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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(h.n<)

PREZIDENTAS REAGANAS 
BERLYNE

Pasibaigus Venecijos 
konferencijai, kurioje 9 
svarbiausios laisvojo pasau
lio valstybės aptarė poli
tines ir ekonomines proble
mas, JAV prezidentas R. 
Reagan' as lankėsi Berlyne,- 
kur prie Maskvos pastaty • 
tos sienos, dalinančios 
miestą pusiau, pasakė 
svarbią kalbą. Tai buvo 
viena griežčiausių ir reikš
mingiausių kalbų, kurią 
bet kuris JAV prezidentas 
išdrįso pasakyti po J.F. 
Kennedy garsiosios kalbos 
tame pačiame Berlyne, 
kalbą baigiant garsiuoju 
posakiu: "Ich bin ein Berli
ner!"

Ir prez. Reagan' as savo 
kalboje pasakė kelis saki
nius vokiškai, bet visa 
pasaulinė spauda citavo 
Reagan' o angliškai pasaky
tus sakinius: "General
Secretary Gorbachev , if 
you seek peace, if you 
seek prosperity for the 
Soviet Union and Eastern 
Europe, if you seek libera 
lization, come here, to 
this gate. Mr. Gorbachev, 
tear down this wall". Šie 
jo žodžiai buvo palydėti 
gausios Vakarų Berlyno 
minios ovacijomis. Girdėjo 
juos ir nemažas skaičius 
Rytų Berlyno gyventojų, 
susirinkusių anapus muri
nės sienos.

HONG KONCfo MILIJONAI 
PLAUKIA MONTREALIN

Kaip žinia, 1997 metais 
Hong Kong' o miestas su 
visomis apylinkėmis bus 
atiduotas komunistinei 
Kinijai. Tokia buvo pasira
šyta sutartis tarp Didžio
sios Britanijos ir Kinijos. 
Britai savo sutarties laiky
sis. Tuo tarpu Hong Kong' 
as yra šiuo metu tapęs 
didžių turtuolių miestu, 
nes jame įsikūrė didžiausie
ji pasaulio bankai ir vyko 
bilijoninės piniginės trans
akcijos. Kadangi visa Hong- 
Kong' o teritorija tokia ma- 
žaį o gyvena joje beveik 10 
milijonų gyventojų, žemė 
ir namai yra be galo bran
gūs. Pavyzdžiui, už žmoniš
ką butą mokama net iki 
400,000 dolerių. Todėl 
nenuostabu, kad Hong 
Kong'o piniguočiai, nelauk
dami artėjančio komunistų 
rojaus, stengiasi įsikurti 
kitur. Kanada jiems, be 
abejo, atrodo tikra paža
dėtoji žemė: plotai begali
niai ir neapgyvendinti, 
miestuose gi tūkstančiai 
galimybių pirkti namus ir 
statydinti dangoraižius. 
Montrealyje tokių galimy
bių jie rado daugiausia, 
tad nenuostabu, kad dango
raižiai čia ima augti kaip 
grybai ir kuriasi įvairios 
bendrovės bei finansinės 
korporacijos. Didelė dalis 
Hong Kong'o milijonierių 
taip pat kuriasi Vancouve- 
ryje. Gal gi tiesą sako

tie, kurie tvirtina, kad po 
keliasdešimt metų Kanados 
žemė ir ekonomija priklau
sys ne tiktai turtingiems 
amerikiečiams, bet dar
labiau turtingiems arabams 
ir kiniečiams. Kiek tai
padės eiliniam kanadiečiui 

niekas negali pasakyti.

"IRON LADY" LAIMI 
TRECIĄ KARTĄ RINKIMUS

Didžiosios Britanijos 
ministerė pirmininkė Mar
garet Thatcher padarė tai, 
ko joks vyras nei 
iki šiol britų politikoje 
nebuvo atsiekę: jos konser
vatorių partija buvo trečią 
kartą perrinkta valdžion ir 
tokiu būdu "geležinė lady" 
dar penkerius metus vado
vaus Britanijai. Net legenda- 
riniam Winston Churchill' 
iui tai nepavyko.

Konservatoriai turės bri
tų parlamente virš šimto 
atstovų daugumą, surinkę 
apie 42% visų balsų. Dar- 
biečiai gavo apie 33% 
balsų, o likusius pasidalino 
socialdemokratų - liberalų 
jungtinė Alliance partija ir 
kitos mažos grupuotės.

RAUDONIEJI 
KAPITALISTAI

Maskvos spaudoje pasiro
dė žinios apie aukštų sovie
tų pareigūnų spekuliaciją 
auksu. Dienraštis "Socialisti
nė industrija" praneša, kad 
revizoriai, nusiųsti į šiau
rinį uostą Murmanske, 
radę įrodymų, jog kasyklų 
administracijos viršininkas 
G. Yermakov'as nuo 1985 
metų klastojo iškasto auk 
so sąskaitybą. "Dingo" 
1815 kilogramų aukso, 
verto daugiau negu keturio
lika su puse amerikietiškų 
dolerių. Prasidėjus kvotai, 
ją visokiais būdais trukdė, 
kol galutinai numarino šie 
vyriausybės bei partijos 
šulai: metalurgijos ministe- 
ris P. Lomako, prokuroras 
O. Soroka, vidaus min. 
pavaduotojas B. Zabotin ir 
dar visa krūva aukštų 
prokuratūros valdininkų. 
Laikraštis rašo, kad 7 
buvo suimti, o kiti 16 
papeikti bei pažeminti 
tarnyboje.

POPIEŽIAUS VIZITAS 
LENKIJOJE BAIGĖSI

Popiežius Jonas Paulius 
II baigė savo vizitą Lenki
joje, padėdamas gėlių ant 
saugumiečių nužudytojo 
kunigo J. Popeliuszkos 
paminklinio granito kry
žiaus Varšuvoje. Viso savo 
lankymosi metu Popiežius 
labai aiškiai pasisakė prieš 
komunistinio režimo vykdo
mą žmonių persekiojimą ir 
kalinimą už tai, kad Lenki
jos piliečiai trokšta papras
čiausių žmogaus laisvių ir 
kovoja už jas. Vis ir vis 
Popiežius priminė laisvų 
darbininkų įsteigtąją profe
sinę sąjungą SOLIDARNOSČ, 
kuri buvo įsteigta po prieš- 
paskutiniojo Popiežiaus

N i;oIt. A.
ša (kairėje) KLB Montrealio A-kės 

Kalvaičio

apsilankymo Lenkijoje, bet 
netrukus uždaryta. Popie
žių- įdirbėdamas Gdanske 
(Danzige), ypač griežtai 
reikalavo leisti šiai pro
fesinei sąjungai vėl veikti, 
o minios žmonių laikė 
šimtus uždraustos SOLI- 
DARNOSC plakatus ir 
užrašus. Komunistinės 
Lenkijos vadas gen. Jaru
zelski atsisveikinimo žody
je išreiškė savo nepasiten
kinimą, kad tos uždraustos 
organizacijos vardas buvo 
taip dažnai minimas Popie
žiaus kalbose. Gi Popie
žius dar kartą pabrėžė, 
kad Lenkijoje būtų paisoma 
visų Žmogaus Teisių, tei
kiamų laisvame civilizuo
tame pasaulyje.

LINNAS NEBUS DAR 
KARTĄ TEISIAMAS

Amerikiečių OSI įstaigos 
apkaltintas ir pagaliau iš
tremtas iš JAV į sovietinę 
Estiją estas Kari Linnas 
nebus dar kartą teisiamas. 
Taip praneša Maskva. 
Kremlius tvirtina, kad 
1962 metais Linnas buvęs 
teisiamas už akių ir nu
baustas mirties bausme. 

PRANEŠA PLB'-
PLB DARBUOTOJŲ KONFERENCIJA ROMOJE

Ryšium su įvykstančiomis iškilmėmis paminėti Lietu
vos krikščionybės jubiliejų Romoje, š.m. birželio 26 d., 
9 vai. ryto, Lietuvos atstovybėje prie Šv. Sosto, Via Po 
40, įvyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Kraštų Bend 
ruomenių pareigūnų konferencija aptarti visus svarbiau
sius pasaulio lietuvių, visuomeninius reikalus. PLB valdy
bai atstovaus ir konferenciją praves pirmininko pavaduoto
jas dr. Tomas Remeikis. Numatyta ši darbotvarkė: 
9:00 - 10:00 vai. - Registracija;
10:00-11:00 vai.: 1. Atidarymas - Stasys Lozoraitis, Char

ge d' Affa.ires prie Šv. Sosto;
2. PLB valdybos pranešimai;

a. PLB renginiai (Danutė Korzonienė);
b. Politinio darbo padėtis ir santykiai 

su veiksniais (dr. Tomas Remeikis);
3. Europos lietuvių dienos (referuoja 

Vokietijos Krašto valdyba);
11:00-1:00 vai. Kraštų prenešimai:

nės svarbiausia 
bos vaidmuo ją 

vai. Pietų pertrauka- 
atstovybėje;

vai. Diskusijos ir išvadų 
Vykstame j

1:90-2:00

2:00-2:30 
3:30 vai.

os ir išvadų priėmimas;
į svečių priėmimą Šv. Kazimiero 

akademijoje, esame KASOS liet, kredito 
unijos svečiai.

Sprendimas tebegaliojąs. 
Kaip ir kada mirties baus- 
jnė bus įvykdyta, prane
šime neminima.

KORĖJOJE NERAMU
Prieš Pietų Korėjos res

publikos karinę diktatūrą 
jau keliasdešimt dienų iš 
eilės vyksta milžiniškos 
demonstracijos. Dalis de
monstrantų yra kairiųjų pa
žiūrų korėjiečiai studentai, 
bet pastarosiomis dienomis 
prisidėjo ir valdininkai bei 
religinės grupės. Kelias 
dienas dalis studentų de
monstrantų buvo radę 
prieglobstį Seul' o katalikų 
katedroje. Visi demonstran
tai reikalauja demokratijos 
ir laisvų rinkimų.

M. RUST TĖVAI MASKVOJE
Pirmą kartą po M.Rust 

suėmimo gegužės mėn.28 
d. už nelegalų nusileidimą 
vienmotoriu Cessna lėktuvu 
Raudonoje Aikštėje, jo tė
vai galėjo jį aplankyti Le
fortovo kalėjime. Vakarų 
Vokietijos Ambasada išrū
pino pasimatymą.

Mathias Rust kol kas 
formaliai dar neapkaltintas.

"Krašto Bendruome- 
problema ir PLB valdy- 
sprendžiant".
bendri užkandžiai Liet.

Calgaryje. Po 
streikas bus

Jeigu susitarimas 
ilgiau, galimas 
bus paskelbtas 
laiškanešių strei- 
Kanadoje.

BIRŽELIO SIBIRINIŲ. TRĖMIMŲ MINĖJIME MONTREALYJE š.m. birželio 15 d. Dominion Aikštėje. Vainikan 
V-bos pi rmininkas ARŪNAS STAŠKEVIČIUS Balty. Federacijos Montrealio sk. p-kas p. MOLDRE ir latviu

LAIŠKANEŠIŲ STREIKAS
Nepavykus susitarti, 

Kanados laiškanešiai pradė
jo streikuoti, kol kas Mont
realyje ir 
kelių dienų 
perkeltas į kitus miestus. 
Tokia rotacinė sistema bus 
naudojama, kol bus susi
tarta su Kanados Pašto į- 
staiga. 
užsidels 
dalykas, 
visuotinas 
kas visoje

Laiškanešiai iki šiol bu
vo vieni sukalbamiausių 
pašto tarnautojų - jų pro
fesinė 
sušaukusi 
streiko 
metų, 
užsitęsė apie 6 savaites ir 
buvo sudaręs didelių sunku
mų atskiriems 
bei bendrovėms, 
masi, kad ir 

buvo 
dėl 

19

sąjunga juos
pasisakyti

tiktai prieš
Tuomet streikas

asmenims
Baimina- 

dabartinis

PRANEŠA ELTA:
GRIŠKEVIČIUS SUSIRŪPINO PER LĖTU LIETUVOS 
RUSINIMU

Lietuvos KP vadovas P. Griškevičius susirūpino, kad 
Lietuva per lėtai rusinama, šis rūpestis nedviprasmiškai 
išreikštas kovo 13 d. Lietuvos KP CK VI plenume jo 
padarytame pranešime, kurį kovo 14 d. išspausdino TIESA. 
Plenumo darbą prižiūrėjo TSKP CK "atsakingas darbuoto
jas" N. Leonovas.

Lietuvos rusinimą Griškevičius, pagal sovietinį žargo
ną, vadina "internacionalizmo procesu". Jį piktino faktas, 
kad daugeliui ministerijų ir žinybų vadovauja lietuviai 
• nėra nė vieno "nevietinės tarybos atstovo". Pedagogai 
kalti, kad "dalis besimokančių neturi nacionalinių santy
kių sferoje aiškaus klasinio supratimo", t.y. negalvoja 
sovietiškai.

Susirūpinimą Griškevičiui kelia ir lietuvių religingu
mas: "Metai po metų dvasinę seminariją papildo Prienų, 
Vilkaviškio ir Ignalinos rajonų, Kauno miesto abiturien
tai. Jau daugelį metų aktyviai reiškiasi dalies Vilniaus, 
Šiaulių, Švenčionių rajonų gyventojų religinės nuotaikos.

Rusinimo politiką atvirai nagrinėja ir LKP CK žur
nalas KOMUNISTAS (1986, 11 nr.). Latvių, estų ir lietu
vių nuošimčių mažėjimas savo tėvynėse taip aptariamas: 
"Daugelio nacionalinių ir teritorinių darinių gyventojų 
sudėtis, jų įsikūrimo metu buvusi vienalyte, tapo daugia
nacionaline. KOMUNISTAS pareiškia, jog rusinimas plėsis 
ir gorbačiovinėje Sovietų Sąjungoje: "Didumos respublikų., 
daugiatautiškumas, kaip jau buvo pažymėta, didėja ir 
didės toliau. Pavyzdys - Ignainos, Mažeikių ir kai kurie 
kiti rajonai. Vien per praėjusį laikotarpį nuo 1959 m. gy
ventojų surašymo, kitų tautybių gyventojų skaičius respub
likoje padidėjo 106 tūkstančiais. Kita vertus, daug lietu
vių gyvena kitose sąjunginėse respublikose, ypač naujai 
įsavinamuose rajonuose.

Pastangas pasipriešinti rusinimui bei nutautinimui KO
MUNISTAS vadina "nacionalistiniais prietarais", "naciona
liniu ribotumu", "pasipūtimu", "prietarais". Tokios ateities 
perspektyvos Lietuvai Gorbačiovo "atviroje", "demokratiš
koje visuomenėje".

ilgokas, 
pareiškė 

paštą 
pavieniams 

du kart

dėlei šių 
kilti rim- 
riaušės su 

laiškane-

streikas gali būti 
nes Pašto įstaiga 
nenusileisianti 
pristatysianti 
klientams bent
per savaitę, o bendrovėms 
ir įstaigoms - kasdieną. 
Tam tikslui imta samdyti 
papildomus darbininkus, mo
kant jiems virš 13-kos 
dolerių į valandą. Manoma, 
kad kaip tiktai 
streiklaužių gali 
tos muštynės ir 
piketuojančiais 
šiais.

Laiškanešiai 
kad

streikuoja 
todėl, kad nesutinka su 
Pašto pasiūlymu sumažinti 
laiškanešių skaičių ir pail
ginti jų tarnybos valandas. 
Iki šiol greitakojai laiškane
šiai išnešiodavo savo paštą 
per 4-6 valandas. Tuo 
tarpu jiems užmokama už 
8 valandų darbą į dieną.



Ui Lietuvos iilaisvinima! UI iitikimybį Kanadai ! 
Pour ta liberation de la Litstanie! LoyautJ «• 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. Rankratčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuofidra, graiinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

BAISUSIS BIRŽELIS
1941 m. birželio 14-15 naktimis Maskvos patvarkymu, 

įsakymui vykdyti panaudojus iš Rusijos atsiųstus NKVD 
agentų kadrus ir vietos komunistų aktyvistus, buvo suim
ta, į geležinkelio stotis nugabenta ir po 2-3 dienų akli 
nai užkaltuose prekių vagonuose išvežta į Rusijos tolimus 
pakraščius apie 42 tūkstančiai Lietuvos piliečių. Išvežtųjų 
tarpe buvo įvairių profesijų ir socialinės padėties žmonių, 
pradedant profesoriais, buvusiais prezidentais bei minist
rais ir baigiant darbininkais, ūkininkais ir amatininkais. 
Nuo išvežimo negelbėjo nei amžius, nei sveikatos stovis.

Stefanija Ruki enė
( iš knygos VERGIJOS KRYŽKELIUOSE )

AR GREIT ATEIS PAVASARĖLIS ?
(Iš Stefanijos Rūkienės užrašu iš Sibiro)

Ji išskubėjo dar su tamsa į tolimąjį kulistaną kolcho
zo javų kulti. Buvo žvarbus rytas, nes ir vasarą Sibiro 
naktys būna gana vėsios, nors dieną temperatūra kartais 
pasiekia trisdešimt penkis laipsnius Celsijaus. Menkas ir 
jau labai varganas buvo jos apsirengimas. Storas sijonas 
pasiūtas iš nukombinuoto kolchozo maišo. Kad ir kaip 
kolchozo administracija besaugotų maišus, bet jie dingsta 
ir pavirsta sijonais ir vyriškomis kelnėmis. Nerta pakuli 
nė palaidinukė, kuri jos miklių rankų ir lietuviško sugebė
jimo dėka nusimegzta, ją dengė. Viršutinį apdarą atstojo 
jau gerokai susinešiojęs vatinis, kuris buvo, gal net daugo
ka! išgražintas įvairių spalvų lopais ir lopinėliais. Kojos 
apautos dideliais vyriškais batais, kurių ilgoki aulai buvo 
žalio brezento, o padai guminiai. Tokie batai labi geri, 
nes kojas galima apvynioti autais, kurie jas saugo nuo 
uodų ir mašalų. O Sibire tie maži padarėliai yra tikra 
Dievo bausmė žmonėms ir gyvuliams. Tokie auliniai ba
tai daug kam buvo tik svajonė, nes retai pasitaikydavo 
juos įsigyti. Dauguma tenkinosi karninėmis vyžomis. Tik 
bėda, kad ir jas reikėjo pirkti.

Eina motina darban ir galvoja, kaip praleis šią dieną 
vieniu pasilikę jos berniukai - Putinėlis ir Algutis. Jie 
vargšeliai, auga pašalyje ir beveik be jokios priežiūros. 
Paliko mama jiems kelias išvirtas bulves ir porą turnepsų 
kuriuos buvo išsirovusi iš raudonojo dvaro laukų. Dabar 
bepigu, nes vasara, labai gražiai žaliuoja platūs laukai ir 
visokiausi augalėliai iš derlingų Sibiro dirvų kupėte kūpa. 
Tai ne dantytos žiemos metas.

Šeimininkė gera. Gal kartais pasigailės berniukų ir 
įpils dubenėlį sriubos. Vaikai vis kaip nos praleis šią 
dieną, o rytojus tai tikrai bus geresnis.

Ji tyčia prašėsi į tolimesnį kulistaną kulti, nors šis 
dar ne taip jau tolimas, - tik aštuoni kilometrai nuo 
kaimo. Ten ji visą dieną sunkiai dirbs, bet už tai gaus 
sriubos ir grūdų pavalgyti. Dažnai jau ir brigadininkas už 
tą prasimanymą nieko nesako. O kad gautų kviečių išsi
virti kaip per Kūčias, tai būtų skanumynas, kad ir be
cukraus.

Dominion Aikštėje, Montrealyje, Š.m. birželio 15 d. BIRŽELIO SIBIRINIU TRĖMIMU MINĖJIME : dalis vėliavų, Montrealio šauliai ir kai

rėje žodį taria Imigracijos ir Kulturiniu Bendr. ministerės pav. A. Tchipess, R. Savard — Verduno meras ir palydovai. Nuotr. A. Kalvaičio

Liuda nutaria kaip nors nučiupti kelias saujas kviečių 
parsinešus namo išvirti juos vaikams. Taip pat ji galvo- 
"nudžiauti" kelias roputes. Parsineš juos, nuvalys, sudės

ir
jo . - . ,. „ .
į puodą ir paprašys šeimininkę gerai ištušinti, - tai sūne
liai skaniai ir sočiai pasistiprins!

Pernai ji sunkiai dirbo visus metus, bet nieko neuždir
bo. Metams pasibaigus dar liko kolchozui skolinga, nes 
buvo gavusi truputį miltų ir kruopų vaikams. Juk 
nė valdžia labai rūpinasi savo piliečiais ir nieko 
džia. Tik visa bėda, kad ta boba rysni 
sutašė besitrankydama po kulistanus.

Jau temsta. Motina pavargusi ruošiasi 
kiusi, rodos, ir niekam nematant, įsipylė 
saujas kviečių, nes berniukams būtinai 
lauktuvių. Lėtai mainosi Liudos kojos po sunkių dienos 
darbų, bet ji skuba pas sūnelius. Kad tik greičiau tą 
savo pašalį pasiektų! Reikės dar kviečius išvirti, truputį

ir visą

sovieti- 
neskriau pateko Stepanovkos kaiman, 
uždarbį

Nusitai-namo.
į kišenes kelias 
reikia parnešti

ir pailsėti reikia, nes ryt vėl sunki darbo diena, o pasi
gailėjimo iš niekur nesulauksi.

Staiga išgirsta arklio prunkštimą ir kanopų bildesį. 
Atlekia raitas brigadininkas, iškrato, suranda kišenėse 
kviečius, nusivaro kolchozo raštinėn, surašo aktą ir už 
vagystę motiną atiduoda tarybiniam teismui. Už tą vagys 
tę teismas jai priteisė penkerius metus kalėjimo, o vai
kus, pasilikusius be globos, nutarė atiduoti į Bakčaro 
vaikų namus.

Vėl nauji vargai. Motinai labai sunku atsiskirti su 
vaikais. Verkia ji kruvinomis ašaromis, klykia ir berniu
kai, bet motiną nuo vaikų atplėšia ir, gal būt, amžinai.

Liuda taip vargo su vaikais. Pati pažino našlaitės 
dalią, nes ir ją svetimieji išaugino. Nenoriai ji šnekėdavo 
apie savo vaikystę, bet dažnai niūniavo ji vieną dainelę: 

Šiokiam tokiam patvorėly augo maža našlaitėlė.
Nieks nematė, nieks nežino, kas našlaitę užaugino.
Tiktai žvarbūs šiaurės vėjai vargdienėlę glamonėjo"... 

Sėdi motina kalėjime ir dirba sunkius prievartos darbus. 
Jai čia geriau, nes kasdien gauna valgyti ir nereikia 
vagiliauti. Priprato. "ĖrPė” viskb galifna'"p?iprašVt?!''Žrhogfūš 
ne kiaulė, kuri jovalą knaisioja ir neėda, o alkani vergai 
Sibire viską suvalgo.

Sūnelių ilgesys motiną nuolat kankina ir dažnai ašarą 
išspaudžia. Taip ir girdi paskutinį berniukų klyksmą, 
kuris neduoda jai ramybės.

Po trejų metų Liudą amnestavo ir paleido iš kalėjimo. 
Grįžusi, Putinėlį rado jau mirusį, nors jis ir vaikų namuo
se gyveno, o Algiuką - visai paliegusį.

Baisiai jau plėšėsi motinos Sibiro kolchozuose, kad 
išsaugotų savo mažuosius ir nęnumarintų badu. Tačiau iš
draskytų šeimų motinoms, tik vienai kitai pavyko vaikus 
išsaugoti ir išauginti.

_Išmirė Sibire ir gausioji Alfonso šeima. Viena motina 
neišsaugojo savo mažųjų. Pusės metų Vytukas mirė kelio
nėje, ir Rusijos gilumoje užkastas griovyje šalia geležin
kelio pylimo. Pasiekus Sibirą tuojau mirė trejų metų 
Gediminėlis. Vėliau mirė vyriausia dukrelė Birutė. Ji su 
kita lietuvaite palaidotos taigoje po eglute.

Po kelių metų motina nuėjo aplankyti dukrelės kapo, 
bet nesurado, nes jas sauganti eglutė jau gerokai paaugo, 
kiti medeliai^ irgi istyso,ir mergyčių poilsio vietelę sunku 
buvo beatpažinti.

Vienu laiku tremtinių vaikams leido grįžti Lietuvon, 
jei ten buvo artimųjų, kurie galėtų juos globoti. Visi 
skubėjo savo vaikus išsiųsti tėvynėn, nes sovietiniai įsa
kai greit keisdavosi. Motina paskubėjo savo berniukus 
Algirdą ir Kęstutį, išsiųsti Lietuvon pas senelius. Vaikai 
laimingai pasiekė Lietuvą.

Netrukus buvo tremiami Sibiran jų seneliai. Su jais 
kartu ištrėmė ir grįžusius anūkėlius. Jie su seneliais 

Krasnojarsko rajone. Ten 
visi tremtiniai dirbo miškuose. Abu berniukų seneliai 
netrukus mirė. Algirdas su Kęstučiu pasiliko vienu du, be 
savųjų. Kai toje vietoje daugumas’ temtinių išmirė, tai 
likusius perkėlė į Zakarovkos kaimą. Stepanovkoje pasili • 
ko tik apleisti tremtinių kapai. Dabar berniukai jau buvo 
paaugę, tai naujoje vietoje ir juos pristatė taigą kirsti.

Motina sužinojusi apie vaikus, norėjo atsikelti į Zaka- 
rovką. Tas persikėlimas truko tris mėnesius, ir kai ji
atvyko į tą kaimą, tai Algirdo jau neberado, nes jį taigo
je perpjovė elektrinis pjūklas. Miškų administracija savo 
žuvusiam darbininkui ant kapo pastatė medinį su raudona 
žvaigžde paminklą.

Taip iš anos gausios šeimos išliko tik motina ir sūnus- 
Po daugelio metų jiems buvo leista grįžti tėvynėn, bet 
Lietuvoje jų nepriėmė. Tai jau "vyresniajam broliui” par
sidavusių lietuvių darbas. Juos priglaudė mūsų šiaurės 
kaimynų šalis.

Aš jau buvau "miesčionka" ir gyvenau Bakčare. Nors 
darbas ir čia buvo priverčiamas ir kiekviename žingnyje 
jautėme kompartijos ir komendanto geležinę ranką, bet 
retkarčiais sekmadienį gaudavome laisvą ir ilsėdavomės.

Kartą aplankiau savo seną pažįstamą, tremtinę M. 
Lietuvoje gyvenome viename valsčiuje ir buvome geros 
draugės. Ji su savo dukrele gyveno viename kolchoze, o 
šeimos maitintojas kruvinai vergavo Krasnojarsko darbo 
stovykloje.

Jos gyveno prisiglaudusios pas vieną rusą kolchozininką 
Gryčiutėje 'turėjo ■ kampuką, kuriame stovėjo tariamoji 
lova. Visas jų gyvenimas sukosi apie lovą: joje ilsėdavosi, 
ant lovos sėdėdamos valgydavo, lovoje mergyte žaisdavo.

Buvo žiemos metas. Kaimas ilsėjosi giliuose sniego 
pataluose. Abi tremtines radau namuose. Žiūrime viena į 
kitą ir stebimės: baisiai atrodome abi. Jau šiandien jai 
visai netinka vardas "lėlė", kaip ją vyras dažnai vadinda
vo. Seniai besimačiusios, tai šnekamės ir dalinamės savo 
rūpesčiais ir vargais. Mergytė išbalusi, liesutė ir kakliu 
kas kaip šiaudelis. Matyti, kad nusimaitinus, nes smilki
niuose ir ant rankyčių ryškiai matėsi melsvos venų šaku
tės. įtartinas kosulys dažnai kutena jos gerklytę. Ji glaus
tosi apie mamą ir tyliai taria:

- Mamyte, noriu valgyti.
- Gerai, dukrele, aš paprašysiu pas šeimininkę bulvyčių. 

Gal parduos.
- Mamyte, aš bulvyčių labai nenoriu. Duok man nors 

mažytį gabaliuką duonutės. Va, tik tokį, - ir parodo savo 
mažąjį pirščiuką.

Motina springdama ašaromis, sako dukrelei:
- Dabar duonutės neturime. Palauk, mažyte, ateis 

pavasarėlis, tai aš uždirbsiu daug daug duonutės. Ir ska
nių žirniukų tau parnešiu. Atsimeni, kaip vasarą parneš- 
davau?

įVERTINTI LIETUVIAI
• Dr. prof. BIRUTĖ CIPLI- 
JAUSKA1TĖ yra pakviesta 
kaip viešnia profesorė dės
tyti Harvard'o Universitete 
vieną semestrą.

• Dr. SAULIUS E.CIBAS 
š.m.gegužės 16-19 d.d. da
lyvavo metiniame Ameri
kos vėžio ligos specialistą 
organizacijos suvažiavime 
Atlantoje, Georgia. Jis pa
darė pranešimą ir pateikė 
rezultatus savo tyrinėjimą 
apie naujus metodus atpa
žinti piktybines ląsteles 
besivystančias smegenyse.

Už šį darbą jis laimėjo 
specialą pažymėjimą ir 
1.000 dol.premiją, skirtą 
Upjohn bendrovės.

Šie jo atliktą tyrinėjimų 
rezultatai bus paskelbti 
medicinos žurnale Ameri
can Journal of Clinical Pa
thology.

Greitas 
Laikinas 
Pakaitas...

PALENGVINKITE SAU DARBUS VASARĄ. 
PASAMDYKITE STUDENTĄ.

Štai geras būdas palengvinti vasaros dienų 
darbus . Leiskite studentų energijai ir entu
ziazmui darba padaryti.

Studentai noriai dirbtų visokį darbą, nuo 
dalinių namų darbų iki specialybei įsigyti dar 
bų.

Kiekvieną vasarą studentai patiekia 
savo talentą, sugebėjimus , išradingumą, 
kuriais kiekvienas darbdavys galėtų pasinaudoti.

Tad, kad greitai atsigautumėte nuo 
įkyrių vasaros darbų, leiskite juos atlikti 
studentų rankoms.

baugiau informacijos gausite, susisiekę su 
Kanados įdarbinimo Centru studentams, 
Studentų Samdymo Biuru arba Studentų 
Jaunimo įdarbinimo Centru.
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SPORTO ŽAIDYNĖS NEW YORKO APYLINKĖSE

Ed. Šulaitis
ŠALFASS suorganizuotos 37-sios iš eilės Š. Amerikos 

lietuvių sporto žaidynės salės sporto šakose buvo praves
tos gegužės 16-17 dienomis Brooklyne ir Long Island 
vietovėse.

Paskutinės tokio pobūdžio varžybos New Yorke įvyko 
lygiai prieš dešimtį metų ir jos dalyviais buvo gausesnės: 
šį kartą susirinko apie 300 sprotininkų, tai šimtine ma
žiau, negu paprastai į tokias žaidynes suvažiuoja.

Šiemet buvo rungtyniaujama krepšinyje, tinklinyje, 
plaukyme, raketbole ir šachmatuose. Kaip paprastai, 
daugiausia dalyvių ir susidomėjimo sulaukė krepšinis, o 
kita populiari šaka - tinklinis - šį kartą buvo nuskriaus
tas. Vyrų grupėje žaidė tik 3 komandos, moterų - 3, o 
jaunių bei mergaičių nebuvo nė vienos. Nedalyvavo garsio
sios Chicagos "Neries" merginos, o taip pat ir anksčiau 
pirmųjų tarpe buvusi Chicagos "Žara", Cicero "Vėtra", 
Cleveland© "Žaibas". Atrodo, kad tinklinis išeina iš ma
dos, kaip kad yra pasidarą su stalo tenisu, kuris mūsų 
žaidynėse beveik nefigūruoja. Tenisininkai paseno, o jau
nimo nebėra.

Šitas žaidynes, galima sakyti, išgelbėjo vyrų A klasės 
krepšinis, kur pasirodė 4 neblogo b/gio komandos, o dvi 
iš jų - New Yorkas ir Toronto "Aušra" - tikrai vertos dė
mesio. Šios komandos ir susitiko finale. New Yorko ko
mandoje žaidė žymusis R. Šimkus, o "Aušroje" pasirodė 
Amerikos profesionalų tarpe bandąs žaisti L. Rautinš, 
kuris yra atstovavęs ir Kanados rinktinę. Šį kartą newjor- 
kiečiai privertė supasuoti Toronto atstovus, prieš kuriuos 
jie turėjo nusileisti praėjusiais metais Hamiltone. Tačiau 
prireikė net 2-jų pratęsimų (pirmą kartą žaidynių istori
joje), kol New Yorko LAK įrodė savo pranašumą 103- 
93 taškais. Reguliarus rungtynių laikas baigėsi 84-84, o 
po pirmo pratęsimo buvo po 93. Kaip matome, antrame 
pratęsime torontiečiai nelaimėjo nė vieno taško, o šei
mininkai pasistengė net dešimtį sukrauti.

Laimėtojams daugiausia taškų sumetė R. Šimkus (38), 
tačiau geriausiuoju žaidėju išrinktas jo komandos atsto
vas M. Vaitkus, kuris surinko 29 taškus, bet daug darba
vosi aikštės kampuose. Toronto žvaigždė Rautinš buvo 
nesulaikomas (pelnė 48 taškus), tačiau žaidė daugumoje 
solo ir dažnai nematydavo geresnėse pozicijose esančių 
savo komandos draugų. Nors mesti jam šį kartą sekėsi, 
tačiau komediniame žaidime torontiečiai neprilygo New 
Yorkui, kas jiems ir kainavo pergalę.

Krepšinyje rungtyniavo 24 komandos: po 7 vyrų A bei 
jaunių A, B klasėse, o taip pat 3 jaunučių komandos. 
Vyrų A klasės III vietą užėmė Chicagos "Lithuanica", 
nugalėjusi Clevelando "Žaibą" 95-77. Vyrų B klasėje' 
meisterio vardą laimėjo Detroito "Kovas", baigmėje įvei
kęs New Yorką 53-39. Jaunių A klasės finalas suvedė 
Chicagos "Nerį" ir "Lithuanicą". Laimėjo pirmieji 61- 
54. "Neryje" gerai pasirodė Cielinskas.

Ką Reiškia Užsieniečiui Studijuoti Sovietų Sąjungoje
Logan Rob i nson

(tęsi
Nė vienas mano rusų draugų kaimynystėje niekada 

nebuvo užėjęs pas mane bendrabutin, nes bijojo. Dauge
lis jų man neleisdavo jiems skambinti iš bendrabučio. 
Jei kuris užeidavo, visi jie prašė manęs, kad niekada 
nevadinčiau jų pavardėmis. Jų manymu, bendrabutis buvo 
šlykščių išdavikėlių "stukačių" gūžta. Galima pavadinti 
šį reiškinį paranoja, bet jei taip yra, tai toji paranoja 
yra tiek Įaugusi į žmones, kad rusai sako, jog jinai "į- 
siurbiama su motinos pienu".

Tas faktas, kad mūsų elgesys buvo taip stropiai 
sekamas, labai veikė mūsų svajas apie flirtavimų su ru
saitėmis. Sakyčiau keistu sutapimu , rusų merginos mūsų 
bendrabutyje buvo beviltiškai nepatrauklios. Jos buvo 
vyresnio amžiaus už sutinkamas aplamai universitete. 
Maždaug trisdešimt penkerių metų, jos būdavo persipe- 
nėjusios bent dvidešimčia svarų ir atrodė didesnę laiko 
dalį prasimaldavo virtuvėje, virdamos kopūstus. Šiaip jos 
buvo lipšnios ir paslaugios, ir visumoje sukeldavo kur 
kas geresnį įspūdį, negu kolegos vyrai. Nežiūrint to, ne
buvo jų tarpe nė vienos gražuolės ir vos kelias būtų bu
vę galima pavadinti "paprastom" ("plain girls").

Žvelgiant kultūros antropologijos akim, rusai, ku
rie per visų savo egzistencijų dažnai nežinodavo iš kur 
ateis duonos kąsnis, yra linkę tapatinti grožį su didumu. 
Ir tai ne vien,kai kalba apie kanuoles ir varpus. Tai tin
ka ir moterų atžvilgiu. Rusų kalboje žodis "chudoj" reiš
kia kartu liesumų ir negražumų. Be to, rusės dirba la
bai sunkiai. • Darbadieniai ilgi, o užmokestis žemas. Kai 
sovietinei moteriai sukanka 30 metų, ji atrodo tarsi 45- 
kių. Jos norėtų atrodyti kaip prancūzaitės, bet neturi 
prancūziškos kosmetikos. Jos naudoja lūpų pieštukus, ku
rie atrodo tarsi statybiniai dažai ir kvepalus, kurių va
kariečiai nenaudotų net kaip dezinfekcinę medžiagą ("de
odorant").

Būdavo įmanoma susitikti su žavesnėmis rusaitė
mis mieste, bet visados likdavo labai reali problema, 
kur galima būtų su jomis praleisti laikų. Bet kuri rusai
tė, užėjusi bendrabutin, būtų turėjusi palikti pas budėto
jų savo vidaus pasų, ir tasai tikriausiai užsirašytų savo 
dienynan visus biografinius duomenis... Už poros dienų 
kas nors įspėtų tų merginų darbe ar universitete apie 
matymosi su svetimšaliais rizikas...

Nežiūrint to kų vakariečiai galvoja, vidutinis ru
sas gatvėje, jeigu jis ne partietis ir jei nedirba ginkla
vimosi įmonėje, nebijo sueiti kontaktan su užsieniečiais. 
Faktinai ,jie laiko kontaktų su svetimšaliais socialiniu 
pliusu. Ko jie bijo ir kuo jie nepasitiki - tai kitais ru
sais. Kaip Ženia glaustai man aptarė: 'Aš galiu šnekėti 
atvirai su užsieniečiais, bet niekados su savo tautiečiais 
ar su svečiais jų akivaizdoje, nes mano galvoje visada 
knibžda mintelė:"Ar jie mane apskųs?...." Net jeigu bū
čiau atsivedęs nepažįstamų rusiukų į kito draugo ruso 
namus, mes tikriausiai būtumėm visi praleidę vakarų 
mirtinoje tyloje'.

*********

Dėstymas Universitete.Vadovėlių ir Bibliotekų Problemos
Dėstymas fakultete niekuo nepanešėjo į mokslų 

Harvard'e. Niekas nenaudojo sokratinio klausimų-atsaky
mų metodo. Nebuvo taip pat ir konkrečių, gyvenimiškų 
atvejų ir sprendimų analizės ("case studies"), idant pai
liustravus kaip vyksta juridinis svarstymas, kokia techni- 
1987. VI.>18

Tinklinyje Chicagos "Neris" ir Bostonas
Nors čia ir nebuvo gerųjų "Neries" merginų tinklinin- 

kių, tačiau "Neries" garbę apgynė vyrai, kurie finale 
nesunkiai sudorojo Bostoną 3-0 (15-1, 15-11, 15-6). Atro
dė, kad čikagiečiai per daug nesistengė, nes kitaip - 
bostoniečiams dar būtų buvę liūdniau. Bostono moterys 
įveikė Baltimorę 2-0 (15-5, 15-9) ir New Yorką 2-0 (15- 
8, 15-12).

Šachmatuose ir raketbole dalyvių būta nedaug - po 9. 
Plaukymas šį kartą vyko pabaltiečių pirmenybių rėmuose, 
o dalyvių čia net iš visų tautybių būta nedaug.

Šachmatuose rungtyniavo 9 žaidėjai, daugumoje tik iš 
New Yorko apylinkių. Trys žaidėjai surinko po lygiai 
taškų ir tapo nugalėtojais. Tai Arūnas Simonaitis iš New 
Yorko, Zigmas Bliznikas iš New Jersey ir Juozas Chrola- 
vičius is Hamiltono, Kanados. Jie sukalė po 3 taškus iš 
keturių galimų. Jų visų pavardės įrašytos dr. A. Nasvyčio 
pereinamoje taurėje ir jie gavo po 50 dol. pinigines pre
mijas. Dalyvių tarpe buvo ir viena moteris - dr. Giedrė 
Kumpikaitė. Šachmatų sekcijos vadovu buvo Edvardas 
Staknys, o teisėju - Arūnas Simonaitis.

Šachmatų varžybos vyko Kultūros Židinyje (išskyrus 
antrąją dieną), o tuo tarpu visos kitos Long Island, apie 
30 mylių atstume nuo Kultūros Židinio. Iš kitur atvyku
sioms rasti tas tolimas vietas nebuvo lengva; atrodo, jog 
jas ne labai rado net ir vietiniai, kadangi žiūrovų beveik 
nebuvo. Jų šiek tiek susirinko į sekmadienio finalą,tačiau 
ir čia dauguma buvo atvykusieji svečiai iš kitur.

Daugiausia publikos sutraukė žaidynių balius, praves
tas irgi Kultūros Židinyje. Šį kartą pasirodė ne tik sve
čiai iš kitur, bet ir kiek daugiau vietinių žmonių.

Rengėjams pavyko sutelkti daug žmonių į žaidynių 
rengimo ir pravedimo komitetus, o taip pat surinkti ir 
nemaža aukų. Organizacinio komiteto pirmininku buvo 
Pranas Gvildys, o varžybinio - Algis Jankauskas.

Buvo numatyta padaryti ir Lietuvos pergalių krepši
nyje 50 metų minėjimą, tačiau jis buvo labai kuklus: 
nesimatė net nė vieno mūsų krepšinio veterano (nežinia, 
ar rengėjai į juos kreipėsi). Tik prieš vyrų krepšinio 
finalą Vacys Steponis trumpai prisiminė 1937 metų per
galę Rygoje ir taip užbaigtas visas "minėjimas". Po Stepo- 
nio kalbelės, sportininkus sveikino ŠALFAS S-gos pirminin
kas Pranas Berneekas iš Toronto.

Gaila, Kad rengėjai, kurie šiaip jau buvo gana kruopš
tūs, nepasirūpino garsiakalbiu, tad tas kalbas ne visi girdė 
jo. Taip pat nebuvo galima ir pristayti žaidėjus, bei 
komentuoti finalinių rungtynių eigą. Taip pat nebuvo ir 
rungtynių elektroninės lentos, kuri dabar dažniausia 
naudojama net ir pradžios mokyklų žaidėjų rungtynėms. O 
čia, vis dėlto, buvo net Šiaurės Amerikos lietuvių žaidy
nės su keliais tarptautinio lygio žaidėjais! Liūdna, bet 
reikia konstatuoti šį faktą, nieką dėl to nekaltinant ir 
nepeikiant, bet norėtųsi, jog ateityje tokie dalykai nepa
sikartotų.

1

n y s ) _
ka. Paskaitos priminė man, kaip mums buvo dėstoma 
istorija gimnazijos klasėse; ten nebūdavo dedama jokios 
pastangos išmokyti mus istorinio metodo ir padaryti iš 
mūsų istorikus - mums kraudavo faktus, ir iš mūsų buvo 
laukiama, kad per egzaminus mes piltume tuos faktus 
atgal, o ne bruktumėm kokių savo analizę ar skirtingų 
interpretacijų. Kai kurie dėstytojai čia bandė pasinaudo
ti Vakarais palyginimui teisės principų, kuriuos Sovietų 
Sąjunga esą ištobulinusi. Jie sakydavo tokius tvirtinimus, 
kaip pav.: 'Buržuazinėje sistemoje jie daro šitaip, bet 
čia, pas mus, Sovietų Sąjungoje...." 
Leningrade studentai vesdavo užrašus ir pasibaigus se
mestrui, laikydavo egzaminus žodžiu. Kai jie nežinodavo 
atsakymo, dažnai profesoriai darydavo užuominas, kad 
užvestų ant reikiamo tako. Sovietinėje mokymo sistemo
je yra mažai neišlaikančių egzaminų. Valstybei reikalin
gi diplomuoti žmonės ir paprastai nekaip atsiliepiama 
apie profesorių, kurio studentai neišlaiko egzaminų. Nors 
ten buvo keletas gabių studentų, man susidarė įspūdis, 
kad bendras mokslo lygis teisės fakultete buvo labai že
mas. Aš turiu, tačiau, pakartoti, kad sovietinis mokymas 
teisės srityje apsiriboja pirmųjų kursų ("undergraduates") 
dalykų dėstymu ir užtat palyginimas su Amerikos univer
sitetais išeina sovietinės sistemos nenaudai. (Šiam užsie
niečiui autoriui, amerikiečiui, atrodo, neatėjo į galvą 
"šventvagiška" mintis, kad gal kaip tik teisės studijų 
programų gilinti nesistengiama specialiai. Gal toks gilini
mas daugelyje atvejų galėtų būti pavojingas diktatūrinės, 
sofizmais išsisukinėjančios,kompartinės vyriausybės nuos
prendžiam s... Red.).

Kai man prireikdavo pasiskaityti kokių knygų, ma
ne apimdavo nuolatinė frustracija. Vakaruose aš galėda
vau gauti bet kurį sovietinės teisės traktatą. Harvard'o 
Urtiversiteto Tarptautinės Teisės Bibliotekos kolekcija 
yra labai gera. Kai kurios Vakarų Europos institucijos, 
pav. "Documentation Office of East European Law" Ley- 
deno Universitete Olandijoje, turi bibliotekas, kurios pra
lenkia ■ pačios Sovietų Sąjungos rinkinius. Taip yra todėl, 
kad esama didelių sunkumų naudotis sovietinėmis biblio
tekomis ir kad jie yra įpratę išimti iš lentynų visas 
knygas, kurių turinys ideologiniai nebetinkamas, ar kurių, 
autoriai yra patekę nemalonėn.

Faktinai yra uždrausta išsivežti be leidimo iš 
krašto senas knygas. Kai aš studijavau, tas draudimas 
buvo taikomas knygoms, pasirodžiusioms prieš 1946 me
tus, bet nuo 1980 metų rudens Jo rėmai buvo praplėsti 
trisdešimčia metų ir dabar apima veikalus, išėjusius 
prieš 1976 metus.

Nežiūrint, kad aš eidavau kas savaitę į knygynus 
apsižvalgyti ką jie turi - ne vien Leningrade, bet ir 
Maskvoje bei kituose miestuose,- man niekada nepavyko 
nusipirkti Įstatymų kodekso. Ten buvo knygų apie įstaty
mų kodeksus, bet niekada nebuvo paties rinkinio.

Panaši padėtis egzistuoja ir literatūros srityje. 
Galima rasti daug literatūros kritikos veikalų, bet ne 
pačių autorių knygų. Kartą aš užklausiau vieno adminis
tratoriaus, kodėl taip yra. Jis pasakė man, kad Sovietų 
Sąjungoje yra daug gyventojų ir esą popieriaus stygiaus.. 
Užpakalyje mūsų riogsojo kaugė, ištisas kalnas Markso, 
Engelso, Lenino ir Brežniovo raštų... Liūdnas faktas yra 
tas, kad didieji 19 amž. rusų rašytojai yra leidžiami So
vietų Sąjungoje, bet neparduodami; juos . pardavinėja už

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ, :

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI (Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Blocr 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6

Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 
lietuvybei išeivijoje!"

Beje, žaidynių proga išleista kukli Alg. Šilbajorio sure
daguota programėlė (leidinys). Tai turbūt, pats menkiau
sias leidinėlis, kuris tokių žaidynių proga buvo išleistas. 
Čia be mažai ką pasakančių trijų sveikinimo laiškų, buvo 
įdėtas rašinėlis, pavadintas "Lietuva-krepšinio šalis". Čia 
iškelti Lietuvos laimėjimai prieš karą, o taip pat ir da
bartiniais laikais.

Tie, kurie į panašias žaidynes važiuojame nuo 1950 
metų, kas kart vis pasigendame tai vieno, tai kito mūsų 
darbuotojo, sporto veterano (kurie vis nutrupa: ar išeina 
užtarnauto poilsio, ar iš viso iškeliauja iš gyvųjų tarpo). 
New Yorke tokių žmonių jau matėsi tik ■ vienas, kitas. 
Tai, žinoma- liūdnas reiškinys.
*** PIRMAS LIETUVOS SPORTO ALMANACHAS, J12 
psl. buvo išleistas jau 1928 m., suredaguotas Jurgio Šul- 
gino.
*** SPORUTA - nepriklausomoje Lietuvoje Kauno Kul
tūros Rūmai buvo suorganizavę sąjūdį, kurio tikslas buvo 
įtraukti plačias mases į sportą. Vardas buvo padarytas 
ir Sporto Rūmų talka. Šis sąjūdis 1933 m. išleido sporti
nių straipsnių knygą, redaguotą dr.A.Jurgelionio.

užsienio valiutą tokiuose knygynuose kaip "Four Conti
nents" New Yorke ar pačioje Rusijoje "Beriozkų" doleri
nėse krautuvėse užsieniečiams turistams.

Įprastinis refleksas nueiti į knygyną nusipirkti tam 
tikrą knygą, kai jos prireikia, neegzistuoja sovietinio 
pirkėjo sąmonėje. Reikia užsukti į knygyną apsižvalgyti, 
ko esama. Jei esate tikras knygos bičiulis, jūs nulėksite 
į tris ar keturis knygynus ir susidraugausit su tais žmo
nėmis, kurie ten dirba.

Studijavimo Bibliotekoje Smagybės
Kaip visiems užsieniečiams studentams, Logan Ro- 

binson'ui buvo paskirtas fakultete patarėjas, pavarde Si- 
dorčenko.

Kai aš užeidavau pas jį, jis visada man buvo la
bai draugiškas. Jis suteikė man kur kas svaresnį statusų., 
negu kitiems j tikriausiai todėl, kad aš buvau amerikietis. 
Yra tokia pagrindinė taisykle, kad juo blogesni jūsų kraš
to valdžios santykiai su Sovietų Sąjunga, juo pagarbiau 
jus traktuoja sovietiniai veiksniai. Iš tiesų, studentai iš 
'draugiškų socialistinių šalių' susilaukdavo labai nekokio 
traktavimo. Žmonės amerikiečius ypatingai mėgsta.

Aš pasiskundžiau Sidorčenko, kad kai kurie sovie
tiniai potvarkiai apsunkina be jokios priežasties universi
tetinį darbą. Mums ,pavyzdžiui, nebuvo leidžiama atsineš
ti Į biblioteką nuosavas knygas. Viską tekdavo atiduoti 
saugyklosna; paltus ir lietsargius vienon vieton, knygas 
ir portfelius - kiton; prie abiejų rūbinių būdavo ilgiau
sios eilės. Ten darbuojasi apduję, prastai apmokami 
žmonės. Tada tekdavo užimti vietą kitoje eilėje - pa
rodyti bibliotekos korteles, kurios atrodė kaip nedideli 
pasai kietais viršeliais. Tada mums išduodavo ilgas, 
siauras popieriaus skiauteles. Ant jų reikėdavo užrašyti 
kiekvienos pageidaujamos knygos numerį.

Kai mes užsinorėdavom ką užkąsti ar išgerti,mes 
turėdavom išeiti, nusileisti laiptais žemyn, gražinę savo 
bibliotekos kortelę ir tą skiautę. Tai reikšdavo palūku
riuoti mažiausiai 20 minučių eiluteje, jeigu bufetas nebū
davo uždarytas ir dėl "sanitarinės dienos", "laisvadienio", 
"sąskaitybos patikrinimo dienos", dėl "techniškų priežas
čių", "remonto" ar gausybes kitų netikėtų įvykių, dėl 
kurių Sovietų Sąjungoje daug įstaigų užsidaro didesnę 
laiko dalį.

Knygos bibliotekoje skaitytojui neprieinamos (yra 
sandėliuose) ir paprastai tekdavo jas užsakyti vieną die
ną prieš. Užtat būtina būdavo ateiti sekančią dieną jų 
atsiimti, antraip tekdavo pradėti visą procedūrą iš nau
jo.

Kas valandą mums tekdavo apleisti skaityklą, kad 
bibliotekos personalas galėtų atidaryti langus. Ledinis 
vėjas iš Suomijos Įlankos imdavo pūsti vidun, neužginči
jamai pravėdindamas patalpas. Mes vadindavom tą pro
cedūrą "Nupūsk vėjeli,mano namelį!.."

Blogiausiu dalyku, žvelgiant iš mano, kaip užsie
niečio, taško buvo tai, kad mums nebuvo leidžiama atsi
nešti netgi nuosavų žodynų. Tiesa, buvo galima skaityk
loje aptikti žodynų, bet tai buvo rusų suredaguoti ru
sams žodynai. Jų pagrinde buvo Charles Dickens'o laikų 
britų šneka; jie buvo pasenę ir prastos kokybės.

Sidorčenko ramiai išklausė mano tirados ir atsakė 
tėviškai: "Žinot ką, jūs turėtumėte džiaugtis, kad jums 
davė bibliotekos kortelę". Aš užklausiau, ką jis nori tuo 
pasakyti.

- Matot, tai didelė privilegija. Aš žinau, kad ne 
viskas musų bibliotekoje sklandu, bet jūs bent galite ja 
naudotis. Sovietiniai piliečiai, nebaigę universiteto, ne
gali įeiti net įviešą biblioteką. Kai dėl 
BAN (Mokslų Akademijos Bibliotekos), kuria jus naudoja
tės, toji biblioteka yra vien Mokslų Akademijos nariams 
ar daugių daugiausia mokslų kandidatams, doktorantams.

Šie žodžiai mane nutvilkdė. "O ką daro tie žmo
nės, kurie neturi universitetinio diplomo? - užklausiau. 
"O, jie turi techniškų ir politinių knygų skaityklas. Tai 
nedidelės, savaime aišku, kolekcijos, bet jei kieno dar
bui reikalinga kokia speciali literatūra, mes ją parūpina
me".

************
Vertė Sonia 1/2'TFR.D.

Logan Robinson. AN AMERICAN IN LENINGRAD. New 
York, W.W. Norton, 1982.

3 psl.



KULTŪRINIS PUSLAPIS
85-toji SUKAKTIS

Rašytojas Vytautas Alantas
ALANTAS Vytautas, rašytojas, dramaturgas, publicistas, 
gimęs 1902 m. birželio mėn. 18 d., Sidabrave, Nauja
miesčio valsčiuje, mini savo 85-tąj( gimtadienį.

KAI PRABYLAMA KANADOS INDĖNŲ VARDU

Kai pasirodė pirmoji W .P .Kinsellos novelių knyga 
1977 m.- "Dance Me Outside" - viršelio aplanke buvo 
parašyta daug palankių ir teisingų žodžių. Būtent, kad 
tai "reta knyga" ir "džiugus radinys" /delightful find/. 
Keista, niekas nepasirašė po ta rekomendacija ir kažkaip 
buvo išvengta paminėti, kad knygos autorius yra raudon
odis, Cree genties indėnas. Tarsi baimintasi tai pasakyti, 
idant neatbaidžius pirkėjo.

Nuo to laiko William Patrick Kinsella yra įsigijęs 
ištikimų gerbėjų būrį ir retoje kurioje kanadiečių novelių 
antologijoje nerasime Jo apsakymėlių. Jo novelės dažnai 
ekranizuojamos televizijoje ir pasirodo garsioje "Canadi
an Short Stories" Serijoje. Yra sakoma, kad Kinsella e- 
sąs vienu retu kanadiečių rašytoju, pragyvenančiu (tai 
nereiškia prabangiai) iš savo amato. O tačiau negalima 
būtų Jo apkaltinti pataikavimu skaitytojui. Priešingai, 
jo kūrybinė jėga glūdi tame, kad savo apsakymuose (Jis 
yra išleidęs keturius novelių rinkinius : "Dance Me Out
side", 1977 m., "Scars", 1978 m., "Bom Indian" 1981 m. 
"The Moccasin Telegraph" 1983 m.), Jisai sugeba pavaiz
duoti dabartinę indėnų padėti be romantikos, idealizavi
mo, tikrovės lakavimo ir kitokių holivudiškų "pridėčkų". 
Aiškiai Jaučiasi autentiška būties pagava, juo labiau, kad 
nestinga autobiografinio elemento. Kartais komiški, juo
kingi, kartais graudūs, šiurpūs savo realumu Kinsellos 
apsaky m ai yra parašyti, itin glaustu stilių m i ir pasižymi 
griežta kompozicija. Žinia, savo novelėse Kinsella vaiz
duoja mažą, siaura. rezervato pasaulėlį. Dažnai juose 
maišosi net tie patys personažai. Bet tai nėra vien ba
nali kronika. Pro jo veikėjų pergyvenimus atsispindi ir 
išlaukinis pasaulis - atgrasi Vakarų Kanados "Bible Belt" 
aplinka. Išdidi savo krikščioniškomis vertybė mis, o tačiau 
kartais dvasiniai skurdesnė už paže mintųjų nužmogintųjų 
indėnų buitį.

W .P.Kinsella šiuo metu dėsto University of Cal
gary literatūrą. 1982 m. parašytas jo romanas "Shoeless 
Joe" yra laimėjęs "Books in C a n a d a" premiją 
ir susilaukęs didelio populiarumo, nes jame vaizduojama 
visiems Šio kontinento gyventoja ms būdingas dalykas - 
beisbolo aistra. (Ar reikėtų sakyti - beisbolo "mistika”?). 

Kritikų nuo m one, Kinsella jame parodęs reta, talentą su
teikti skaitytojui gryną estetinį pasigėrėjimą.

čia spausdinamose novelėse vaizduojamieji daly
kai kur kas niūresni, dažnam gal net neįsivaizduoja m i. 
Bet nemažiau svarbūs pažinti naujiesie ms ateiviams.

************

W.P. Kinsel la 
PAŠOKDINK MANE LAUKE

Mažoji Margarita Vilkvaikė buvo nužudyta prie 
Wetaskiwin'o vieną šeštadienio naktį praeitą rudenį. Ji 
nebuvo maža, kaip daugelis žmonių manė. Ji buvo aš
tuoniolikos metų ir prieš porą metų ji buvo susilaukusi 
kūdikio. Praminė ją Mažąja Margarita todėl, kad, kai 
ji gimė, Moses Vilkvaikis, dešimties ar vienuolikos vaikų, 
šeimos galva, prisimiršo turįs namuose jau vieną dukterį, 
pavadintą Margarita. Taip jis ją praminė Mažąja Marga
rita, o tą, kurią jau turėjo - Didžiąja. Didžioji Margari
ta užaugo ir persikėlė į Calgary prieš penkis ar šešis 
metus, ir niekas po to jos jau nebematė.

Mažoji Margarita buvo nudrožusi į šokius, į Blue 
Quills salę Hobbema Crossings miestelyje vieną šešta
dienio vakarą ir apie vidunaktį išėjo ir išvažiavo su ke
liais^ baltaisiais mašina. Jie prarėžė jai peiliu pilvą ir 
sugrūdo lavoną į šiukšlią statinę.

Mažoji Margarita buvo daili mergina. Jos veidu
kas buvo apvalus, rankos putniutės ir ilgus plaukus ji 
nešiojo ant nugaros, susipynusi į kasas. Tai buvo Rober
to Kojoto mergaitė, kai jis dar nebūdavo išvykęs dirbti 
į miškus.

Duodu tau žodį, Šilai, mes būtinai nudėsim tą 
tipą, kai tik jį išleis,- sako man Robertas.

Aš nedrįstu nesutikti, nes Robertas Kojotas stam
besnis ir vyresnis už mane ir, tai sakydamas, jis mosta
guoja grėsmingai atrodančiu medžiokliniu peiliu. Ten pat 
sėdi Frankas ir Čarlis Tvoros-Kuolai, „Eathenas Raitelis 
Pirmasis; visi jie čia ir visi jie sako, kad užmuš Claren- 
c'ą Gaskell'į, kai tik jis išeis iš kalėjimo Fort Saskat
chewan.

Kartu su juo ir mes prisimename jo kūrybingą, 
nueitą kelią, paminėdami svarbiausius veikalus.

1921 m. baigęs Šiaulią gimnaziją, lankė Vytauto 
Didžiojo Universiteto humanitarinį fakultetą ir 1925 - 
1929 m. studijavo ir baigė, Montpellier Universitetą 
Prancūzijoje . 1930-1934 m. buvo nepriklausomos Lietu- , 
vos ELTOS redaktorium, 1934-1939 m. "Lietuvos Aido" 
vyr.redaktorium. 1941-1944 m. Vilniaus Miesto Teatro 
direktorius.

1944-1949 m. pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją 
ir išemigravo į JAV, Detroito miestą.

Nepriklausomoje Lietuvoje išleido du novelią rin
kinius, Keletas veikalą scenai buvo vaidinti Kauno Vals - 
tybiniame Teatre ir Vilniaus Miesto Teatre. Išeivijoje - 
1954 m. pasirodė jo novelių rinkinys "Svetimos Pagairės", 
o 1960 m. stambus romanas "Tarp Dviejų Gyvenimų".De
vynių dramų rinkinys pasirodė 1963 m. Šiame rinkinyje 
buvo pridėta ir keturios komedijos, 1 pjesė.

1966 m. ir 1967 m. laimėjo "Dirvos" novelių kon
kursus ir dar 4 kartus buvo šio konkurso laureatu . Visa 
eilė scenos veikalų parašyti, bet neišleisti.

Vyt. Alantui nesvetima buvo žurnalistika. įvairio
mis aktualiomis temomis yra rašęs tūkstančius straipsnių, 
atsiliepimų, kritiškų pastabų .vertinimų ir kt.

Jo romanai glaudžiai rišasi su vienu ar kitu Lie - 
tuvos praeities laikotarpiu. Trys stambūs romanai "Šven
taragis", 2 tomai, piešia XIII a.mindauginės Lietuvos pa
noramą; "Amžinajame Lietuvyje" (I ir II t.) vaizduoja 
tremtinių buitį; "Liepkalnio Sodyba" patiekia laisvosios 
Lietuvos ūkininkų gyvenimo vaizdu. Paskutiniu metu iš
leistas jo romanas "AUŠRA PALIŪNUOSE" laimėjo "Dir
vos" premiją.

Vytauto Alanto personažai ryškūs, intryga stipri, 
panorama- galima sakyti grandioziška. Kiek žinoma, ra
šytojas turi dar nebaigtų rankraščių. Kūrybingas ir darbš
tus, jis yra pasiryžęs ir toliau nepaleisti plunksnos iš 
rankų. To jam linki visit b.

R.C.M.P. vyrukams neprireikė daug laiko, kad 
suimtų Clarence- Daug kas matė, kaip Mažoji Marga
rita išvažiavo mašina. Jie sulaikė ir kitus du tipus, ku
rie buvo su juo, bet juos paleido, kadangi jiedu vien sė
dėję mašinoje tuo laiku, kai Clarence ir Mažoji Marga
rita nuslinko į galą ir ėmė išsidirbinėti. Tada Mažoji 
Margarita kažką pasakė, kas nepatiko Clarence, tas už
siuto ir ją užmušė. Visiems žinoma, kad Clarence sublū- 
dija, kai pasigeria. Vieną kartą jis apspardė Billy Did- 
čarlį ir būtų jį užmušęs, jei draugai nebūtų jo sulaikę. 
Iki šiol Billio ranka sužalota nuo tų muštynių.

Aš ne ką išmanau apie teisę, nors einu į - Tech 
School Wetaskiwin'e ir mėgstu skaityti knygas; ypatingai 
apie indėnų istoriją. Jie apkaltino Clarence pasikėsinimu 
į gyvybę. Man regis, todėl, kad Mažoji Margarita buvo 
indėnė. Jei ji būtų buvusi baltoji, tikrai būtų buvęs 
žmogžudystės kaltinimas. Dar tikriau, jei indėnas būtų 
nužudęs baltą merginą.

Clarence tėvas turi Wetaskiwin'e John Deere ūkio 
mašinų verslą, vadinasi jis pasisamdo advokatą iš pat 
Calgary miesto. Advokato kaklas garankščiuojasi ant 
apykaklės. Jury komisija visa susideda iš Wetaskiwin'o 
gyventojų ir jų tarpe nėra nė vieno indėno.

Jie apkerpa Clarence, aprėdo jį eilute ir kaklary
šiu; jie net nupirkę jam porą dantų užkamšyti tai skylei 
burnoje, kur jam buvo iškūlę porą dantų, kai jis mušėsi 
Alice Hotelio aludėje. Kai prasideda teismas, Clarence 
atrodo nelyginant vienas tų dievotų bernelių, kurie ma
tosi parke - žinot tų, kurie atvažiuoja iš liuteronų kole
gijos Camrose miestelyje.

Mes visi nueiname, susėdame į paskutines eiles, 
vilkėdami džinsais ir storos medvilnės švarkeliais, o mū
sų plaukai visaip išsidraikę, kadangi mums teko ilgai 
stovėti ant plento, kad kas mus nuvežtų miestan. Eath- 
en Raitelis Pirmasis turi automobilį, bet negali išvažiuo
ti juo iš rezervato, nes mašina neturi leidimo, o Eathen 
taip pat ne.

Tas advokatas, jis išmokęs Clarence pasakoti savo 
istorijėlę ir jis jam padeda, kai tik anas kur užkliūva. 
Jis taip mala ir mala apie valandą laiko ir viskas skam
ba, tarsi Clarence būtų tikrai fain vyras, o Mažoji Mar
garita - bloga, girta indėnų merga.

Dievaži, advokato žodžiai skamba keistai, eidami 
iš Clarence burnos, kadangi visi, kurie pažįsta Clarence, 
žino, kad jis nepajėgia ištarti dviejų žodžių iš eilės, ne
nusikeikęs. Einu lažybų, kad jis net neišmano, ką pusė 
tų žodžių reiškia.

Tai skambūs advokatiniai žodžiai, ateiną iš Cla
rence lūpų, bet jie pasakoja, kad kai jisai ėmęs išsidir
binėti su Margarita mašinoje, kai išsirengęs, Margarita 
ėmusi juoktis iš jo, ir tai jam buvę pakankamai gera 
priežastimi stvertis peilio ir ją užmušti.

- Ar jis pasakė tai, ką aš manau, kad jis pasakė?
- klausia Robertas.

- Jis pasakė, kad nudėjo Mažąją Margaritą už tai, 
kad ji pasišaipė iš jo pimpilo, - atsako Frankas. - Rytoj 
aš atsinešu medžioklinį šautuvą.

Frankas Tvoros-Kuolas visą laiką nori atsinešti 
šautuvą ir ištrėkšt Clarence, kaip pridera, bet Robertas 
Kojotas sako: ne; jei kas nudaigos Clarence, tai jis pats, 
o mums reikia palaukti ir pirma pažiūrėti, ką darys teis
mas.

Advokatas porina Jury komisijai, tarsi jie būtų 
maži vaikeliai, o jis - mokyklos vedėjas. Jis sako, kad 
Clarence buvęs "O.Kei" taip pasielgdamas, kadangi aiškų, 
kad bet kuris iš jury narių būtų užsiutęs, jei kas būtų 
tyčiojęsis iš jo v y r i š k u m o.

Kai dėl Clarence, jis šnirpščia nosimi, šluostosi 
akis didele, balta nosine, verkia ir varo savo, pasakoda
mas savo istoriją. Jis užbaigia ją sakydamas, kad jis 
gailisi tai padaręs ir norėtų, kad jam visi atleistų už 
tai, kad jis pasielgęs taip nevykusiai.

Jei tai, ką jis sako būtų tiesa, aš būčiau pirmuoju 
su juo sutikti, bet mes visi žinome, kad taip nėra. Ma
žoji Margarita buvo kvatoklė mergina, draugiška su vi
sais, net ir tokiais kelmais, kaip Clarence. Mūsų rezer
vate buvo sykį įvykusi žmogžudystė. Louis Halter'is nu
sižudė, bet jis nusipelnė to, ką gavo. Jis nusilakė ir pa-

ATIDAROMA "NEMUNO" GALERIJA

Lietuvių Tautodailės Institutas, įsteigtas mūsų tau
todailės autoritetų- veteranų - dailininkų Antano Tamo
šaičio ir Anastazijos Tamošaitienės iniciatyva, šven
čia šiemet savo veiklos pirmąjį dešimtmetį.

Instituto nariai reiškiasi įvairiose srityse. Vienas ' 
entuziastingas ir gabus narys Petras Regina sugebėjo 
gražioje , turistiniai dėkingoje vietovėje, netoli Ganano- 
que, Ont., Chisamore Point, R.R.2 įrengti NEMUNO Ga
leriją.

Minint LTI dešimtmetį, bus Galerijos atida
rymas ir joje vyks tautodailės paroda. Ji veiks nuo 
birželio mėn.27 d. iki rugsėjo mėn. 15 d. Parodą galima 
lankyti kasdien nuo 10 vai.r.- 4 val.p.p., sekmadieniais 
nuo 1:30 val.p.p. iki 5 val.p.p.

( Kelią rasti lengva, pasinaudojant pridedamu ke
lionės brėžiniu). VISI MIELAI LAUKIAMI!

sakė Eddy Varnai: "Aš nustekenau tavo žmoną". Taip 
tiesiai išrėkė į Eddy veidą: "Aš nustekenau tavo žmoną 
ir jai tai taip patiko, kad ji grįžo pati dar porą kartų!” 
Žinot, jei kas man taip tėkštų apie mano mergaitę- Sa
die Vienažaizdę- ir jei aš turėčiau rankoj šautuvą, aš 
taip pat juo pasinaudočiau."

Abu Clarence draugai pasakoja tą pačią istoriją, 
kaip ir jis ir tais pačiais advokatiniais žodžiais. Katalikų 
kunigas ir anglikonų pastorius abu šneka, koks Clarence 
geras berniukas. Man neatrodo, kad bet kas iš Gaskell 
šeimos yra kada buvęs bažnyčioje, išskyrus per vestuveSj 
ar laidotuves.

Advokatas prašo teismo, kad būtų pertrauka po 
Clarence parodymų ir aiškiai matos apsidairius, kad visi 
tikrai paveikti akivaizdžios tiesos, ypatingai tas advoka
tas ir jury komisija.

Kai mes priemenėje, Eathen taria: "Niekada Ma
žoji Margarita negalėjo taip pasielgti".

- Je, bet negi tu manai, kad bent vienas tų baltų 
farmerių tai supras, - taria Robertas.

Antrąją teismo dieną Frankas Tvoros-Kuolas nusi
rengė švarkelį ir teismo sekretorius, ar kažkas panašaus, 
priėjo prie ten, kur mes sėdėjom: "Užsivilk švarką, jau
nuoli .' "- tarė jis Frankui. "Nevalia sėdėti vienmarški
niams Karalienės akivaizdoje".

- Aš nežinojau, kad ana čia, Pardner, antraip bū
čiau užsivilkęs savo naujausius marškinius, - atsako Fran
kas. Man dingteli, kad tas tipas ištrenks mus visus lau
kan, bet jis vien dėbteli į mus, tarsi mes būtumėm kaž
kuo šlykštūs pažiūrėti, ir nukaukši žemyn.

Kadangi Clarence prisipažįsta, kad jis tai padarė, 
teisėjas pasako jury komisijai, kad ji turėtų pripažinti 
jį kaltu; bet kai jie taip pasisako, jie rekomenduoja pa
sigailėjimą.

- Devyniasdešimt dienų ir $500,- pabaudos'.,- taria 
teisėjas ir Clarence .visas nušvitęs, purto aplink visiems 
rankas, kol jį išveda kalėjiman.

- Aš tave užmušiu, kalės vaike, - taria Robertas 
Kojotas pakankamai garsiai, kad visi išgirstų. Girdisi, 
kaip visi tikrai smarkiai suėmę kvapą, ir sekundėlę salėj 
tyla, kol Frankas Tvoros-Kuolas taria:

- Aš taip pat.
R.C.M.P. tipeliai nugina mūsų bandą ant plento 

ir pasako mums nešti muilą į rezervatą ir ten sau tupė
ti.

************
( bus daugiau )
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ATSARGA GĖDOS NEDARO
Sūnūs bandė Įtikinti savo 75 m. motin,, kad ji 

sau leistų kokį. malonumų, panaudodama pinigus, kuriuos 
ilgų laikų taupė, gyvendama labai kukliai.

Mama, - įtikinėjo jis,- tu turi gana pinigų, kad 
užtektų iki tau sueis 100 metų'.

- O kų aš paskui darysiu ?- skubiai atsakė motina-

XVII amžiaus pili s Raudondvario 

PAVASARIO ŠVENTĖ-
Vilniaus Kalnų Parke vy

ko pavasario šventė, pava
dinta "Prisikėlė Žemynėlė" 
su inscenizuotu gandrų,ger
vių, laumių dalyvavimu. 
Šventės ceremonijose buvo 
sudeginta senoji Kuniškė- 
visų šalčių bei negerovių 
kaltininkė. Nubudusi Žemy
nėlė kvietė visus šokiu ir 
skambiomis dainomis pa
sveikinti pavasarį. Virš Vil
niaus buvo paleistas didelis 
aitvaras- gandras, gerovės 
skelbėjas. Dalyvavo teatri
nės vaikų grupės, etnografi
niai ansambliai, kaimiškos 
kapelos. Buvo pardavinėja
mi pyragai, skanumynai, 
ir vyko paukščių turgus 
su įvairiomis Lietuvoje gy
venančiomis balandžių rūši
mis.

Scenarijų paruošė Rita 
Urbanavičiūtė, apipavidali-

P ark e.

• VILNIUJE, "Vagos" Lei
dykla išleido kompozito
riaus Eduardo Balsio kūri
nius mišriam, vyrų ir mo
terų bei vaikų chorams. 
Leidinys pavadintas "Tė
vynė - motina mano".

• Pasaulinėje vaikų pieši
nių parodoje Japonijoje auk
so medali laimėjo Kapsuko 
(nepriklausomybės laikais- 
Marijampolės) Vaikų Dai
lės Mokyklos auklėtinė E- 
dita Augustąitytė.

Šiemet šių mokyklų bai
gė 38 moksleiviai, įsigiję 
piešimo, tapybos, kompozi
cijos pagrindines žinias. 
Didelis būrys Mokyklos , 
išleidusios 10-tį laidų, abi
turientų yra pasirinkę ar
chitektų,dailininkų pedago
gų specialybes.

~ J9>(UOėJS.
■i

PASITVIRTINA
Žmona sako grįžusiam iš darbo vyrui:
- Nelaimė! Juoda katė įbėgo į mūsų virtuvę...
- Negi tu tiki prietarais?- klausia nustebęs vyras.
- Tikiu ar ne, bet ji suėdė tavo vakarienę!

no dail. Sigita Dubauskienė .

• KAUNO Dramos Teatre 
pastatyta bulgarų drama
turgo J.Radičkov'o pjesė 
"Lozoriaus giedojimas".

Režisavo J.Vaitkus, de
koracijos J.Arčikausko, mu
zika V.Bertulio. Veikalų 
iš bulgarų kalbos vertė B. 
Želvytė.

• "LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA"- šis Lietuvos 
Mokslų Akademijos Lietu
vių Kalbos ir Literatūros' 
Instituto kalbininkų paruoš
tas leidinys rusų kalba bu
vo išleistas "Mokslo" leidyk
los.

Kalbininkams, mokan
tiems rusų kalbų, šis pla
čios apimties veikalas įga
lins geriau pažinti mūsų kal
bos struktūrų.

PIRMOJI KOOPERATINĖ

SALOTOS
Artėjant vasaros karš

čiams, yra visa eilė gali
mybių pagaminti maistingų, 
šaltų patiekalų.

VIŠTIENOS IR AVOKADO 
SALOTOS

(4-iems asmenims; pa
ruošiama per 20 minučių. 
Ypač patogu ruošti, jeigu 
dar, turite atliekamų kepto 
viščiuko krūtinę ar šlaunį).

2/3 puodelio salotų aliejaus 
1/2 puodelio balto acto 
1/4 šaukštelio druskos 
1/8 " česnako miltelių 
3 šaukštus šviežios citri-

MARINUOTŲ DARŽOVIŲ 
SALOTOS

( 8-iems asmenims; 
paruošiama per 20 min.,ver
dama 5-10 min.).
1 puodelis brokolių žiedų
1 " diagonaliai supjaus
tytų morkų
1 " bastučio žiedų 
1/2 šaukštelio druskos
2 dėžutes (6 unc.kiekviena) 
mišrių daržovių sunkos
1/3 puodelio salotų aliejaus 
1/4 " raudono vyno acto
2 šaukštus itališko priesko
nio 
l/8šaukštelio"cayenne"pipirų 
1 stambi česnako skiltis, 
susmulkinta

1 pakelis (10-12 unc.) švie
žių špinatų,stambiai su
pjaustytų
3 puodeliai ryžių (ilgagrū- 
džių arba laukinių)
6 rėžinėliai lašinukų("ba- 
con")
3/4 puodelio suraikytų gry
bų (jeigu norima)
2-jų svogūnų laiškai, su
pjaustyti .

Išvirti pagal nurodymus 
ryžius. Pakepinti lašinukus, 
nusunkti riebalus ir supjaus
tyti.

Užpilas: nedideliame

inde sumaišyti druskų, cuk
rų, garsvyčias, pipirus,čes
nakų, alyvų aliejų, citrinos 
sunkų ir kiaušinio trynį. 
Gerai sumaišius, palaikyti 
šaltai apie 3 valandas.

Nuplauti ir gerai nusau
sinti špinatus.

Plačiame inde sumaišy
ti špinatus, ryžius, lašinu
kus, grybus ir svogūnų laiš 
kus. [maišyti užpilų ir - 
skanaus apetito!

Parinko SMALIŽE

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:
STUDENTŲ SIUVYKLA

KAUNE, studentų bend
rabučio rūsyje, Vydūno Alė
joje , pradėjo veikti pirmoji 
studentiška kooperatinė 
siuvimo atelje "Adata".

Studentai patys sure
montavo patalpas; Politech
nikos Instituto lengvosios 
pramonės fakulteto vado
vybė , kaip rašoma, padėjo 
gauti siuvamųjų mašinų, 
įrengimų.

"Adatos" branduolį su
daro studentai, kurie mo
kėsi technikumuose ir kurie 
dar tik mokosi siūti.

AEROKLUBUI 40 METŲ
VILNIAUS rajone, Kyviš- 

kėse yra Įsikūręs Dariaus 
ir Girėno vardo aeroklubas . 
Gegužės 31-ųjų dienų pra
vesta aviacijos šventė, mi
nint Klubo veiklos 40-ties 
metų sukaktį.

AA CENTRINĖS ; 
1 Montreal 273-7S44 
Ottawa 523-9977 
Toronto 489 -3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS. 

JEIGU NORI NUSTOTI -MŪSU.

438-1122 
2S2-3842 
287-2712

London
Windsor
Calgary
Winnipeg 233 — 3504
Sudbury 674- 6217

ATEIK I LIETUVIU A, A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
CRUPČS* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. DEDRCE ST. LA SALLE. DUE.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366—7770 
Dainiui l_ 768-9606; Jonui R.: 337-8637

1987 VI. 18

nos ar citrinėlės sunkos 
1/2 šaukštelio palatrūno, 
truputį maltų pipirų
1/4 puodelio suraikytų juo
dų alyvų,
1 supjaustytų žalių svogūną 
1-6 unz.dėžutę koncervuotų 
artišokų šerdžių, (nusunktų), 
1/2 puodelio suraikytų gry
bų,
1 pomidorų, sukapotų Į ku
belius
2 šaukštus supjaustytų pet
ražolių
1 puodelį supjaustytos kep
tos vištienos
2 suraikytus nunokusius a- 
vokadus

* palatrūnas- "basil" pries
konių žolelė.

Užpilas: suplakti alie
jų, actų, druskų, česnako 
miltelius, citrinos ar citri
nėlės ("lime") sunkų, palat
rūno žolelių ir pipirus. Ati
dėti į šalį.

Dideliame inde sumaišy
ti alyvas, žalius svogūnus, 
artišokų šerdeles, grybus, 
pomidorus ir petražoles. 
Įdėti viščiukų, avokadų ir 
užpilų. Norint, palaikyti 
30 minučių, po to sumaišy
ti ir patiekti valgymui.

1/2 puodelio storai suraiky
tų grybų

2-jų kvortų inde, ant 
stiprios ugnies verdančiame 
1" gylio vandenyje su šiek 
tiek druskos lengvai apvirin- 
ti brokolius, morkas ir bas- 
tučius(kalafijorus). Nusunk
ti.

Plačiamę, negiliame in
de sumaišyti daržovių sun
kų, salotinį aliejų, actų, 
itališkus prieskonius, pipi
rus ir česnakų. Įmaišyti 
apvirtas daržoves ir grybus. 
Uždengus, marinuoti 6 va
landas, kartas nuo karto 
pamaišant.

ŠPINATŲ IR RYŽIŲ 
SALOTOS

( 6-iems asmenims; pa
ruošimas- 15 min., virimas 
15 min.).

3/4 šaukštelio druskos 
1/4 " cukraus
1/8 " garstyčių miltelių 
1/8 " šviežiai sumaltų
Pipirų
1/2 arba 1 skiltis smulkiai 
sukapoto česnako
4 ar 5 šaukštai alyvų alie
jaus
2 šaukštai citrinos sunkos
1 kiaušinio trynys

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

Po $ 50,- Gustav von Černin, M.Mačiukas;
$28,- O.Vileniškienė; $25,- J.Kęsgailienė; $ 15,- 

J.Astravas;
po $ 10,- M.Smetonienė, P.ir J.Baltuoniai, R.Bu

lovas; $5,- K.Dūda.
VISIEMS - NUOŠIRDUS AČIŪ ! "NL"

NAMŲ REMONTO

— $ 15.000 V A JUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000 

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,-

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:
7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q.1.000 H8P 1C4, CANADA

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

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

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



toronto
• BALTŲ FEDERACIJA To
ronte rengė Sibirinių Trė
mimų minėjimų. Minėjimas 
pradėtas birželio mėn. 13 
d., 7:30 vai.v. Šv.Pauliaus 
bažnyčioje 2272 Bloor Str., 
ekumeninėmis pamaldomis. 
Dalyvavo lietuvių, latvių 
ir estų kunigai. Giedojo 
VOLUNGĖS choras, vad.mu
zikei Daliai Viskontienei.

Po pamaldų apie 1000 
baltiečių ėjo į Toronto 
miesto Rotušės Aikštę.Šio
je įspūdingoje eisenoje-de- 
monstracijoje dalyvavo dau
gelis organizacijų su vėlia
vomis ir demonstrantai ne
šė uždegtas žvakes ir pla
katus, reikalaujančius Pa
baltijo valstybėms laisvės 
ir smerkiančius Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaci
ją.

Birželio 14 d. KLB To
ronto Apylinkės Valdybos 
iniciatyva surengta paskai
ta Religinės Šalpos ir Lie
tuvių Informacijos Centro 
vedėjo Brooklyne kun. Ka
zimiero Pugevičiaus.

Paskaitoje dalyvavo 
daugiau kaip 200 klausytojų 
Prelegentas iškėlė sunkių 
kalinių padėtį ir reikšmę 
Vakaruose gyvenančių tau
tiečių jų šalpoje.

Paskaitininkas ypatingai 
pabrėžė svarbų, kad mes 
perduotume žinias apie ka
linamuosius jaunajai kartai, 
kad jie tęstų disidentų šal
pos darbų, kad šalpa nepa
sibaigtų su mūsų generacija.

• VISAIS KLB REIKALAIS 
galima kreiptis į KLB rei
kalų vedėjų DARIJĄ DEKS- 
NYTĘ pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais 
1- 5 val.p.p. telefonu (416) 
533-3292 arba raštu 1011 
College St., Toronto, Ont., 
M6H 1A8.

» Mirė IRENA URBONAI
TĖ, kurį laikų gyvenusi 
Montrealyje. Ji buvo Gilia- 
ro Urbono "Speak-up" re
daktoriaus sesuo.

• IŠGANYTOJO PARAPI
JOJE Vasario 16- tajai 
Gimnazijai buvo surinkta 
$1.600,- berniukų bendrabu
čio statybai užbaigti.

• TORONTO lietuvių para
pijų kunigai ir būrys svečių, 
buvo nuvykę į prel. J.Ta- 
darausko 50-ies metų kuni
gystės sukakties minėjimų 
Hamiltone, AV šventovėn. 
Specialias apeigas atliko 
vysk. V. Bri zgys.

Lietuvių Namų 
Žinios

• LN Ligonių Lankymo Ko
mitetas renkasi pasitarimui 
birželio 24 d., trečiadienį, 
8 vai.v. Posėdžių kambary
je. Komiteto nariai ir kiti, 
galintieji prisidėti prie li
gonių lankymo kviečiami 
dalyvauti.

Žinantieji apie sergan
čius tautiečius prašomi pra
nešti Jonui Dalmotui tel: 
769-4891 arba V.Kulniui,tel. 
769-1266.

• LN reikia tarnautojų. 
Studentai,jieškantys vasaros 
darbų, prašomi kreiptis į 
NL raštinę arba tel: 532- 
3311 darbo metu.

• LN vedėjo pareigas peri
ma T.Stanulis nuo birželio 
mėn. 15 d. Tuo pačiu jis 
pasitraukia iš LN Valdybos.

Mokytojo Janina Mozoliauskienė ir Mokyklos vedėjas Ri cardas Mači ui i s su abiturientais.

_ - _ - _ _ - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

• Primenama, kad Lietuvių 
Namų gegužinė rengiama 
liepos 5 d.,sekmadienį,
Clairville Conservation A- 
rea, Green Acres No. 1 vie
tovėje.

Autobusas išvažiuos nuo 
Lietuvių Namų 12 v.p.p. 
Parkas atidaromas 10 vai. 
ryto. Įvažiuoti į Parkų 
patogu iš 50-tojo greitkelio 
netoli 7-tojo greitkelio.

Gegužinėje dalyvaus AT
ŽALYNAS, gros šokiams 
ir dainuos muz. Vaclovas 
Povilonis.

Rengėjai- LN Vyrų Bū
relis ir "Atžalynas" nuošir
džiai kviečia visus atsilan
kyti.

64%
6%%
7 %
74%
74%

U z

uz

6

2
3

MOKA:

90 dienų, term, indo 
mėn. term, indei, 
m. term indei.
m. term indėlius 
m. term, indėlius 
m. gar. inv. pažo

84% GIC 2 m. gar. inv. paž. 
74% už pensijų.plan± (v.r.) 
74% už 1 m. term pensijų planą. 
74% už pensijų fondą RRIF (v.r.) 
64% už specialių taup. s—tų 
6 % už taupymo s—tas 
5^% —64% kasd. pal. s-tų 
5%% už čekių s—tų (dep.)

IMA:
už asmenines

paskolas nuo .......... 104%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..... .
2 metų ..... .
3 metų ......
(fixed rate)

sault-sternarie

9^ %
10 % 
104%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .........
(variable rate)

9%

AKTYVAI VIRŠ 60 MILIJONŲ DOLERIŲ
Asmenines paskalas duooame iki $65,000 Ir mortęlčius Iki 75% (kal- 
notoluito Visų f.arių.yyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2 00U. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ 15 .UOO.Nemukamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 4 9
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

PARAMATORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College SI., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind............ 6'/z%

180-364 d. term. Ind............ 63/.%
1 metų term, indėlius .......  7 %
2 metų term. Indėlius .......  7 %
3 metų term, indėlius....... 774%
1 metų GlC-met. palūk......  8 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 772%
2 metų GlC-met. palūk......  872%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 772% 
RRSP-1 metų term. Ind. ... 772% 
Specialią taup. s-tą ........... 67<%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 67<% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/<%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................  1072%
Sutarties paskolas 

nuo..................  1072%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų..................... 972%
2 metų..................... 10 %
3 metų..................... 1072%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 Ir 3 metų...........  974%

Draudžiame asmenines <r su
tarties paskol as iki $15.000 
ir narių gyvybe iki $2,000 yž 
santaupas laikomas Šerų, če
kių irtaupymo sąskaitose.

PAGERBTI LIETUVIAI
ONTARIO KULTŪROS 

ir PILIETYBĖS Ministeri
ja gegužės 22 d. suruošė 
iškilmes, kurios buvo skir
tos pagerbti asmenims , 
dirbantiems Įvairiose orga
nizacijose ar' tautinėse gru
pėse savanoriškų visuome
ninį darbų netrumpiau kaip 
5 metus be pertraukos.

"Holliday Inn" viešbuty
je su Ministerijos pakvieti
mais susirinko apie 150 
žmonių. Lietuviams atsto
vavo KLB Sault Ste.Marie 
A-kės V-bos p-kas Vytau
tas Kramilius. Buvo pagerb 
ti 65 asmenys, jų tarpe 
trys lietuviai: Jadvyga Gas 
parienė, Vytautas Skaržins- 
kas ir Albinas Vanagas. 
Jiems buvo įteiktas spe
cialus ženklelis, pažymėji
mas ir naujai pašto išleis
tas ženkliukas prisiminimui 
ir pagerbimui savanoriškai 
dirbančiųjų visoje Kanadoje.

Žymenis įteikė po kalbu 
ir sveikinimų ministerės 
pavaduotojas David Silcox.

Sekė vaišės. Vietinis 
laikraštis "The Sault Star" 
aprašė iškilmes ir paskelbė 
visas 65 pavardes.

[Chicago]
PASIŽYMĖJO LIETUVIAI:

Vicky S t uka i t ė , iš 
Cicero, šį pavasarį baigian
ti Morton East Gimnazijų, 
pateko į "National Honor 
Society". Jai buvo įteiktas 
specialus segtukas gegužės 
13 d. Ciceroje įvykusiose 
iškilmėse Aleksandro's Res
torane.

cagon persikėlusių gyventi 
lietuvių.

Audrius Viktorą, Vikto
ras Radvilas ir Laima Šu- 
laitytė-Day, visi "Vaidilu
tės" Teatro aktoriai, pasi
rodė Robert Lombardo 
ir Dariaus Lapinsko viena
veiksmių operų atlikime 
gegužės 30-31 d.d., 'State 
of Illinois Center"Auditori
joje. Šias operas pastatė 
New Opera Company, o 
joms dirigavo ir jas režisa
vo komp. D.Lapinskas. eš.

LEMONTE LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS MOKSLO 
METŲ UŽBAIGTUVĖS

Baigiasi mokslo metų 
sezonas ir mūsų šeštadieni
nėse mokyklose. Viena jų- 
Lemonte- yra gausi moki
nių skaičiumi, pasižyminti 
gerais mokiniais ir gera 
programa.

Š. m. gegužės mėn. 16 
d. vyko MAIRONIO vardu 
pasivadinusios Lemonto Li
tuanistinės Mokyklos užbai
gimo iškilmės.

Vlll-tojo Skyriaus abi
turientai: Jennifer Anta
naitytė, Lina Damušytė, 
Tadas Jesevičius, Vida Kaz
lauskaitė, Julija Krumplytė 
Kristina Liaugaudaitė, Dai
va Maurukaitė Romas Moc- 
kaitis, Kristina Valinskaitė, 
Viktorija Žvinakytė. Jų mo
kytoja- Zina Katiliškienė.

Lietuvių Kalbos III kur
sų baigė Nina Atkočiūnaitė, 
Rūta HaehneI, Julius Keb- 
linskas, Robertas Laurec- 
kas, Andrius Panaras, 
Audra Praninskaitė, Rita 
Greinerytė. Šio kurso moky
tojos - Laima Braune ir 
Otilija Kasparaitienė.

Šių metų abiturientai: 
Andrius Gvidas, Darius Keb- 
linskas, Jonas Mačiulis, Da
rius Marchertas, Viktorija 
Ramonytė, Tina Reitnerytė, 
Petras Rimkus, Angelė Žvi
nakytė, Edis Karvelis.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. P arduodame pinigines peri aidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 34 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Dail.Ados Sutkuvienės, pa
gal lietuvių mitologinius 
motyvus sukurtas paveiks
las buvo apdovanotas Mor
ton College nuolatinėje me
no parodoje. Apie tai rašė 
"Cicero Life" laikraštis.

Narcizas Kreivėnas, anks
čiau gyvenęs Cicero ir 

Chicagoje, o dabar Miami, 
Floridoje- šiuo metu dar
buojasi tos vietovės polici
joje. Jis neseniai buvo at
vykęs į Chicagų ir palaido
jo staiga mirusį tėvų, mu
zikologų Juozų Kreivėnų. 
Narcizo žmona Olga yra 
gimusi Buenos Aires mieste 
Argentinoje ir, beviešėdama 
Chicagoje , susitiko nemaža 
ten gimusių, o dabar Chi-

Gimnazijos mokytojai: 
Janina Mozoliauskienė, Mar
tynas Nagys, Ričardas Ma
čiulis, Jolanda Mockaitienė.

Šios MAIRONIO Mokyk
los direktorium yra Ričar
das Mačiulis, vice-direktore 
Agnė Katiliškytė, kuri taip 
pat dirba su 1-ojo skyriaus 
vaikais; Jūratė Maurukienė, 
Otilija Barkauskienė, Dana 
Dutton, Vilija Marchertienė, 
Birutė Navickienė, Živilė 
Šilgalienė, Zina Katiliškie
nė.

Su Darželio vaikais dir
ba Dalia Šlenienė.

Lietuvių kalbos 1,11 ir 
III kursuose dėsto Rūta 
Kleinaitienė, Rūta Končie
nė, Laima Braune, Otilija 
Kasparaitienė.

Tautinius šokius moko: 
Rasa Poskočimienė, Lidija 
Ringienė ir Dana Gylienė.

Dainavimų - Rasa Pos
kočimienė, Gintra Narienė 
ir tikybų- Jolanda Mockai
tienė ir Eglė Paulikienė.

Gimnazijoje kalbų ir 
literatūrų dėsto Janina 
Mozoliauskienė, istorijų ir 
geografijų - Martynas Na
gys, Jolanda Mockaitienė 
ir Ričardas Mačiulis.

6 psl.

Lietuvių kalbos trecioji klasė: iš kairės — Edis Karveli s, Nina Atkočiū
naitė, Andrius Panaros, Julius Klebinskas ir Rūta HaehneI džiaugiasi su 

mokytoja Laima Brune.

/ Iš MAIRONIO MOKYKLOS leidinio "LAISVĖS BALSAI"/

• Man sunku tikėti, kad jau praėjo devyni metai, kai aš 
pradėjau lankyti Maironio Lituanistinę Mokyklą. Ateinan
čiais metais aš pradėsiu lankyti aukštesniąją mokyklą. Ar 
aš tikiu ar-netikiu, vistiek jau tas laikas atėjo. Aš turiu
daug gražių prisiminimų- tiek daug, kad nebūtų gana 
vietos aprašyti juos visus. Bet įvykiai patys nėra ypatin
gi - mano klasės draugai juos padaro ypatingais.

Daiva visada linksma ir juokiasi, turbūt Kristina Va
linskaitė ką nors pasakė. Kristina Liaugaudaitė visada 
atsako į klausimus teisingai, o Julija papasakoja kokį 
keistą įvykį.

Romas ir Tadas nelabai pritaria mūsų mergaičių galvo 
jimams. O su Jennifer, Lina ir Vida, kiekvienas šeštadie
nis praeina smagiai ir linksmai.

Darželyje, aš atsimenu, man patiko spalvoti ir šokti 
Siūlą su Rasa. Kai mes dar buvome anoje Lemonto mo
kykloje, mums per pertrauką patikdavo nueiti prie tos 
pilies mokyklos kieme. Ketvirtame ir penktame skyriuje 
mums pradėjo rūpėti daugiau mokyklos darbai, bet lauk - 
davome pertraukos, pasisupti ant sūpynių. Šeštam ir 
septintam skyriuje man kartais ir patikdavo mokytis ir 
dalyvauti parengimuose. Ir šis, mūsų aštuntas skyrius, 
man bus neužmirštamas. Nuo pirmos mokslo metų dienos, 
mes kaip klasė jautėmės artimesni - ar ragindami Jenni
fer ir Liną vaidinti per Eglutę,, ar dažydami margučius. 
Nesvarbu kokiu atveju, mes visi kartu dirbome, mokėmės 
ir juokėmės.

Dabar eisime naujais keliais. Bus viskas sunkiau, dirb
sime daugiau, bet aš žinau, kad ant galo bus taip, kaip 
ir dabar - labai patenkinama. 
Viktorija Žvinakytė, 8 skyrius.

• Kol sėdžiu ir rašau šį straipsnelį, man nosis varva 
ir akys ašaroja. Prisimenu visus malonius šeštadienius, 
kuriuos praleidau Maironio Lituanistinėje Mokykloje Le- 
monte. Prisimenu visus gerus mokytojus, šokių ir daina
vimo pamokas, bet svarbiausiai, savo gerus draugus. At
simenu savo pirmųjų dienų mokykloje... Mama mane į- 
tempė į klasę, pasodino ir išėjo. Atsimenu, kad galvojau, 
kaip aš pergyvensiu kiekvienų šeštadienį šioje klasėje...ši
toje mokykloje. Buvau prikrauta pamokų: skaityti, rašy
ti, linksniuoti, asmenuoti. Praleisdavau kiekvienų penkta
dienio vakarų darydama pamokas. Oi kaip baisu buvo 
išsiristi iš lovos kiekvienų šeštadienio rytų. Negalėjau 
suprasti, kodėl man reikėjo tos mokyklos.

Bet, žiūrint atgal, aš suprantu, kodėl, ir sukelia 
jausmus....Todėl esu labai dėkinga savo mokytojams ir 
tėveliams, kurie mane išaugino lietuvaite, iš tolo mylin
čia Lietuvų ir susikalbančia lietuviškai....Maironio mo
kykla mane palydėjo per tuos vaikystės metus. Jų visa
da prisiminsiu ir jos tikrai niekad nepaliksiu, nes juk 
ir mano vaikai jų kadanors lankys.
Viktorija Ramonytė, II-oji klasė

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

' ATEIJI Į LIETUVIŲ A. A. (Alcoholics Anonymous)
> GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ
' PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
; (Skersai^ gatves nuo pensininku rūmų. 1610

Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.’

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankeli* Kanadoje
- Įsikūręs nuosovuose namuos* -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) .................... 3%
santaupas............................4.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas .................... 4.25%
term, indėlius 1 m............  7.75%
term, indėlius 3 m............  8.50%
reg. pensijų fondo................ 6%
90 dienų indėlius............  6.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............... 7.75%

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r. 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

Hamilton
JONINIŲ GEGUŽINĖ

DLK ALGIRDO Šaulių 
Kuopa birželio 28 d. rengia 
tradicinę Joninių gegužinę 
Medžiotojų ir Žūklaut'ojų 
Klubo sodyboje už Kaledo- 
nijos. Gegužinė prasidės 
12 vai.

Visus Hamiltono ir apy
linkių lietuvius maloniai 
kviečia atsilankyti. Progra
ma labai įvairi, įdomi jau
niems ir vyresniems. Laužą 
praves Ramona Mačytė.

AUKSINIS JUBILIEJUS
Prelatas dr. J.Tadaraus- 

kas yra gimęs Vilniuje, 1 91 3 
m., spalio mėn.23 d. Kuni
gu įšventintas 1937 m.,
tad šiemet mini savo auksi
nį 50-ties metų kunigystės 
jubiliejų.

Studijas tęsė Vytauto 
Didžiojo Universitete Kau
ne. Jaunas ir energingas 
kunigas Lietuvoje turėjo 
nemažai įsipareigojimų. Lie
tuvą užplūdus sovietams 
1944 m., pasitraukė Šyedi- 
jon. Čia gyvendamas, kun. 
Tadarauskas organizavo dva 
sinę ir materialinę parama, 
lietuvių pabėgėliams ne 
tik Švedijoje, bet ir Nor
vegijoje bei Danijoje.

Pagaliau 1947 m. emi
gravo Kanadon. Atvykęs 
į Hamiltono miestų, rado 
nedaug lietuvių. Iš prieška
rinės emigracijos mieste 
ir jo apylinkėse buvo apie 
30 šeimų. Jie buvo susibū
rę "Sūnų ir Dukterų" orga
nizacijoje. Daliai jų nerū
pėjo bažnytiniai reikalai. 
Pokarinių ateivių buvo tik 
keliolika, tačiau ir su jais 
susirišti buvo sunku, neži
nant pavardžių ar telefonų.

Betgi jau 1948 m. pra
džioje pradėjo atvykti dau
giau naujųjų ateivių, baigu

SPECIALYBES :
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-90e AVENUE. LaSalle 

365-1 1 43
7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1987. VI. 18

IMAME UŽ:

ne kiln, turto posk. 9.5% 
asmenines paskolas 1 1.25 % 
Nemokomai pilnas ČekiiĮ 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

sių įvairias darbo sutartis. 
Hamiltonas tada buvo pa
trauklus kaip stambiausias 
įvairios pramonės miestas 
Kanadoje. Atvykėliai, paty
rę, kad kun.Tadarauskas 
randasi Hamiltone, labai 
nudžiugo.

Čia atvykęs kun.J.Tada
rauskas apsigyveno pas 
vengrų kilmės vienuoles, 
kurios leido savo patalpose 
ar sode laikyti lietuviams 
pamaldas, kuriose vis didės 
nis skaičius mūsų tautiečiu 
dalyvaudavo. Hamiltono 
vyskupas Ryan apie tai su
žinojęs, nutarė padėti lie
tuviams: maždaug birželio 
mėn.viduryje, 1948 m. ati
davė senę pastatę, kuris 
anksčiau buvo naudojamas 
miesto sportininkų mankš
tai.

Gavus pastatę, prasidėjo 
techniški darbai. Fizinio 
darbo nepabijojo ir gražų 
pavyzdį parodė pats jauna
sis kunigas ir jau klebonas 
J.Tadarauskas. Tautiečiai, 
tai pastebėję, skubėjo jam 
į taikę. Taip, neilgai tru
kus, kun.Tadarausko įkurta 
Vilniaus Aušros Vartų pa
rapija jau turėjo savo baž
nyčių. Čia tautiečiai jau 
turėjo galimybę joje rinktis 
pamaldoms ir pasinaudoti 
sale po pamaldų, kuri irgi 
jau buvo aptvarkyta.

Kun. J.Tadarauskas dar
ir prieš pastato gavimų bu
vo nemažai užimtas. Norė
damas padėti darbo jieš- 
kantiems tautiečiams, savo 
mašina dažnai juos vežioda
vo po įvairias miesto darbo
vietes. Veždavo ir už 
miesto ribų į kitus mieste
lius ar miestus, kaip pav., 
į Oakville automobilių fab
rikų.

Gautas pastatas parapi
jai padidino jo darbus ir 
rūpesčius. Pagaliau, jis tu
rėjo ir asmeniškų reikalų: 

kurį laikų važinėjo į Otta- 
wos Universitetų studijų 
reikalais ir 1948 m. gavo 
teologijos daktaro laipsnį.

Nors aptvarkytas pasta
tas jau leido rinktis tautie
čiams maldoms ar į salę, 
tačiau jis dar buvo reika
lingas tolimesnių planavimų, 
darbų ir lėšų. Tam reikalui 
kleb.J.Tadaruskas sudarė 
5 asmenų komitetų, kuris 
jam padėjo atlikti tolimes
nius užmojus. Taip, jau 
1954 m. mūsų tautiečiai 
turėjo Vilniaus Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčių 
pilna to žodžio prasme. 
Joje buvo įrengtas didysis 
altorius, šonuose kiti du 
altoriai, pastatytas balko
nas, kuriame buvo vietos 
vargonams ir chorui. Sie
nos ir lubos buvo išpuoštos 
atitinkamais paveikslais, 
pastatytas specialus alto
rius vaikų krikšto reika
lams. įvesta tinkama e- 
lektros šviesa. Pagaminta 
maldininkams suolų. 1960 
m. pastatyta moderni kle
bonija ir 1965 m. moderni 
Jaunimo Centro salė įvai
riems susirinkimams.

Kleb. Tadarauskas įkūrė 
ir Lietuvių Šeštadieninę 
Mokyklų Vyskupo Valan
čiaus vardu ir buvo jos rė
mėju. Naudojantis
klebono patarimais
bei globa, kūrėsi įvairios 
organizacijos- ateitininkai, 
skautai, Parapijos Choras, 
LKMoterų Skyrius, šauliai, 
kooperatyvas "Talka" ir 
kiti vienetai.

Šalia organizacijų kūrė
si ir meno vienetai- teat
ras "Aukuras", "Gyvataras" 
-tautinių šokių ansamblis, 
mergaičių choras "Aidas", 
sportininkų komandos.

1963 m. mūsų klebonas 
buvo pakeltas prelatu. Ma- 
nytina, kad Vatikanas irgi 
žinojo apie mūsų klebono 
atliktus didelius darbus 
Hamiltone.

1978 m.rudenį Jaunimo 
Centro salėje buvo atšvęs
ta Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos ir jos klebono 
prelato J.Tadarausko 30- 
ties. metų darbo sukaktis. 
Ta proga vietos Kronų sei
mą išleido 4 lapų brošiūrų 
anglų ir lietuvių kalbose

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 987

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 — kaina $1979 kan.

*
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

ORo LINIJOS - Air France”, "Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
Šių. metų naujienos: Klaipėda ir Palanga — 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas - 2, 3 dienos, Panevėžys — 1 diena

Birželio 29
Liepos 9

Rugsėjo 6
Rugsėjo 3

Gegužės 28 Liepos 17 Rugsėjo 17
Birželio 8 Rugpjūčio 6 Spalio 26

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

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. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P i AS

Prel. dr. J. Tadarauskas 1945 metais.

apie mūsų parapiją 
jos klebonų ir angliškai pa
aiškinta apie pačių Lietuvą. 
Tuomet rašinių baigmėje 
buvo pasakyta:"Švenčiant 
Vilniaus Aušros Vartų Para
pijos ir dr. J.Tadarausko 
jubiliejų, Hamiltono lietu
viška visuomenė su dėkingu
mu prisimena paskutiniuo
sius 30 metų ir linki Para
pijai ir jos steigėjui prel.dr 
J.Tadarauskui, pašventusiam 
Hamiltono lietuvių koloni
jai savo gyvenimo darbin
giausias dienas - Ilgiausių 
Metų....".

Z. Pu Iianauskas

LOS ANGELES SPINDU
LIUI - 38 METAI. 
LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS ŠVENTĖ

"SPINDULIO" tautinių 
šokių ir dainų. ansamblis 
drauge su Šv.Kazimiero 
ŠEŠTADIENINĖS LITUA
NISTIKOS MOKYKLOS 
mokslo metų užbaigtuvėmis 
pravedė gražių lietuviško 
jaunimo šventę š.th.birželio 
men.7 d.

Lituanistinę Mokyklų 
baigusiems, taip pat baigu
siems atskiras klases, įteik
ti pažymėjimai, dažnai su 
dovanomis.

Mokyklai vadovauja di
rektorius Juozas Pupius, 
Tėvų Komitetui pirminin
kauja Gediminas Leškys. 
Šventės proga sveikinimo 
kalbas pasakė esantieji ir 
buvę mokytojai,kiti, bei 
Mokyklų baigusieji.

1987 m.vasario 28 d.

staiga mirus ilgametei 
SPINDULIO vadovei, moky
tojai Onai Razutienei, be 
pertraukos SPINDULIUI to
liau vadovauja jos duktė, 
daug metų talkinusi, pava
davusi - Danguolė Razuty- 
tė-Varnienė. SPINDULIUI 
talkina: Ona Barauskienė, 
Aloyzas Jurgutis, Linas ir 
Regina Polikaičiai, Rita 
Čekanauskaitė, Jonas ir 
Audronė Bužėnai, Vilius 
Žalpys ir kiti.

Po oficialios dalies kal
bų, SPINDULYS padainavo 
"Šiandien mūsų šventė", 
žodž.Vytės Nemunėlio, mu
zika Broniaus Budriūno; 
"Grįšim"- ž.Vyt.Nemunėlio, 
muz. Fausto Strolios; "Per 
Klausučių ulytėlę", liaudies 
daina; "Pabaigtuvių pėdos", 
ž. E.Matuzevičiaus, harm.M 
Petrauskas; "Spragilų dai
na", liaudies daina, harm.M 
Petraukas.

Pertraukėlės laiku SPIN
DULIO vadovė D.Razutytė- 
Varnienė
pranešė, kad pradėta ruoš

ti knyga apie Onų Razu- 
tienę, "SPINDULį", jų kon
certus įvairiose valstybėse. 
Sudarytas talkinantis komi
tetas. Visuomenė maloniai 
prašoma atsiųsti atsimini
mų, nuotraukų apie Onų 
Razutienę, SPINDULį. Kny
gos išleidimuii aukojusieji 
po tūkstantį dolerių bus 
įrašyti kaip leidėjai, 500 
dol.- mecenatai, 100 dol.- 
garbės prenumeratoriai; 
iš anksto sumokėję bent 
25 amerik.dolerius gaus 
knygų, kai tik ji bus išleis
ta, kartu su tais, kurie bus 
daugiau aukoję. D.Razuty- 
tės-Varnienės adresas: 4113 
Tracy Str., Los Angeles, 
Calif. 90027, U.S.A.

Su skambiu komp. G.Gu- 
dauskienes "Tėvynės maršu" 
visiems plojant, SPINDU
LYS pradėjo linksmai išeiti 
iš salės į asfaltuotų Para
pijos kiemų. Tenai gausūs 
žiūrovai sėdėjo, stovėjo, 
fotografavo, filmavo į vi
deo juostas. Gražus jauni
mas, visi apsirėdę tauti
niais lietuvių rūbais, pašo
ko ištisų eilę šokių: Klum
pakojį, Kepurinę, Landytinį. 
Noriu Miego, Vestuvių Pol
kų, Šustų, Ūsauninkų, Ru

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

Tel. 533-3531

A.A. JONUI VILKELIUI
mirus,

jo žmonai JANINAI, jos motinai, jo broliams

ir seseriai Lietuvoje ir jo brolienei bei jos šeimai 
Chicagoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą -

EMILIJA ir JONAS PAUNKSNIAI

7 psl

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

KELIONĖ I ROMA^ - BIRŽELIO 24 - LIEPOS 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

e LAIKU ATSIUNTĘ PEENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. "NL"

gučius, Malūnų, Suktinį ir 
"į Gedimino Pilį".

Tautinius šokius _ mokė: 
Danguolė Varnienė, Linas 
ir Regina Polikaičiai, Jo
nas Bužėnas, Rita Černiaus
kaitė.

įspūdinga šventė baigta 
visiems giedant Lietuvos 
Himnų.

Jauniems šokėjams gy
vai mojant, žiūrovams karš
tai plojant, nuleidus Lietu
vos ir JAV-bių vėliavas, 
tarsi atsisveikinta.

Kalifornijos lietuviai 
džiaugiasi veikliuoju SPIN
DULIU. Jį remia plačioji 
visuomenė, organizacijos. 
Jų sųrašas patiektas šven^ 
tės proga paruoštoje prog
ramoje.

Kalifornijos lietuviai 
gražiai prisimena iš Toron
to, Kanados, koncertavusį 
VOLUNGĖS Chorų, kuris 
1987 m. kovo 15 d. skyrė 
koncertų a.a.Onos Razutie- 
nės pagerbimui.- Todėl visiš
kai tikslingai šis SPINDU
LIO koncertas, kaip ir Los 
Angeles Šv.Kazimiero Litua 
nistinės Mokyklos užbaigi
mas - akademija buvo skir
tas a.a. Onos Razutienės 
pagerbimui, kaip ir tylos 
minute.

Los Angeles Šv.Kazimie
ro Lituanistinė Mokykla 
taip pat platino jų paruoš
tų, jaunimo parašytų, ilius
truotų knygutę JAUNYS
TĖS GARSAI 1986-1987 
m., Moksleivių Metraštį. 
Tų įdomų leidinį dedikavo 
jų mylimai mokytojai a.a. 
Onai Razutienei pagerbti, 
atminti. Tenai su Velione 
atsisveikinimo žodžius įrašė 
Andrius Pupius^ Paulius Viz 
girdas, Vida Zemaitaitytė, 
Vilija Tompauskaitė, Pau
lius Kašelionist Audra Du- 
daitė, Daina Zemaitaitytė. 
J uoduose rėmeliuose besi
šypsančios Onos Razutienės 
nuotrauka - taip jų prisi
mena jaunimas. Kitoje nuo
traukoje V,VIII, IX skyrių 
mokiniai, suruošę maldas 
mišiose už a.a. Onų Razu
tienę.

Gražu, kad mūsų tautai 
nusipelnusius veikėjus, ko
kia buvo Ona Razutienė, 
tinkamai pagerbia ir lietu
vių jaunimas. Alg. G.



MIRUSIEJI:

e VILKELIS Jonas, 78 m., 
mirė po sunkios ligos.

Liko žmona Jane, trys 
broliai, sesuo su šeimomis. 
Jis buvo pirmosios imigra
cijos ateivis.

Užuojauta artimiesiems.

e THE MESSENGER savai
tinis laikraštis, išeinantis 
LaSalle, labai palankiai ap
rašė KANTATOS premjerų, 
jos kūrėjus ir atlikėjus. į- 
dėta trys nuotraukos. Ko
respondentė Luce Lamarche 
stebėjosi tokio aukšto lygio 
koncertu ir pačiu kūriniu: 
tiek poezija, tiek muzika. 
Ji buvo ypač patenkinta, 
kad libreto autorius Henri
kas Nagys ir sol.Gina Čap- 
kauskienė yra lasaliečiai.

l.k. mindaugo Šaulių kuopa

RENGIA

JONINES
BIRŽELIO 28d. 12 vai. SEKMADIENĮ,

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sėve, Montreal

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830

BAIGĖ McGILL
UNIVERSITETE MOKSLĄ 

šios studentės:
Marija Adamonytė-politi- 
niai mokslai; Živilė Jurku
tė- psichologija; Daiva Pie- 
čaitytė-Lapienė - modernio
sios kalbos; Irena Ražanai- 
tė- psichologija; Kristina- 
Linda Sadauskaitė- psicho
logija.

Marija Adamonytė per 
visų studijų laikų dar dirbo 
ir mūsų Šeštadieninėje Mo
kykloje.

Sveikiname ir linkime 
visoms gražios ateities.

AUŠROS VARTŲ 
CHORO ŽINIOS

Susižiedavo 2 mūsų cho
ristų porelės: Danutė ZA- 
BIELAITĖ su Kęstučiu SKU
ČU. Vestuvės pramatytos 
rugpjūčio mėn. 22 d.

Taipgi Nijolė MATUSE
VIČIŪTĖ su Alain FORES
TER. Jų vestuvės Įvyks 
liepos mėn.25 d.

Abi vestuvės vyks AV 
šventovėje ir jiems giedos 
AV Mišrus Choras.

Busimiems naujave- 
džiams AV Choras surengė 
pokylį birželio mėn. 7 d., 
AV Parapijos salėje. Buvo 
įteikta po puikų paveikslų 
ir šauniai padainuota.

• Sąryšyje su įvyksiančio
mis iškilmėmis Romoje, 
mūsų AV šventovėje bus 
koncelebruojamos iškilmin
gos mišios birželio mėn.28 
d. ir tuo bus baigiamas 
AV Choro giedojimo sezo
nas. Choristai išsiskirstys 
trumpoms, bet labai užpel
nytoms, atostogoms. D.N.B.

• AV Parapijos salė yra 
remontuojama ir atnaujina
ma: pertvarkomos sienos, 
bus naujos užuolaidos, į- 
rengtas baro kambarys. 
Darbams talkininkauja A. 
Čepulis, L. Balaisis, P.Gir- 
džius, V.Barauskas, J.Šiau- 
čiulis, J.Vasiliauskas ir kt.
s VYKS PASAULINIS FOL
KLORINIS FESTIVALIS 
DRUMMONV1LLE

VI-tasis Festivalis vyks 
liepos mėn. 3- 13 d.d. 
Drummonville, Que.,netoli 
nuo Montrealio, važiuojant 
į šiaurės rytus. Žada daly
vauti 15-kos valstybių tau
tybių.
• "NL" VALDYBOS POSĖ
DIS vyks birželio mėn.26 
d., 7 vai.v., Redakcijos pa
talpose.

MINĖJOME BIRŽELINIUS 
TRĖMIMUS

Baltų Federacijos Mont
realio Skyrius suorganizavo 
iškilmingų paminėjimų So
vietų įvykdytų Birželio Trė
mimų 46-tųjų sukaktį. Šie 
trėmimai buvo masiniai, 
po jų sekė kiti.

Birželio 15 d., pirma
dienį, 7:30 vai. maloniai 
šviečiant vakarop slenkan
čiai saulei, vėl rinkosi Do
minion Aikštėn Pabaltijo 
tautų grupės, organizacijų 
atstovai, sovietų genocidini 
aktų pasmerkiantieji kitų 
tautų atstovai. Be lietuvių 
latvių, estų šaulių vėliavų 
matėme ukrainiečių, čekų, 
vengrų,, lenkų Solidarnošč, 
Kanados ir Quebec'o provin
cijos vėliavas. Atnešus gra
žų Sibiro kankiniams pa
gerbti vainikų, KLB Mont
realio A-kės Valdybos p- 
kas Arūnas Staškevičius 
tarė trumpų,kondensuotų 
ir ryškų žodį, atidarydamas 
minėjimų. Pakvietė Baltų 
Federacijos Montrealio Sk. 
p-kų P.Moldre tarti pagrin
dinį žodį. Kalbėjo Imigra
cijos ir Kultūrinių Bend
ruomenių ministerės Mme 
Robic pavaduotojas Antoine 
Tshipess. gerai susinažinęs 
su šio tradicinio minėjimo 
paskirtimi, o Verduno meras 
Raymond Savard pareiškė 
respektų ir simpatijų lietu
viams ir pasidžiaugė, kad 
turi juos savo piliečių tar
pe.

Iš lėto patraukė vėliav
nešiai ir minia į šalia esan
čių Mary Queen of the 
World katedrų specialiom 
ekumeninėm apeigom.

Dalyvavo pastoriai- 
latvių Rev.G.Huns ir estų, 
Rev.H.Laaneots, AV kleb.

Tėv. J.Aranauskas, Šv.Kazi- 
miero parapijos kleb. St.Ši- 
leika, SDB.

Kiekvienas jų pasakė 
savo kalba maldas. Linas 
Staškevičius perskaitė ang
liškai sovietų įkalinto uk
rainiečio laiškų, kuriame 
dėkoja visiems už maldas.

Vargonais palydėjo ir

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kampos 45—th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364 -4658

• Jonų , Jonių , Petrų—Povilų pasveikinimas 

•Ottawos Mergaičių Vienetas
"RAMUNĖLĖS"

• Pietūs • Baras • Loterija
VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

ĮĖJIMAS: $8.00 VALDYBA

SKYRIAI- 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-ja 

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI Virš $21.000,000; REZERVAS virš $ 750,000

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS .. . 8'/2% TAUPYMO -- speci ai .. 5% %
TERM. INDĖLIUS: TAUPYMO - su Gyv, dr. 5 %

1 metų.......... ......... 714%, TAUPYMO- k asdieninės 4h %
180 d.- 364 d......... 714%. EINAMOS .. 4'/i %
120 d. -179 d. ... 6’4% PENSIJŲ - RRSP term.
60d. - 119 d........ , 6)6% PENSIJŲ - RRSP taup. 6 %
30 d. - 59 d........ . 6W%

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 93/A% , ASMENINĖS nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

Dr. Jonas MALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI

1440 St. Catherine St. W. Suite 600.
Montreal. P.Q H3G 1S5

Tel. Bus: 866—8235
Namų: 761—4675

Or. Caetan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. des Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Tel : 662-1177

M. CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q H8P 1L2

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M.Se. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel.:, 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 2039, Sun Life Building

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

8 psi.

grojo Kari J.Raudsepp, 
smuikininkas Andris Gutma- 
nis. Giedojo estų mišrus 
choras, diriguojamas O.A- 
varmaa ir "Pavasaris", mer
gaičių choras, dir. Mme 
I.Tark.

Sugiedoti latvių, estų
lietuvių ir Kanados himnai.

Pabaigoje Kun. Tėv.

St.Šileika suteikė dalyvavu
siems palaiminimų.

Minėjimas buvo sklan
džiai suorganizuotas, kalbė
tojai geri, programa tinka
ma. Malonu buvo matyti 
mūsų jaunimo atstovus, ak
tyviai dalyvavusius šiame 
minėjime.

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 ------------ --------------
Ketvirtadieniais 12:00- 8:00 4:00- 8:00 -----------
Penktadieniais 10:00 — 6:00 2:00— 6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 -------------- 10:30—12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS "LITAS” bus uždarytas

Musų skautai BALTIJOS stovykloje, 1986 m. Nuotrauka R. Otto.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRfCIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO
REGISTRUOTA ĮSTAIGA

atlieka darbus, kreipianti s Į COSTĄ, Tel.: 733-9878

Gateaux • Biscuits
Gdteaux au fromage
Pairrė Catė
Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

Spurgo s
Sau s ai n i ai 
Aguoniniai ir kitokie 
pyrag ai

2524, Ontario E., Mtl 524*3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

’’ADAMS’- RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.Q.

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dobor pakei stos į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas eatavM^paltir
’ • vasaros laiku saugojimas (storage)

• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A — .. 288-9646
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 -___________ Tel.

TONY PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

STUDIO!^22^Clueen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Mantreal, P.Q. H3W 1X5 Tel.: 481-6608

RESTORANAS KOSCHS
Specialybė - “BROCHETTERIE ' -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. (VAIRŪS GĖRIMAI

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q... H4H 1J4.
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge

< iiRisim
[jmions Lfodrjr

Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

* Automobilių nuoma
* Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

366-7818 1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

D.N. BALTRUKONI5 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS"- PARDAVIMAS

445 Jeon T oi on W. Suite 305,Montreol, P.Q. H3NJR1

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS ‘ AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 1LT

STANDARD PETER SODO

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .
4999 St. Catherine St. West. Suite 450 
Westmount, 113 Z 1T3 Tel.: 481-0331

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

6695 — 35—th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., i.b.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781 4

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS 8. C6TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

Wtin* m 11 l|įBi n I m
TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELI Al, 
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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