pary
žiuje buvo įvykdyti taip va
dinamos Libano Ginkluoto
sios Revoliucinės Grupės, 
kuriai vadovavo Georges Ib
rahim Abdallah, 35 metų 
amžiaus, neseniai suimtas 
ir dabar kalinamas Paryžiaus 
kalėjime. Ta pati grupė,tarp
kita ko, skelbėsi nužudžiusi 
Paryžiuje 
pasiuntinį 
diplomatų, 
prancūzų 
apjungia dvi anksčiau žino
mas arabų teroristų grupes, 
būtent, "Teisių ir Laisvės
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JUODOJO KASPINO DIENOS MINĖJIMAS MONTREALYJE PRIE PAMINKLO

Montrealio Lietuvių Akademinio sambūrio VINCC 
KRĖVĖS literatūrinės premijos jury komisija (pirm. Hen
rikas Nagys, sekr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, nariai: 
Kazys Barteška, Regina Piečaitienė ir Arūnas Staškevi
čius), apsvarsčiusi 1984-85 metais išleistas ir jai atsiųs
tas liet. ' grožinės literatūros knygas, nutarė - trim bal
sais prieš du - XVI-tąją VINCO KRĖVĖS LITERATŪRI
NĘ PREMIJĄ paskirti Leonardui ŽITKEVIČIUI, pasirašan
čiam Ba 1 i o Pavabal i o slapyvardžiu, už jo saty
rinių eilėraščių rinkinį "MILŽINAI IR SLIBINAI".

Prieš paskutinįjį balsavimų, kuris įvyko š.m. rugsė
jo mėn. 14 d., taip pat buvo aptartos ir gavo balsų Al
donos Vesčiūnaitės poezijos knyga "AIDINČIOS 
UPĖS" ir Česlovo Gr i ncevičiaus prozos knyga 
"VIDUDIENIO VARPAI".

Premija bus įteikta š.m
realio Aušros Vartų parapijos salėje per X>£XI-ąsias KA 
NADOS LIETUVIŲ DIENAS.

' Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje

spalio mėn. 10 d. Mont

KANADOS
KOMISIJA

1. Juozas
- režisorė, 
dinatorė,

PRANEŠA ALTA

LIETUVIU DIENU KONCERTO RENGIMO 
IR TECHNIKINĖ TALKA

Piečaitis - pirmininkas. 2. Birutė Nagienė
3. Gina Čapkauskienė - meninių grupiy koor 

4. Silvija StaškeviČienė - sekretorė.

Sceniniais reikalais rūpinasi:
1.’ Algis Kličius - scenos menažeris. 2. Jonas Žurkevičius 
- dekoracijos. 3. Danielius Mališka - apšvietimas. 4. Ri
mas Piečaitis - salės ir patalpų pagelbininkas. 5. Aras 
Piečaitis - pagelbininkas.

VII-TASIS TEATRO FESTIVALIS

Septintasis 
28-30 d.d., 
mont Avenue.

JAV Kultūros Taryba Festivaliui vadovauti pakvietė 
Petrų Petrutį. Rengimo Komiteto nariai: Vanda Aleknienė 
Simas Jokūbaitis, Leonas Narbutis ir Vytautas Šumskis. 
Šiuo metu sudaromos komisijos atskiriems Festivalio rei- 

Partizanus ir "Arabų ir Vidu- balams. Teatro Festivalio rengimui talkininkauja JAV LB 
rinių Rytų Politinių Kalinių 
Solidarumo Komitetų". Pasta 
rasis komitetas ,kaip tiktai 
š.m. rugsėjo 1 d. pasiskelbė 
pradėsiąs sprogdinti bombas, 
jeigu iš kalėjimo nebūsiąs 
paleistas jų suimtasis vadas 
Abdallah.

Rugsėjo mėn. 
telefonu teroristai 
Paryžiaus policijai, 
galinti pranešti 
prezidentui bei 
pirmininkui, jog 
roristų taikinys 
ties prezidento būstinė* t.y. 
Elizėjaus rūmai.

Amerikos karinį 
ir viena_ Izraelio 
Toji grupė, kaip 

saugumas teigia,

15 dieną 
pranešė 
kad ji 

Prancūzijos
ministeriui 

sekantis te
busianti pa-

Teatro Festivalis rengiamas 1986 m.lapkričio 
Chicagoje, Jaunimo Centre, 5620 So.Clare-

Vidurio Vakarų apygardos valdyba, kuriai vadovauja Birutė 
Vindašienė. Rengimo komitete apygardos valdybų atsto
vauja Danutė Račiūnaitė.

Visais Teatro Festivalio reikalais prašoma kreiptis 
į Petrų Petrutį, MARGUČIO RADIJO adresu:
2615 West 71st Street, Chicago, IL 60629 tel: 312-476- 
2242.

• Aldona Marchertaitė , ketvirto kurso, studentė Pur
due Universitete, West Lafayette, Indianoj 
saros darbų Lietuvių Katalikų Religinėje 
tuvių Informacijos Centre Brooklyne. Ši 
Europos istorijos studentė kataloguos bei 
terį įstaigos knygas ir archyvus. Aldona 
anksčiau yra dirbusi muzikos bibliotekoje 
mijoje, Indijanojė.

>j, pradėjo va7 
Šalpoje - Lie- 
21 m.amžiaus 

įves į kompiu- 
Marchertaitė

Culver Akade-

DOMINION AIKŠTĖJE 
Nuotrauko A. Kalvaičio.

METINIS ALT SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

įvyks spalio 18 d. Lietuviy Tautiniuose Namuose, 6422 
South Kedzie Avė., Čikagoje.

Registracijos pradžia 8 vai.30 min. r. Suvažiavi
me apie mūšy pareigas pavergtos Lietuvos atžvilgiu kal
bės dr. Kazys Ėringis, apie praktiška veiklų skyriuose re
feruos Juozas Jurkus. Išvakarėse Čikagos ALT skyrius 
organizuoja ALT patalpose atstovams priėmimų.

metinis suvažiavimas

PASKLEISTA LEIDINIO APIE LIETUVĄ 80,000 EGZ.
Amerikos Lietuvių. Tarybos išleistos knygutės "Li

thuania", kurių paruošė kun. J. Prunskis, tarp JAV kong
reso narių, laikraštininkų ir kitų amerikiečių jau paskleis
ta 80,000 egz. To leidinio išėjo jau 4 laidos ir jau pri
trūko. Amer. Liet. Taryba savo posėdyje nusprendė iš- 

papildys autorius kun. J.leisti 5-tą laidą, kurią dar 
Prunskis.

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
įstaiga, bendradarbiaudama

kad amerikiečiai, kuriems

NELEISTINA DEPORTUOTI Į
Specially Investigacijy 

su Soviety KGB, daro žygių 
dėl naciy karo nusikaltimy atimta pilietybė, būtų depor
tuojami j Soviety Sąjungą. Tai būty jy trėmimas į vergų, 
darby lagerius ir mirtį. Amerikos Lietuviy Taryba ry
šium su tokio trėmimo projektu kreipėsi į prez. R. Rea- 
gan'ą, prašydama, kad tokie nežmoniški trėmimai nebūtų 
vykdomi.

LIETUVOS NEGALIMA LAIKYTI NESANČIA
Čikagos trumpy bangų radijo stotis WLOO, vei

kianti banga FM-100, labai plačiai klausoma, savo žinių 
skyriuje paskelbė Lietuvų kaip nebeegzistuojančių valsty
bę. Amer. Liet. Tarybos pirm. Teodoras Blinstrubas kar
tu su inf. dir. kun. J. Prunskiu į tai greit reagavo, nuro
dydami, kad Lietuva egzistuoja, tik yra prievarta okupuo-
ta. Okupacijos JAV nepripažįsta ir Washingtone yra ne
priklausomos Lietuvos atstovybė, o Čikagoje net paskir
tas naujas gen. konsulas Vačlovas Kleiza.

Radijo stoties WLOO pranešėjas Jack Taylor rug
pjūčio 19 d. savo klaidų atitaisė, perteikdamas ALTO 
perduotas informacijas apie Lietuvų. Patyręs apie tas 
sėkmingas ALT pastangas, gen. kons. V. Kleiza atsiuntė 
ALTUI padėkos raštų.

NAUJOJE STUDIJOJE MINIMI IR LIETUVIAI
JAV civilinių teisių komisija paruošė studijų "The 

Economic Status of Americans of Ėastern and Southern 
European Ancestry". Ši Civilinių teisių įstaiga vienų ko
pijų spaudai paruoštos studijos atsiuntė ir Amerikos Lie
tuvių Tarybai. Tose apyskaitose yra įtraukta ir lietuvių 
veikla.

LIETUVOJE NESUDARĖ SS DALINIŲ
"Detroit News" dienraštis rugpjūčio 6 d. išspausdi

no Detroito Lietuvių Organizacijų Centro vicepirmininko 
Sauliaus Šimoliūno raštų, kuriuo jis pabrėžė, kad naciai 
Lietuvoje neįstengė suorganizuoti SS dalinių. Lietuva ir 
Lenkija buvo vieninteliai kraštai Europoje, kur iš vieti
nių žmonių nebuvo SS dalinių. Lietuviai už savo laisvę 
kovojo prieš nacius ir bolševikus, ir tų laisvės kovą te
betęsia.

• -v



Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui iitikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! LoyųutJ au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankratciai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuotiūra, grąžinami tik 
iŠ anksio susitarus. Ui skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

SOVIETŲ TARDYMŲ REALYBĖ 

IŠ "AUŠROS" Nr. 49

VLADO LAPIENIO MEMUARAI
(tęsinys)

Baigęs rašyti tardymo protokolą, duodavo perskaityti ir 
pasirašyti. Viename jų pastebėjau, kad mano parodymus 
tardytojas užrašė neteisingai, todėl protokolo pabaigoje 
padariau atitinkamą prierašą ir pasirašiau. Sekančią die
ną, parašęs apklausos protokolą, paklausė:

- Ar rašysi prierašą ir ką įrašysi?
Atsakiau:
- įrašysiu tai, kas man atrodys reikalinga.

Aš neleisiu, kad savo įrašais gadintum man proto
kolus - pareiškė Urbonas ir supykęs paėmė nabaigtą skai
tyti ir nepasirašytą protokolą.

Urbonas mano atsakymus pradėjo formuluoti taip, 
kad kaip nors galėtą mane apkaltinti. Be to, mėgdavo 
daug kartą užduoti tuos pačius klausimus, formuluodamas 
juos kitais žodžiais ir stebėdamas, ar nesuklysiu, neprasi
tarsiu daugiau, nepasakysiu kitaip, negu anksčiau buvau 
kalbėjęs. Tačiau aš dažniausiai tylėdavau.

Čekistai įsitikinę savo neklaidingumu.
- Mes nekaltą nesuimam - sakė Rimkus. Vėliau 

tą patį kelis kartus pakartojo ir Urbonas. Susipažįstant 
su byla, taip tvirtino ir tardytojas Markevičius. Deja, 
kitokios nuomonės buvo XX ir sekantis partijos suvažiavi
mas... Daugumą iš tą, kurie buvo nekaltai represuoti, 
vėliau reabilitavo ir ją vardais net pavadintos gatves, 
jiems pastatyti paminklai... O man saugumo tardytojai 
dažnai aiškindavo, kad valstybės saugumo organai tik gi
na revoliucijos iškovojimus, saugo valstybę nuo vidaus 
ir užsienio priešą, kad saugumas niekad neklydo ir ne
klysta - dirba be broko...

Net XX partijos suvažiavimas nutaria, kad reikia 
imtis tokią priemonią, kad nebūtą vėl leista savavaliauti 
ir veikti neteisėtai.

Keletą kartą prašiau tard. Urboną, kad man leistų, 
naudotis Visuotina Žmogaus Teisią deklaracija, bet jis 
man neleido. O juk 1975 m. Helsinkyje vykusio Saugumo 
ir bedfadarbiavimo Europoje pasitarimo Baigiamajame 
Akte, kurį pasirašė ir Tarybą Sąjunga, pasakyta: "Daly
vaujančios valstybės gerbs žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų, 
laisvę, nepaisant lyties, kalbos ir religijos. Jos skatina, 
kad būtą efektyviai įgyvendinamos pilietinės, politinės, 
ekonominės, socialinės, kultūrinės ir kitos teisės bei lais
vės, kurios visos išplaukia iš žmogaus asmenybei savybin- 
go orumo ir yra esminės jo laisvam ir visiškam vysty
muisi...

Žmogaus teisią ir pagrindinių laisvią srityje daly
vaujančios valstybės veiks pagal SNO įstatą tikslus bei 
principus ir pagal Visuotinę Žmogaus Teisią Deklaraciją. 
Jos taip pat vykdys savo pareigas, kaip jos nustatyos 
tarptautinėse deklaracijose ir susitarimuose šioje srityje, 
įskaitant ir tarptautinius paktus dėl žmogaus teisią, jeigu 
jie jas riša." (Helsinkio pasitarimo rezultatai, Vilnius, 
1975, p. 23).

Tarybą Sąjungos vyriausybės pasirašytus tarptauti
nius susitarimus dėl žmogaus teisią Lietuvos čekistai ig
noruoja.

LIETUVA IR PIETŲ AFRIKA
S. Š e t

Pietą Afrika labai toli 
nuo Lietuvos ir,atrodo, abi 
šalys nedaug ką bendro tu
ri, bet iš arčiau pažvelgus 
į šią dieną pasaulinės poli
tikos vingius matosi aiškiai, 
kad Sovietą Rusija vysto 
tą patį imperializmą prieš 
šią Afrikos valstybę, kaip 
kad ji vystė 1940 m. prieš 
Estiją, Latviją, Lietuvą, 
o vėliau ir prieš visas ki
tas Rytą-Vidurio Europos 
valstybes.

Kaip anais laikais, kai- 
kurie Vakarą valstybią po
litikai nenorėjo suprasti 
ir užstoti pirmąją sovieti
nio imperializmo auką, taip 
atrouo nelabai supranta 
ir dabar. Tik Amerika, 
Anglija ir Vakarą Vokietija 
pasisako už Pietą Afrikos 
teises, o šiaip kitos lyg 
ir palaiko sovietą propagan
dą neva siekiančią užstoti 
baltąją skriaudžiamus Afri
kos juodukus. Tikrumoje 
z psl

k u s
sovietams ne juodąją ar 
baltąją teisės apeina, bet 
troškimas padėti dar vieną 
laisvą šalį už sovietinių 
grotų. Sovietai savo val
džios plėtimo tikslais 
drumsčia vandenį kur tik 
gali, nes tik drumzliname 
vandenyje jie tegali pasi
gauti naujų aukų. Ar ne 
taip buvo ir tebėra Arti
muosiuose Rytuose, kur 
be sovietų machinacijų a- 
rabai ir žydai būtų seniai 
susitarę abiem pusėm pa
tenkinamom sąlygom? Tas 
pats ir kituose kraštuose. 
Amerikoje ir be sovietų 
kišimosi išsisprendė gana 
gerai baltųjų ir juodųjų 
problema. Juodukai nenori 
nė pažiūrėti į sovietų pusę. 
Sovietinius rusus jie vadina 
rasistais, nes tai patyrė 
Lulumbos Universitete.

Jei sovietams tikrai rū
pėtų Žmogaus Teisės, tai 
jie nedarytų tokios parodi

jos pavergtoje Lietuvoje 
ir kitur. Matome iš spau
dos, kaip sauvaliauja sovie
tinių rusų apmokami paka
likai, kad ir lietuviškomis 
pavardėmis.

Aną dieną Trečiojo Pa
saulio organizacija surengė 
suvažiavimą Zimbabvėje, 
kurios premjeras Robert 
Mugabe, Kubos premjeras 
Castro,Libijos Kadaffy ir 
dar kiti "neutralieji" garbi
no Sovietų Rusiją, tartum 
nežinotų, kad Sov.Rusija 
yra žiauriai atėmusi laisvę 
13-kai Europos tautų,įskai
tant ir Lietuvą. Visai žmo- 

Atlikite savo pareigų

S’attacher, c’est prendre parti pour la vie
Canada

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Transports Canada Transport Canada

kad Sovi e t ų R u s i j os

kad uk-

gėda, kad Sovietų 
gali šitaip manipu- 

silpnesnių kraštų po- 
šitaip suniekinti

per kelis metus; Juo 
dar daug ruz- 

tautos. J.Kadar veltinių politikų tebevaidi-

nijai 
Rusija 
liuoti 
litiką, 
žmones.

Rugpjūčio 11 dienos 
"Time" žurnalas išspausdino 
platų pasikalbėjimą su So
vietinės Vengrijos premjeru 
Janos Kadar'u, nes Vengri
ja yra pasiekusi visoje so
vietinių rusų imperijoje 
aukščiausią ekonominį lygį. 
Po 1956 metų vengrų suki
limo J.Kadar'as buvo va
dinamas "Budapešto budeliu* 
Dabar, kaip ir Jeruzelski 
Lenkijoje, yra žmonių pa
kenčiamas, bet žmonės ty
li ir laukia kuo pąsibaigs 
geležinė pąvergėjo prie
spauda. Tyli ir ■ laukia visos 
pavergtos

Š.m.rugsėjo mėn. 13 d. Journal de Montreal rašo, kad 
yra galimybė, jog Popiežius vyks į SSSR 1988 m.. Mask
vai tokia kelionė būtų verta dėmesio, bet Kremlius tuo 
atveju reikalautų, kad Šventasis Sostas neremtų ukrai
niečių katalikų ir nelaikytų juos priklausančiais Vatika
nui.(Žinia perduota iš italų žurnalo l'Unita).

Šis reportažas Italijoje buvo paskelbtas po padaryto 
pasikalbėjimo Rygoje, Latvijoje su vieninteliu gyvu kata
likų kardinolu SSSR, Julijans Vaivods.

Anot laikraščio, 1988 m.galimybė, kad Popiežius vyk
tų į Maskvą, nebūtų neįmanoma fantazija. 1988 m.rusų 
ortodoksų Bažnyčia švęstų krikšto 1.000-metį. Prisijungtų 
ir kitos religinės grupės.

Šalia politinių, būtų ir religinių kliūčių. Pagrindinė- 
santykiai tarp Šventojo Sosto ir rusų Patriarchato Mask
voje,t.y.rusų katalikų Unitarų. Mask-va nori, kad Vatika
nas neremtų "politiniai-religinio nacionalizmo, kuris dar 
egzistuoja lietuvių Ir latvių Bažnyčioje".

Toliau "Journal de Montreal" rašo 
UnftarųuE^ŽiYyČ1a ^Ūšikdrė" 1946 ■ m 
Stalinui įsakius, buvo priversta balsuoti už tai 
rainiečiai katalikai prisijungtų prie rusų ortodoksų

labai paabejoti- Ir Amerika 
pradeda užstoti savo drau- 

| gus. Stiprus Lietuvos lais
vės iškėlimas š.m.birželio 
mėnesį sudirgino sovieti- 

; nius rusus iki pagrindų.Pa- 
s lietė pavergtojo nugarkau- 
-:lio gyvą nervą. Tiesiog ap- 
|į stulbino. Daug viltingų že
idžiu pareiškė prez.Reagan' 
kas visoms pavergtoms tau

toms, o Vokietijai pareiškė, 
kad Berlyno sienos, laikui 
atėjus, nebus.

Žinoma, gražių žodžių 
. neužtenka. Bet- pirma eina 
.žodis, o paskui veiksmas. 
(-Ko ruzveltinė Amerika ne- 
i-jieko po karo pabaigos - 
Hį|ė Reagan'as negali atsta- 

••
labiau

Kasmet Kanadoje automobilių nelaimėse 
žūsta apie 70 mažų vaikų ir apie 
4000 jų sužeidžiami.

Paskutiniai duomenys rodo, kad beveik 
80% vaiky, jaunesnių kaip 5 metų, nėra 
pakankamai apsaugoti automobiliuose.

’’Transport Canada” įstaiga nustatė

griežtas apsaugos taisykles, kurių 
privalo laikytis kūdikių ir vaikų 
sėdynių gamintojai.

Jūs galite geriausiai apsaugoti savo 
vaikus, juos gerai užverždami specialiu 
diržu* tinkamai įrengtose, pritaikytose 
sėdynėse.

save laiko nuo vaikystės 
komunistu, bet Vengrijos 
ekonominį gyvenimą tvarko 
beveik kapitalistiniais pa
grindais. Jis ,be abejo, su
pranta, kad sovietų santvar
ka nieko bendro nei su so
cializmu, nei su komuniz
mu turėti negali. Tai gry
nai rusiško imperializmo 
valstybė,kuriai visokie "iz- 
mai" tiktai padeda užgrob
ti kuo daugiau svetimų 
kraštų. Pietų Afrika būtų 
dar vienas žingsnis ta kryp
timi.

Ar visa tai sovietams 
taip ir pasiseks - galima 

na lemiamą vaidmenį. 
Klysta tie, kurie nuolat 
pranašauja mūsų spaudoje 
visišką neviltį. Nė viena 
už laisvę kovojanti tauta 
tokiais pranašavimais, ne
vilties aimanomis, nesire
mia. Neviltis nėra ramstis. 
Jei Kolumbas nebūtų turė
jęs pasitikėjimo ateitimi, 
tai jis nebūtų išplaukęs 
ieškoti Amerikos.

Sovietų Rusija karštli
giškai kamšo savo laivo 
skyles. Pamiršusi visas ti

’’JOURNAL DE MONTRĖAL' RAŠO APIE POPIEŽIŲ, 
RUSIJOS KRIKŠTO JUBILIEJŲ ir LIETUVIUS,LATVIUS.

radas apie "neklystantį so
vietinį kelią", griebiasi bent 
dėl išvaizdos, viską kopi
juoti iš kapitalistinės Ame
rikos. Kopijuoja nuo žurna
lų leidimo iki pepsikolos 
gėrimo. "Sovietinė Rusija 
keičiasi" - skelbia spauda. 
Juk ir vilkas kartais nusi- 
šeria. Sovietams laikas 
keistis taip, kad grąžintų 
pavergtoms tautoms laisvę, 
o ne dar skverbtis į Pietų 
Afriką.



KAS MATĖ BADEN-

POWELL- SKAUTU 

SĄJUNGOS ĮKŪRĖJĄ ?

-paklausė kun.St.Šileika, 
SDB, Montrealio skautų-čių 
"Baltijos" Stovykloje prie 
Lac Sylvėre,laužo metu š.m. 
vasary, rugpjūčio 9 d.

Pats kun.Šileika, būda
mas 14 mėty amžiaus,sto
vyklavo jubiliejinėje Lietu
vos skauty-čiy stovykloje 
Palangoje 1933 m., kurių 
aplankė skautybės įkūrėjas 
lordas Baden-Powell. Dabar 
prie laužo buvo dar du "ve
teranai", buvę toje Palangos 
stovykloje: Danutė Danienė 
ir Juozas Danys, kuris tada 
buvo skautas akademikas, 
Korporacijos "Vytis" narys 
ir taip pat vadovavo Vilka
viškio tunto stovyklautojy 
vienetui.

Bet kitę dienų "vetera- 
ny" skaičius padidėjo: Genė 
Kudžmienė yra taip pat 
stovyklavusi jubiliejinėje 
Lietuvos Skauty-čiy sto
vykloje Pažaislyje (skaučių) 
ir Panemunėje (skautų) 1938 
m., kurių aplankė ir lordas 
Baden-Powell'is.

Danutė Danienė stovyk
lavo ir šioje stovykloje, 
todėl jos "rekordas" dar 
geresnis- Baden Powell'i 
ji matė du kartu...

R.Otto

ŠIŲ METŲ “BALTIJOS” STOVYKLOJE. Is kairės: G. Kudžmienė, J.V. Danys, kun. St. Šileika, SDB, ir D. Danienė, Dešinėje — 1986 m. SKAUTŲ 
STOVYKLOS ŠTABAS. Is kairės: A. Piecaitis - adjutantas, V. Lukoseviciūtė - adjutante, J. Jonelis - viršininkas, A. KličiOtė-Staskevičienė - 

viršininkė, R. Valinskas — ūkvedys, J. Valiulis — sk. draugininkas. Nuotr. R. Otto.

• Lordas R.S.S.Baden 
Powell gimė 1857 m.vasa
rio 22 d.Londone, Anglijo
je. Mirė- 1941 m.sausio 
7 d. Afrikoje, Kenijoje. 
Jis buvo angly karininkas, 
nuo 1876 m.tarnavęs Indi
joje, Afganistane, Piety 
Afrikoje. I-ojo Pas.Karo 
metu dirbo žvalgyboje.

Anglijoje organizavo 
jaunimų skautybės pagrin

dais ir tapo tarptautinės 
skautybės ideologu- pasau
lio skautų vadu. Parašė 
eilę knygų skautybės klausi
mais; "Scouting for boys", 
"Girl guiding","What scouts 
can do", "Lessons of a 
Lifetime (autobiografija), 
"Aids to scoutmastership".

Su angly skautais besi
lankydamas Pabaltijo kraš

20-ji MOKYTOJŲ, TĖVŲ IR 
JAUNIMO STUDIJŲ 

SAVAITĖ

tuose, Klaipėdoje ir Palan
goje pirmų kartų, buvo iš
kilmingai priimtas lietuvių 
skautų.

į lietuvių kalbų išversti 
šie jo raštai: "Skautybfe 
berniukams",1934 m.,"Skau-
tybė mergaitėms" 1938 m., 
vertė O.Saulaitienė ir B.

L.EIMA N T A S

Montvila išvertė "Skauty 
vadovui" 1933 m.

(tęsinys)

Dėmesys M.MONTESSORI sistemai

Armėnija -
Bendro Likimo Sesuo
2. (tęsinys)

J.P.Richardot, kuris aprašinėja armėnų tvarkymus! 
Prancūzijoje, pažymi iš kitos pusės kitų reikšmingų fak
tų. Būtent, kad naujieji emigrantai, atvykę neseniai iš 
Libano, sklandžiai įsijungė į senųsias armėnų kolonijas 
pietuose ir kad toji naujo kraujo transfuzija paskatinusi 
asmenybės, tautinės sųmonės suklestėjimų. Atseit, nebū
ta trinties, kurios neišvengė Izraelis su savo sefaradais 
ir aškenadze.

Bet kokie ty išeivių santykiai su kraštu, su tautos 
kamienu Sovietizuojamojoje Armėnijoje? Kokie jy įspū
džiai, lūkesčiai tenai apsilankius?

/ J.P.Richąrdot knygoje yra atskiras skyrelis ta tema, 
kuy'į, pertejkąim kiek sutrumpinę. Bet prieš tai norėtųsi 
pacituoti kelias ištraukas iš svetimtaučių viešnagės Armė
nijoje įspūdžių, nes jie vykusiai atskleidžia šios tautos 
charakterį, jos tragiškos istorijos epizodus. Pirmasis teks
tas paimtas iš Arthur Koestler'io knygos "The Invisible 
Writing". A.Koestler'is turėjo progos lankytis Armėnijoje, 
kaipo vokiečiy kompartijos narys, 1932 m. ir yra išsaugo
jęs tos išvykos įspūdžius:

"Kelios dienos, kurias praleidau Erevanėje pataisė 
man nuotaikų. Erevanė buvo tuo metu savotišku Tel-Avi- 
v'u, kuriame išlikę gyvi tos kitos kankinės tautos žmonės, 
susispietę kurti sau naujų židinį. Jie buvo kupini vilčiy, 
o taip pat dėkingi sovietinei valdžiai už tai, kad ji sutei
kė jiems autonominės respublikos teises, panašiai kaip 
Didžioji Britanija Balfour'o laikais žadėjo žydams Tautos 
Židinį. Naujoji sostinė pasimatė man tarsi didžiulis statybų 
laikas. Baigiantis Pirmajam Pasauliniam Karui tai buvo 
nususęs Azijos kaimelis, nešvarus, pilnas pabėgėlių, išspru
kusių iš turky skerdynių. Dabar tas miesčiukas taikėsi 
tapti moderniška sostine. "Tai, kas čionai padaryta per 
tokį trumpų laikų ir tokiom kukliom priemonėm", - pa
reiškė 1926 m.Tautų Sųjungoj Fridjofas Nansen'as, aukš
tasis komisaras tremtinių reikalams, -"yra beveik neįtikė
tina". Tai, kų aš mačiau savo akimis, patvirtino jo rapor
tų.

...Kaip visi, aš buvau girdėjęs kalbant apie "Armė
nijos skerdynes", bet vien skaitydamas Tiflise /Tbilisi/ 
Nansen'o ir pastoriaus Lepsiaus veikalus, aš įsitikinau, 
kokie baisūs tie faktai. (Čia Koestler'is cituoja Talaal'io 
įsakymų). Visa tai, kas man atrodė prieš tai neįtikėtina, 
šlykščių propagandos išmislu, buvo tiesa.

Juo labiau aš maišiausi Erevanėje, juo labiau ji man 
priminė Tel-Aviv'ų. Polėkis, maišatis,klaidos, prastas sko
nis, lydįs statybinę karštinę, buvo man jaudinančiais ir 
pažįstamais prisiminimais. Čia taip pat dygo skurdūs, ny
kūs, utilitariniai pastatai, be jokio grožio, užimdami ža
vingo, tapybiško ir nešvaraus Oriento vietų. Erevanė kaip 
Tel-AviVas, buvo pionierių miestu, beformiu ir chaotišku; 
buvo neužbaigtų gatvelių tarp statomų namų rezginių, 
buvo kabelių ir vandentiekio vamzdžių labirintai. Telefo
nas buvo dar tokia retenybė, kad reikėdavo prašytis abo
nento pagal pavardę, ne pagal numerį.

Aš parvažiavau į Tbilisį atsigavęs dvasia. Aš nega
lėjau nujausti, kad armėnų išsigelbėjimas bus toks trum
palaikis. Didieji Valymai nusiaubė Ararato pakalnę kaip 
naujas tvanas. Niokojimas Armėnijoje buvo gal būt dar 
baisesnis, negu kitose mažumų respublikose, nes turky 
ir persų (Irano) sienų artimumas pavertė tų sritį įtartina 
ir grėsminga zona.

Kai dėl armėnų, išsimėčiusių po likusių Sovietų Su
jungęs dalį, jie buvo, kaip būdinga tos vargšės tautos is
torijai, tarp pirmųjų pasmerktų persekiojimui, aukų. 
Charkove, pavyzdžiui, buvo nedidelė, maždaug 600 armė
nų kolonija; daugumoje beraščių batų valytojų ir batsiu
vių. 1937 m.rudenį juos visus alei vienų areštavo ir užda
rė kalėjiman".

(Arthur Koestler. "Hieroglyphs". Traduit de l'anglais 
par Denise Van Moppes. Caiman-Levy, 1955).

i Alberto Moravia, žinomas italų rašytojas lankėsi 
Armėnijoje daug vėliau. Jau po karo, po Stalino mirties. 
Kaip minėjom, tik Erevanėje jis aptiko gryno religingu

mo apraiškas. Bet taip pat pajuto ir gilų armėnų tautos 
patriotizmų.

"Sunku atspėti kokia bus tolimesnė Armėnijos atei
tis, lygiai kaip neįmanoma atspėti kitų skirtingų rasių, 
tradicijų, kalbų, tikėjimų , tautų, esančių Sovietų Sųjungo- 
je, ateitį. Gal išnirs rytoj kiti klausimai, kitos proble
mos? Šiuo metu svarbiausias faktas, kuris visų laikų 
metasi į akis žmogui, besilankančiam Erevanėje - tai 
nepaprastas armėnų tautos patriotizmas; patriotiškumas, 
kurio liepsna tokia karšta, kad sudegina, nepalikdama 
jokių liekanų, visus prieštaringumus. Prieštaringybę tarp 
religijos ir komunizmo, tarp vietinių poreikių logikos ir 
rusiškosios centralizacijos. Aš jaučiau kuone fiziškai per 
visų savo viešnagės metų, visur kur buvojau, Armėnijos 
respublikoje to poetiško, viduramžiško patriotizmo dvasią 
kuri primena italui turistui tuos pačius lūkesčius ir aist
ras, kurie viešpatavo mūsų Risorgimento gadynėje.
.......Šio paskutinio vizito metu aš ypatingai ryškiai pa
mačiau, kaip skiriasi mano apsilankymas nuo kitų viešna
gių Sovietų Sųjungoje. Kituoše, ukrainiečių arba rusų kol
chozuose man kalbėjo apie " produkcijų, laukė darbus, pa
jamas ir išlaidas. Šiame armėnų kolūkyje priešingai, su
sėdus už stalo su senu šaltkalviu, apsuptu sūnų, marčių 
ir vaikaičių, kalba sukosi vien apie Armėnijų. Visų kal
bų gelmėje virpėjo vien tautinio atgimimo rūpestis, jis 
įkvėpė visus keliamus tostus, jį galėjai atspėti visų elg
senoje. Yra sunku perteikti jausminę būsenų, kuri, tarsi 
tautinio ugniakalnio lava, kunkuliuoja be paliovos po snie
gynais ir laukais ir jaučiasi kiekviename tos tautos 
veiksme ar žodyje".

(Alberto Moravia. Un mois en LJRSS. Traduit de 
l'italien par Claude Poncet. Paris, Flamarion, 1959).

Alberto Moravia - rašytojas, sugebantis išreikšti 
savo jausmus stilistiniu rafinuotumu. Kur kas paprastes
nis, artimesnis musų išeivių turistų Lietuvoj aprašymų 
stiliui, yra J-P.Richardot knygoj talpinamas pokalbis su 
nežinoma paryžiete armėne, skyrelyje:

AŠ LANKIAUSI BALANDŽIO 24 d.EREVANEJE
Tai moteris, gyvenanti Sentier kvartale, siuvyklų 

rajone Paryžiuje. Ji keturiasdešimties metų. Ištekėjusi. 
Dviejų jaunulių motina. Ji giliai persiėmusį savo armėny- 
be. Tačiau iš išorės- tikra paryžietė. Prancūzijos pilietė. 
Iš pirmo žvilgsnio neatskirtum jos nuo kitų. Bet taip 
tik atrodo...

Praėjusių metų (1981 m.) balandžio 24 dienų ji 
lankėsi Erevanėje. Ji kalba apie tų kelionę su užsidegi
mu. Niekas nevertė jos keliauti į tų vienintelį žemės 
kampelį, kuris dar vadinasi Armėnija". Niekas, išskyrus 
jos meilę armėnybei, Armėnijai. Ir tas "niekas" nėra 
niekniekiu. Jos žygis, jos domėjimasis, klausimai, kuriuos 
ji sau stato, yra tie patys, kurių savęs klausia daugelis 
armėnų. Leiskimės drauge su ja į Erėvanę .Tai, kų ji pa
sako pačioje pradžioje, yra būdinga armėniško pragmatiš- 
kumo išraiška: "Negalima būti indiferentišku. Nesvarbu, 
ar esi komunistu, ar ne; pirmoje eilėje esi armėnu".

- Ar tai grynai armėniška šalis, ar dalinai surusin
ta ("desarmenisėe")? i.

- Toji žemė giliai armėniška, bet dabar dalinai ru
sifikuota. Beje, ne pati žemė yra surusinta. Savaime 
aišku, matosi rusų kareivių, bet nesusidaro įspūdis, kad 
būtumei Rusijoje. Kaip bebūtų, esi truputėlį apstulbęs; 
aš ne taip įsivaizdavau tų Armėnijų. Aš tikėjausi dau
giau šilumos, tikėjausi kitokio pasitikimo. Paryžiuje ar
mėnai man sakė: "Pamatysi įlipus į lėktuvų Maskvoje 
ar Leningrade, jūs aptiksit kitų atmosferų. Lėktuvo pa
tarnautojos yra armėnės...".

- Bet juk, visumoje, armėnai šilti žmones. Juk pie
tiečiai. Ar jie ne tokie spontaniški Erevanėje, kaip Mar
selyje, Valence, Decines ar Beirute?

- Ne, ne visai...Aš jums pasakoju, kaip jaučiausi 
išlipus iš lėktuvo...Išlipę tarėm sau: Štai Armėnijos že
melė. Bet iš karto susimaišėm. J ieškojom Ararato kalno- 
tai mums Armėnijos simbolis. Jo nesimatė, nes buvo ū- 
kanota. Jau tai mus nuvylė. Mes tikėjomės, aš pati ne
žinau ko - išvysti dausas, rojų...Juk čia buvo mūsų tė
vynė Armėnija... O faktinai kųgi matėme aerodrome? 
Matėme į mus spoksančius žmones, negražius veidus ir 
tai mus nuvylė. Bet, tiesų pasakius, mes vėliau sužino
jom, kad tai nebuvo armėnai. Tai daugumoje buvo kurdfes.

( bus daugiau )

Turbūt kiekvienoje Studijų Savaitėje bandyta panag
rinėti plačiau vienų kurį nors pedagoginį klausimų. Šie
met, atrodo, turėjome net tris išsamias paskaitas ir dis
kusijas apie M.Montessori sistemą.

Kaip žinoma, montesorinio auklėjimo sųjūdis yra vi
suomeninis ir gal nuo pat savo pradžios, kaip daug kas 
sako, daugelyje tautų tampus universaliniu. Pirmieji ban
dymai įvesti montesorinį metodų Lietuvoje buvo pradėti 
1927 m. Tada Marija Varnienė Kaune atidarė privatų Vai
kų Darželį. Išeivijoje (Chicagoje) montesorinė draugija 
buvo atgaivinta 1958 m. Šios draugijos pagrindinis užda
vinys yra skiriamas priešmokykliniam vaikų auklėjimui, 
ypač iškeliant tėvų gimtųjų kalbų ir tautinius papročius.

Šiųmetinėje Studijų Savaitėje turėjome čikagiškes 
montesorinio metodo puoselėtojas D.Petrutytę, St. Vaiš
vilienę ir D.Dirvonienę.

Pirmųjų šiuo klausimu paskaitų skaitė Domicėlė 
Petrutytė. Ji yra nenuilstama montesorinio metodo pro
paguotoja, kaip įr M.Varnienė. D.Petrulytės tema- "Ryšys 
tarp dvasinio vaiko vystymosi'-ir lietuvybės įsisavinimo", i. .>

Praktika turinti remtis teorija. Todėl vaikas turėtų 
būti taikomas sistemai, o ne priešingai. Reikia pabrėžti, 
kad čia išeivijoje vaikuose lietuvybės sėkla turi būti la
bai rūpestingai sėjama. Todėl mums būtinai reikia žinoti 
vaikų auklėjimo dėsnius.

Pradžioje prelegentė paminėjo kelių didžių žmonių 
aptarimus - kas yra vaikas? Gal būdingiausia yra M.Mon
tessori nuomone - vaikas yra žmogiška būtybė ir jo vys
tymosi pradžioje mūsų didžioji pareiga yra nepalikti vaikų 
likimo valiai. Todėl visos mūsų pastangos turi tarnauti 
vaiko vystymosi plėtrai. Ši plėtra yra ta pati visose tau
tose ir tautiškumas vaiko plėtroje turi žengti kartu su 
žmoniškumu.

Mes galime ir sugebame sudominti vaikus lietuviš
komis mokyklomis, bet turime pervertinti mūsų auklėjimo 
sampratų, atsižiūrint į tai, kad vaikų labai veikia jį su
panti aplinka. Tikėkime, kad lietuvybės skiepijimų įsteng
sime įgyvendinti, jei visa tai darysime darniai jungdami 
su vaiko prigimtimi ir vystymosi plėtra.

Vaikas yra lyg kempinė, įsiurbianti viskų į save. To
dėl stenkimės, kad vaikas įsisavintų visa tai, ko reikia 
pilnutiniam žmogui.

Užbaigai prelegentė davė labai naudingų patarimų. 
Ypač tatai įsidėmėtina mūsų jaunoms šeimoms, kur turi 
augti lietuvybės daigai. Atrodo, kad ypač motiniškumas 
turi daugiau progų įtaigumui į vaiko lietuvybę. Motinos 
auklėjimas yra ypač svarbus per vaiko pirmuosius trejus 
metus. Vaikas tada daug klausia ir domisi viskuo. Svarbu, 
tad vaikui duoti tinkamus atsakymus, o ne ignoruoti jį.

Stasė Vaišvilienė, dirbanti Chicagos angliškoje Mon
tessori mokykloje, kalbėjo apie vaikų drausmingumų, ki
taip sakant, apie laisvę ir disciplinų auklėjime. Dabar jau 
daugumas sako, kad tėvai dažnai praranda nuovokų vaikų 
drausminimo reikaluose.

Montessori mokyklose mokytojus vadina auklėtojais 
ir kai kam iš jų auklėjime laisvės-disciplinos aspektas sun
kokai suprantamas. Šeimose visų teisės turėtų būti ly
gios. Vaikas, su nešvariomis rankomis sėdęs prie stalo 
valgyti, turi teisę tai daryti, tačiau motina savo keliu 
turi teisę taip pat neduoti jam valgio. Šiuo atveju neat
rodo, kad Montessori metodas būtų pasenęs. Juk vaiko 
vystymasis ir šiais laikais vyksta ir turi būti stebimas. 
Mažo vaiko dėmesys dažnai nukrypsta j pašalinius dalykus. 
Tėvams nereikėtų dėl to jaudintis. Tokiais atvejais - ma
žiau žodžių. Juk yra sakoma: žodžiai pamoko, pavyzdžiai 
patraukia. Šeimoje visi jos nariai ir turi jaustis saugūs, 
mylimi, aprūpinti. Iš to savaime išplaukia susiklausymas 
ir disciplina dažnai ateina ne griežtų įsakymų forma, bet 
nejučiomis. Tai tikra disciplina.

Jei kas klaustų, kų gali duoti montesorinė mokykla 
mūsų lietuviškoms mokykloms, atsakymas būtų: išmoko 
skaityti, skaičiavimo pradžios, praplečia vaiko žinojimo 
bagažų. Paprastai vaikai montėsorinėje mokykloje išbūna 
3 metus. Tada jie dažnai tinka viešosios mokyklos I sky
riui.

Kai kas gal ir nesutiks su St.Vaišvilienės mintimis 
dėl mūsų mokyklų vadovėlių. Ji mananti, kad reikėtų ma
žinti vadovėlių leidimų ar net visai jų neleisti, ypač dėl 
jų brangumo (pav.Tamulionytės vadovėlis). Gal geriau su
daryti kartotekas, nes ,girdi, tai pigiau atsieitų.

Pagal montesorinį metodų, visas ir didžiausias dė
mesys nukreipiamas į šeimas. (bus daugiau)
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
HENRIKAS VIII TARP DRAUGŲ IR PRIEŠŲ

Alfonsas Nakas

Scena iš “HENRY VIII” William Shakespeare. Leon Pownall — Henry VIII rolėje su princese Elizabeth.

Nuotrauka Robert C. Ragsdale, f.r.p.s.
Liepos 12 Stratfordo Avon teatre trejetą valandą

praleidom su Williamo Shakespeare "Henry VIII". Koks bu- Wolsey rūmuose, kur prasideda karaliaus romansas su An- 
vo Anglijos valdovas Henrikas VIII, sužinodavom mokyda- ne Boleyn; tąsynės su karaliene Katherine, nepasiduodančia 
miesi gimnazijoj. Tai karalius, negavęs skyrybą su pir- skyrybų byloj; kardinolo Wolsey didybės žlugimas ir Hen- 
mąja žmona, kad vestu antrąją, atkritęs nuo popiežiaus riko vedybos su Anne Boleyn; arkivyskupo Tomo Cranmer 
ir įsteigęs Anglikonu bažnyčią. Karalius turėjęs šešias išaukštinimas; princesės Elzbietos (Elizabeth) iškilmingos 
žmonas, iš kuriu dviem nukirto galvas. Karalius, kuris krikštynos.
daug kariavo, intrigavo, negailestingai žudė malonę pra- Šio tikrai istoriniais faktais stipriai pagrįsto veika- 
radusius draugus, bet kėlė Anglijos galybę. lo pastatymas, surežisuotas Brian'o Rintoul, buvo puošnus

Shakespear'o "Henry VIII" - tai tik keleriy metu ir keliais atžvilgiais įdomus.
jo spalvingo gyvenimo iškarpa. Laikotarpis, kuriame ryški- Visu pirma - aktorių parinkimas. Štai magiškas var-
namas kunigaikščio Buckingham'o apkaltinimas ir nutei- das William Hutt! Po keleriu (bene ketveriu?) metu i Fes- 
simas miriop; lemtingas kaukiu balius kardinolo Tomo tivalį grįžęs, jis čia gavo kard. Wolsey rolę. Rolę, kuri

Dino BUZZATI

SPARNUOTA ŽMONA
2. (tęsinys)

Tai nereiškia, kad Giorgio Venanzi būty buvęs 
patsai doros ir gero elgesio įsikūnijimu. Netgi vedęs, 
jis nesiliovė gainiojęs savo dvaro kaimiečiukiy, kurias 
jis laikė, būdamas medžiotoju, šauniu medžioklės laimi
kiu. Bet vargas tam, kas būty drįsęs kėsintis į jo garbę, 
į jo taury vardą ir į namą šlovę.

Kaip tik todėl pavydas tapo jo obsesija, nes žmo
nės laikė jo žmoną pačia žavingiausia mieste, nors jinai 
buvo smulkutė ir gležnutė. Visumoje niekas nekėlė jam 
didesnės baimės kaip skandalas. O kas atsitiktą, jei Liu
cinai tikrai išdygty sparnai, kad ir nevykę, kad vos "už- 
uominėlės" ir kad ji pasidaryty rodomu kermošiaus pala
pinėje prajovu.

Štai kodėl jis nenorėjo kviestis daktaro. Juk ga
limas daiktas, kad tie plunksną gumulėliai sukiuš nelauk
tai, taip kaip kad buvo jie išdygę. Bet lygiai galėjo būti, 
kad taip neatsitiks. Kas laukia jo namuose, kai jis pa
reis vakare?

Kupinas nerimo, vos parvažiavęs, jis užsidarė 
kambaryje su Liucina, atlapojo jos nugarą ir pasijuto, 
kad apalps.

Tokiu augimo spartumu, kokį jis tebuvo aptikęs 
tik retais atvejais augmenijos pasaulyje, abudu odos ne
lygumai įsigijo tikry plunksnuoty ataugę pavidalą. Tarp 
kitko,nereikėjo įkaitintos vaizduotės įžvelgti jose tipingą 
sparny formą, visiškai panašią į tąją, kurią bažnyčiy an
gelai nešiojasi ant pečiy

- Aš tavęs nesuprantu, Liucina, - tarė jis balsu, 
tarsi atskardėjusiu iš kapo. - Tu taip pat matai veidro
dyje. Ir tu vien kvailai šypsaisi. Betgi tai siaubingas 
daiktas, ar supranti?

- Kodėl siaubingas?
*****

Pabūgęs galimo skandalo, Giorgio nusprendė pasi
kalbėti apie tai su savo motina, kuri gyveno kitame rū
mų sparne.

Senoji ponia išsigando, išvydusi savo vienturtį sū
nelį taip įsibaiminusį ir išklausė be žodžiy jo trūkčiojan
čio pasakojimo. Tada ji tarė:

- Tu gerai pasielgei nekviesdamas daktaro Para
sti. Bet aš tikiuosi, kad tu nepamiršai, jog aš visados 
buvau nusiteikusi prieš tavo vedybas.

- Ką tuo nori pasakyti?
- Noriu pasakyti, kad tų Ruppertini, net jei jie 

ir tikrai kilminga giminė, kraujuje yra kažkas ne taip. 
Ir kad aš tai užuodžiau...Bet, sakyk man, kokio dydžio 
tie sparnai?

- Sakykim dvidešimties centimetrą, ar galbūt, 
mažiau. Bet kas garantuoja, kad jie neaugs?

- O, ar jie regimi po rūbais?
- Kol kas ne. Tu žinai, Liucina laiko juos sulenk

tus, priplotus prie kūno; jai irgi norisi tą daiktą pa
slėpti...Žinoma, jei jai tekty vilkėti vakarinę suknią...

Bet mama, verčiau pasakyk , ką mums daryti ?...
Kaip paprastai, senoji ponia atšovė nieko nelau

kusi: "Reikia bematant pašnekėti su Don Francesco."
- Kodėl su Don Francesco?
- Geras klausimas! Kas gi bus davęs tavo žmonai 

tuos spafnuš. Tėra tik du, ne trys atsakymai: arba Die
vas, arba velnias. Ir nei aš, nei tu, mudu nieko negalim 
nuspręsti.

Don Fracesco buvo savotišku šeimos kapelionu. 
Tai buvo senamadiškas žmogus,, bet jam, nestigo savotiš
ko filosofiško jumoro. Kai Jis. sužinojo, kad senoji gra
fienė nori su juo pasikalbėti, jis nubėgo į rūmus, išklau
sė atidžiai Giorgio raporto, paskui pastovėjo ilgą laiką 
susimąstęs, palenkęs galvą, tdrsi lauktą įkvėpimo iš aukš- 
tybiy.

- Atleiskit, mieli draugai,- tarė jis pagaliau,- 
bet visa tai man atrodo neįtikinama.

- Jūs turbūt klausiat savęs, Don Francesco, ar 
man nesivaidena? O Viešpatie! Bet Liucina yra šalimais. 
AŠ ją pašauksiu ir jums bus lengva įsitikinti.

- Vargšele, jinai tikriausiai suglumus...
- Nė kiek... Ir tai keista, Don Francesco, Liucina 

yra kvatoklė, kaip paprastai. Sakytumei net, kad tai. ją 
linksmina.

Jie pasišaukė Liuciną. Ji vilkėjo savotišku nakti- 
siausčiu, kurį nusivilko ir pasirodė mūvinti paprastabovel- 
nine suknele su dviem statmenais užtrauktukais užpakaly
je, kuriy iškirptės atitiko sparny išsišovimus. Ataugos bu
vo jau pasiekusios impozantišką dydį, netgi užlenktas ma
tuojant nuo viršaus iki apačios, buvo mažiausiai 80 cm. 
ilgio. Don Francesco - tai matėsi iš jo veido - buvo nu
stebintas. Jis tačiau tylėjo.

- Liucina, - tarė lipšniai jos uošvė, - gal būty ge
riau, kad tu grįžtum atgal. .

Kai grakščioji būtybė išėjo, Don Francesco pasitei
ravo:

- Ar kas nors kitas, be judviejų, žino apie tai?
- Laimei, ne!- atsake grafienė. - Žinant, kaip ma

no sūnus moka apsidrausti, nė vienas tarny nebus nieko 
užuodęs. Ji pati pasisiuvo tą suknytę'ir apsiaustą. O, Liu
cina - labai naginga! Bet visė' tai negali ilgiau tęstis. Ne
galima nė galvoti laikyti ją uždarytą, tarsi ji būty susir
gusi cholera. Užtat mums reikalingas jūsų patarimas, Don 
Francesco.

Senasis kunigas prasivalė balsą. "Aš pripažįstu" - 
tarė jis, - "kad šis atvejis yra nepaprastai painus. Man 
vienam nutart, Jūs suprantat. ,reiškia pasiimt atsakomybę, 
kuri, gal būt, prašoka mano galias... Bet prieš pradedant, 
aš sakyčiau, būty pravartu nustatyti, nors ir apytikriai, 
šio reiškinio kilmę. Ir aš pasitikiu Dievu, kad Jis apšvies 
mūšy protus".

- Kaip? - užklausė Giorgio.
- Jūsų motina, mielas vaike, ką tik užsiminė apie 

tai, įrodydama, kaip paprastai, savo sveiką protą... Visu
moj, jei norit žinot mano, kaipo teologo, nuombnę, aš 
atsakyčiau taip: jei tie sparnai (po galais, visas šnekas 
aplinkiniais žodžiais!) yra velniškos kilmės, kitaip sakant, 
jei juos padarė nelabasis, idant suglumintą visiems protus 
aiškiai matoma stebuklo mistifikacija, todėl, manding, 
nėra jokios abejonės, kad jie nėra kuo kitu, kaip iliuzine 
apgaule. Bet, jei priešingai - o to mes negalim atmesti, 
- tie sparnai yra Dievo ženklu, mūšy Viešpaties išskirti
nos malonės grafienei Liucinai apraiška, - tokiu atveju, 
jie turi būti tikrais sparnais, kuriais galima skaisti.

- Bet tai beprotybe! TJai baisus daiktas! - sudejavo 
grafas Giorgio, pritrenktas minties, kas būty, jei antroji 
prielaida pasitvirtinty. Kaip toliau ^slapstyti šią gėdingą 
Liucinos kūno ydą, jei jinai imty plasnoti rūmuose? Ir 
kiek dėl to kilty nemalonumų. Pąsipilty kalbos, susidomė- 
ty minios, vykty bažnytinių autoritetą apklausos. Visumoj; 
visas jo, Giorgio Venanzi gyvenimas nueitą niekais, būty 
visiškai sugriautas.

- Tokiu atvęju, - užklausė vyras, - tokiu atveju,

svarbumu turėtu būti antroji, tuoj po Henriko. Bet Wil
liam Hutt scenai gimęs, joje dešimtmečius praleidęs, pub
liką patraukė, kaip magnetas. Jo monologai, gestai,žvilgs
niai - viskas. Antroji didelė žvaigždė tai Leon Pownall, 
Henriko VIII vaidmeny. Jį matėm keliu atšvaisty: be gai
lesčio priešams, susižavėjęs Anne Boleyn galantiškas kava
lierius, Katherine skyrybų teisme sąžinės graužiamas su
tuoktinis, Elzbietos krikštynose meilus tėvas. Tik pažvel
kite į čia dedam? nuotrauką ir į jo portretus enciklopedi
jose: koks panašumas! Ir kiek čia džiaugsmo, kūdikį lai
kant! Beje, scenoje nerizikuota prasidėti su keliu savaičių 
kūdikiu; rankose laikė lėlę, o mergaitės verksmas, kai 
reikėjo, atėjo iš užkulisiu, iš magnetinės juostos.

Elizabeth Shepherd (tarp kitko, karalienę Gertrūdą 
vaidinanti "Hamlete") čia spontanišku katučių pelnė vai
dindama karalienę Katherinę, gindama divorsuojamu mote
ry teises. Ji irgi sunkią rolę atliko puikiai, tik gal kaj- 
kur reikėjo kiek aiškesnės tarties. Raiški kaip aktorė’, 
gražaus veido ir stoto Lucy Peacock atliko ne tokią dide
lę, bet labai svarbiu Anne Boleyn rolę. Beje, ji - dntri- 
ninkė (understudy), reguliariai šios rolės atlikėjai Camille 
Mitchell, tu dienu vaidinti negalėjus. Didelį įspūdį paliko 
James Blendick (Duke of Buckingham) vaidyba, nors jis, 
su pirmu veiksmu iškritęs (į mirtį pasiųstas), vėliau atėju
siu buvo užgožtas. Tai tik keli patys didieji. Bet nė vie
no, kuris tarp poros tuziną aktoriy išsiskirty bloga vaidy
ba, nepastebėjome.

Sceny užsklandose, arba vadinamyjy "dumb shows" 
metu, kur žygiuoja nebylios procesijos, buvo daug gražios 
muzikos: vargony, pučiamyjy instrumenty, puikaus varpy 
gaudesio. Tai Gary Kulesha nuopelnas. Jaudinanti muziki
nė scenelė įvyko Katherine susitikime su rūmy kilmingo
siomis ar tarnaitėmis. Ten, verpiant ir iš verpaly siūlus 
vejant, vieny dainelę švelniai, muzikaliai atliko jy seks
tetas, įskaitant ir pačią karalienę. ‘

Kaip šiemetiniame "Hamleto" pastatyme, taip ir 
šioje dramoje dekoracijų bei butaforijos buvo šykščiai. 
Reikalui esant, iš palubiy nusileisdavo koks plokščias orna
mentas, karaliaus herbas, buvo įnešamos-išnešamos dvi 
karališkos kėdės, vienas kitas būtiniausias daiktas. Užtat 
šį trūkumu su kaupu išpirko apranga. Rūbai, kuriuos pa
ruošė Debra Hanson, akį vėrė, spalvomis, puošnumu, bran
gumu. Auksu išsiuvinėtas karaliaus apsiaustas vilkosi že
me, tartum jaunamartės suknia. Jo palaidinė nusagstyta 
rausvai ir melsvai žaižaruojančiais rubinais, safyrais, dar 
kokiais brangakmeniais.

Annę Boleyn vestuvinėj baltoj suknioj galėjai staty
ti j šių dieny vitriną, visy motery pavydo aikčiojiimams. 
Kardinoly dailios raudonos sutanos ir togos, bet kardinolo 
Wolsey sutana ypatingai akį traukė, nes ji tamsiai raudo
no aksomo. Net juodi, juosvai pilkšvi ar kaip kitaip tam
sūs žemesniy didiky, kariy, tarny rūbai buvo dailiai pasiū
ti, rodė tvarkingumą ir ištaigą. Trumpai: per rūbus matė-
me turtingą, galingą 16-tojo šimtmečio Angliją.

Viską sudėjus pasakytina, jog tai gerai pavykęs, 
klasiškas pastatymas. Kai daugelis nūdienių režisierių ori
ginalumo siekia eksperimentuodami, Brian Rintoul dramą 
parodė tokią, kokią įsivaizduoja Aanglijos istorijos skaity
tojai. Man regis, kad ji giliausią įspūdį ir paliks jauniems 
žmonėms, istoriją tebesimokantiems. Kandangi '‘Henry 
VIII" spektakliai tęsis iki spalio 17, Stratfordo festivalio 
mėgėjams bus dar daug progų šį pastatymą pamatyti.

Jūsų nuomone, Don Francesco, būty galima kalbėti apie 
stebuklą? Vienu žodžiu, Liucina taptų angelu, šventąja? 
O aš, teisėtas jos vyras...

- Palikim laikui daryti savo; neužlėkim Apvaizdos 
nuosprendžiams už akiy! Lukterkime, kol tie palaimintieji 
sparnai paūgės, pilnai išsivystys. Tada mes padarysime 
bandymą.

- Viešpatie, kokį bandymą! Kur? Ar čia sode, kur 
visi mato?

- Ne, ne sode! Verčiau kur laukuose, naktį, be liu
dininkų...

* * *
Jie išvažiavo pro dvaro vartus didele angliška ma

šina devintą valandą vakaro: Giorgio, jo žmona, motina 
ir Don Francesco.

Neprireikė nė dešimties su viršum dieny, kad Liuci
nos sparnai pasiektų suaugusių sparny dydį. Nuo vidurinio 
slankstelio iki smaigų, kurie beveik lietė žemę, buvo, 
tiksliai apskaičiavus, kuone 122 centimetrai. Stambiyjy 
ir kitų plunksny padaigslis - dabar nebe baltas, bet švel
niai rausvutės, kūno spalvos - buvo pasidaręs stangriu ir 
kietu. (Nebūdavo taip paprasta naktį vestuvinėj lovoj; lai
mei, Liucina buvo įpratus miegot ant pilvo ir ji kiken
davo kaip padūkus, matydama, kaip pasimetęs ir irzlus 
jos vyras). Sparny ilgis, matuojant juos, kaip matuojami 
ary sparnai, viršijo tris metrus. Lengva buvo įsivaizduot, 
kad tos milžiniškos vėduokles be vargo pakels traputį Liu
cinos, kuri tesvėrė tik penkiasdešimt kilogramų, kūnelį.

Pravažiavę priemiesčius, jie pasuko į tuščią tokiu 
metu lauky zoną, dairydamiesi kokios nors nuošalesnės pie
vos. Giorgio niekas niekad neįtiko. Pakakdavo, kad kur 
atsirastų tolumoj apšviestas, blykčiojantis sodybos langelis, 
kad jis riedėtų tolyn.

Buvo vaiski mėnesiena. Pagaliau jie stabtelėjo ant 
mažo lauko kelelio, vedančio į medžioklės rezervą. Išlipo- 
Pėstute perėjo miškelį, kurį Giorgio pažinojo, kaip rankos 
prištus, kol priėjo aikštelę, apsuptą didelių medžiy. Buvo 
didžiulė tyla.

- Na, drąsos, - tarę uošvis Liucinai. "Nusimesk ap
siaustą. Ir negaiškim! Tau bus, aš įsivaizduoju, šalta tavo 
kolianuose. ■’

Bet nors Liucina tebuvo apsitempusi vien kolianais, 
jai visiškai nebuvo šalta. Priešingai, per jos kūną sruvo 
keistos šilumos bangos ir tai ją drebino.

Ji tarė juokdamosi: "Kažin, ar pavyks?" - Paskui 
lengvučiais žingsneliais, komiškai pamėgdžiodama baleri
nas, jinai nustipeno miško aikštelės vidun ir ėmė vasnot 
sparnais. - "Plast! plast'.- girdėjos nuo lengvai slėgČioja- 
mo oro. Nejučiom, drebančioj mėnesienos šviesoj, jiems 
nepastebint tiksliai akimirkos, kada jinai atsiplėšė nuo 
žemės, visi trys liudininkai išvydo ją pakilusią į septyniy 
ar aštuoniy metrų aukštį. Ir ji nedarė jokiy pastangų išsi
laikyti ore; jai pakako vien lėtai plasnot ir ji pritarė 
sparny ritmui, tuksendama rankomis.

Siaubo pagautas jos vyras, užsidengė akis. O jinai, 
ten aukštybėse juokėsi: niekados ji nebuvo taip laiminga 
ir taip graži. (bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
f/J SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

BLAIVYBES DIENA 
ŽEMAIČIU KALVARIJOJE

Šią vasarą Žemaičių Kal
varijoje per •didžiuosius at
laidus buvo iškilmingai mi
nima Blaivybės Diena. Mi
šias laikė Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius ir 62 ku - 
nigai. Didžiulę maldininkų

minią sudarė žmonės iš vi
sos Lietuvos ir net iš užsie
nio kraštų: Latvijos, Esti - 
jos, Baltarusijos, Kazakl jos, 
Tadžikijos, Rusijos.

Kraipdamasis į maldinin
kus, vyskupas Vaičius ra - 
gino ryžtingai kovoti prieš 
girtavimą, kuris yra di -

L. Gurecko karsttį išneša iŠ A.V. bažnyčios sūnus ir artimieji. 
Nuotr. H. N ag i o

SU LEONU ATSISVEIKINANT
Dar sunku kalbėti apie jį, kaip atsiskyrusį, nebe

santį mūsŲ tarpe, nes jo mūsŲ gyvenime buvo taip be 
galo daug... Mūsų, jo bendrakeleivių, jo bendro likimo 
draugų, tų, kurie vienas kitam padedami, išsigelbėjo iš 
alkoholio vergijos. AA žmonių tarpe jis buvo žinomas 
Leono vardu, o tų, kurie nekalbėjo lietuviškai (tokių bu
vo daug daugiau) paprastu Leo, kartais Lęo G., vardu. 
Šimtų šimtams, kuriems jis ištiesė pagalbos rankų, įstei
gė arba padėjo įsteigti grupes, kurių susirinkimuose, se
minaruose, suvažiavimuose jisai kalbėjo, padėjo tuos ren
ginius suruošti, patarė ir pagelbėjo, dar ilgai negalės 
patikėti, kad Leono, kad Leo, jau nebėra, kad jo šilta 
šypsena ir tvirtas rankos paspaudimas jų nebepasitiks. 

-ViĄLMįžlnųjo,,,; kądi;.Lepx)a.s, buvo,. , yį^ųprpęt, visur.. it 
visados pasiruošęs padėti ieškantiems jo pagalbos,- tikn 
ras įkūnijimas tos daugeliui dar nepažįstamos bendrijos, 
kurioje padedama vienas kitam pačiu savo gyvenimu, 
gyvu pavyzdžiu, patiems kopiant iš bendros nelaimės kar
tu, šalia...

Kardiologai ir medicinos gydytojai tvirtino po ant
rosios Leono širdies atakos, kad vos septyniolika nuošim
čių jo širdies liko nepaliestos. Mes žinome kodėl. Todėl, 
kad Leonas didžiausių savo širdies dalį atidavė kitiems: 
išdalino jų nesvyruodamas ir netausodamas savęs, nelai
mingiesiems, pažemintiesiems ir nuskriaustiesiems, tiems, 
kuriems mažiausias trupinėlis žmogiškos šilumos ir šir
dies padėjo sugrįžti į gyvenimų, atgauti savo žmogiškųjų 
vertę, tikėjimų kitu žmogumi ir rytdiena. Kol jo sveika
ta leido, Leonas vykdė pagrindinį AA principų (tiesų sa
kant, pačios krikščionybės ir visų kitų pasaulėžvalgų, 
skelbusių ir tebeskelbiančių artimo meilės idėjų): "Aš ( 
esu atsakingas. Jeigu bet kas, bet kur šaukiasi pagalbos,
noriu, kad AA ranka būtų ištiesta. Ir kad taip būtų pada
ryta - aš esu atsakingas". Leonui toji atsakomybė buvo 
jo gyvenimo pagrindinė užduotis. Jis jos reikalavo besą
lyginiai iš savęs ir primindavo jų kitiems, ypač tiems, 
kurie mėgdavo labiau teoretinius ir abstrakčius išvedžio
jamus, negu konkretų darbų. Mes niekad nepamiršime 
Leono labiausiai mėgtojo ir dažniausiai kartoto posakio: 
"KEEP IT SIMPLE". Beveik neišverčiamas lietuvių kalbon 
tasai jo posakis buvo gerai suprantamas mums, jo beveik 
mokiniams ir globotiniams: tebūna mūsų žodis v i - 
s i ems suprantamas, neišpūskime jo, nepadarykime jo 
kažkokia abstrakčia formule, nesuraizgykime tai, kų sa
kome, taip, kad nebepasiektume tų, kuriems tai skirta. 
Svarbiausia betgi, gyvenkime tai, kų skelbiame : 
būkime broliu broliui ir seserimi seseriai, taigi, kaip ki
toj didžiojoje Knygoje pasakyta - tegul tampa žodis kū
nu.

Dar ilgai apie Tave kalbėsime, Leonai. Tu' tačiau 
esi ir liksi daugiau negu vardas ir žodis mūsų tarpe.

Vienas tų, kuriems Leonas ištiesė rankų. ,

AA CENTRINĖS; London 438—1122 g
Montreal 273-7544 Windsor 252-3842 8
Ottawa 523-9977 Calgary 287-27)2 g
Toronto 489-3693 t Vyy Winnipeg 233-35(H H 
Hamilton 522-8392 ~ Sadbury 674-62)7 8

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS H 

JEIGU KORI NUSTOTI - MUSU

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPėt* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ? 
TNEČlADlENJ. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

8 vai. voAoro

ARBA SKAMBINK MUMS:.

Juozui S.: 631-6834 (namu); Henrikui N.: 366-7770 
Dainiui L. : 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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joje nukeliavo Į garsiuosius 
Žemaitijos Kalvarijos kal
nus, laikydamiesi senosios 
tradicijos. Maldininkų mi - 
nioje matėsi ypač gausiai 
jaunimo.

• Rugpjūčio mėnuo Lietuvoje 
buvo labai gražus ir šiltas , 
puikus javapjūtei.

• KAČERGINĖJE, netoli 
Kauno įvairiausių automobi-

sporto Šakų stadionas, pava
dintas "Nemuno žiedas".
• TRAKŲ, Galvės ežere vyko 
atrankinės varžybos prieš 
artėjančią spartakiadą 
Maskvoje. Tuo metu geriau
si akademinio irklavimo 6 
atstovai dalyvavo irklavimo 
varžybose Anglijoje ,Notting- 
hame: L. Daneikaitė, S. Ku
činskas, V. Ceziunaitė, J. 
Pinskus, Z. Gudauskas ir J. 
Narmontas.

Paskutinė rugiapjūtės diena Rytų Aukštaitijoje vadi
nama pabaigtuvėmis, nuobaigomis, Dzūkijoje - pagino - 
mis, Žemaitijoje - nuobaigomis, nubaigais.

Rugiapjūtės pabaigtuvių papročiuose svarbiausią vie
tą užėmė vainiko (ant lazdos ar juostos) pynimas ir vai - 
šės. Vainiką pindavo paprastai moterys iš paskutinio pė
do arba iš surinktų gražiausių varpų. Kai kur jis dar bū
davo puošiamas lauko ar darželio gėlėmis. Vainiką iškil
mingai nešdavo moterys ant galvos ar lėkštėje, kitiems 
talkininkams dainuojant tam tikrą "rugių dainą" apie ru - 
gelĮ žiemkentei^, ir įteikdavo Šeimininkei.

(Iš "Lietuvių etnografijos bruožai")
KAIP MINTYS VEIKIA j MŪSŲ SVEIKATA.

Specialistai tvirtina, kad apie 90% visų ligų atsiran
da arba jos yra pasunkinamos mūsų minčių dėka. Mūsų 
galvojimas .gali padėti pagerinti arba atstatyti sveikatą.

" Įtampa, baimė, nuolatinis rūpestis, graužimasis, 
pyktis - visa tai gali sukelti stiprias fizines reakcijas ir 
tapti ligų priežastimis",”- sako dr. V. Coleman', britų gy
dyto j as.

Štai jo sveikatos pagerinimo patarimai:
- Mintyse matyk save sveiką. Tyrimai rodo, kad žmo - 
nės, kurie galvoja sergą kokia nors liga, dažnai ja ir su
serga.

Jeigu prieš lipdamas Į laivą, galvosi, kad ten susirg
si jūrų liga, tai ir susergi. Jeigu galvoji, žiūrėdamas TV 
programoje apie linksmybių parkų vartiklius, kad tau ap
sivers skilvis ir "važiuosi Į Rygą"- tai taip ir gali atsitik
ti.

Taip pat organizmas reaguoja ir atvlkščiai galvojant: 
kad nesusirgsi - taip ir bus. Tokia yra minčių galia.
- Norint sumažinti Įtampą, patartina pasvajoti. Įsivaiz
duok, kad esi ant paplūdimio, maloniai šildant saulei. Ar
ba, kad žuvauji vėsaus upelio pakrantėje. Tokios svajo - 
nės duoda poilsio smegenims. Svarbu išjungti bent trum
pam galvojimą. Kitaip {tampa susikondensuos vis stipriau 
ir po kiek laiko atsiras Įtampos sukelti negalavimai: aukš
tas kraujo spaudimas, žarnų uždegimas, nevirškinimas 
arba egzema.
- Susirgus, galima pagreitinti pasveikimą minčių pagal
ba: jeigu peršalote arba susirgote gripu, Įsivaizduokite , 
kad sveikstate: atsikelia! iš lovos, pasidarote pusryčius, 
Įlipate Į savo automobilĮ ir keliaujate darban. Tikėkite 
kad jūsų kūnas yra stipresnis už bet kokią infekciją.

Galvokite, kad infekcija yra silpnas, menkas Įsibro
vėlis, benamis ir išsigandęs, - siūlo dr. Coleman. IŠ to
kio sugretinimo pasirodo, kad jūsų kūnas be abejonės nu
galės bet kokią konfrontaciją. Jeigu jums duodami kokie 
vaistai - galvokite apie kiekvieną piliulę kaip stiprų kovo
toją ~ pagalbininką.

Kitas gydytojas, psichiatrijos profesorius iš UCLA, 
dr. George Solomon aiškina: " Išmintingi gydytojai prieš 
tūkstančius metų žinojo, kad didelio skaičiaus ligų pra - 
džia ir jų vystymasis pažymėtinai veikiami mūsų minčių 
ir atsinešimo. Žinome, kad emociniai sutrikimai, ypatin
gai depresija ir nesugebėjimas susitvarkyti su problemo
mis, nusilpnina imunitetą ir tuo pačiu palengvina ligoms 
Įsigalėti.

Yra pagrindo tikėti, kad atsipalaidavimas, meditaci
ja, elgesio keitimo metodai ir psichoterapinės technikos 
he tik sustiprina imuniteto sistemą bet ir sumenkina ligų 
skaičių. Parinko Ž .

C F MB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nokti 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albane! Cr. Duvornav. Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

džiausią Lietuvos nelaimė. lių ir motociklų varžybų
Po pamaldų didžioji mi - mėgėjams pastatytas pirma- 

nia kryžiaus kelio procesi- sIs Lietuvoje techninių “Paskutini dalyku, ką atsimenu, tai
— “Būk angelas ir leisk man vairuoti!

sak ant:

MOKYKLOJE
Mažas berniukas atvyko pirmą kartą Į mokyklą ir po 

kiek laiko, nepatenkintas pradėjo verkti.
- Kas atsitiko? — klausia jo mokytojas.
- Man nepatinka mokykla, ir dabar man pasakė, kad 

mokykloje reikia būti iki man bus 18 metų, - braukė aša
ras vaikas.

- Nesirūpink dėl to, - atsakė mokytojas, - aš turiu čia 
būti iki man sueis 65 metai.

GENEROLIŠKA TVARKA
Išdidus generolas Įėjo Į keltuvą Pentagone ir Įsakė: 

" Į dešimtą aukštą!”
- Tamsta, - pagarbiai sumurmėjo keltuvo aptamau- I 

tojas, - šis pastatas turi tik aštuonis aukštus.
- Daryk geriausiai, kaip gali 1 - Įsakė vėl generolas.

AR ŽINAI, KAD...

- Pef vieną sezoną voverė gali surinkti ir paslėpti atsar
gai po žeme iki 1O. OOO riešutų ?
- Šiaurės meškos uoslė yra nepaprastai jautri — ji užuo
džiu maistą už 2O-ties mylių.
- Jeigu žmogus turėtų erelio akis - galėtų perskaityti 
laikraščio antgalves LA mylios nuotolyje.
- Stirnos neturi tulžies.
- Kurmis per vieną naktĮ gali išrausti 3OO pėdų ilgio ur
vą. - •.
- Žiurkė gali išbūti be vandens ilgiau negu kupranugaris.
- Begemotas gali bėgti greičiau už žmogų.
- Pelė per savo 2-jų metų gyvenimą Įkvepia tiek kartų , 
kiek dramblys per 70 metų.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU, IR SENIAUSIU KALBU,- LIETUVIŠKAI I

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVfS IŠSIŽA - 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖGALI

Dr. Gv. Valančius

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:
Po $ 50, - B. Pakalniškis , I. Mališka.

Nuoširdžiai DĖKOJAME. • "NL"

NAMŲ REMONTO

VAJ US
REIKALINGA $.15,000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau 

esančia atkarpa ir jų 

atgal atsiųsti "NL" adresu: 

7722 GEORGE ST. LASALLE.P.Q. 
H8P 1C4, CANADA

Mr.Mrs.................................................... .......................................

Adresas ......................................................... ... .........................

Siunčiu už. "NL" PRENUMERATĄ 198 m.......... dol.
"NL" NAMŪ REMONTO VAJUI ...............  dol.

5 psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LAPKRIČIO 8 d. LN f vyks 
savaitraščio "Nepriklausoma 
Lietuva "SPAUDOS BALIUS, 
kur| rengia "NL" Rėmėjų 
Būrelis Toronte.

Meninei programai atlikti 
yra pakviestas Montrea - 
lio VYRŲ OKTETAS.

• Š. m. LAPKRIČIO 15 d., 
šeštadieni, 7 vai. v. Lietu
vių Namų rengiamo kon - 
certo programą atliks sol. 
Daiva MONGIRDAITĖ ir To
ronto Vyrų Choras ARAS. Ji 
taip pat dainuos su ARU ir 
su sol. Vaclovu Verikaičiu 
duetus.

Solistams ir Chorui akom- 
ponuos muz. Jonas Govėdas . 
Bilietai $6,- asmeniui. LN 
nariams {ėjimas i šj koncer
tą nemokamas.

Nemokamus bilietus LN 
nariai turi atsiimti PRIES 
LAPKRIČIO 12 dieną.

Po koncerto vyks Šokiai. 
Bus loterija. Veiks baras. 
Norintieji galės vaišintis 
Vytauto Birštono gamintu 
maistu.

Bilietai netrukus bus pra
dėti platinti.

• LAPKRIČIO 16 d. , sekma
dienį, Lietuvių Namuose 
tautinių šokių Ansamblis 
ATŽALYNAS rengia Popietę 
- Bazarą.

Tai metinis ATŽALYNO 
renginys, kuriame jaunimas

atlieka tautinių šokių prog
ramą, veikia bazaras ir 1.1.

VISI kviečiami dalyvauti . 
Įėjimas nemokamas.

• LN Sekmadienio Popietė
je lankėsi LN narys Jonas
V e n s k u s, gyv. Vancou - 
veršyje, B. C.

DR. JUOZAS KAŠKELIS
Šiuo metu dr. Juozas Kau

kelis ( g. 1904 m.) gydosi 
Central Park Lodge(1145 Al - 
bion Rd., Etobicoke, Ont.). 
Prieš aštuonerius metus yra 
turėjęs širdies priepuoli , 
(Europoje), vėliau buvo pa - 
raližuotas (Floridoje ir vėl 
Toronte). Dabar nevaldo de
šinės kūno pusės ir yra nu - 
stojęs kalbos. Atsilankiusius 
senus pažįstamus ir gimines 
kartais atpažįsta, kartais ne. 
Žiūrėdamas Į atsilankiusi 
svečią, liūdnai žiūri ir į 
klausimą: "Ar pažjsti ?", at
sako galvos linktelėjimu ir 
ašarotu akių žvilgsniu.

Specialia lazda pasirams
čiuodamas, nueina i ligoni - 
nė s sodą ar svečių kambarį 
pasėdėti. Visada džiaugsmo 
šypsena pasitinka atsilan
kiusius.

Dr. J. Kaškelj globoja, vis
kuo rūpinasi sesers sūnus 
inž. Uogintas Jonas.

Dr. J. Kaškelis nuo pat sa
vo jaunystės iki sveikatos 
praradimo reiškėsi lietuvių 
veikloje (dar Šiaulių gimna
zijoje buvo ateitininku moks
leiviu, vėliau, Kaune Vytau - 
to Didžiojo Universiteto stu
dentų veikloje).

Kanadoje, jau nuo 1948 m. 
vedė Lietuvišką Radijo Va
landėlę ir priklausė kelių 
Toronto lietuvių organizaci
jų vadovybėms'. Nemažai 
reiškėsi ir spaudoje, rašė ir 
"Nepriklausomai Lietuvai".

Dabar gęsta pamažu, kaip 
žvakė, artindamasis prie 
šios žemės kelionės pabai
sos.

Daugelis draugų ir pažjs - 
tarnų jau užmiršo Juozą. Tik 
sesers sūnus Jonas ir šeima 
tebesirūpina jo kasdieniais 
reikalais,nuoširdžiai globo
ja ir parūpina, kas dar jam 
reikalinga.

Mūsų karta iŠ nepriklau
somos Lietuvos artinamės 
prie panašios būklės, šios 
žemės kelionės pabaigos....

Pažįstamas iš Kauno 
laikų, Jonas K.

st. Catharines

6 psl.

VISUOTINAS BENDRUOMENĖS 

SUSIRINKIMAS
Bendruomenės Valdyba, 

baigdama savo antrų me
tų kadenciją, nutarė sušaukti 
VISUOTINĄ SUSIRINKIMĄ 
LAPKRIČIO 9 DIENĄ, sek
madieni tuojau po pamaldų.

Šiemet susirinkimas Šau
kiamas anksčiau todėl, kad 
duotų daugiau laiko naujai 
valdybai pasiruošti Vasario 
16 d. šventei. Valdyba priė - 
jo bendros išvados, kad dir - 
bant ramiai ir kukliai, val
dybos darbas yra nesunkus 
ir kad tą darbą gali atlikti 
kiekvienas bendruomenės 
lietuvis- lietuvė. Tikimasi , 
kad nebus didelio vargo iš
rinkti sekančią valdybą, jei 
tautiečiai atkreips dėmėsi i
tai, kad patriotizmas negali 
būti tik žodinis. Laikas nuo 
laiko tenka visiems pastovė
ti pavergtos tėvynės reikalų 
sargyboje.

JUODOJO KASPINO DIENA 
praėjo labai sėkmingai ir 

reikšmingai. Ją organizavo 
mūsų Pavergtų Tautų Orga
nizacijos atitinkama sekcija. 
Dalyvavo apie 1O tautybių su 
maždaug tiek pat vėliavų. 
Matėsi apie 30 plakatų. Vie
nas lietuvių plakatas rodė, 
kad nacių ženklas yra lygus 
sovietų ženklui, nes sovietai 
ir naciai susidraugavo 1939 
metais RUGPJŪČIO 23 dieT 
ną. Tokiu būdu hitlerinė Vo
kietija galėjo pulti Lenkiją ir 
tuo pradėti II-ji Pasaulinį 
Karą. Sovietai gavo progos 
pavergti Baltijos kraštus, j - 
skaitant Lietuvą. Prieš tai 
pradėta draugystė leido Hit
leriui užgrobti Klaipėdą;

Pagrindinę kalbą pasakė 
viehas žymus kanadietis 
prekybininkas, nes š| kartą 
prie demonstracijos prisi -

n

dėjo ir kanadiečių visuome - 
nė, kas yra labai reikšmin
ga. Iškilmes pradėjo miesto 
burmistras, pasakydamas
stiprią, sovietų imperializ
mą smerkiančią kalbą. Mū
sų klebonas kun. Kęstutis 
Butkus perskaitė išsamią 
invokaciją anglų kalba. Da - 
lyvavo daug žmonių. Vietos 
dienraštis " The Standard"

Winnipeg

įvykį plačiai aprašė,pridė
damas gerai parinktą daly
vių nuotrauką.

• RINKIMAI i KRAŠTO TA - 
RYBĄ vyksta sklandžiai.

oston
LITUANISTINĖ MOKYKLA

Bostono Aukštesnioji Mo
kykla naujus mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 13 d. mišio- 
mis Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje ir po to Gavin viešo
sios mokyklos patalpose ,- 
kaip, ir visuomet.-

Pahal mokinių skaičių , 
Šiemet veiks Vaikų Darže - 
lis, I, III, IV, VI ir VIII 
skyriai, o taip pat V-ta, Vi
ta ir VII-ta klasės.

Iki dabar mokytojais suti
ko būti Jūratė Aukštikalnie- 
nė, Aldona Dabrilienė, Lai
mutė DumčiUvienė, Zita 
Krukonienė, Marius Navic - 
kas ir Liūda Senutienė. Mo
kyklos direktore toliau lieka 
Daiva de Sa Pereira, o ad~

sudbu
LIETUVIŲ KLUBO 

SUKAKTUVINIAI RENGINIAI
• L. Š. S-gos "MAIRONIO" 
Kuopa rengė Tautos Šventės 
minėjimą,'kuris {vyks RUG- 

Kor. SĖJO 27 d. , Šeštadienį, 6 v.
v., 212 Frood Rd. , lenkų 
salėje (Donovan rajone).

Programoje - trumpa pa
skaita, meninė programa, 
bendra vakarienė, gera mu-< 
zika ir kt. Meninę programą 
atliks muz. V. Pavilonis, ne-
seniai atvykęs iš Lietuvos .

Tautiečiai kviečiami gau
siai dalyvauti, taip pat pasi
kviesti daug svečių.

L. Š. S. MAIRONIO Kuopa

• LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS APYLINKĖS VALDYBA 
vasaros sezonui baigiantis 
ir lietuviams grįžtant iš a- 
tostogų, vasarviečių ir kt. , 
pradėjo rinkti Bendruome
nės solidarumo mokesti ir 
Tautos Fondui aukas.

Atlikime tautinę pareigą. 
Sol. mokesti ir aukas priima 
L. B. Apylinkės Valdyba: 
Juozas Staškus, Antanas

Rugpjūčio mėn. 19 d. {vy
kusiame Klubo valdybos po
sėdyje, be kitų reikalų, bu
vo aptarti ir šių_metųdides- 
nieji darbai.

Kadangi š{ rudeni sueina 
25 metai nuo Floridos Lietu
vių Klubo {sisteigimo,nutar
ta sukakti atžymėti šiais 
renginiais:

lapkričio fnėn. 15 d. - pia
nisto A. KUPREVIČIAUS 
koncertas;

lapkričio mėn. 29 d. Klubo 
meninių vienetų kartu su Bay 
Area Chamber Strings or
kestru ir veteranų tautinių 
šokių grupe "Audra" kon
certas;

gruodžio mėn. 5 d. sukak
tuvinis BANKETAS su menine 
programa, dėl kurios dabar 
tariamasi. Laukiama svečių 
ir iš toliau.

• Sezono ATIDARYMASKlu-
ministratoriumi-Aidas Kup
činskas. Mokyklos tėvų ko - 
mitetą sudaro Goštautai’> 
Janulaičiai, Manomalčiai ir

A. a. MALAŠKEVIČIAUS 
nados Lietuvių Fondui aukojo $20,

Alvydas Kazakaitis-iždinin- 
kas.
• Montrealio Mergaičių Cho
ro "PAVASARIS" koncertas 
pradžiugino gausią bostonie
čių publiką Lietuvių Klube 
rugsėjo 13 d. Daininkės.di - 
rlgentė, akomponiatorius ir 
administratorė buvo apdova
notos gėlėmis

Kazimiero pagerbimui Ka - 
E. K. Kalasauskai.

DĖKOJAME. K. L. F.

Juozapavičius ir Juozas 
Kručas.

KLB Sudbury Apylinkės
Valdyba

be numatytas spalio mėn. 11 
d., su vakariene, šokių or
kestru ir atitinkama progra
ma.

Išėjus nebegrįžtamai a. a. PETRUI JANUŠKAI, vie
ninteliam K. L. F. sekretoriui - giminės ir draugai auko
jo KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:

po $50,- Mykolas Januška, Vincas JanuŠka(broliai ), 
J. Bersėnas ir šeima, dr. A. Pacevičius;

po $20, - A. J. Lukošiūnai, V. Balsys, H. Stepaitis, Rū
ta Steffes; $16, - L. K.; $1O, - V. E. KutkaL

Netekus vienintelio K. L. Fondo Tarybos sekretoriaus, 
nuo pat K. L. F. {sikūrimo- liūdime visi.

Reiškiame nuoširdžią'užuojautą žmonai ir visiems 
artimiesiems. K. L. F.

1280 Dundas St. West.
(prie Dovėreourt Rd.) įstaigos Tai.: 535—2500
Toronto. Ont. M6.1 1X7 Namtj Tol.: 445-9469

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. Nest, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūrus nuoscvvose namuose

.. 8.5 %

% 
% 
% 
% 
% 
%

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ: 
nekilti, turto posk. 9.75 % 
asmenines paskolas 12,25 % 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

DARBO VALANDOS.: 
dieniais — nuo 10 vai.
10 vai. r. — 7 vai. v. ; Šeštadieniais

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

8.5
8.5 

, 7.5 
7.75 %

pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta— 
r. — 1 vai. p.p.; penktadieniais — nuo 

nuo 9 vai. r. — 12 v.r.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ..... 5 
santaupas ......................  6.
kasd. palūkan. už sant5.5 
term, indėl ius 1 m. . 
term, irdėl ius 3 m. . 
reg. pensijų fondo . 
90 dienoj indėlius ... 
( minimum $ 5.000) 
R eg. pen si jų 1 m.

hamilton
RINKIMINĖS KOMISIJOS PRANEŠIMAS

KLB HAMILTONO APYLINKĖS Rinkiminė Komisija 
KRAŠTO TARYBAI IŠRINKTI, susidedanti iš pirmininko 
K. M i 1 e r i o, sekretoriaus St. J. D a 1 i a u s ir narių 
J. Bajoraičio, J. Gedrio ir J. Sadausko 
praneša, kad yra pasiūlyti Šie kandidatai i XIII-'ją KLB 
KRAŠTO TARYBĄ:

CIPĄRYTĖ Ramona, DEKSNYS Kazimieras, KAMAI- 
TYTĖ Rūta, KRIŠTOLAITIS Juozas, KRIVINSKAITĖ An - 
gėlė, KVEDARAS Vaidotas D. , PLEINYS Jeronimas, R UK 
ŠĖNAITĖ Elytė, SKRIPKUTĖ Liucija, STANEVIČIENĖ 
Vida, STANKUS Jonas, ŠIULYS Rimas.

Rinkimai įvyks 1986 m. SPALIŲ mėn. 19 d. nuo 8:30 
vai. ryto iki 1:00 vai. popietų, JAUNIMO CENTRO salėje, 
48 Dundurn St., North, HAMILTON,Ont.

KVIEČIAME VISUS Hamiltono lietuvius dalyvauti rin
ki muosei r atlikti bendruomeninę pareigą.

; a. . ■(. ' KLB Hamiltono Apylinkės
Rinkiminė Komisija

montreal
------------- - - - ■
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PADĖKA
Norime padėkoti visiems, kurie, mirus 

brangiam broliui
aa PETRUI VILKELIUI 

Čikagoje, 
žodžiu ar raštu pareiškė užuojautas.

Lietuvoje liko dar 3 broliai ir sesuo.
JANINA ir JONAS VILKELIAI

« PLANUOKIME skaitlingai 
dalyvauti š. m.Kanadoę Lie
tuvių Dienose spalio 10-11-12 
d. d. , pradedant Vinco Krė
vės Literatūros Premijos į~ 
teikimu ir baigiant Jaunimo 
Atsisveikinimo Vakaru.

Koncerto programa žada 
būti naujoviška ir įdomi yyks 
sporto rungtynės ir didysis 
balius. Atsiveskite svečių l

• Montrealio Lietuvių Žvęjo- 
tojų-Medžiotojų Klubui NIDA 
suėjo 20 metų nuo jo įsteigi
mo. Klubo valdyba spalio 25

d. Aušros Vartų Parapijos 
salėje ruošia iškilų šios su
kakties paminėjimą.

Meninę programą atliks 
Montrealio Vyrų Oktetas, 
bus M. ir B. Kasperavičių 
paruošta šilta vakarienė , 
muzika, . baras, loterija ir 
aktyviesiems žvejams dova
nų įteikimas.

Visi NIDOS Klubo nariai 
ir svečiai maloniai kvie
čiami tą datą rezervuoti su
kaktuviniam vakarui;

KUVJKI4
SPECIALYBĖS:

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUV1MAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMfAS

495-We AVENUE, LaSalte
365-1 -IO

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2655 ALLARD, Vilto Einant
766-2667

1986. IX. 18

LEONAS GURECKAS

NETEKOME LEONO GURECKO
Staigi Leono Gurecko mir

tis sukrėtė visus Montrealio 
lietuvius ir daugelį jį paži
nojusių kanadiečių kitatau
čių .

Leonas Gureckas atvyko į 
Kanadą 1948 m. miškų dar
bams Kanados šiaurėje.

1949 m., baigęs sutartį , 
atkeliavo į Montrealį. Tais 
pat metais vedė Olgą Matu
levičiūtę. Dirbo įvairius 
darbus ir prieš 25 metus 
pradėjo dirbti automobilių 
pardavimo agentūrose. Eilę 
metų išdirbo menažeriu 
Montreal West Automobile 
įstaigoje.

Leonas ir Olga Gureckai 
užaugino ir išleido į mokslą 
2 sūnus ir 2 dukteris.

Velionis, dirbdamas dide
lį humanitarinį darbą A. A. 
organizacijoje, buvo labai 
plačiai žinomas ir gerbia
mas ne tik Montrealyje, Que
bec’o provincijoje, bet ir už

jos ribų. Gerai suprato žmo
giškąsias problemas ir visu' 
širdies dosnumu stengėsi 
padėti kiekvienam.

"NL" kritišku laikotarpiu 
rado laiko ir įsijungė į "NL" 
Valdybą, reikšmingai ir la
bai konkrečiai joje veikda
mas.

Prieš kelis metus, sune
galavo širdis. Staigiai ir ne
tikėtai mirė savo namuose 
rugsėjo mėn. 7 d.

Velionis buvo pašarvotas 
J. F. Wilson' o Laidojimo 
Namuose, kur su juo atsi
sveikino būriai lietuvių ir ki
tataučių..

Maldas ir rožinį pravedė 
A V kleb. kun. J. Aranauskas, 
SJ.

A V bažnyčioje, vargonams 
grojant, gedulingas pamaldas 
laikė kun. J. Sadauskas, kuris 
kartu su didele vilkstine au
tomobilių nulydėjo Velionį į 
Cote dės Neiges Kapines, d .

ĮSIDĖMĖKIME KANADOS LIETUVIŲ. DIENU. PROGRAMĄ 
( Vėliau pakartosime smulkesnes informacijas )

PENKTADIENI SPALIO 10 d.
VINCO KRĖVES LITERATŪROS PREMIJOS ĮTEIKIMAS

ŠEŠTADIENI -S-P- -A- h*4-0 11 d.
KREPŠINIO RUNGTYNĖS
DIDYSIS BALIUS

SEKMADIENĮ SPALIO 12 d.
PAMALDOS KATALIKAMS IR EVANGELIKAMS 
KLD KONCERTAS. MONTAŽAS "LIETUVA" 
JAUNIMO ATSISVEIKINIMO VAKARAS.

IŠLEIDO NAUJA 
PLOKŠTELE

Aleksandras' STANKEVI
ČIUS šiomis dienomis išlei
do naujausią savo švelnaus 
"rock”'muzikinę plokštelę 
"13-e Avė. " Joje yra jo su - 
komponuotos ir įdainuotos 7 
dainos ir 3 muzikiniai gaba
lai.

Naujausia šios plokštelės 
daina "Sėrie noire" jau da
rosi labai populiari ir už po
ros mėnesių paaiškės kurią 
vietą užims plokštelių po - 
puliarumo sąraše. Quebec' e 
yra apie 80 stočių, kurios 
groja naujausių dainų laidas.

Šioje plokštelėje yra viena , 
pavadinta "Radijo Kaunas ". 
Kauno radijofone dirbo muz. 
Aleksandro Stankevičiaus se
nelis.
• Po pasirodymo Kanados 
Vakaruose ir Expo 86, VAI - 
VORYKŠTĖS narės susirin
ko posėdžiui. Čia buvo įteik
ta VAIVORYKŠTEI Edmon- 
tono lietuvių dovanėlė.

Buvo pasidalinta šios ne
eilinės išvykos įspūdžiais ir 
aptarti skubūs reikalai.

• Jonas ir Janina ADOMO
NIAI grįžo iš malonių atos
togų Cape Code.

D P E* C II E D INSURANCE &M H t O H t It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v. v. , Šeštadieniais 9 v.rft- 12 v.r.r.

Narys of "Better Business” Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

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

Tel. 533-3531

A t A 
LEONUI GURECKUI 

staigiai mirus,

jo žmonai OLGAI ir visai seimai užuojauta, 
rei Škia

G. E. ALINAUSKŲ ŠEIMA

Mirus Savanoriui — Kūrėjui , Vyčio Kryžiaus Kavalieriui 
A + A

KAZIMIERUI SITKAUSKUI, 
nuoširdžiai užjaučia jo žmonų ONA^, dukrų Genovaitę, 
ZABIELIAUSKIENE , jos vyrų JONĄ, .Ir vaikaitį, 
dr. Raimundų ZABIELIAUSKA^ —

BIRUTĖ ir HENRIKAS NAGIAI

Mielam Prieteliui , Savanoriui — Kūrėjui, 
Vyčio Kryžiaus Kavalieriui

A f A

KAZIMIERUI SITKAUSKUI
mirus, jo ŽMONAI ir DUKRAI su šeima nuoširdžių 
užuojautų reiškia —

BRONIUS ZINKEVIČIUS

Visa, kas negrįžtamai pasitraukia - laikas ir žmo-. 
nės - nusidažo ypatingomis spalvomis. Kai pamanau apie 
laiką, man gaila jo,' ir gaila ne dėl to, kad jisai nebe
grįš, bet kad aš jojo, rodos, nemačiau. Kai prisimenu 
žmones - jųjų daugio jau nėra, - jaučiuosi kaltas, kad 
nemokėjau ją tinkamai pažinti ir įvertinti...

Jonas AISTIS , Iš "Apie laiką ir žmones".

MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO TAUTOS FONDUI: į
— « ‘r

MIRUS LIETUVOS LAISVES KOVŲ SAVANORIUI-KURE JUj 
VYČIO KRYŽIAUS KAVALIERIUI, L. K. MINDAUGO ŠAU
LIŲ KUOPOS garbės šauliui KAZIMIERUI SITKAUSKUI , 
Jo atminimui TAUTOS FONDUI aukojo:

po $50, - S. Jaugelis ir J. Viliušis; po $25, - L. K. 
MINDAUGO Šaulių Kuopa ir Z. H. Lapinai; po $20, - Br. 
Bunys, V. ^akonis ir Jz. Valiulis; $15,- J. J. Žitkaijpo $10,- 
Z. Barisas, P. Kerevičius, J. Naruševičius, P. Šukys, J. E. 
Valiuliai, J. Malcius, V. Lietuvninkas ir A. Mylė.

Aukas rinko J. Dalmotas. 
Visiems aukotojams nuoširdus AČIŪ.

Tautos Fondo Atstovybė 
Montrealyje

GŲY 
RICHARD
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai i r pri einamomi s kainomi s. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364-1



nnontreal
• LIETUVIU A. A., GRUPĖ
(LaSalle) MONTREA LY JE,
jos {steigėjui ir nariui a. a. 
Leonui GURECKUI mirus , 
vietoje gėlių, aukoja ’’Ne
priklausomai Lletuvąi"$25,- 
ir A. A. Montreal Intergrup- 
$ 25.
Nuoširdžiai dėkojame*. "NL"

• Mirus Savanoriui-Kūrėjui 
a.a. Kazimierui SITKAUSKUI, 
vietoje gėlių, B. ZINKEVI - 
ČIUS aukojo $50, - "Nepri - 
klausomai Lietuvai"parem - 
ti.

Nuoširdus AČIUL "NL1'

• A. a. KAZIMIERO SIT
KA USKO atminimui,Dana ir 
Juozas GRAŽIAI aukojo $2C 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
savaitraščiui.
Nuoširdžiai dėkojame! "NL"

HOUSEKEEPER WANTED • 

to assist with 4)6 year boy, 
live in, must cook, drive, 
swimm, travel, english 
speaking.

Tel.; 849-5209.

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ 
Rugsėjo 7 d. , sekmadieni, 

Aušros Vartų Parapijoje vy
ko Tautos Šventės - Rugsėjo 
8-tosios- proga iškilmingos 
pamaldos, kurias laikė ir a - 
titinkamą pamokslą pasakė

• Pas E. BITNERIENĘ lan
kėsi jos sesuo išs Chicagos, 
dainininkė Aldona PANKIE -

LAIKAS registruoti vaikus į LITUANISTINĘ 
MOKYKLĄ. Mokslo metai prasideda RUGSĖJO 20 d.

Skambinti mokyklos vedėjai JOANAI ADAMONYTEI

5

MONTREALIO 
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

1475 DE SĖVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD.

§V. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DE SĖVE 3907 A ROSEMONT Šv.KAZIMIERO PAR

Pirm. Antr. Tree.
Ketvirtadieniai s

Penktadieniais

Sekmadieniais

9:00-3:00

12:00-8:00 
10:00-6:00 
10:30-12:30

4:00-8:00 -------------

2:00-6:00 ------:-----
---------------- 10:30-12:30

MERGAIČIŲ TRIO — Živilė Jurkutė, Daiva Jaugelytė ir Monika Ruffo — dainuoja TAUTOS ŠVENTES 
, akompanuojant muz. A. Stankevičiui. Nuotrauka A. Kalvaičio.

MĖRGVAKARIS nuojant susirinkusiom ją pa-
/Dr. Vyt. ir Irenos Pavilanių sveikinti. Ji gerai supranta 
amuose buvo suruoštas jau - ir neblogai kalba lietuviškai 
us Mergvakaris dr. Jūratės 

Charles

MINĖJIME,'

kartą priminė lietuvių tautos 
ir šios šventės istoriją bet 
šių dienų aktualiuosius rei/ 
kalus ir darbus, rūpinanti^ 
Lietuvos byla tarptautiniame (Ciplijauskaitės) ir

DUODAME VISUS BANKINIUS 
PATARNAVIMUS

AKTYVAS VIRŠ S 17,000,000. REZERVAS $ 600,000.

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

ypač patiko daina "Ant kalno 
gluosnys, pakalnėj šulnys..'

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS ‘‘LITAS’’ bus

forume, ypač artėjant Vie- TANNER dukrai Kristinai.
nos Konferencijai. Ji, baigusi teisę, pasirin-

P-kas A. Mylė, paaiškinęs, ko medicinos profesiją ir
kad dėl susidariusių aplin
kybių • "Gintaro" Šešetukui 
negalint dalyvauti, maloniai 
sutiko padainuoti Mergaičių 
TRIO. Joms akomponavo 
muz. Aleksandras Stankevi-

dabar baigia studijas McGill 
Universitete.

Mergvakaryje Kristina bu
vo sutikta su geriausiais lin - 
kėjimais, gražiomis dovano
mis ir kurias ji atidarė dai

Po malonių užkandžių, ge
ros kavos ir gražių bei ska -
nių pyragų, atsisveikinusios 
su būsima jaunamarte ir ma
lonia šio vakaro iniciatore I- 
rena Pavilaniene, vakaro vė /~ 
jams tebesiaučiant, keliavo 
namo. d.

RESTORANAS
KOSCHS

Įvairūs gėrimai

3

kun. St. Šileika. Dalyvavo 7- 
nios vėliavos, didelis būrys 
tautiečių, gražiai gie
dojo AV Mišrusis Choras.

Po apeigų, Minėjimo Ak - 
tas vyko Parapijos salėje. Jį 
atidarė L. K. Mindaugo Šau
lių Kuopos, kuri minėjimą 
surengė, pirmininkas Au
gustinas Mylė. Įnešus ir pa
gerbus vėliavas,tylos minu
te žuvusius už tautos laisvę, 
į sceną buvo pakviestas pre
legentas Alfonsas Patam - 
šis, Tautos Fondo Atstovy
bės Kanadoje pirmininkas.

Jis išsamiame žodyje dar

čius. Jų dainavimą publika 
sutiko šiltomis katutėmis.Vi
si buvo apdovanoti po gėle.

Vėliavas išnešus, vyko 
G. ir St. Rimeikių paruošti, 
sesėms šaulėms talkinant , 
užkandžiai ir kavutė su py
ragais.

Rengimo pelnas tradici
niai skiriamas Tautos Fon
dui. Aukos buvo renkamos ir 
prie staliuko.

Scena buvo papuošta tau
tine vėliava fone, Vyčiu ir 
Vytauto Didžiojo atvaizdu.

Salėje buvo daugiau kaip 
1OO tautiečių. A. B.

PARDUODAMAS
mažai naudotas pianinas “Hausman 
gamybos, Courrier modelio. Skambinti:

Tel.: 321-0767

HONEY FOR SALE>.
Direct from the Beekeeper. $1.00 a pound.
Delivery could be arranged too ! Please call : 

Tel.: 627-1328.

• LAIKU ATSIUNTĘ PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. "NL"

Dr. J. MALISKA 
d. n. s;

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St. W.
Suite 600., Montreal, P.Q.

Tel. ftus.t 886 -8235
Namu : 781-4815*

Dr. Philip Staig inski
D.D.S.

Dont^ gydytojos - chirurgas
M06 Centrais, coin comer 45e eve. 

suite 200. 364-44M

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. vok. 
Sekmadieniais : nuo 10 vai. r., iki 9:30 vai. vok.
GREITAS ,. NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

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

Dr. A. S. POP1ERAITIS
B. A. M.D. GK M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.5. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.O. TEL: 931-4924 TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

Specialybė - “BRGCHETTERIE” - 
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

Priėmimų salė 2—me aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

9 Automobilių nuoma 
Naujų ir vartotų, 

pasirinkimas 
Pardavimas ir 
Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P. Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39D7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Mik 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reti
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727-3 120Kjmv 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N AS , M C.S.f.. LB.

MEMBER

FOTO M.L.5 
SYSTEM

f

Komercinio privataus turto, automobilinį 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_9_r_«L-.* llJkJ

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Tdlon W. Suite 305,Montreol, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 Residence: 737-0844.

NOT ABAI

Je BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel. (514)- 871-1430

ALIUMINIJAUS DURYS. LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIAM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
Savininkas : JOHN OSKOWICZ 

3351 Belair St., Montreal, Owe., H2A 2A5 
Telefonas; 721-9496

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & c6tĖ REALTIES 
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8 psl.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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