
J

L I TH U AN I E INDEPENDANTE a INDEPENDENT LITHUANIA

- 1979 m. RUGSĖJO 5 d. - CANADA - MONTREAL - (E stablished 1941)

SAVAITINIU ĮVYKIU BENDRUOMENYBĖSm
JUGOSLAVAI GVILDENA TAUTINĮ KLAUSIMĄ 

SOVIETU SĄJUNGOJEAPŽVALGA
Jugoslavijos komunistų 

partija visada rodė ypatingo 
dėmesio tautiniam klausimui 
Sovietų Sąjungoje. Kadangi 
pati Jugoslavija yra daugia
tautė valstybė, Belgrado po
litika tautybių atžvilgiu daž
nai lyginama su Maskvos - 
paprastai pastarosios ne
naudai. Be to, ne rusų tautų 
antraeilė padėtis Sovietų 
Sąjungoje jugoslavų teore
tikams primena Rytų Euro
pos vadinamųjų "nepriklau
somų" valstybių priklauso
mumą Maskvai.

Oficialioji Jugoslavijos 
pozicija ne rusų tautybių

Khomeini Įsakymu, ruošiamasi sušaudyti kurdų belaisvius klausimu sovietų Sąjungoje

KHOMEINI NESIDERA
Kurdų taikos delegacija 

atvyko Į Teheraną, tikėdama
si susitikti Khomeini ir ras
ti sprendimą taikai. Pastara
sis, nors ir religinis vadas , 
atsisako bet kokių derybų ir 
toliau Įsakinėj a šaudymus ir 
Įvairias aštrias bausmes už 
menkus nusikaltimus.

IRA ŽUDIKAI IEŠKO
NAUJŲ AUKŲ

IRA iš tolo kontroliuoja
mos bombos pagalba sus
progdino Lordo Earl Mount- 
batten'o jachtą. Žuvo jis, jo 
anūkas 14 m. amžiaus, Įgulos 
narys 15 m. amžiaus, < duktė 
ir kitas anūkas sunkiai su
žeisti.

Lordas Mountbatten'as , 
vienas mėgstamiausių kara
lienės Elžbietos giminių, ka
raliaus vietininkas Burmo - 
je,pirmasis pasisakė už ne
priklausomybę Indijai. Spal
vinga, beveik legendarinė 
asmenybė. Pradėjo karjerą 
13 m. amžiaus,įstodamas į 
jūrų kadetų eiles. II-jo Pa - 
saulinio Karo metu pagarsė
jo kaip karo laivyno vadas, 
padėjo suplanuoti invaziją 
Prancūzijon, kuri parklupdė 
hitlerinę Vokietiją, prižiū
rėjo Japonijos nugalėjimą ir 
priėmė jos pasidavimo pa
reiškimą Singapūre.

Indijoje jo populiarumas 
nemažėjo. Jam žuvus, vi
sos krašto vėliavos nuleis
tos iki pusės.

Jo gabumai pasireiškė į- 
vairiose srityse: sumoder
nino britų lai vyną,buvo ling
vistas. autorius ir atletas , 
perrašęs polo žaidimo 
taktikas. Išrado naujas for
mas laivyno komunikacijos, 
torpedų sekimo būdą ir. ... 
elastinius batų šniūrelius.

Kita IRA bomba užmušė 18 
britų karių.

Paskutinieji žudymai,ieš
kant aukų iš žymiųjų asme
nų tarpo kelia baimę. Taip 
pat yra rūpinamasi dėl nu
matytos Popiežiaus kelionės
Į Airiją rugsėjo mėn. gale, meno horizontų.

PABALTIEČIAI MASKVOJE
Š. m. rugpiūčio 23 d. 45 

lietuvių, latvių ir estų atsto
vai Maskvoje pareikalavo 
laisvo apsisprendimo savo 
kraštams tuo pagrindu, kad 
pagal 1939 m. paktą, sudary
tą tarp Stalino ir Hitlerio, 
jie buvo nelegaliai 
aneksuoti.

Šis pareiškimas buvo per
duotas Vakarų spaudos ats
tovams Maskvoje. Šis žings
nis pdaarytas ryšium su 40 
metų sukaktimi nuo Moloto
vo -Ribbentrop'o pakto pasi
rašymo.

Pareiškimas adresuotas 
Sovietų Sąjungos, Vakarų ir 
Rytų Vokietijos vyriausy
bėms ir Jungtinių Tautų or
ganizacijai.
DALAI LAMA JAV-SE

Valdęs Tibetą prieš 20 
metų Dalai Lama, užėmus 
komunistinei Kinijai jo kraš
tą, pabėgo Į Indiją. Dabar, 
44 m. amžiaus, atvyksta į 
New York'ą ir planuoja 7 sa
vaičių keliones po JAV-ių 
universitetus ir budistų 
centrus.

Dalai Lama gavo vizą kaip 
religinis vadas,o ne vyriau
sybės galva egzilyjefkuo jis 
irgi yra). Jo lankymasis su
taps su Pasaulio Konferen
cija Religijai ir Taikai . 
vykstančiai Princeton, N. Y.

Ironiška, kad joje dalyvaus 
ir 10 narių iš Kinijos Liau
dies Respublikos... O šie 
juk pripažįsta tik vieną reli
giją - komunizmą... 
BALERINA GRĮŽO NAMO

Liudmila Vlasova, nežiū
rint, kad jos vyras Godunov 
tvirtino, kad ji taip pat no
rėjo pasitraukti į Vakarus 
kartu su juo,, užtikrino Ame
rikos tarnautojus,kad apsis
prendė laisvu noru grįžti Į 
Maskvą. Amerikonų už
laikytam lėktuvui buvo duo
tas leidimas pakilti.

Yra visa eilė neaiškių de
talių dėl jos pareiškimo. 
Maskva, apkaltinus ameri
konus beveik pastangomis ją 
pagrobti, neskelbė, kad jos 
vyras, garsioji Bolšoj Bale - 
to žvaigždė, pabėgo Į JAV- 
bes, ieškodamas platesnių 

yra išreikšta dviejose kny
gose : profesoriaus Stipe 
Suvaro 1971 metais parašy
toje studijoje "Tautinis 
klausimas Sovietų Sąjungo
je" ir 1978 metais pasiro
džiusioje dr. Muhameto Ke-^ 
setovičiaus knygoje '^Tauty
bės socializme". Suvarąs 
yra dabartinės Kroatijos kul- 
kultūros ir švietimo minist
ras bei kompartijos komi
teto narys. Jo studija, kom
partijos prezidiumo apribo
ta uždaram naudojimui par
tijos viduje, aštriai kriti
kuoja maskvinę tautybių po
li tiką. Prof. Suvarąs tvirti
na, kad "nežiūrint formaliai 
paskelbtos Įvairių tautybių 
lygybės, Sovietų Sąjungoje 
matyti daugiau ar mažiau 
aiškios rusifikacijos ele
mentų valstybinėje, politi
nėje ir kultūrinėje srityse". 
Pasak jo, rusifikacija pa
sireiškia neproporcingu ru
sų dominavimu valstybinia
me, partiniame, kariniame 
ir diplomatiniame aparate, 
bendravai stybinė j e plotmė
je. " RTSFR taip pat turi 
ypatingą statusą - ji yra sa
votiška "super-respublika", 
t. y. valstybė valstybėje, už
imanti daug galingesnę po
ziciją už bet kurią federali- 
nę respubliką Sovietų Sąjun
goje".

Savo studijoje "Tautinis 
Skulptoriaus Vyt. K 

vilnimis universiteto medalio pirmoji pusė

klausimas Sovietų Sąjungo
je prof. Suvarąs išvardina 
imetodus, kuriuos Maskva 
naudoja nerusų tautybėms 
pajungti. Vienas jų yra "ofi
cialus rusų kalbos statutas'*: 
ji pristatoma kaip kita gim
toji kalba" ar "tarptautinio 
bendravimo" priemonė. Tik
rumoje, vien tik rusų kalba 
naudojama bendravai stybi- 
nėje plotmėje ir dominuoja 
mokslavietes, mokslus, teis
minį aparatą bei leidyklas 
tautinėse respublikose ir 
autonominėse provoncijose. 
Tuomi Suvarąs, be abejo, 
nori pabrėžti, kad Jugosla
vijoje visos tautos turi pilną 
teisę vartoti savo gimtąją 
kalbą visose plotmėse - nuo 
komunų iki valstybinių rei
kalų.

Pasak Šuvaro, tautos So
vietų Sąjungoje nėra paten
kintos savo antraeile padė- 
ui ir nesutinka su rusų pra

našumo bei viešpatavimo 
idėjomis : "Vidurinėje Azi
joje, Kaukaze ir Rusijoje 
musulmonai sparčiai daugi
nasi ir plinta, ryžtingai gin
dami savo tautinę egzisten
ciją". Lietuviai, latviai ir 
estai, Suvaro nuomone, lai
kosi atokiai nuo rusų ir kitų 
tautų, bet pradeda prarasti 
savo "demografinę tvirty
bę". Matyt, jis turi omenyje 
mažą gimimų skaičių ir
spartų, ypač latvių, mažė- 

mą savo pačių respubli- 
>je.

NAUJOS SOVIETU
INTERPRETACIJOS

"Sovietologai" Amerikoje 
pastebėjo naują sovietinės 
doktrinos interpretaci - 
ja: Maskva dabar tvirtina, 
jog prievartinės Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaci
ja 1940 metais esanti "pui
kus taikingos revoliucijos 
pavyzdys". Straipsnis šia te
ma pasirodė Miami leidžia
majame biuletenyje sovieti
nės sferos klausimais, So
viet World Outlook (1979 
birželio 15)

A Š U B O S sukurtieji medal

Iki Šiol, rašoma straips
nyje, klausimas paprastai 
būdavo susijęs su problema, 
ar komunistai gali užimti 
valdžią parlamento keliu, 
kaip Čilėje ir kaip tebetvir
tina daugelis Vakarų Euro
pos komunistų. Iškeldama 
1940 m. įvykius Pabaltyje, 
kaip "taikingo valdžios per
ėmimo" modelį, Maskva at
rodo suteikianti daugiau 
svarbos sovietinės armijos 
"išoriniam vaidmeniui" re
miant "revoliucinius" sąjū
džius pasauliniu mastu.

Maskvos linijos Pabaltijo 
klausimu pasikeitimas pasi
rodė Maskvos svarbiausia
me teoriniame žurnale KO- 
MUNIST Nr. 3 1979 , kuria - 
me recenzuojama pernai iš
leista studija apie Pabaltijo 
užėmimą: Socialističeskije 
revoliuciji 1940 goda v Lit- 
ve, Latviji i Estoniji. Vos- 
stanovlienije sovietskoj vlas- 
ti. ( 1940 metų socialistinės 
revoliucijos Lietuvoje^ Lat
vijoje ir Estijoje. Sovietų 
valdžios atstatymas. Nauka, 
Moskva, i978, 532 p. p). Pa
sak Komunisto, studija buvo 
rašoma dešimt metų (I). Jo
je aprašoma "aštrėjanti re
voliucinė situacija" Pabalti
jo šalyse Antrojo Pasaulinio 
Karo poveikyje. "Liaudis" 
buvusi nepatenkinta Pabal
tijo vyriausybių ryšiais su 
nacių Vokietija, kurie suta
po su"blogėjančia ūkine pa
dėtimi" ir "didėjančia poli
tine priespauda". Komunis
to žodžiais :"Lietuva, Latvi
ja ir Estija pasirodė esan
čios silpnoji grandis impe
rialistinėje grandinėje. 1940 
metų revoliucijos Įvarė nau
ją pleištą į imperialistinę 
sistemą ir buvo naujas 
žingsnis pasaulio rezoliuci
nėje raidoje, kurią pradėję 
Didžioji Spalio Revoliucija".

Komunistu rašo, jog tai 
buvo "pirmosios revoliuci
jos, pasibaigusios pergale, 
be ginkluotų sukilimų ar pi
lietinio karo". Jos patvirti
nusios Lenino pranašystes 
apie "galimybę, kad buržu
azija taikingai atiduos val
džią. .. kai opozicija bus iŠ 
anksto pasmerkta pralaimė
ti VILNIAUS UNIVERSITETO 

Vilniaus universiteto medalio antroji pusė

jimui". Ir čia Komunist 
reikšmingai priduria: "Da
bartinėmis aplinkybėmis, 
tokia įvykių seka tapo rea
listiškesnė".

Nors recenzuojamoji stu
dija tvirtina, kad "vidinės 
jėgos" padariusios "pagrin
dinį įnašą", lemtingas, nors 
ir taikingas, vaidmuo pri
skiriamas sovietinei armi
jai.

"Sovietinės pajėgos neįsi- 
kišo į Pabaltijo vidaus rei
kalus ir griežtai laikėsi 
tarpusavio pagalbos paktų 
tarp jų ir SSRS. Sovietinių 
karinių dalinių buvimas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
teritorijoje apsaugojo Pa
baltijį nuo užsienio impe
rialistų Įsikišimo. Tai de
moralizavo buržuazijos pa
jėgas ir įkvėpė revoliucines 
mases kovai už fašistinės 
diktatūros nuvertimą."

PARYŽIAUS DIENRAŠTIS 
APIE LIETUVĮ KARDINO

LĄ
Paryžiaus dienraštis 

France Soir , 1979 gegužės 
29, įsijungė Į pasaulinės 
spaudos chorą, tvirtinantį, 
jog vienas iš naujai paskir
tųjų kardinolų esąs lietuvis, 
greičiausiai vyskupas Juli
jonas Steponavičius. Dien
raštis cituoja ELTOS biu
letenį, kuris praėjusių metų 
gegužės mėn. pranešė, jog 
Popiežius pasiuntė savo kar
dinolo beretę Vilniaus vys
kupijai, kuriai vysk. Stepo
navičius vadovauja, "Nors 
jis neturi teisės lankytis 
tame mieste". France Soir 
rašo, kad tarp Maskvos ir 
Vilniaus esanti "daugialypė 
Įtampa". Jei lietuviai suži
nos, kad vienas jų paskirtas 
kardinolu (ir tokiu paslap
čių negalima ilgai išsaugo
ti) jų "džiaugsmas ir jų 
viltis bus begaliniai".

(ELTA)

MIRĖ PULK, J, ŠKIRPA
Š. m. rugpiūčio 18 d. .Wa

shington e, D. C. mirė Gene
ralinio Štabo Pulkininkas 
Kazys Škirpa. Išeivijoje dir
bo Kongreso bibliotekoje ir 
parašė knygą apie savo 
veiklą.
400 METU JUBILIEJUI
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Tautos Šventė
ŠIAIS METAIS, VIETOJE ĮPRASTINIO VEDAMOJO, 
SPAUSDINAME POETO BERNARDO BRAZDŽIONIO EILĖ
RAŠTĮ. PARAŠYTĄ PIRMOSIOS SOVIETINĖS OKUPACI - 
JOS METAIS IR TAPUSI KIEKVIENAM LIETUVIUI, 
TROKŠTANČIAM SAVO TAUTAI LAISVĖS, ARTIMU IR 
SAVU. ČIA POETAS YRA ŠAUKLYS IR REGĖTOJAS, IR TA
RYTUM PAČIOS LIETUVIU TAUTOS BALSAS,

PANORAMA

KRYŽIAUS KALNAS MEŠKUIČIŲ VLSČ. , ŠIAULIŲ APSKR, 
NE KARTĄ APNIOKOTI ATĖJŪNŲ.KRYŽIAI VĖL ATNAUJINAMI...........

kiek sovietu, rusijoj koncentracijos 
stovyklų ?
Tai yra paslaptis, bet viso

kia paslaptis, jeigu ji tiria
ma, gali paaiškėti, nors ir

(iš rusų kolbos vertė Jonas Valaitis)

Bernardas Brazdžionis

ŠAUKIU AŠ TAUTĄ

Šaukiu aš tautą, GPU užguitą 
Ir blaškomą, it rudenio lapus : 
Į naują vieškelį, į naują buitį . 
Kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies , 
Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę , 
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt !

IŠ sutemų, iš prieblandų išeikit , 
Uždekit naują ugnį širdyse , 
Vergams palikit vargo naktį klaikią'. - 
Šaukiu aš; jūsų protėvių dvasia.

Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą 
Ir vyturėlio rytmečio maldoj , 
Ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų
Panemunių sodybose žiedai.

Šaukiu pavasario pilkų vagų artoją , -
Tegu lig saulės kyla jo daina.
Tegu laukai, tegu miškai kartoja:
"Gana tulžies, gana mirties, gana!.."

Šaukiu aš darbo rankų milijonus 
Įsupt naujam darbymečiui varpus*. ..
Į naujo džiaugsmo klėtis, naujo derliaus kluonus, 
Ne kalinio namus, ne liūnus, ne kapus.

Šaukiu vardu aš jūsų žemės ,
Balsu piliakalnių ir pievų ir miškų:
Nekeršykit, kad keršto kraujo dėmės
Nekristų prakeiksmu ant jūs vaikų vaikų. ..

Šaukiu iš amžių: - Ateities nevertas ,
Kas dabarties nedrįso tautai nešt,
Kas posūnių žaizdas, širdy atvertas , 
Išdegino liepsna veidmainiškos ugnies.

Šaukiu balsu -tėvų dievų ramovės
Ir jūsų krikšto atgaila šviesia:
- Stovėkit amžiais čia tvirti, kaip saulė stovi'. - 
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

C

IR GERAI, F BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

PAĮVAIRINKIME RADIO 
PROGRAMAS

Šiandieną jau netenka aiš - 
kinti, kokią reikšmę turi 
žmonijai radio, TV ir kitos 
naujoviškos - techniškos ir 
susižinojimo priemonės. 
Viena iš jų yra prieinamiau
sią ir mums- tai radio. Ra
dio bangomis, daugumoje 
lietuviškųjų kolonijų mes ga
lime išgirsti lietuvišką žodį 
tautinės muzikos ir pan.

Tai yra, taip vadinamos , 
lietuviškosios radio valan
dėlės. Vienur tos valandė
lės yra geriau paruoštos ir 
pateisina savo egzistenciją, 
kitur silpniąu, o nekurtos tai 
sukelia gardaus juoko, ar tai 
pilnai užtarnauto papeikimo.

Teko klausytis Cleveland' 
o, Rochestertio ir Detroit'o 
lietuviškų radio valandėlių. 
Tikrai verti didelės pagar
bos tie žmonės už taip kul
tūringas-literatūrines prog
ramas. Gi viena iš silpnųjų 
lietuviškų radio valandėlių - 
201.

tai yra Toronto taip vadina
ma Tėvynės Prisiminimai. 
Gal tai gaunasi todėl,kad yra 
vieno asmens vadovaujama. 
Kaip pavyzdį , imkime tik 
vieną tos lietuviškos va
landėlės programą. Kaž - 
koks svetimtautis Philipek 
veda vietos lietuvaitę. Gi 
lietuviškosios radio valan
dėlės vedėjas, savo ir savo 
šeimos vardu sveikina tą 
porą net pakartotinai, vis 
linkėdamas medaus mėnesį 
praleisti labai linksmai ir 
tam tikslui praranda net 14 
minučių iš viso 30 min. pus
valandžio. Toliau jis sveiki
na kokias tai varduvininkes 
ir jų išvardijimui bei linkė
jimams vėl praranda 16 min. 
iš pusvalandžio. Ar tai gali 
būti kam nors įdomu ir ar 
tai primena mums ką nors 
iš mūsų tėvynės ? Tenka tik 
stebėtis, kaip suaugęs žmo
gus gali taip suvaikėt!...

Susirūpinęs 
Hamilton, Ont . 

dalinai.
Mūsų Kalėjimų Tyrimo 

Centras ( SSSR psicho-kalė - 
iimų ir koncentracijos sto
vyklų) jau virš tri jų metų si
stemingai renka žinias apie 
baudžiamąją Sovietų Sąjun
gos sistemą. Į šią stropiai 
saugomą paslaptį mes sten
giamės įsigauti įvairiais ke
liais.

Pavyzdžiui, kiekvienas 
statybos objektas turi garo 
katilus, o Sovietų Sąjungoje 
šiuos katilus prižiūri kukli 
technikinė organizae:j’’, va
dinamoji "Katilų Priežiūra" 
(Kotlonadzor). Kaliniai labai 
dažnai dirba statybos dar
buose, ir bendradarbiai, tik
rinantieji garo katilų darbą, 
visados tiksliai žino visas jų 
apskrities kone, stovyklas, 
kalinių skaičių šiose stovyk
lose ir kuriuos darbus jie 
dirba. Mums jau pavyko su
rasti visą eilę buvusių Kati - 
lų Priežiūros bendradarbių. 
Tatai tik vienas iš daugelio 
kelių žinioms gauti.

Mes renkame tiktai tikslius 
davinius, ir dažnai vienos ir 
tos pačios stovyklos buvimas 
patvirtinamas trimis ar ketu
riais liudijimais. Taip susi
daro bendras vaizdas. Mes 
nepretenduojam į tai, kad 
mūsų žinios tikslios ir galu
tinės. Dabarties metu mes 
turim adresus ir davinius

Dvi priežastys 
išgėrimui

Mano uošviene atvažiuoja ir 
viešės 6 savaites.

Ma.no uošvienė neatvažiuoja, 
nes nusilaužė koją.
(Iš Toronto Prisikėlimo Pa
rapijos Ekonominės Sekcijos 
leisto Kalendoriaus)

Pamėginsime dabar pada
ryti iš turimų davinių kai ku
rias išvadas:

1. Sov. Rus. šiandien 1978 m. 
yra ne mažiau 2-2,5 tūks - 
tančiai nuolatinių baudžia
mųjų stovyklų, apie 500 ka
lėjimų ( tardymo, uždarų ir 
persiunčiamų).

2. Suimtieji laikomi viso
se psicho-ligoninėse, kur 
jiems paskirta specialios 
palatos - kameros. Žinoma 
eilė specialių psicho - kalė
jimų, kur laikomi taip pat 
politkaliniai (Igranj, Dniepro-

tiktai 1250 stovyklų, kalėjimų Žabaiyševskis, Valerijus Ku- petrovsk, Černiachovsk, O- 
ir psicho-kalėjimų, kuriuose 
laikomi disidentai.
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Visi šie žmonės kenčia tik 
todėl, kad jie negalvoja pagal- 
KPSS nustatytą generalinę li
niją ir drįso apie tai atvirai 
kalbėti ir rašyti arba tikėti Į 
Dievą ir nenori lankyti KGB 
infiltruotą oficialią cerkvę, 
o meldžiasi namie, susirink
dami grupėmis ir mokydami 
savo vaikus tikėti Į Dievą 
(iš jų atima vaikus ir tėvų 
teises, kaip tatai nutiko Vi- 
diš vaikams, kurių fotogra
fijos yra mūsų archyve). Ar
ba tatai piliečiai, nenorintie- 
ji gyventi SSSR ir reikalau
jantieji leisti išvykti į už
sienį: žydai, vokiečiai ir dau
gelis kitų. Jų tarpe yra poli
tinių kalinių, kurie nepripa
žįsta karo okupacijos ir pri
jungimo prie SSSR Lietuvos, 
Latvijos, Moldavijos, dalies 
Lenkijos ir kitų kraštų. Yra 
ir kovotojų dėl nepriklauso
mybės iš Ukrainos, Armėni
jos, Kazachstano, Uzbekista
no ir kitų respublikų, jėga 
prijungtų prie SSSR tautų 
"draugingos šeimos". Merdi 
stovyklose ir išlikusieji gyvi 
po 1944 metų jėga Įvykdytos 
deportacijos Krymo totoriai, 
siekiantieji teisės grįžti į 
Krymą, senąją savo tėvynę. 
Kalinami stovyklose ir tie, 
kurie lengvai patikėjo pareiš
kimams apie SSSR režimo de
mokratizaciją ir ryžosi rašy 
ti vyriausybei rekomendacl - 
jas dėl kai kurių reformų, 
pav., leisti šalyje dar ir kitą 
partiją be KPSS.

Kaip matote, tai ne tero
ristai. Vargu, ar kurioj ki
toj šaly tokius žmones galėtų 
paskelbti pažeidusiais įstaty
mus. Tačiau Sovietų Sąjun
goje visi jie galų gale paten
ka į stovyklas. Norėdami ap
gauti vakarų visuomenę ir 
paslėpti tikrą politinių ka
linių skaičių, šiuo žmones 
siunčia ne į spacialias poli
tiniams kaliniams stovyklasl 
Mordavijos Potma ir Uralo 
Permj, ne Į Vladimiro kalė 
jimų tipo, bet į stovyklas ir 
kalėjimus kriminaliniams nu
sikaltėliams.

Iš mūsų centro davinių , 
gautų apklausinėjant daugelį 
buvuių kalinamųjų, mes ^i - 
nome, kad kiekvienoje krimi
nalinių kalinių stovykloje 
šiuo metu yra penki, dešimt, 
ir daugiau politinių kalinių , 
nuo viso pasaulio paslėptų, 
įprastinių nusiklatėlių tarpe. 
Jeigu apie Mordavijos, Uralo 
Vladimiro kalinių likimą dar 
kai kas Vakaruose žinoma, 
tai apie šiuos, paslėptuosius 
kriminalistų tarpe,politinius 
kalinius miekas nežino.

Į Izraelį dabar atvyko visa 
eilė liudininkų šio politinių 
kalinių nuslėpimo. Leonidas 

ir paskelbta "komsomoline", 
dešimtys tūkstančių suimtų
jų vis dar dirba ten sunkiau
sius darbus. Analoginėmis 
sąlygomis vykdoma dabar 
statyba niekam nežinomo va
dinamojo "Baškirinio BAMo". 
Šios trasos ilgumas apie 2-3 
tūkstančiai kilometrų, o ta
tai reiškia, kad ir ten dabar 
yra nuo 2 iki 3 tūkstančių sto
vyklų, kurios taip pat neį
skaitomos, kaip "laikinos".

kul, Grigorijus Be r manas, 
Jokūbas Raskinas, Vladimi-

riol, Sičevka, ir eilė kitų).
3. Politkaliniai laikomi 

ras Markmanas ir kiti. Jie 
išsiveržė iš kriminalinių 
stovyklų ir davė mums savo 
parodymus. Jie pasakojo, 
kad KGB kriminalistais pju
do politkalinius. Plačiai ži
nomas Vakaruose pavyzdys 
didvyriško kovotojo už 
Ukrainos laisvę Valentino Mo 
rozo, kurį kriminalistai mė
gino papjauti. Į panašią pro
vokaciją buvo patekęs kalinys 
A. Feldman, neseniai atvy
kęs į Izraelį.

Darbo prievartos stovyk
los yra visose SSSR srityse, 
bet mes neturime pilnų davi
nių apie visus šalies rajonus. 
Kai kuriose srityse mes ži-

stovyklų komlpeksuose Mo
ravijos ir Urale, Vrangelio 
saloj ir Čitos rajone (dvi 
paskutiniosios yra specia
liai slaptos stovyklos sve
timšaliams).

4. Specialiuose kalėjimuo- 
se:Vladimiro, Irkutsko, Sa
ratovo, Gorkio, Volgogrado, 
Astrachanio ir eilės kitų 
miestų laikomi taip pat ir 
politkaliniai.

5. Visose Sovietų Rusijos 
baudžiamose stovyklose ir 
kalėjimuose slaptai laikomi 
kriminalinių kalinių tarpe ir 
politiniai ir jų skaičius sie
kia 1,5 - 3 % bendro kalinių 
skaičiaus.

nome tiktai po vieną-dvi sto
vyklas. Bet yra ir tokių, apie 
kurias turime žymiai pilnes
nes informacijas: Azerbei- 
džanas - 15 stovyklų, Chba- 
rovo Kraštas - 25 stovyklos, 
Kazachstanas - 24, Irkutsko 
sritis - 21, Krasnojarskas - jų. Jeigu imti vidutiniai 2 % 
233, Krasnodar© Kraštas - §jo kiekio skaičių, sudarantį 
40 stovyklų ir 
Sverdlovo sritis - 20 stovyk
lų, Permės sritis - 13 stovyk
lų, Latvijos - 20 , Moldavijos 
- 17.

Reikia prisiminti, kad SSSR 
yra apie 150 administracijos 
vienetų (sričių, kraštų, au
tonominių sričių ir respubli
kų) o kiekvienos srities mies
te yra mažiausiai 2-3 stovyk
los.

Be to, reikia atsiminti, kad 
geležinkelių ir plentų staty
bai naudojami, kaip taisyklė, 
kalinamieji. Stovyklos, ku
riose jie laikomi, grandine 
išdėstytos pagal statybos li
niją, todėl iškrinta iš sto
vyklų skaičiuotės pagal sri
tis, tatai rodo, kad sto
vyklų skaičius 1250 
Išreiškia tiktai 
pusę realiai 
stovyklų. _______ __________ ______

Štai pav., stayba BAM a mųjų ir jų tarpe ne mažiau 
(Baikalo-Amūro geležinkelio) 
1976 metais paskelbta "koiri
so molo statyba".- Faktinai šį 
geležinkelį 4-5 tūkstančių ki- mūsų davinių 
lometrų ilgumo per kalnus ir 
pelkes, 50-60 laipsnių šal
tyje statė ir stato stovykli- 
ninkai. Šių eilučių autorius 
iki 1962 metų pats šioje sta
tyboje dirbo su dešimtimis 
tūkstančių kitų suimtųjų Tai- 
š e to-Bodaibo bare. Remian
tis šiuo ir eile kitų liudijimų, 
mes žinome, kad statybos 
metu stovyklos, išdėstytos

6. Jeigu skaityti, kad at
skirose stovyklose laikoma 
nuo 500 iki 4000 kalinamųjų 
ir imti kuklų skaičių 2,500 
vienai stovyklai, tai susida
ro, kad 2000 - se stovyklų 
yra iki 5. 000. 000 kalinamų-

kalėjimų, paslėptų politinių kalinių skai
čių, tai turėsime iki 100. 000 
politkalinių, slepiamų krimi
nalinių tarpe.

7. Reikia atsiminti, kad 
prie šio skaičiaus mes ne- 
pridėjome laikomus polit - 
izoliatoriuose, bendrinių 
psicho - ligoninių kamerose, 
psichokalėjimuose, svetim
šalių ir politkalinius Potmos 
bei Uralo Šį skaičių akade
mikas Sacharovas įvardina 
iki 10. 000 žmonių.

Mes manome, kad visi šie 
skaičiai aiškiai pamažinti, 
nes pagal pakankamai tiks
lius - tikinčiųjų krikščionlų- 
sektantų sąrašus, tiktai 
jų kiekis- 100. 000 žmo
ni ų.

Tuo būdu priėjome išvadą, 
apie kad Sovietų Sąjungoje yra iki 

esančių 3ooo kalinimo vietų su ne
mažiau 5 milijonais kalina -

110. 000 politkalinių.

pagal liniją, lygiagrete sta
tybos linijai, per 1-2 kilomet
rus viena nuo kitos. Tatai 
reiškia, kad 4-5 tūkstančiai 
stovyklų aptarnauja tiktai vie
ną tokią statybą. Be to, vi
sos Šios stovyklos neįeina į 
skaičių pagal sritis. Dabar*' 
ties metu, nors ši statyba

Mūsų centras netvirtina 
pilnumo ir 

mums bus džiugu gauti pa
pildomų žinių iš naujai at
vykstančių iš Sovietų Sąjun
gos, kurie galėtų suteikti 
naujos šviesos apie KGB 
paslaptis iš Sovietų Sąjungos 
stovyklų.

Abraomas Šifrinas 
Sovietų Sąjungos Stovyklų, 
Kalėjimų ir Psicho-kalėjimų 
Tyrimo Centro Direktorius.
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Tėv. Juozas Venckus, S. J. 
neseniai mirė Chicagoje.Be 
teologijos mokslų,baigė bio
logiją VDU-te Kaune, teolo
gijos ir gamtos mokslų stu
dijas gilino Liuvene, Belgi
joje. Muencheno universite
te išklausė medicinos moks
lų kursą.

Mokytojavo ir profesoria
vo Lietuvoje, Ispanijoje, JAV 
ir Urugvajuje. Parašė visą 
eilę mokslinių veikalų ir 
studijų, bendradarbiavo įvai
riuose lietuviškuose laik - 
raščiuose ir kitataučių spau
doje.

Dedame vieną jo rašinį , 
prisiųstą NL.

B. Giniūnas rašo, kaip Jur
gis Pabrėža buvo paminėtas 
Kretingoje, kur mokslinin
kas gyveno, profesoriavo, 
rinko augalus, juos apibū
dindavo ir dailiai juos dė
davo į savo herbarą. B. Gi
niūnas rašo : " Sausio 15 d. 
(1971) vakare į Kretingos vi
durinės mokyklos aktų salę 
paminėti amžiaus lietu - 
vio mokslininko Jurgio Pa
brėžos gimimo 200 metų 
jubiliejaus susirinko ne tik 
kretingiškiai. Atvyko svečių 
iš Vilniaus, Kauno. Ant sce
nos audeklas su užrašu: 
"Gamtininkas, liaudies gy- 
gytojas. Žemaičių kalbinin
kas, rašytojas ir mokslinin
kas Jurgis Pabrėža 1771- 
1971".

LIETUVIU MOKYTOJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. EIMANTAS
( tęsinys )

Studijų dalyviai labai do
mėjosi JAV Švietimo Tary
bos ataskaitiniu pranešimu. 
Tarybos pirmininkas Br. 
Juodelis iš karto pažymėjo, 
kadiš Švietimo Tarybos nuo
lat reikalaujama ar prašo
ma tik pinigų. Tuo tarpu 
Tarybos ir mokyklų veikla 
turėtų būti daugiau suderin
ta. Ypač spaudoje yra buvę 
užmetimų, kad Taryba ma
žai rūpinasi skaitiniais vai
kams. Skaitinių išleidžiama 
pagal galimybes. Reikia pri
pažinti, kad gerų skaitinių 
būna vaikų žurnale "Eglu
tė".

Mokytojų organas "Švie
timo Gairės" turėtų susi
laukti didesnio dėmesio iš 
visur. Ryšium su tuo, stu
dijų vadovas A. Masionis 
teigė, kad "Švietimo Gairės" 
mums reikalingos. A. Rin- 
kūnas pridėjo, kad "ŠG" tu
rėtų būti mokytojų, šeimų ir 
tėvų bei globėjų žurnalas, 
kuris turėtų pasiekti visas 
mokyklas, kur mokytojai 
žurnalo medžiagą atidžiai 
išnagrinėtų bei patiektų rei
kalingų straipsnių ar min
čių. Būdinga, kad propor
cingai imant, kanadiečiai 
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Mokslinę konferenciją, su
rengtą rajono liaudies švie
timo skyriaus Jaei kraštoty
ros draugijos įžanginiu žo
džiu atidaro LKP Kretingos 
RK propagandos ir agitaci
jos skyriaus vedėjas Stasys 
Stropus. Jis sako, kad jeigu 
ne studijų nutraukimas Vil
niaus Universitete, šiandie
ną mes Jurgį Pabrėžą minė
tume kaip dar didesnį moks
lininką. Bet ir dabar jo kaip 
biologo, liaudies gydytojo 
darbai neprarado savo 
reikšmės. Pabrėža liko gy
vas savo darbuose.

Po to sekė prof. Jono Da
gio paskaita, kurioje jis J. 
Pabrėžą įvertino kaipo bo
taniką. . Po to kalbėjo Kauno 
Medicinos Instituto katedros 
docentas Edvardas Kanop- 
ka: "J. Pabrėža-garsusXIX 
amžiaus liaudies gydytojas 
Žmonės uoliai naudojo jo 
receptus, kurie eidavo iŠ 
kartos į kartą, nuo tėvų iki 
vaikų. Buvo priminti kai ku
rie jo patarimai, virtę į 
žemaičių patarles : "Apetito 
neturi tie, kurie ilgai mie
ga, dažnai čėrką gurkšnoja, 
nuo darbelio bėga", arba 
"Vaistas, kaip ir maistas, 
vienodai vertingi, perdaug 
panaudojus, sveikatai kenks
mingi ". Mes sužinome, kad 
J. Pabrėža, gydytojas, save 
gyvenime vartojo šiuos re
ceptus : temiegodavęs 4-5 
valandas, niekada negėrė 
svaigių gėrimų ir valgyda
vęs tik du kartus į dieną 
Taigi, jam niekas negalėjo 
pasakyti - gydytojau, pir
miau save išsigydyk.

Gimnazijos direktotius V. 
Misevičius uždėjo moksli
ninkams J. Dagiui ir E. Ka- 
nopkai tautines juostas. Už 
paskaitas dėkojo LKP ir RK 
sekretorė G. Žulpaitė.

įdomu patirti, kad Kretin
gos Kraštotyros Muziejuje 
yra įrengta ekspozicija su J. 
Pabrėžos asmeniniais daik
tais :kėdė. ant kurios moks
lininkas sėdėjo ir rašė, jo 
raštai ir 1.1.

mokytojai daugiau prenume
ruoja ir skaito "Švietimo 
Gaires".

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdybos 
pirmininkas inž. A. Gečys, 
svarstant Švietimo proble
mas, pastebėjo, kad dien
raštyje "Draugas" kai kurie 
mokytojai bandė suvesti sa
vo , asmenines sąskaitas ir 
tai nebuvo rimtas švietimo 
problemų svarstymas ar 
reikalingų sprendimų ieš
kojimas. Jis v manytų, ka< 
gal vietoje "Švietimo Gai
rių" reiktų įvesti atitinka
mą skyrių "Drauge", "Dar
bininke", "Pasaulio Lietuvy
je". Tada gal mūsų švietimo 
reikalai pasiektų platesnius 
bendruomenės sluogsnius.

Pereidamas prie kitųlrei- 
kalų, A. Geč y s^kaip ir šių 
studijų vadovas A. Masionis, 
kėlė būtinumą lituanistinių 
kursų ir suaugusiems. A. 
Rinkūnas vėl pridūrė, kad 
gal reiktų prie Švietimo vy
riausių organų steigti spe
cialius skyrius ir skirti pa
reigūnus, kurie rūpintųsi 
tais suaugusiais, kurie norė
tų mokytis lietuvių kalbos..

Dabar Amerikoje yra dvi

J. Pabrėža Vilniaus Uni
versitete

Vilniaus Universitetas yra 
įsteigtas 1569 m. Jį įsteigė 
Jėzuitai, kaipo anų laikų 
vieną iš kolegijų, kokių jie 
turėjo daug Vakarų Europo
je. Tai buvo humanistinė 
mokykla, kur gerai išmok-' 
davo lotyniškai ir graikiškai 
skaityti tų tautų literatūrą 
net ir laisvai kalbėti. Vil
niaus Universitetas turi įna
šą ir į gamtos mokslus. Pir
mas iš garsiausių dėstytojų 
buvo J. Giliberas (1741-1814), 
prancūzas medikas ir bota
nikas. Prieš atvykdamas į 
Vilnių, jis gyveno Gardine, 
kur A. Tyzenhauso lėšomis 
ir rūpesčiu jis įruošė bota
nikos sodą. 1781 m. jis iš
leido garsų veikalą "Flora 
Lithuana". Kai kurios dalys 
to paties veikalo išėjo Vil
niuje. Leido periodinį leidi
nį "Indagatores naturae in 
Lithuania" (Lietuvos gamtos 
tyrinėtojai), aprašė Lietuvos 
miškų stumbrą, įdėdamas 
net jo piešinį, vilko anato
miją. Taip pat kaipo medi
kas studijavo Lietuvoje 
esančias ligas. J. Giliberas 
yra tas, kuris įkūrė Vilniaus 
Universiteto botanikos so
dą, kur augo 2000 augalų 
rūšių. Jis buvo Universiteto 
salėse studentų mylimas 
paskaitininkas, visada įdo
mus, visada pagaunąs.

Stanislovas Bonifacas Jun- 
dzila ( kai kas rašo Jundila). 
S. Jundzila gimė 1761 metais 
(mirė 1847) Jasionyse, Lydos 
apskrityje. Jis buvo pirmas 
gamtininkas lietuvis profe
sorius Vilniaus Universite
te, bet rašė ir paskaitas 
skaitė lenkiškai. Jis turėjo 
labai daug gražių ypatybių: 
buvo tikras gamtos moksli
ninkas, labai geras ir stu
dentų mylimas profesorius 
ir kartu didelis organizato
rius ir administratorius. 
Studentams parašė daug va
dovėlių iŠ gamtos mokslų: 
botanikos, zoologijos, mi- 
nerologijos. J. Gili bėro bo

suaugusiems mokyklos : Pit- 
tsburghe su 70 mokinių ir 
prie Chicagos su 26 moki
niais.

Apylinkėse reiktų sudary
ti pajėgių dirbti mūsų mo
kyklose asmenų sąrašus. 
Mokytojams, kurie ateitų 
dirbti, reikia atitinkamos 
medžiagos. Siūlyta ęutelkti 
visų buvusių mokytojų stu
dijų savaitėse skaitytų pa
skaitų rinkinius. Juk ten bū
ta tiek gerų dalykų, kurie 
dabar labai praverstų mūsų 
mokyklų darbininkams.

Detaliai vyr. Švietimo or
ganų pranešimai atrodytų 
taip:

Kanadoje dabar veikia 7 
lietuvių mokyklos su 406 
mokiniais. Praeitais mokslo 
metais būta 446 mokiniai. 
Taigi, mokinių sumažė
jo apie 1O %. Amerikoje yra 
29 mokyklos su 216 mokyto
jų ir 1780 mokinių. Sumažė
jo apie 50 mokinių, taigi 
apie 3 %. Pedagoginia - 
me Institute yra 46 studen
tai.

Papildant pranešimą apie 
naujus vadovėlius, pridėta 
kad dar nekalbantiems ar 
mažai kalbantiems lietuviu

tanikos sodą jis perkėlė į 
Šarkiškes (dabartinis Jauni
mo Sodas). 1824 m. tame 
Sode buvo užregistruota 6565 
augalų rūšys.

J. Pabrėža 1793 m.

J. Pabrėža 1793 m. at
vyksta į Vilnių. Jis pasine
ria visu savo jaunatvišku 
gaivalingumu į gamtos 
mokslus. Jis yra stačiai ge
nialus ir su didžiausiu noru 
dirba ir studijuoja, taip pat 
vis didina savo paskaitų 
skaičių, pridėdamas vis nau
jas šakas, kaip fiziką, ęhe- 
miją, nekalbant jau apie bo
taniką, kuri, išskyrus tie
sioginį medicinos mokslą, 
yra jam mėgiamiausia šaka. 
J. Pabrėžos tiesioginis pro
fesorius buvo F. Špicnage- 
lis, austras, medikas ir bo
tanikas, Jis skaitė savo pa
skaitas lotyniškai.

J. Pabrėža mokėsi pran
ciškonų gimnazijoje Kretin
goje ir ją baigė aukso me
daliu. Gyveno pranciškonų 
bendrabutyje. Norėjo būti 
gydytoju, bet sutrukdė poli - 
tiniai įvykiai. Vyko Lenkijos 
Lietuvos pasidalinimai. 1794 
metais įvyko taip vadinamas 
Kosciuškos sukilimas ir tai 
buvo paskutinė didvyriška 
pastanga išgelbėti nepri
klausomybę. J. Pabrėža kaip 
tikras patriotas, taip pat 
prisidėjo prie to sukilimo. 
Parašė tėvams atsisveikini
mo laišką, nes visko galėjo 
atsitikti. Sukilimas nepasi
sekė, prasidėjo gaudymai ir 
J. Pabrėža tais pačiais me
tais įstojo į Varnių Semina
riją, kur po poros metų bu
vo įšventintas kunigu. IŠ- 
vikaravo apie 20 metų. Bo
tanikoje jis buvo labai gerai 
pažengęs. Pažinojo garsaus 
švedų botaniko Karoliaus 
Lenejaus veikalą "Systema 
Naturąe", kuris jau galuti
nai buvo priimtas į binomi- 
nalinę nomenklatūrą t. y. 
kiekvienas augalas turi var
dą ir pavardę lotyniškai su 
pavarde to gale, kuris tą au
galą pirmas apibūdino. Ka- 

kams vadovėlį ruošia dr. 
Tamulionytė iš Cleveland©.

Žvilgsnis į vaiko 
psichologinį vystymąsį

Artėjant studijoms į pa
baigą, labai įdomią paskaitą 
skaitė dr. Ina Už giri e nė 
apie pedagoginės psichologi
jos panaudojimą mūsų mo
kyklose.

Amerikoje jaunuolis daž
nai būna didelis individualis
tas. Pasižymi šia savybe ir 
lietuviukai. Kadangi daugybė 
išorės faktorių paveikia mū
sų mokyklą, svarbu, kad 
mokinys susidarytų teigia
mą motyvaciją, kodėl reikia 
lankyti lietuvišką mokyklą.

Pagrindinis juk mūsų tiks
las čįa yra - išmokti lie
tuvių kalbos. Tačiau esamos 
sąlygos verčia sutikti, kad 
daug kur gyvenime lietuvių 
kalba jau bus antrinė kalba.

Vaikų vystymosi charak
teristikos aspektai rodo, kad 
motyvacija vaikuose vystosi 
laipsniškai - tarpsniais. Tie 
tarpsniai vis kinta. Tikra, 
kad vaiko vystymasis žalo
jamas jei jis tik peikiamas 
už klaidas o neišgirsta jokio 
pagyrimo.

6-7 metų vaikui yra svar
bus betarpiškas patyrimas. 
Jo dėmesys būna daugiausia 
išviršinis. Jis prisimena 
tik konkrečius įvaizdžius. 
Labai svarbu turėti vaizdi
nes priemones, nes vaikai 
siekia tik konkrečių daly- 

dangi Lenejus pats daug 
apibūdino augalų, todėl daž
nai sutinkame L raidę, pav. 
kriaušė - Pyrus communis L.

Herbaras

J. Pabrėža vadina sa
vo herbarą žolinyčia. Tai 
yra augalų rinkinys, apibū
dintas tinkamu pagal Lene jų 
pavadinimu -kur augalas at
rastas, data, kada žydi. Le
nejus apibūdino augalus pa
gal lyties organus, nes jie 
paprastai gamtoje nesikei
čia. Augalai pagal kuokelius
J. Pabrėžos yra vadinami 
vyrukais, o piestelius - mo
tėmis. Jis surinko ir apibū
dino apie 800 augalų. Du 
trečdalius to herbaro išsi
vežė garsus lenkų botanikas 
B. Hrynieveckis (1914m.), iš 
kurių paskelbė 344 rūšių sa
vo knygoje "Tentamen Flo
rae Lithuaniae" Varšuva, 
1933 m. S. B. Gorskis pa
skelbė 30 rūšių iš J. Pabrė
žos augalų. Lietuvoje liko 
104 rūšys ant 238 lapų. Tą 
rinkinį pranciškonai perlei
do 1930 m. VDU ir jį prof.
K. Regelis patikrino. Apie 8 
rūšis pats J. Pabrėža apibū
dino. kaip naujas rūšis,duo
damas, kaip tikras žemaitis, 
žemaitiškus vardus - samo- 
giticum, samogitanum (kas 
reiškia žemaitiškas).

J. Parėža visur ieškojo 
lietuviškų vardų, kai nerado 
tai kalė naujus, versdamas 
rūšį (species) iš lotynų kal
bos ir vadino lietuviškais, 
senų dievaičių vardais. Pav. 
Jasione - Austėja, bičių dei
vė, Lotus - Ežiagulis, po
žemio dievaitis, Thalictrum- 
Pirgystytis - miško dievas , 
baubas ir pan.

J. Pabrėžos raštai

Reikia stebėtis, kiek tas 
"zokaninkas"parašė, kiek jis 
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Antanas Baranauskas

E kvėpavimas, jau ką gličia sakais pušelių, 
Čia vėjelis dvelkteli su kvapu žiedelių;
Jauti pievos dobilą baltą ir raudoną, 
Jauti ramunes, čėbrus - žoleles dirvonų ; 
Jauti iŠ juodo kapčiaus skruzdėlyno kvapą, 
Ir iš medžių, iš šiškų, iš skujų, iš lapų 
Vis kitoki kvepalai: kaip vėjelis dvelksi, 
Kožno karto kitokiu kvapu užsivelgsi.
Čia samanos su brukniom šileliu užpluko; 
Čia medžio žiedų kvapas - lyg sodas pratrūko 
Tartum miškas kvėpuoja nelyginant žvėris: 
Savo kvapus po laukus kaip berte pabėręs, 
Laukais, pievom atgauna. - Viduj pušynėlių 
Jauti sau gražiai kvapą dirvų ir pievelių, 
Ir taip visa sumyšta, vėjeliu praskysta, 
Kad nei nosis šių kvapų visų nepažįsta: ....

i
Iš:
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kų. Todėl kiekvienam vaikui 
duodamas darbas reikalin
gas konkretaus tikslo. Bet 
nereikia pamiršti, kad Ši 
konkreti vaiko veikla yra 
trumpalaikė. Šiame tarps
nyje būtinas mokytojo ir mo
kinio artimas bendradar
biavimas. Mūsų šeštadieni
nėje mokykloje vaiko darbas 
turi įgauti tam tikros įtakos 
ir kitoms savaitės die
noms, kada jis būna krašto 
mokykloje ir namie.

11-12 metų ir vyresni vai
kai mąsto jau daugiau sava
rankiškai ir dabar praside
da formuotis jų pasaulėžiū
ra. Tiesa, ji dažnai tampa 
kraštutiniška ir gimdo per 
didelius individualistus. To
dėl ypač mums reikia mo
lėti ir rasti atitinkamų prie

augalų surinko bebraidyda
mas po pelkes savo žoliny- 
čiai - herbarui. Jis taip pat 
buvo misijonierius, sakė pa
mokslus, ilgai sėdėjo klau
sykloje. Buvo labai santū
rus, keldavo ketvirtą valan
dą ryto. Du kartus tevalgy- 
davo, niekada nevartojo svai
ginančių gėrimų.

Jo palikimas - apie 53 
rankraščiai. Daugumas jų 
yra religinio turinio - pa
mokslai, rekolekcijos su la
bai daug anais laikais priim
tais lenkiškais žodžiais: 
sumene, smertis. 27 rank
raščiai yra pašvęsti medi
cinai ir botanikai. Kalba čia 
yra daug lietuviškesnė, nes 
tas žinias - augalų vardus- 
rinko pats iŠ liaudies.

Jis labai norėjo savo raš
tus atspausdinti.bet nespaus
dino nei vieno. Daug jo raš
tų galima dar rasti Lietuvo
je įvairiuose knygynuose ir 
archy vuos i. Svar’Z ausi jo 
r aš ta ’ yra :Nomenclator Bo- 
tanicus (Botanikos vardy
nas) ir kitas Dictionarium 
botąnicum - samogiticum 
(Lotyniškai žemaitiškas bo- 
taniškas žodynas)

Svarbiausias tačiau yra 
Botanika arba Taislius Au- 
guminis, atspausdintas "Dir
voje" kun. A. M. Miliuko rū
pesčiu. Šis veikalas leidėjui 
daugiau rūpėjo kaip kalbos 
paminklas ir mažiau kaip 
botanikos veikalas.

J. Pabrėža mažiau yra 
žmonėms žinomas kaip po
etas. Jis pagarsėjo savo ei
lėmis apie pypkę: ... Nieks 
man didybės, didžių vyrės-1 
nybės... vienok aš linksmas 
pypkę sau kūrinu.. • Sumene 
čysta, niekad nesmutnijas, 
ana nebijos, kad kilst per
kūnijos. ..

Jis buvo tikrai linksmos 
dvasios pranciškonas.

monių, kaip reikia prieiti 
prie kiekvieno mokinio. Ide
alus čia būtų skyrius ar 
grupė - 6 mokiniai.

Kadangi vaikas mokykloje 
kuria savęs supratimą, rei
kia darbą pradėti nuo to, ką 
jis jau žino, vėliau jo žino
jimą plėsti ir įskiepyti dar
bo pamėgimą. Vaikas turi 
būti įsitikinęs, kad kiekvie
nas jam duodamas darbas, 
užtikrins pasisekimą.

Pabaigai dr. Užgirienė pa
siūlė, kad, kur tai yra įma
noma, klasėse galima būtų 
įvesti lyg psichologinius da
lykus. Vaikai savo Šios link
mės pastebėjimus galėtų ap
tarti su mokytoju. Tatai gal 
gali ma būtų pavadinti kon - 
sultacine psichologija, (b. d.)
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OTHELLO, režisūra Frances Hyland. ALAN SCARFE -Othello. DOMINT BLYTHE - 
Desdemona Nuotr. »o«e»r c. raosdau, f.r.p.,.

Paskelbęs kanadtšklo 
Stratford’o Festivalio 27-o- 
jo sezono programą anksty
vą pa vasarį,lankytų spektak
lių įspūdžius nukreipiau,! 
Chtcagą. "Draugo" dienraš
tyje paskelbiau Ir pirmą ži
nutę,kad Festivalyje pradėjo 
dirbti jauna lietuvaitė aktorė 
Ingrida Blekytė. Maniau, kai 
dabartiniam Festivalio ko

ri lektyve tai vienintelė lietu
viška siela. Maloniai nuste - 
bau, " Nepriklausomos Lie
tuvos" liepos 11 d. laidoje 
per skaitęs, jog šiame sezo
ne Festivalyje ėmė dirbti 
montrealIškis tautietis To
mas Montvila, šviesų spe
cialistas, kuris vėliau per - 
ėjo į scenos tvarkytojo 
(stage manager) pareigas ir 
Šią vasarą dirba čia "asis- 
tant stage manager" parei
gose. Viliuosi, kad jei ne Šią 
tai gal kitą vasarą galėsiu

STRATFORD O FESTIVALYJE:
DESERTUI;" KARALIUS LYRAS "

Alfonsas NAKAS

su juo susipažinti.
Šiemetinis, Iš viso 27- 

tasls Strati or d'o Festivalio 
sezonas pradėtas birželio 4 
d.grandioziniu gala - vakaru. 
Su baletu, drama, muzika Ir 
visom žvaigždėm. Į jį nesl- 
veržlau. Jei Ir būčiau sten
gęsis, vargu ar galėjau pa
pulti. Užtat vėliau atsigrie
biau. Iš 13 vaidinamų veika
lų, jau mačiau devynias :W. 
Shakespear’o Love’s Labor 
Lost, Richard II (pastarojo 
vieną spektaklį su Richardą 
vaidinančiu Nicholas Pen
nell, o kitą su Stepnen Rus
sell/ 1 Henry IV, 2 Henry IV, 
The Taming oi tne Shrew Ir 
Othello; O. Wilde- The Im - 
porta nee of Being Earnest; 
E. Bond’o - The Woman;Ir 
P. Barry - Happy New Year. 
Be mano matytų, nuo birže
lio 5 d. Iki liepos 28 d. buvo 
vaidinama S. Rosen’o Ned 

naują teatrai, kiekvieną va
sarą suvažiuoja šimtai 
tūkstančių žiūrovų. Prieš 
trejus metus žiūrovų skai
čius prašoko pusmllljonį, o 
pereitą vasarą jų buvo re - 
kordlnls skaičius- 557.991 .

Festivalio entuziastai, 
kurie Stratiord’ą metai Iš 
metų regultartai lankome, 
Imame Ir vis didesnius rei
kalavimus statyti. Shakes- 
pear’o dramos spektakly, 
prieš 20 ar 15 metų sutiktam 
Išskėstom rankom, šiandien 
jau šio to pasigendame,ar 
įžiūrime pertempimus. Ypač, 
kad pagrindinės šio genijaus 
tragedijos bei komedijos kas 
kelerl metai kartojamos vis 
kitų režisierių Ir aktorių, 
tad yra kuo palyginti.

Kas man šią vasarą la
biausiai patiko? Kas paliko 
giliausią įspūdį? Išrikiuo
čiau šitaip: Richard II su 
Pennell, The Taming at the 
Shrew , The Women Ir 
Othello.

Pirmoje dramoje /tra
gedijoje/, kaip žinome, yr? 
daug istorinės tiesos n Įdomv 
sekti režisierės Zoe Cald
well ir pagrindinio aktoriaus 
Interpretaciją. Beje, Rlchar - 
do II rolę, be minėtų dviejų, 
pamainomis atlieka Ir Frank 
Maraden.tlk Ii’ jo spektaklio 
nepajėgiau į savo Išvykų 
programą įterpti.

Lietuvaitė Ingrida Ble- 
kytė vaidins keturiuose vel- 

ahd Jack, o nuo rugptūčlo 8 
d. Iki rugplūčlo 29 d. - S. 
Petch’o Victoria. Gaila, į 
savo Išvykų planus šių dvie
jų veikalų niekaip negalėjau 
įrlkluotl, nes ten lankantis 
tik savaitgaliais, kiti, ma
no nuomone, svarbesni vei
kalai pastodavo kelią.

Viskas, ką kanadIškis 
Stratford'o Festivalis stato, 
yra verta dėmesio, visos 
dramos palieka gilų įspūdį. 
Festivalio meno vadovas , 
vyr. režisierius Robin Phil
lips, jo pavaduotojas Urjo 
Kareda, keli abiejų lyčių re
žisieriai, keli abiejų lyčių 
pirmaeiliai scenos dali In In- 
kai, pagaliau graži armljėlė 
pirmaeilių, Išgarsėjusių Ir 
tik pradedančių aktorių darc 
viską, kad publiką pritrauktų 
ir sužavėtų. Užtat į 27.000 
gyventojų miestelį, kuriame 
ve ik la tr ys Festivaliui tar-

kaluose:Rlchard H,The Wo
man, F. G. Lorca’s Yerma Ir 
King Lear. Sakau vaidins , 
ne vaidina, nes tik Richard 
II repertuare nuo sezono 
pradžios Yerma pradėta 
vaidinti rugplūčlo gale, o 
King Lear premjera įvyks 
spalio 5 ir scenoje pasiliks 
Iki sezono galo, vos mėnesį . 
Mažiausią, bežodę rolę I. 
Blekytė turėjo Richard II. 
Trojos karą vaizduojančio j 
Motery jos Išėjimai jau bu
vo ryškesni ir ji turėjo pro
gą pasakyti kellollką žodžių. 
Kokia jos rolė bus Yerma 
veikale, pamatysiu Festivalį 
lankydamas rugsėjo mėnesį.

Didžiausią dėmesį lietu
viai turėtume sukoncentruoti 
į Karalių Lyrą. Ne vien to
dėl, kad jį režisuoja pats 
Festivalio meno vadovas Ro
bin Phillips Ir kad kara-

liaus Lyro rolę vaidina pa
saulinio garso aktorius Pe- 
,er Ustinov, o svarbiausia 
todėl, kad mūsų tautietė Ing
rida Blekytė ten turės vi
siškai padorią Lyro dukters 
Kordelljos rolę. Žinoma,bi
lietus gauti bus nepaprastai 
sunku, nes kanadiečiai Ir a- 
merlklečlal veršis prie Pe
ter Ustinov’o.

Iš Toronto bilietus ga

iš:
VASAROS VIDUDIENIS

- Kam gi man tas telefonas? Numerius atrinkti 
sunku. Telefonas*. Poniškai ausin muša. Pragyvenau be 
teletono septynias Ir septynerius.

Sūnus užgulė: "Negalima, Father, be teletono. Dabar 
moderniškai viskas. Dabar tr šungaudls turi du telefonus: 
vienas ofise, kitas ant armabllto viršaus". O aš jam at
sakau: "ana pinigus mėtyti ir šungaudts moka, bet pinigą 
prie pinigo prispausti"...

Mano sūnus’. Jį reik pažinti: jo širdis kaip karvelio , 
bet jei jau ką užsimanys - trūks plyš’, ir kalba man sū
nus: "Pinigą reikia mokėti sunaudoti. Pinigas tai kaip 
kraujas, jei juda, tai - sveika , jei stovi - genda".

Žinau, už teletono įvedimą bus didesnė užmoka, nes 
tr mano sūnus savo atsiims. Turėsiu Išrangyti pavardę 
ant popierėlio / o man tai nelengva /, arba t§ kišenės 
duoti tiek, klek sūnaus bus užrašyta. Reik žinoti mano 
sūnų. Gal tr aš jo neperkandu, nes atsilikęs, nusenęs, o 
jis - moderniškas-. Jis visas moderniškas: plaukai krinta 
ant pečių, kelnės užpakaly kiauros, žemyn - plačios, ne - 
lyginant varpai, mėlynai purvinos. Keliasi vėlai Ir Ilgai 
šukuoja plaukus, garbanoja, ilgas pirštų Ir kojų nagus ap
karpo, paspjaudęs į vilnonio megztinio rankoves blizgina. 
Aš taip Ir sakau: "Tu kaip aptlekorlaus duktė, nepyk,Mal
ke". O jis atsako:"Aš tau esu Mykolas". Žino mano sū - 
nūs,kad man jis visada Mykolas. Nemėgstu vardo Mike.

Taigi, po Ilgų visokių kalbų turėjau nusileisti, dargi 
Išlindo - Fathers Day - Tėvo Diena - sukčių pramanymas.

" Tau Fathers Day bus telefonas,tėvai".
Pečius man beliko truktelti. Taip tr padariau.
Atvažiavo tamsiai žalia mašina, du vyrai su šalmais. 

Vienam ant galvos,kitas šalmą ant plataus diržo paslka - 
blnęs. Elektriniu grąžtu kaip mat pragraužė sieną, Iškišo 
juodą virvę. Ant mano kelionių kuparo padėjo juodą a • - 
paratą, samtį tokį parodė kaip prie ausies pridėti. Nema
čiau, sakytum, aš tokios štukos. Ir naktį numeriai žiba , 
kaip švento Jono vabaliukai.

Ta pačia slinktimi sūnus net šnlopuodamas rašo dl - 
dellus numerius:

" Čia policija"
Kam man? Visą amžių su policija nieko.
" Progresas. Dabar be policijos Ir prie altoriaus 

neik", atsako sūnus ir toliau didelius numerius rašo,' o 
prie numerių lazdą ar dešrą Išralto.

"O.kas Čia, sūnau?"
" Tai policijos lazda. Šventinimo lazda. Atsimink , 

viršum lazdos numeriai - policiją šauksi".
" O kam aš ją šauksiu?"
Sūnus tik šypteli Iš po,retų ūsų Ir toliau rašo. Išrašė 

degantį vežimą, raudoną liepsną vežantį. Ir pamaniau :tal 
pirmas sūnaus pavelkslaš.' kurį Ir mano akis pagavo -su
prantu. _

Įima užsakyti specialia, ne - 
mokama linija:/416/363-4471; 
iš Detroit’o Irgi specialia 11- 
nlja:/313/964-4668; Iš visur 
kitur - Ilgos distancijos 11- 
nlja:/519/ 273- 1600. Tiems, 
kurie į Karaliaus Lyro 
spektaklius nepatektų, verta 
betkurį kitą veikalą pamaty
ti, nes visi jie, kaip minėjau 
savaip įdomūs.

■ ■ ■
Liudas Dovydėnas

( į anglų kalbą išvertė S. Talbott, 
įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Crankshaw) x 

( tęsinys )

Asmuo paprastai pasisako,kur jis keliauja,pakelia - 
ma užtvara, Ir jis pravažiuoja. Tai taikoma žmonėms, at
vykstantiems’į Jugoslaviją Iš kitur, kaip Ir Jugoslavijos 
piliečiams, vykstantiems už jos ribų. Pavyzdžiui, mes tu
rime daugybę angliakasių, kurie Išvyksta darbams į Vaka
rų Vokietiją. Jie paprastai pasako sienos sargybiniui "Aš 
vykstu užsidirbti gana pinigų, kad nusipirkčiau automobi
lį"- Ir jis Išleidžiamas."

Aš buvau sulnttlguotas tokiu problemų sprendimu prie 
sienos. Sugrįžęs į tėvynę,pranešiau apie mūsų jugoslavų 
draugų metodus tvarkyti turizmą ir paprašiau apie tai pa
galvoti. Mes taip pat pradėjome plačią programą hotellų 
statybai Ir išnaudoti mūsų pačių turistines atrakcijas.

Kito pasikalbėjimo su draugu Tito metu aš paklausiau' 
"Ar sutiksite,kad mes atsiųstame savo žmonių pasimoky
ti Iš jūsų patyrimo, kaip tvarkyti turizmą?"

"Labai prašau, "atsakė Tito. "Su mielu noru parody
sime jums viską,kas galėtų būti įdnmu. Žinoma, vidutinis 
turistas, čia atvykęs, nėra turtingas; jis nėra didysis ka
pitalistas. Tikriausiai darbininkas Iš Vakarų Vokietijos 
ar Italijos. Uždirba vidutiniai Ir vairuoja savo automobi
lį. Mūsų turistai neįveža didelių sumų, kad.Išleistų kai - 
rėn tr dešinėn, bet jie naudojasi mūsų patarnavimais Ir 
užmoka su užsienio vdlluta'l

Aš taip pat paklausiau draugo TIto,ar* jie turi prob - 
4 PSI.

lemų su madas besivaikančiais jaunuoliais, vyrais Ir 
merginoms, kurie sekioja turistus, norėdami nupirkti . iš 
jų įvairius niekniekius, ypač suklnėdamlesl apie hotellus. 
"Mūs ų krašte", pasakiau, "mums gėda matyti savus žmo 
nes,perkančius Ir besiderančius su svetimšaliais. Ką jūs 
darote dėl šios problemos?"

"Mes tikrai tokios problemos čia neturime, "atsakė 
Tito, "ir pasakysiu .kodėl. Kai kas nors pasidaro madin
ga mūsų jaunų žmonių tarpe, mes nuperka me reikalingus 
įrengimus Ir pradedame tas prekes patys gaminti. Žino
ma, vartotojų skonis keičiasi, bet reikia naudoti galvas Ir 
užtikrinti,kad įmonės sektų madas Ir prisitaikytų prie 
vartotojų paklausų".

Aš pasiūliau savo draugams sekti Tito pavyzdžiu Ir 
tokiu būdu sustabdyti mūsų jaunų žmonių bėginėjimą 
paskui turistus.

Nežinau klek mano sugestijų buvo praktiškai vykdo - 
ma.bet manau kad buyome nusiuntę žmonių į Jugoslaviją 
pasimokyti hotellų tvarkymo meno. Spaudoje rašoma, kad 
daug hotellų statoma Sovietų Sąjungoje.

Mano patyrimas su Tito parodė,kad yra įvairių būdų 
statyti socializmą. Nėra vienintelio modelio ar būdo.ku - 
ris tiktų visiems pasaulio kraštams. /Kaip gaila,kad toks 
tvirtinimas nebuvo dažniau Ir griežčiau skelbiamas Ir jo 
laikomasi... Vert./ Taip galvoti yra paprasčiausiai sa - 
kant- kvaila. Kiekviena partija žino, kaip geriausiai už - 
tikrinti savo eilėse vienybę. Daugiau kantrybės turi būti 
parodoma partijoms,kurios eksperimentuoja su šiek tiek 
skirtingu priėjimu prie pagrindinių žmonių problemų. Vi
sur dirbančiųjų klasė turi galėti pasirinkti savo vystymo
si kelią, remdamiesi vietinėmis Istorinėmis Ir ekonoml - 
nėmls aplinkybėmis. Žinoma, su viena pagrindine sąly - 
ga,kad produkcijos priemonės Ir bankai priklauso žmo - 
nėms, Ir kad valstybė yra tvarkoma proletariato diktatū
ros.

Įvairių kraštų partijos santykiuose mes tarime veng
ti klaidų ieškojimo Ir būti tolerantiški, -ypač, viešumoje. 
Deja, yra kai kada neįmanoma susilaikyti ,bet aš tų pa
vyzdžių necituos lu. Visi teisingai galvojantlejl žino la

bai gerai apie ką aš kalbu. ( Tikriausia apie Čekoslova
kiją, Vengriją, o gal ir Pabaltijo kraštus ?Vert.)

S U S I T I K I M A S G E N E V O J E
/Genevoje pirmą kartą Chruščev’as susitiko su im

perialistinių galybių vadais - prezidentu Elsenhower’Iu Ir 
Eden'u bei Faure, nekalbant apie John Foster Dulles. Bu
vo akivaizdu, kaip tai jam buvo sunkus uždavinys ;Talp pat 
zenitinis jo karjeroje. Kaimietis Iš Kaiinovkos, partijos 
vadovas,kuris savo kelią prasimušė Stalln’o šešėlyje,su
sitinka kaip lygus su lygiais rinktines Vakarų pasaulio 
galvas, žmones Išaugintus West Point’e, Eton’e Ir Ox - 
ford’e, Lycee Ir Sorbonne kultūrose. Chruščev’as Ir Bul- 
ganln'as vis dar buvo apsirengę,kaip lankymosi metu Ju
goslavijoje - sudribusiais, šviesiai violetiniais vasari - 
nlals kostiumais, maskatuojančiomis kelnėmis. Bulganin’ 
as dėvėjo savo šviesiusmėllo spalvos vasarinį ploščlų, 
kuris siekė žemę Ir sutelkė jam prieš automobilio Išra
dimo laikotarpio 1914 m. povyzą /po Genevos Susitikimo 
sovietų vadai pradėjo rūpintis geru savo rūbų sukirpimu. 
Kn-gos Kom./

Po Churchlll’lo kalbos Fulton’e,kurioje jis ragino ka
pitalistinius kraštus apsupti Sovietų Sąjungą, mūsų santy
kiai su Vakarais pasidarė įtempti. Manau,kad Idėja pra
dėti Vakarams komunlkuotl su nauja Sovietų vyriausybe 
po Stalln’o mirties nedelsiant, buvo jo. Jis tikėjo,kad Va
karai turi pasinaudoti tuo, kad naujoji Sovietų vyriausybė 
dar nebuvo pilnai suformuotą Ir todėl būtų jautri spaudi
mui. Vakarų spauda staiga prisipildė straipsniais,kad ke
turios didžiosios pajėgos susitiktų. Mes Irgi buvome už 
tokį susitikimą. Galvojome,kad po tokio kruvino karo , 
mes Ir Vakarai galėtume susitarti dėl racionalios tr tai
kingos koegzistencijos Ir dėl nes įkišImo Į kitų valstybių 
vidaus reikalus.

Buvo sutarta vieta- Geneva,Ir laikas- vasara, 1955 m.
Bulganin'as,kaipo mlnlsterls pirmininkas, vadovavo 

mūsų delegacijai, nors jis Ir nebuvo labai gerai Informuo
tas užsienio politikos srityje, nei labai gabus deryboms su 
diplomatais. (bus daugiau)
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IŠ PADANGĖS MIELOS
SIELOKIS LIETUVA IR ŽINOK
JOS VARGUS Parinko J. P-lis

D. N. Baltrukonis
DEŠIMTMETIS APOLLO XI

(pabaiga )

KIEMO ŠEIMININKAS
Vištyčio miesto gyventojas 

A. Labačiauskas turi sargų 
Šunį. Svetimas žmogus kie
man - Šuo tiesiog grandinę 
plėSia. Bet Štai jis nutyla ir 
gailiai urzgdamas, lenda 
į būdą. Kas atsitiko ? Nagi 
gaidys kudlių įvijo. Ir išlįs
ti neleidžia. Vos Šuo kyšte
li laukan nosę, karingasis 
raudonskiauteris net atsive
dėjęs snapu kerta. Taip vi
sada. Vos tik Šuo, pajutęs 
svetimą, ima plėSyti gran
dinę, gaidys Šoka prie sar
gio ir įvaro jį būdon.

Šitaip tęsėsi tol, kol Sei
mininkui trūko kantrybė ir 
karingasis pentiniuotis at
sidūrė puode.

J. Grigas
("Valstiečių laikraStis"'

O TAT BUVO, TAT NUTIKO 
ĮDOMŪS KASINĖJIMAI

Kai Radviliškio rajone 
"Ateities" kolūkio vyr. inži
nierių mechaniką G. Kasčio-< 
nį atleido iš darbo, eiti Šias 
pareigas laikinai paskyrė V. 
Ambrazaitį. Tas, kaip sako
ma, pradėjo žvalgytis po 
teritoriją.

- Koks ten velnias kySo 
iŠ po sniego ? - susidomėjo.

Pasitelkė porą laisvesnių 
mechanizatorių, pradėjo ka
sinėti.

- Juk tai mūsų kikas - iš
sižiojo vienas.

Taip surado Sienapjovę- 
smulkintuvą KIK-1,4. O už 
kelių metrų pastebėję kau
burį, vyrai vėl pradėjo kas
ti. Šį kartą išvertė plūgą.

Žinia apie tokius radinius 
greitai aplink pasklido. At
sirado savanorių padėti.

. nomis jos skęsta gėlėse, 
klega vaikai, džiaugiąs! mo- 

GRYBAUTOJU ŠEŠTADIENIAI kytojai ir tėvai. Bet štai
’ Šeštadienių rytais spe

cialūs traukiniai veža gry
bautojus į Dzūkijos miškus 
kaip rašo "Tiesa". Nuo še
šių valandų ryto Išsirikiuoja 
keliuose automobilių kara
vanai. Visi skuba į grybais 
garsėjančias vietas.

"Miškai garsėjo nuo gau
sybės grybautojų balsų", 
rašoma apie tokią išvyką. 
"Varėnos pušynuose galėjai 
sutikti žmonių iŠ įvairių 
respublikos vietų. Su suau
gusiais uoliai grybavo ir ne
mažai vaikų, nors tą dieną 
jų vieta buvo mokykloje - 
klasėse jų suolai liko tušti. Ji

O kai grybautojai išvaži
nėjo :

"Aprimo miškas. Tik vie
tomis jo aikštelės atrodė 
apgailėtinai. Guli butelių Šu
kės, tuščios konservų dėžu
tės, polietileninių maišelių 
skiautės.

"Nuspardytos nevalgomų 
grybų kepurės, išrautos są- 
manos, išrausta žemė... 
Tarytum čia balių kėlė Šer
nai. Ne. Ir čia būta žmo
gaus. Tik jis gyvena šia die-

* JL1GU GLRI IR GALI GLRFI - ** rAV° REIKALAS •

* JEIGU NORI NUSTOTI - *» MUSU *♦ *

* ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES *
* •
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *
* *
* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO. •
» »

* ARBA SKAMBINK MUMS; *
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 •

»♦**♦»#*#***♦»♦#♦»»***»»♦»*♦»*»♦*»♦#♦»♦»»♦*«»♦*»*»»»*♦«
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SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
i ĮVAIRIOS RROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
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PROGRAMOS VROtjAS
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TARPRESPUBLIKINIS M. K 
ČIURLIONIO PIANISTU 
KONKURSAS

Tarprespublikiniame M.K. 
Čiurlionio pianistų konkur
se pirmo laipsnio diplomus 
ir laureatų vardus pelnė Lie
tuvos valstybinės konserva
torijos auklėtinis J. Karna- 
vičius ir Latvijos valstybi
nės konservatorijos studen
tas J. Kalnciemas.

MASKVOJE APIE
LIETUVIŠKĄ NOVELĘ
Prie Sov. Sąjungos rašy

tojų sąjungos veikianti lie
tuvių literatūros taryba su
rengė pašnekesį apie šian
dieninę lietuvių novelę.

Pranešimą darė kritikas 
A. Zaltorius. Maskviškiai 
pakalbėjo apie lietuviškos 
novelės meistrų kūrybą, kuri 
per vertimus į rusų kalbą 
tampa prieinama platiems 
skaitytojų sluoksniams.

MOTERŲ BENDRABUTIS - 
JAUKIAUSI NAMAI MIESTE

Panevėžyje yra "Lino" 
gamybinio susivienijimo 
bendrabutis, kuriame gyve
na 300 merginų.

Tas bendrabutis esąs jau
kiausi namai mieste - jame 
Švaru, gražu. O kad mergi
nos nenuobodžiautų, ruošia
mi konkursai, pokalbiai, su
sitikimai, išvykos, koncer
tai, mezgimo, siuvimo, ku
linarijos kursai.

RINKLIAVA
Nemaža gražių švenčių 

turi mokyklos. Tomis die- 

tėvų tarpe šurmulys, šnabž
desys, piniginių atidarinėji
mas, banknotų čežėjimas. 
Rinkliavą pradėjo tos pačios 
mokyklos mokytoja. Atseit, 
tik Šitaip> geriausiai galima 
atsidėkoti nusipelniusiai 
mokytojai.. •

Rinkliavos taip įsigalėju
sios, jog, rodos, tėvų ko
mitetai tik tam ir gyvuoją 
kad galėtų nuolat rinkti pi
nigus iš tėvų ir atitinkamo
mis progomis pirkti dova
nas mokytojams. Štai mo
kytojų diena - rinkliava, raš
telį, kurį parnešė mokinys, 
pasirašęs tėvų komitetas. 
Trauk 5 rublius. Naujieji 
metai - vėl raštelis : 3 arba 
5 rubliai. Kovo aštuntoji - 
vėl raštelis. Kiek per me
tus prisirenka tų raštelių. 
Turi ar neturi, duok ir tiek. 
Dar gerai, jei mokosi vie
nas. O ką daryti, jei šeimo
je yra 3-4 vaikai, kurie lan
ko mokyklą ?

O gal už gerą darbą, užuot 
pirkus importinius servi
zus ar kitas brangias dova- 
nas; atsidėkoti gėlių puokš
te, nuoširdžia padėka ?

Tiksliai apskaičiuotu mo
mentu ir nustatyta trajekci- 
ja, "Aras" nutolsta nuo savo 
komandos modulės "Kolum
bijos", pasiryžęs atsiekti ga
lutinį tikslą - nusileisti "Ra
mybės Jūroje". "Kolumbijoj" 
pasiliko Mike Collins, vieni
šas budėti mėnulio orbitoj, 
kai tuo tarpu Armstrongas su 
Aldrin’u pradėjo leistis su sa
vo "Aru" žemyn.

Kompiuterio kontroliuoja
mas autopilotas tariamai 
buvo programuotas nutupdy
ti "Arą" į saugią vietelę "Ra
mybės Jūroje". IŠ tikrųjų jis 
visus vedė į kažkokį kraterį, 
pilną didžiulių akmenų. Tik 
Armstrongo 100 valandų įgu
dimas ir šaltas žmogiškas 
protas padėtį išgelbėjo. Jis 
perėmė rankinį vairavimą ir 
stovėdamas , lyg senoviško 
tramvajaus vairuotojas, pa
rinko saugią ir lygią nusilei
dimo aikštelę.

Aldrinas, tuo tarpu, skai
čiavo altimetrą: " -100 pėdų, 
50. . . 25... 15.. . 10.. . 5- 
zero - mes padarėme fizinį 
kontaktą su mėnuliu."

Misijos Kontrolės patalpo
se Houstone ir visame pa
saulyje žmonės džiūgavo ir 
sveikino vieni kitus, kad štai 
žmogaus rankų ir genijaus 
darbo mašina su dviem "Ho
mo sapiens" viduje - jau ant 
mėnulio paviršiaus ....

Sekančią akimi.rką ir už 
365. 000 kilometrų žemę pa
siekė komandanto Neal Arm
strongo žodžiai: - Čia kalba 
Ramybės Bazė. " Aras" jau 
nutūpė. "

Po 61/2 valandos poilsio ir 
įtempto pasiruošimo, Arm- 
strorigas pravėrė pirmą kar
tą "landerio" gondolos duris 
ir plačiai apžvelgė mėnulio 
horizontą. Kaip akys užmatė/ 
bolavo negyvų lygumų ir ašt
rių kraterių mėnulio horizon
tai. Jam taipgi teko pirmoji 
garbė palengva nusileisti ma
žomis kopėčiomis ir - pirmą 
kartą žmogaus koja paliesti 
dulkėtą mėnulio paviršių. 
Specialiai prie "landerio" 
kojos, iš anksto pritvirtinta 
T. V. kamera, užfiksavo pir
muosius žmogaus žingsnius 
kitoje planetoje. Ta proga 
Neal Armstrong, visam, pa
sauliui girdint, pasakė: "Tai 
mažas žingsnis žmogui, bet 
didelis šuolis žmonijai".. .ir 
pamažu, atsargiai nuleido 
savo kojas, įsitikinęs, kad 
mėnulio paviršius nėra 
minkštų dulkių sluogsniai, 
kaip kad anksčiau buvo gal
vota. Netrukus nusileido že
myn ir Aldrin as.

Veikiami 6 kartus mažes
nės mėnulio gravitacijos, a- 
bu astronautai judėjo ir šo
kinėjo, kaip maži vaikai. Už
kliudytos dulkės tiško į Šo
nus lėtaisir ilgais sriautais. 
Kadangi ten jokios atmosfe
ros nėra, tai jos vėl greitai 
nuguldavo atgal.

2 L 2 valandos darbavosi 
abu vyrai. Pirmiausia užsta
tė televizijos kamerą, kuri 
perdavė žemei puikų Aro ir 
mėnulio peizažo vaizdą. Po
ros šimtų metrų atstume, 
kamera perdavė pasauliui 

daugelį funkcijų, kurias atli
ko astronautai. Vienas iš jų 
buvo - Amerikos vėliavos į- 
smeigirnas į minkštą mėnu
lio paviršių ir jos saliutavi- 
mas. Po to, abu vyrai priė
mė prezidento Nixon o svei
kinimus už pavykusią heroiš- 
ką misiją. Toliau jie išstatė 
įvairių mokslinių instrumen
tų daugialypiams tyrinėji - 
mams, kurie perduos žinias 
ir vėliau. Galiausiai, pririn
ko 46 svarus mėnulio akme
nų ir paviršiaus pavyzdžių. 
Prieš grįždami atgal į ka
biną, kad sutaupytų vietos ir 
sumažintų svorį, kuris buvo 
labai kritiškas gondolos pa
kilimui, jie paliko ant. mė- . 
nulio paviršiaus virš milijo
no dolerių vertės vi šokiau - 
šių prietaisų, jų tarpe diską 
su 73 valstybių geros valioą 
sveikinimais, 5 medalius žu
vusių 3 amerikiečių ir 2 so
vietų astronautų pagerbimui 
ir daugelį savo pėdų įspaudų, 
kurios ten pasiliks gal pusei 
milijono metų, kol bus mik- 
rometeorinių kritulių ištrinti.

Po 21 valandos po nusilei
dimo mėnulyje, Houston’as 
pasiuntė radio įsakymą: "Jūs 
galite apleisti Ramybės Ba
zę". "Klausau" - atsiliepė 
Aldrin as ir pridėjo: " su
prantu, kad mes esame Nr. 1 
ant tarmako".

Astronautai skambėjo ra
miai ir humoristiškai, nors 
nervus dilgino dar vienas gy
vybinis momentas: ar tas 
motorėlis, kurią 3000 kartų 
iš eilės sėkmingai užsivedė 
žemėje, ar jis taip ištikimai 
tarnaus ir šį kartą?

Vis dėlto, kritiškam •; mo
mentui atėjus, variklis sma
giai suliepsnojo ir iššovė 
mažytę gondolą su brangia 
važma aukštyn, žemai palik
dama taip pat ištikimai tar
navusią Aro apatinę dalį, ku
ri dabar atliko paskutinį pa
tarnavimą, tapdama jų paki
limo platforma.

Tiksliai apskaičiuotu laiku 
skraiduoliai — mažytė Aro 
galva su Armstrong’u ir Ald
rin u viduje ir "Kolumbija" 
su Collins jos viduje skriejo 
prie rendez-vous. Kompiu
terių ir radaro pagalba abu 
skraiduoliai suartėjo. Sekė 
labai atsargus docking - su
sijungimas, naudojant įvai - 
rias pagalbiu es raketėles . 
Pagaliau vėl visi 3 vyrai su
sibūrė į tą pačią Apollo XI 
kabiną. Dabar 50.000 kg. 
spaudimo variklis tapo vėl 
įjungtas. ApolloXI įgula išsi
plėšė iš mėnulio orbitos ir 
pasuko žemės link, nešdama 
namo pirmas mėnulio kūno 
relikvijas ir begalinę garbę 
Amerikai.

Kelionė atgal buvo jau to
lygi tik pasivažinėjimui pa
kalnėn, be didesnių pavojų ir 
rizikų astronautams, išsky
rus gal ugninę kapsulės įžan
gą į žemės atmosferą, kuri 
gali kartais patiekti kai kurių 
nemalonių siurpryzų. Tiesa, 
astronautai kurį laiką buvo 
be jokio ryšio su Houston* u, 
kadangi perkaitinti atmosfe - 
ros ionai užblokavo bet ko
kias radio transmisijas. Ta

čiau viskas pavyko kuo pui
kiausiai.

Jūroje laukiantis Amerikos 
laivynas netrukus pastebėjo 
kapsulę, kabančią ant 3 spal
votų parašiutų, dar labai 
aukštai danguje. Viskas vy
ko pagal apskaičiavimus be 
didesnių paklaidų. Jie nusi
leido toje Ramiojo Vandenyno 
dalyje, kur sukinėjosi jų 
laukdami JAV laivai.

Sekė tik eiliniai astronau
tų paėmimai iš bangose liū
liuojančios kapsulės didžiu
liais helikopteriais, kurie 
sukinėjosi aplinkui, lyg mil

M,

BEVILTIŠKAS F
Daug smurto veiksmų vyks

ta pasaulyje. Tai liečia pa
vienius asmenis lygiai kaip 
ir tautas bei valstybes. 
Kiek čia seniai (š. m. liepos 
6 d. "Draugo" nr. 171, liepos 
24 d-,) įvyko smurtas prieš 
buvusį VLIKo pirmininką dr. 
K. Valiūną. Jei naktį kas no
ri pas tave ateiti, tai 
durų atidarymas yra neatsar 
gus žingsnis, kuris ir prive
dė prie dramatiško dr. K. 
Valiūno sužeidimo ir jo buto 
apiplėšimo.

Panašiai yra įvykę prieš 
daugelį metų, taigi 1917- m. 
žiemą, kuomet vokiečių o- 
kupuotoje Lietuvoje viešpa
tavo žiaurūs jų žandarai ir 
terorizavo ramius kaimo gy
ventojus. Štai vieną vasario 
mėnesio naktį įvyksta beldi
mas į duris mano tėviškėje 
ir maišyta vokiečių-lietuvių 
kalba reikalaujama atidaryti 
duris. Kas gi galėjo išdrįsti 
neatidaryti vokiečiams durų*. 
O duris mano tėvui pravėrus, 
pasirodė esą ne vokiečiai , 
bet tokiais nudavę plėšikai. 
Jie pareikalavo aukso, o tė
vui iš jų ištrūkus ir užsida
rius kamaraitėje, jie palei
do šūvį, sužeidusį tėvo ran
ką. Jau kraujuojantis tėvas 
buvo priverstas nuvesti juos 
į rūsį, kuriame'buvęs užkas
tas auksas. Tragedija buvo 
ne aukso netekime, bet tėvo 
sužeidime, kuris nuo tos 
žaizdos mirė.

Esanti tokia taisyklė: jei 
ginkluotas plėšikas jau įsi
brovė, tai tu jau esi jo valio
je ir atiduok, ko jis reika - 
lauja, nes smurtininkas daž
nu atveju pasitenkins me
džiaginiu grobiu, tavęs nesu
žalodamas. Yra pasakojami 
du atsitikimai Suvalkijoje, 
kuomet 1919 m. vokiečių ka
riuomenei pakrikus, iš tų pa- 
krikėlių susidarydavo plėši - 
kų gaujos. Štai jie užpuolė 
vieną ūkininką, reikalaudami 
pinigų ar gal ir aukso. Ūki - 
ninkas užsigynė jų neturįs ir 
todėl buvo žiauriai kankina
mas (deginami kojų padai) ir 
dar apiplėštas. Vėl kitas at
vejis: ūkininkas vokiečių ban
ditams atiduoda viską, ko jie 
reikalauja ir net pakinko po
rą arklių, kad jiė galėtų su
sikrauti prisiplėštą mantą. 
Skubiai pranešęs atatinka
moms įstaigoms, tad tie va- 
žioujantieji link Vokietijos 
plėšikai buvo pagauti ir iš
plėštas turtas grąžintas nu
skriaustam ūkininkui.

Prisimenu vėl kitą atsiti
kimą, prieš eilę metų įvyku
sį Brocktone: du jauni plėši
kai atėję į dviejų brolių vais
tinę, pareikalavo pinigų, grą- 
sindami ginklu. Gi vienas iš 
brolių, atidarydamas kasą, 
staiga panaudojo ten buvusį 
ginklą ir vieną iš plėšikų 
peršovė. Plėšikai pabėgo, 
bet ir abu broliai vaistinin
kai, bijodami keršto, likvi
davo vasitinę ir išsikėlė ki
tur gyventi.

Sakoma, kad laisva tauta 
turi pasipriešinti, kitai plėš* 
rlai tautai ją užpuolus. Tai 
yra visiškai teisinga taisyk
lė, nes juk laisvės nevertas 

žiniškos 50 tonų dešrelės. 
Pagaliau ir pati kapsulė tapo 
milžiniško "Sikorski" heli
kopterio pakelta iš jūros su 
brangia mėnulio našta ir nu
skraidinta ant laukiančio 
lėktuvnešio.

Taip baigėsi Apollo XI o- 
disėja,kuri prasidėjo tą sau-' 
lėtą 1969 metų liepos 16 die
nos rytą. IŠ 3100 tonų mil
žino grįžo tik 50 tonų kap
sulė vargiai apsimokanti tas 
išlaidas. Tačiau Jos moksli
nė vertė ir Amerikos pres
tižas - neįkainuojami.

tas, kuris negina jos. Bet 
štai kas atsitiko su mūsų ar
tima gentimi prūsais. Būda
mi techniškai mažiau pasi
ruošę gintis, jie buvo žiau
riausiu būdu išžudyti. Neno
rėdami priimti naujos, va
dinamos "kančios" tikybos, 
kurią priėmus, jie būtų ne
tekę laisvės, jie beviltiškai 
kovojo ir žuvo. O jų buvo ne
mažai: anot prof. P. Pakark- 
lio ( Kryžiuočių valstybės 
santvarkos bruožai "psl. 26): 
"buvo išžudyta milijonas su 
viršum lietuvių" (bei prūsų: 
J. V.).

Ar nebuvo tai beviltiškas 
( tiesiog savižudiškas) pasi
priešinimas mūsų partizanų, 
antram* pasauliniam karui 
1945 m. pasibaigus ? Katės 
su pele žaidimas! Lietuvis 
lietuvį (partizanas - stribą) 
žudė. O jei žuvo daug ir ru
sų, tai kokia iŠ to nauda mū
sų tautai ? Juk rusų yra virš 
150 milijonų. Kiek tų rusų 
žuvo kare su vokiečiais arba 
buvo išmarinti vokiečių be
laisvėje, o tų rusų vis vien 
yra palyginant labai daug. 
Gi mes, netekę gal 20 ar net 
daugiau tūkstančių jaunuolių 
ir dešimteriopai daugiau iš
tremtų Sibiran, sąryšy su 
tų partizanų Išsilaikymu iki 
net 1945 m., tai tikrai nedi
delis likutis seniau gausin-' 
gos aisčių giminės. Mes ta
me beViltingame, gal net pa
vėluotame pasipriešinime, 
netekome labai daug, anot 
E. Galvanausko "brangių lie
tuviškų galvų".

Lengva pasakyti: reikėję 
atmesti lenkų ultimatumą ir 
kariauti su lenkais 1938 m. 
Labai gerai prisimenu tą ul
timatumą, todėl dar ir Šian
dien tvirtinu, kad ultimatu
mo priėmimas (diplomatinių 
santykių atnaujinimas su 
Lenkija) sutaupė daug lietu
viško kraujo. O jau šian
dien Vilnius veik per pus gy
ventojų skaičiumi yra lietu
viškas, nors deja, Sovietų 
okupuotas.

Gal anais laikais (12 ar 13 
amžiuje) net beviltiškas pa
sipriešinimas buvo pateisi
namas, nes užėmę kurią pi
lį Prūsuose, kryžiuočiai vy
rus išžudydavo, o moteris 
išvesdavo į belaisvę. Tad ir 
garsaus Punibs pilies vado 
Margirio susideginimas kar
tu su visais gyventojais, ne
atsilaikant prieš kryžiuočių 
puolimą, buvo pateisintinas.

Bet, pakartoju, jei kadai
se galingos ir narsios lietu
vių tautos likutis išsilaikė 1- 
ki Šiandien, tai tik dėl to, 
kad nebuvo pasiduota jaus
mingam ir beviltiškam pasi
priešinimo jausmui. Imkime 
pavyzdį- šiandien įtakingos 
žydų tautos, kuri istorijos 
bėgyje pergyveno ne vieną 
belaisvę ir net keisdami ti
kybą (ypač viduramžiais) iš
gelbėjo ne tik savo tautą bet 
ir kalbą nuo išnaikinimo ... 
Mūsų tautos kamienas dar 
ilgus šimtmečius išsilaikys, 
jei nepasiduos beviltiškai 
pasipriešinimo taktikai.

J. Valiūnas
5 psl.
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hamilton

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Darba valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki S vai., penktadieniais nuo 

0 iki 7 vai., te’tadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
.iepos - rugpjūčio mėn. ir prieS ilgus sovoit- 
tolius Šeštadieniais uždaryta.
domokame gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Memokemas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — "iri $141000,000.

ROMUVOS Stovykloje: Toronto ir Hamiltono skautai.
Laisvalaikis . Maudymasis...

Nuotrauka: Mariaus Rusino

" VILNIAUS " STOVYKLA ROMUVOJE

19 79 m. rugpjūč 
( XVII

Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktį Toronto ir Ha
miltono skautai-tės nutarė 
paminėti skautišku būdu, su

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 10/*> %
term, depozitus 1 m. 10 Va % 
term, depozitus 3 m. 10L % 
pensijų fondas 93/< a<?
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 13 %
nekilo, turto posk. 1 1 ’•/*%

to mėn. 4 - 18 d. d
-OJT )

vartojimą stovyklautojai gau
davo tautinių spalvų virvu
tes, kurias turėdavo nešioti 
visą laiką ant kaklo. "Vingio

toronto

ATGYJA DIDMIESČIO PULSAS

Tik ką prabėgusios vasa
ros metu didžiausias Ir 
veiksmingiausias lietuviškas 
subruzdimas Ir vėliai buvo 
Vilniaus Pavllljono įrengi
mas bendrajame įvairių tau
tybių Karavano sąstate.

šis pavllljonas Ir šiais 
metais buvo įrengtas erdvio
se Prisikėlimo Parapijos 
patalpose.

Ažtuonlas dienas Iš eilės 
čia vyko lietuviškos progra
mos , kur las pas Ike Is da ml 
pasigėrėtinai atliko ginta - 
rlečlal, atžalynIečiai, Londo
no "Baltija", talkininkaujant 
" Gintaro " dainininkėms Ir 
"Voluu gės" vienetui.

Vasarai įpus ėjus, pagaliau 
viskas nutilo, nurimo, nes 
kaip jau įprasta, prasidėjo 
;lkrasls poilsio - atostogų 
metas.

Panašiai kaip Ir kitomis 
vasaromis, nemaža dalis 
mūsų tautiečių,ypač jaunimo 
Ir vėliai Iškeliavo įvalrlo - 
mis kryptimis: vieni sezo
niniams darbams, kiti prak
tiškam šio krašto Ir bendrai 
gyvenimo pažinimui, dar kiti 
užtarnautam poilsiui...

Įvairių lietuviškųjų orga
nizacijų vadovams atslra- 

■ do nemažai darbo, planavimo 
Ir pasiruošimo, artėjant Lie
tuvių Jau limo Kongresui Eu
ropoje. Tam buvo skirta ne
mažai energijos, sumanumo, 
be abejo - Ir lėšų.Supranta - 
ma, esant tokioms tolimoms 
distancijoms, susidaro Iš-, 
laidos Ir didesnės mūsų jau
nuomenės grupės negalėjo į 
ten vykti. Organizacijoms 
atstovauti buvo parinkti 
veiklesnieji atstoval-įgalto - 
tintai, kurte Ir atliko jiems 
skirtuosius uždavinius. Ma
lonu girdėti, kad jų pastan - 
gos, Įdėtas triūsas nenuėjo 

los š le met nepas Ižy mėj o 
Imponuojančiais skaičiais 
dalyvių, kaip ankščiau kad 
būdavo. Ke tč las I la tka t, re - 
tėja Ir priaugančio jaunimo 
gretos. Bet Ir tai kas buvo 
padaryta, neabejotinai pa- 
gyvlno-praturtlno ne vlentlk 
ten dalyvavus tų jaunų žmonių 
gyvenimo kalratį...

• Pagaliau visiems Ir Iš vi
sur besugrįžtant Ir vėliai at
gyja šio dldmles. lo pulsas . 
Mezgasi Ir kai kurie netoli
mo je ate Ity je pr a mat o ml pa - 
re nglmal.

Naujausias Ir visus pat
raukiantis šios lietuvių ko
lonijos dainos vienetas To
ronto LN Vyrų Choras Aras 
spalio mėn. 13 d.turės pir
mutinį šio sezono paslrody- 
mą-koncertą šiuose Namuo
se.

Netik pramatytas, bet Ir 
jau suorganizuotas didelis , 
įdomus " Nepriklausomos 
Lietuvos" savaitraščio Spau
dos Vakaras spalio mėn. 27 d. 
šeštadienį, didžiojoje Kara
liaus Mindaugo Menėje.

Jau viską Ir puikiai tam 
rąkarul numatė Ir paruošė 
šio Būrelio narėGunda Ado
maitienė. Stebėtis i belieka 
jos išradingumu ir šio rei
kalo supratimu. Vasaros vi
duryje ir pačių atostogų į- 
karštyje, ji sugebėjo su vi
sais susirišti, susižinoti, iš
siaiškinti, patirti kitų nuo
monę, gerus sprendimus pa
daryti .

Tai moderni šių laikų or
ganizatorė, o ypač- koordi - 
natorė, kurios nereikia ieš
koti, nes ji pati visus susi
randa. . .

Kaip jau įprasta, ir vėliai 
netekome visos eilės tautie
čių, kurie, atlikę šios žemės

SKULPTORIAUS J. DAGIO 
NAUJA KNYGA

Toronte gyvenantis skulp
torius ( turintis ir poeto ta
lentą) Jokūbas Dagys išleido 
II savo užrašų knygą:"Dagys 
klajoja ir galvoja"-164 psl . 
(I-oji knyga - "Dagys dejuo
ja ir dainuoja").

Naujoji knyga -eilėraščiai 
- poemos -epas, iš DP gyve
nimo.

Dauguma kūrinių yra su
kurta DP stovyklose Vokie - 
tijoje. Šioje knygoje yra 
daugiau kūrybos(eilėraščių), 
kaip autobiografinių 
kurių yra I-oje knygoje. Čia 
vaizduojami sukurti charak
teriai ir realūs žmonės iš 
DP stovyklos gyvenimo,pa
keistomis pavardėmis. Kny
goje yra dalis autoriaus kū
rinių- skulptūrų paveikslų

Ši knyga bus . siunčiama 
veltui suinteresuotiems as

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė, 
Visų rūšių Drauda, 
24 metų patirtis, 
Telefonai: Bus. 251-4864 —251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403, 
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

APDBADDA
* Namų — Gyvybės 

į * Automobilių
< fr y It n ff V C * Komercinioi

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel.b d
1551 Bloor Street W, Visais kelionių reikalais

TORONTO. ONTARIO b<!,k“r
M6P IA5 te/. 533-3537

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvollcs A ve., 
Toronto, Ontorio
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

menims.
Užsakymus siųsti auto

riaus vardu ir adresu:
J. Dagys, 78 Chelsea Av. , 

Toronto, Ont. Canada, M6P 
1C2. Pageidautina atsiųsti 
$1. -pašto išlaidoms padeng
ti.

Tiražas - 800. ;Spausdino 
Litho Art..

• Nuo rugsėjo 7 d. vėl bus 
spausdinamas biuletenis 
Lietuvių Namų Žinios.JĮ re
daguoti pakviestas J. Vara-

žinių, navičius. Medžiaga prašoma 
’ įteikti LN raštinei iki tre
čiadienio.

• Organizacijos bei pavie
niai asmenys,norintieji nuo- 
muoti LN sales 1980 m. pa
rengimams, prašomi tai at
likti nedelsiant.

organizuojant "Vilniaus'"var
do stovyklą Romuvoje, jau 
XVn-tą iš eilės. Kaip ir ti
ko, visą organizavimo naštą 
ir stovyklos vadovavimą pa
siėmė jaunieji vadovai-vės , 
dauguma jų skautavimą pra
dėję Romuvoje. Buvo paruoš
ta stovyklavimo programa, 
priimtos taisyklės ir visi ki
ti ruošos darbai atlikti per 
palyginti trumpą laiką. Kana
dos rajono vadija, ruošusi 
stovyklas Romuvoje, perleido 
tą ruošimo darbą Toronto ir 
Hamiltono tuntams.

Takas" buvo stovyklos dien
raštis, į kurį rašė stovyk
lautojai, kai kurie piešė, 
rinkdami taškus iš lietuviš
kumo srities. Laikraštėlio 
išėjo 14 nr. Daugelio pagei
davimu jis bus multiplikuo
tas ir išsiuntinėtas stovyk
lautojams ar šiaip stovykli
niu gyvenimu besidomintiems.

Stovyklą ruošė ir vadovavo 
ps. Linas Saplys - vi rš., ps. 
Sandra Kazilevičiūtė-virš., 
ps. Marius Rusinas-komen
dantas, sv. v. si. Algis Sen
kus - programų vedėjaą, ps. 
Birutė Aušrotaitė-programų 
vedėja, ps. Arūnas Kalinaus
kas - laužvedys, ps. Rimas 
Sriubiškis - ūkio virš. .Alek
sas Grybas - maistininkas, 
Vladas Makūza - virėjas, T. 
St. Kulbis, S J, - kapelionas. 
Užsiėmimų sritims vadova
vo: s.v. v. si. Tomas Alvydas 
Senkevičius- gamta, iškylos; 
s.v. v. si. Ramūnas Saplys- 
sportas; Audrius Stundža — 
vandens sportas; Birutė Bat
raks-Dilkutė - rankdarbiai. 
Laikraštėlį redagavo o ir 
visiems talkino v. s. Česlo
vas Senkevičius. Stovyklauto
jai savo tarpe visą savaitę 
turėjo mielą svečią iš Kle- 
velando v. s.Vladą Bacevičių, 
kuris " Vilniaus " stovyklą 
perkėlė į šimtinę gerų foto
grafijų.

Malonu prisiminti pasise
kusią stovyklą. Šis pasiseki
mas yra didelė garantija skau 
tiškai ateičiai. Kanados rajo 
ne. Stovyklos šūkis:Vilnius , 
mokslas, skautija. Mūsų Šū
kis - Lietuva", yra neabejo - 
tinai natūrali linkmė tęsti 
vyresniųjų pradėtąjį darbą.

Vienišas Vanagas 

Stovykla prasidėjo rug. 4 d. 
ir baigėsi rugp. 18 d. Pasi
taikė vėsokas oras, ypač ant
rą savaitę, bet oro sąlygos 
nesutrukdė programos ir vis
kas buvo atlikta, kas buvę 
numatyta. Šešiolika skilčių 
dalyvavo varžybose, kurios 
buvo per abi savaites priva
lomos, taipgi pačių stovyk
lautojų labai mėgiamos. Ypač 
buvo visų laukiamos iškylos 

, ir nakvynės lapinėse. Van
dens sportas taip pat buvo 
viena iš įdomiausių sričių , 
o žemės sporto rungtynėse 
skiltys varžėsi futbole, krep- 
šinyje, tinklinyje ir rinko taš
kus už tvarkingą dalyvavimą 
mankštoje kasryt. Rankdar
biais ir laužų programomis 
nemažai domėtasi ir išmok
ta naujų dalykų. Laužuose 
skambėjo nauji šūkiai, pasi
rodymų netrūko irgi. Su dai
nomis, kai kada su trumpo
mis mintimis laužus per
pinant susidarė įvairios ir 
įdomios programos, kokių 
jau senokai nėra buvę. Bet 
tam, žinoma, reikėjo pasi
ruošti. Už lietuvių kalbos
6 ps

veltui, - kaip Ir buvo tikėta
si - davė gražių vaisių. Da - 
bar tik laukiame apie tai 
daugiau pasisakymų Ir atsi
liepimų lietuviškoje spaudo
je.

Buvo Ir šią vasarą su
rengta visa eilė stovyklų 
mūsų jaunimui. Pirmiausiai 
stovyklavo jaunieji "Aušros" 
sportininkai,po jų sekė atei
tininkai, dar vėliau Toronto 
Lietuvių Namų poilsio sto
vykla, na ir pabaigai, C leve- 
dand o skautai.

Visa tai vyko Tėvų Pran
ciškonų stovyklavietėje Nau
joje Wassagoje. Toliau į 
šiaurę, "Romuvos"stovyklo - 
je, Iškilavo Įvairios Toron
to lietuvių skautų grupės.

Tiesa, visos šios stovvk -

VEIKIA VAIDYBOS RATELIS

,r Fabijolė" yra 4 veiksmų 
drama, įscenizuota kun. B. 
Pacevičiaus Toronte, pagal 
J. H. Newman veikalą "Fabi - 
ole", parašytą prancūzų kai - 
ba.

Veikale išreikštas nuošir
dus I-ojo šimtmečio krikš
čionių tikėjimas ; nesigailint 
aukų.

Toronte šis religinis vai
dinimas suvaidintas Prisikė
limo Parapijos aktorių, 10 
d.birželio , Š. m. ir praėjo su 
dideliu pasisekimu. Tuo pa
drąsintas Vaidybos Būrelis 
pasiryžo jį pakartoti. Veika
las bus pataisytas ir pato
bulintas, Įjungiant ir muzi
ką. Pasirodys scenos Švie - 
soje advento laiku- gruodžio 
9 d. ,toję pačioje salėje.

Žiežula 

jiems skirtą kelionę, persi
kėlė į Anapilį.. . Iš Amžiny
bėn iškeliavusių prisimena
me ir taurų lietuvį Augusti
ną Daukantą, kuris nemažą 
savo santaupų dalį testa
mentiniu įgaliojimu paliko 
šiems visų bendriems Lie
tuvių Namams. Gražus tai 
pavyzdys lietuvio patrioto.

Teko patirti, kad prie šių ' 
Namų iš miesto nuomuotoji 
automobiliams statyti aikštė 
jau nupirkta ir skaitosi šių 
TLNamų nuosavybė.

Išlydėdami vasarą ir 
džiaugdamiesi rudenio gėryv 
bėmis, tuo pačiu trokštame 
ir dvasinio, peno, kurio tiki
mės nemažai mums atneš ir 
šiuose Namuose pramatomi 
įvairūs parengimai...

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda * VALTERIS DRESERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI I BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5‘ v.p.p. susitarus telefonu);

ieftadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Jgngyičifli—I

Scena iš "Fabijolė". Sėdi-Fabijolė (O. Taseckienė), stovi iš kairės: Syta (T. Šleinienė), 
vergė (G. Adomaitienė) ir kita vergė (M. Balaišytė). Dekoracijos A. Totoraitienės . 
Veikalas statytas Toronto Prisikėlimo Parapijos Vaidybos Sambūrio.

N t P R IK L A U SO MA LIETUVA
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Kas noriais i KANADOS LIETUVIŲ FONDA stojo, 
— tas Lietuvos laisvės reikalams aukoja !

"RAMOVĖS" GEGUŽINĖ
Rugpjūčio 26 d. rengta 

gegužinė Niagaros Pusiasa
lyje, praėjo sėkmingai. Nors 
Kanados lietuvių laikraščiai 
buvo atostogose prieš gegu
žinę, bet " Tėviškės Žibu - 
riai" pasiekė apylinkės 
skaitytojus laiku ir svečių 
buvo iš Hamiltono-p. J. Pi - 
ragiai, iš Port Colbnrne-J . 
ir S. Radvilai su anūkais,iš 
Buffalo - p. Sakavičienė ir 
kitų naujų veidų, kurių de - 
jaj pavardžių neužsirašiau. 
IŠ Kitchener- J. ir B. Tamu- 
liūnai, iš Welland'o-P. ir J. 
Šidlauskai, A. Čepukas.iŠ 
Toronto - Tėv. B. Mikalaus
kas OFM ir daug svečių 
iš Niagara Falls ir St. Cath
arines.

Prie gegužinės išgarsini
mo daug prisidėjo Vienuoly
no viršininkas kun. J. Liauba 
OFM, kuris per pamokslus 
iš anksto pranešinėjo ir 
kvietė parapijiečius dalyvau
ti. Nežiūrint, kad Niagaros 
Pusiasalio ramovėnai jau 
beveik visi pensijoje ir iš 28 
skyriaus narių tik 6 dirba , 
bet ruošiant gegužinę ir pen
sininkai dosniai prisidėjo 
aukomis, laimiki ai s(f antai s) 
loterijai "Laimės Šulinys" .

Šiais metais jautrūs ra- 
movėnų veiklai ir ne Ramo - 
vės nariai parėmė gegužinę 
aukomis ir laimikiais :P. ir 
J. Šidlauskai iš Welland'o- 
$10; J. ir P. Kalainiai- $ 4 . 

t Laimikių aukojo: E. ir O. 
Sakalauskai, J. ir K. Dervai- 
čiai, M. Kasanovienė, O. Šu
kienė, Joana ir Algimantas 
Zubrickai, B. Gegeckienė.

Laimės Šulinio loterijos 
bilietus platino Ona Saka
lauskienė ir P. Dauginas iš 
St. Catharines.

Buvo ir staigmena. Ra
movės Valdybos pastango
mis, ramovėnui, savanori ui - 
kūrėjui, 2-jų Vyčių žymeni
mis apdovanotam Antanui 
ŠUKIUI, sulaukusiam 80 me
tų amžiaus, buvo suruoštas 
pagerbimas.

Ramovės Skyriaus pirm. J 
Šarapnickas pasveikino vi - 
sus svečius, atvykusius į 
gegužinę ir pakvietė Ramo - 
vės Skyriaus garbės narius 
Vandą Alonderienę ir Joną 
Radvilą įteikti visų gerbėjų 
bendrą dovaną ir prisegti ju
biliatui gėlę. Taip pat buvo 
prisegta gėlė ir A. Šukio 
žmonai, išbuvusiai 18 metų 
Sibiro vergų stovykloje Onai 
Šukienei.

Tėv. B. Mikalauskas OFM 
atvykęs iš Toronto, įteikė 
sukaktuvininkui asmeninę 
dovaną ir tarė žodį.

Alena Kliučinskienė iš 
Niagara Falls sukaktuvinin
ko garbei padainavo solo po
rą dainų ir Ilgiausių Metų.

Pranciška NaruŠienė per
skaitė savo kūrinį specialiai 
sukurtą A. Šukio atliktiems 
darbams ir Lietuvos laisvės 
kovoms įvertinti.

Patriotinį žodį pasakė ir 
Ramovės garbės narys -V. 
Alonderienė ir B-nės pirm 
A. Šetikas.

Vėliau solenizantas Anta
nas Šukys visiems išreiškė 
padėką.

Antanas Šukys, atvykęs iš 
Anglijos 1966 m. , įstojo į 
Ramovės Skyrių ir nežiūrint 
amžiaus, kelis metus buvo 
Ramovės Skyriaus pirminin
ku ir kitose pareigose. Šiais 
metais, sulaukęs 80 metų 
amžiaus, taip pat Įeina į Ra
movės Skyriaus Valdybą ir 
yra pareigingas ir punktua
lus pareigose. Be abejo, tik 
didelis patriotiškumas neat
palaiduoja jo nuo lietuviškos 
veiklos. Jis ir dabar yra ak
tyvus darbe ir didelis rėmė-

Montreal

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

iAu iTia n
Veda KAZĖ BRAZDŽION Y'r Ė 

ĮįĮjjjH Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 9 vai. vak

Visos laidos iš WOPA stoties 1490 AM 
St. Petersburg's 5:30 - 6:00 po pietų t?an<?a 

Idresas: iš WT I S 1110 AM banga

2646 WEST 71ST STREET - CHICAGO, II 60629
Telefono:: 1 3 I 2I 7 78-5374

ISNUOMUOJAMI APARTAMENTAI
— seimininkas lietuvis — 

panoramiskas vaizdas ant upes 
kranto — apšildomi (2!4 - 3’/l • 4H1).

Tel: 933-7829- 366- 1345.

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEM^ - PASKOLOS

*111 l«1k" .

D.N. BALTRUKONIS
FOTO MoL.S.

sistema Sylka Realties Ine.

445 Jeon Talon W, Suite 305,Mil.
Tel: 273-9161 Res.737-O«4<

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviam* duodame specialiu nuolaidu)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS --------

Savininkai V. Julinskas & San. TeL 364-5712

GUY 
RICHARD 
ROOFER—-COM V REUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

Richard',kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngel 
Ir prl einamomis kainomis« Šaukite k ai namo slogas blogas ar kai statote

1979.IX. 5

jas ne tik lietuviškos veik - 
los bet ir spaudos.

Pas mus yra įprasta sa
kyti prieš renkant valdybas: 
"Tik ne aš,tegu eina jaunes- 

,ni". Taip sako kai kurie, bū
dami fiziniai pajėgūs, bet 
dvasiniai linkę pamiršti Lie
tuvą ir save be pagrindo 
sendinti. Tegu būna visiems 
pavyzdys savanori s-kūrėjas 
An tanas ŠUKYS, kuris ir su
laukęs 80 metų- lietuviškoje 
veikloje yra kaip jaunuolis !

Ramovėnas

RUGSĖJIS , RUGSĖJIS . . . 
MOKYKLON GRĮŽIMO LAIKAS

Žinau, kad mokiniai be di
delio entuziazmo grįš į 
prancūziškas ar angliškas 
mokyklas po vasaros atosto
gų. Ne kitaip bus su lietu
viukais, kuriems šeštadie
niais reikės sėsti prie dar
bo lietuviškoje mokykloje.

Vaikai lieka vaikais- jie 
nori būti visi vienodi,nors 
ir kovoja su tėvais, siekda
mi individualumo,atėjus tam 
tikram amžiui.

Tikrai, ir t i kr ai nuo tė
vų priklausys, ar jų vaikai 
lankys ir mokysis Šeštadie
ninėje Mokykloje. Tiesa, įsi - 
pareigojimas ilgas ir ne vi
sai patrauklus. Ne viena 
Šeima save pateisina tuo, kad 
mes kanadiečiai, kad be re i-

kalingai apsunkinsi save ir 
ir vaikus, apčiuopi a mos nau
dos neturėdamas.. .

Nenoriu priminti ir grau
denti, kad mes lietuviai ir 
kad savyje nešiojame nera
šytą Įsipareigojimą savo 
tautai, ir kad tik mes, tė
vai esame atsakingi,kad mū
sų vaikai būtų geri kanadie
čiai ir geri lietuviai, kad 
tęstų tėvų įsipareigojimą 
mažai, bet už savo eg
zistenciją kovojan - 
čiai tautai: Lituanisti - 
nė Mokykla ateina į pagalbą 
tėvams išmokyti vaikus lie
tuvių kalbos, įdiegti jiems 
tos tautos meilę, duoti pag
rindus lietuvių', kultūros.

Ypatingai gera proga šei

Siuntiniai i Lietuva - 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.

Siuntinys nr. 2, 1979
I.abai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga -— 3 m.; 

vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3 m.: vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos "Levi" arba "Wrangler" džinsai (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas. .

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ... $.‘312. 00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko 
kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių 
dalykų: ,

Avikailiai. Ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio
kalnierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailo

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .......... 107. 00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss ........................... 50. 00
Vyriškas arba moteriškas megstinis ........................ 42. 00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės ........ 4. 00
Tights (kojinės-kelnaitė) ............................................... 5. 00
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė 15. .00 
Geresni marškiniai .............................................................18. 00
Vyriški arba moteriški bateliai...............................................45. 00
Puiki suknelei medžiaga...........................................................35. 00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims . "0. 00 
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ........................... 100. 00
Crimplene medžiaga suknelei ..................................... 25. 00

Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: % 
sv. arbatos — $5.00,% sv. neseafes — $7.50; l sv. pupelių 
kavos —$8.50; 1 sv. šokoladinių saldainių —$8.50; 1% sv. 
razinkų — $2,50;: 40 cigarečių — $5,60.

įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui matuoti 
instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $3-4.00 persiun
timui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus j Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mes 
siuntinius tuojau išsiunčiame vos gavę užsakymą. 
Sąskaitas prisiunčiame tik pasiuntus siuntinius, 
kurios galima apmokėti paprastu čekiu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras)

11 London Lone, Bromley, Kent, BRI 4HB, England
Telefonas 01-460-2592

mose pasireikšti seneliams. 
Jie gali praleisti laiką su a- 
nūkais, paskaitant lietuviškų 
pasakėlių, padavimų, patar
lių, ir paprastai - k a 1 - 
bantt lietuviškai . 
Ypač jaunų porų šeimose tai 
svarbu, kurių lietuviškumo 
įvertinimas gal dar nevisai 
yra sustiprėjęs.

Nedaug laiko turime per 
metus visa tai padaryti- vos 
28 šeštadieniai po 4 valan- 
dasfprisiminus skaičių, ne - 
atrodo, kad tų važinėjimų 
tiek jau daug). Per 10 metų, 
tas valandų, skaičius pasi - 
daro impozantiškas ir baigę 
Mokyklą vaikai, kurie rimtai 
dirbo, ne tik skaito, rašo, bet 
ir kalbas pasako. O svar
biausia - jie yra sutapę su 
grupe lietuviukų, ku
rie jau sugeba eiti vie
ningai ir lietuvy
bės keliu.

Gyvenant ne Lietuvoje, 
kaip savaime suprantamą 
reiškinį, mes turime ir 
mišrių šeimų. Jeigu neleng
va yra grynai lietuviškoms

kiek kalba, ar nekalba lietu
viškai. Mes turėsime spe
cialią klasę ne - 
kalbantiems lietu
viškai. Mūsų garsusis peda
gogas A. Rimkūnas paruošė 
ir naują skaitymo vadovėlį 
bei darbo sąsiuvinius ir va
dovą iš kurio lengvai galės 
mokytis ne tik vaikai, bet ir 
jų tėvai, jei tik atsirastų no
rinčių.

Mūsų Mokykla gavo ir 
naujų vaizdinių priemonių, 
kuriomis vaikai dirba Kana
dos mokyklose. Manau,jos 
padės lengviau išmokti vai
kams skaityti ir rašyti lie - 
tuviškai.

Gal ir vėl kai kurie tėvai 
pasakys - kam visa tai, juk 
mes gyvenam Kanadoje, kur 
vis tiek ta kalba nereikalin
ga. ’..

Vardan mūsų gra
žios, senos kalbos , 
vardan mūsų mažos 
tautos, besikaujan - 
čios su milžinu,ku
ris naikina negailės - 
tingai visa kas lietu - 
viška - tenelieka nė

šeimoms išmokyti vaikus 
lietuvių kalbos,tai situacija 
mišrių šeimųyra šimtu pro
centų sunkesnė. Geri norai, 
tačiau, nugali kad ir sun
kiausias kliūtis.

Šiais metais aš kviečiu 
atvežti visus vaikus 
Į lietuvišką mokyklą- ar jie

vieno lietuvio lais
vajame pas aul y j e , ku
ris nemokėtų ir ne
mylėtų jos. Lituanis - 
tinė Mokykla padės jums tai 
pasiekti.

Monika Jonynienė 
Šeštadieninės Mokyklos 

Vedėja

MONTREALIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS ABITURIEN
TAI 1978 METU LAIDOS: (sėdi iš kairės-)K. ČIČINSKAITĖ, 
mok. M. MALCIENĖ, D. JAUGELYTĖ, L. DAINIUTĖ, K 
Stovi -K. BERNOTAS , A. PIEČAITIS, J. VALIULIS, R 
STAŠKEVIČIUS, T. VALINSKAS.

f*. PHILIPPE 1ZZI

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

— CENTRALE
495-90e AVĖ 

coin / corner Boyne 365-1143
2 9 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

I frl/to'šPAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

pardavimas: __  __
Chrysler e Monaco o Cbsrger e Dodge e Dsrt 

e Swinger o Epeclal e Sedan • Tracks

Mochanlsuatos ratų Ir.kltu dalių reguliavimas.
dažymas naujame garažo Ir moderniomis priemonėmis. Krel
De LaVorendrye, prie Laplarrelr vandens kanalo. Tol. 365-3364.
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NL REIKALAI
I

AČIŪ BENDRADARBIAMS *

Neperdaznai kalbame apie 
savo laikraščio bendradar
bius- jie kuklūs, arba rašo , 
kad savaime suprantama, 
kad reikia , kad įdomu. Ir 
jie yra mūsų spaudos tikrie
ji maitintojai.Jiems už jų 
dosnumą (retas kuris atly
ginamas materialiai) visų 
skaitytojų padėka ir visų 
laikraščio darbuotojų.

Dar vis sergant NL redak-
— i

BEBRAS - Medžiotojų ir 
Meškeriotojų Klubas B. C. 
laikraščiui paremti atsiuntė 
stambią auką. Tai ne pirmas 
kartas, kada šis Klubas pa
remia lietuviškąją spaudą.

BUKAUSKAS Vincas, iš 
Montrealio, NL laikraščio 
uolus rėmėjas ir darbuoto
jas, su pinigine auka prašė 
perduoti ir geriausius linkė
jimus laikraščio darbuoto - 
jams.

NORKELIŪNAS Albertas, 
Montrealio Draudimo Agen
tas atsiuntė auką laikraščiui 
paremti.

Reikia pažymėti, kad Nor- 
keliūnų Šeima nuo pat laik-

i ••«••••••••

• MILERIS Alfonsas, dir
bantis O’ Keefe bravore, ne
trukus turės atsigulti Ii go - 
ninėmširdies operacijai.

• STEVENS - ARMALINS- 
KAITĖ Lorraine su vyru iš 
Toronto lankėsi pas tėvus A. 
L. Armalinskus ir ta pačia 
proga aplankė senelius A. T . 
Smitus.

toriui Pr. Paukštaičiui, re
dakcinis štabas irtalkinin - 
kai darome viską, kad laik - 
raštis išeitų normaliai.

Mielus korespondentus ir 
bendradarbius prašome ir 
toliau tęsti medžiagos siun
timą, kurią gavę su penkta
dienio paštu-ypač skelbimus 
- galime patalpinti į sekan
čios savaitės NL puslapius .

NL

raščio įsikūrimo yra dosnūs 
rėmėjai, o jų dukros Aida ir 
Gailutė programų išpildyto- 
jos Spaudos Vakarų ir kito
kiomis progomis.

Redakcijai atsiuntė svei
kinimą:

Skautiški sveikinimai ir 
linkėjimai iš L. S. S. AT
LANTO RAJONO STOVYK
LOS "ŠVYTURYS" iš Bolton, 
Mass.

Pasirašė "Švyturio" Sto
vyklos Vadovai, Seserijos 
Pastovyklė "Palanga", Bro
lijos Paštovyklė "Gintaras".

Dėkojame*. NL

• VIRBALAS Stasys išvyko 
į JAV aplankyti ten gyvenan
tį sūnų.

• NORKELIŪNAITĖS Aida 
ir Gailutė grįžo iš 6 savai
čių kelionės. Po Jaunimo 
Kongreso jos lankėsi Vene
cijoje, Florencijoje, Atėnuo
se ir Graikijos salose. Ypa
tingai, sakosi,patiko Floren
cija.

• Sol. ČAPKAUSKIENĖ Gi
na sėkmingai koncertavo 
Kennebunkport*e, Main e.

Solistei akomponavo Sau
lius Cibas iš Bostono. Po 
koncerto solistė pasiliko ke- 
letai dienų atostogoms.

Rugsėjo 8 d. Gina Čap - 
kauskienė dainuoja Tautos 
Šventės programoje Cleve- 
land'e. Akomponuos Jonas 
Govėdas.

• PAUKŠTAITIS Pranas,NL 
redaktorius, sugrįžo iš ligo
ninės ir gydosi namuose.

• BALTUONIENĖ Jadvyga, 
aktyvi visuomenininke, Šeš
tadieninės Mokyklos Moky - 
toja, susižeidė kojos kelią 
namuose. Dar kurį laiką 
reikės gydytis. Dėl to kurį 
laiką negalėjo pasirūpinti 
Vasario 16 d. Gimnazijos 
reikalais, kaip kad sėkmin
gai iki dabar atlikdavo.

• STANKEVIČIŪTĖS Rūta ir 
Lilian, prieš pradedant 
mokslo metus, išvyko poil
siui į Floridą.

• PETRULIS Edmundas, 
žmona Dalia ir dukrelė Aud
ra iš Kingston'o, Ont. , lan- 
kosi pas tėvus V. O. Sabalius 
ir J. K. Petrulius.
• Magdalena Kasperavičie
nė atšventė savo gimtadienį 
draugų tarpe. Susirinkę 
draugai jai įteikė vertingą 
dovaną, palinkėdami jai dar 
ilgai ir sėkmingai darbuotis 
įvairiose organizacijo - 
se. Ji buvo taip pat pasvei
kinta "Neringos" jūrų Šau
lių bei LK Mindaugo šaulių 
kuopų vardu. Pobūvį-staig- 
meną organizavo Genė Ba- 
laišienė, Elvyra Krasovski 
ir Aldona Urbanavičienė, ku
ri taip pat ir pravedė.
• AM BRAZAS Charlis grį - 
žo iš kelionės .aplankęs Lie
tuvą susitiko su giminėmis, 
turėjo progos ir toliau pa
važinėti. Kelione esąs pa
tenkintas.
• VARNAITĖ Ramunė iš 
Australijos, lankosi pas gi
mines Romą ir Rimą Lapi
nus, Bronę ir Bronių Bunius 
ir kitus. Tolimesnei kelio
nei išvyksta į JAV, kur da
lyvaus pusseserės vestuvė - 
se ir susitiks su giminėmis 
ir pažįstamais.

Taupyk ir skol inkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m g| M mį m 
TORONTO LIETUVIŲ P AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE —--------------------------------

10%
914% 
9’/4% 
9% %
S’/4% 
67u

MOKA:

už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planų 
speciali taup. sqsk.
už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.) 

AKTYVAI virš 23

= IMA:

= 1014% už asm. paskolos

= 1014% už mortgičius

milijonu dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

Dr. J MaliŠka Dantų gydytojai
1440 rue Ste-Catherine Ouest 

Suite 600
Tai; >66-8233, muilų 488 - 8328

DR. A. O. JAUGELlENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 OUY STRBST

SUITE 11-12 
MONTREAL. P Q-

T >1. 932- 6662; nomų 73?- 968 I.

KVIETIMAS

MONTREALIO LIETUVIU SŪNU IR DUKTERŲ.

PAŠALPINĖS DRAUGIJOS

Banketas
kuris įvyks r.ugsėį o 29 d. , Šeštadienį 7 vai. 
vakaro §v. Kazimiero parapijos salėje - 
3426 Parthenai s Street, Montreal, P.Q.

Prašome visus dalyvauti, nes tikrai nesigailė
site atvykę. Bilietus prašome iš anksto įsigyti — 
- tel. 66f- 126 V

Valdyba

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

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: 

10-3 
10-3

Dr. E. Andrukaitis, «o. <»
TtL.: 522-7236 MONTRĖAL H2J IK4

832. Boul st.jojeph e. e. a. canaoa

Dr.A.S. popieraitis
R. A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C , E.R.C.S.(C)

Medico) Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Jd- 931-4Q24 
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. O-to 10 p.m. Open> 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 366-9742
Dimanche: 10 a.m. 0 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 365-0505

Skubus ir nak ainųoj onfi s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

NC T A RĖ

Rūta Pocauskas,BCL
NOTAIRE - NOTARY 

TrTl.E ATTORNEY

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-1161; Rm. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL

216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288*6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Švito 627, 3 P/ace V (//• M ar/e, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tol. (514)871-1430

ADVOKATAS

J. P. MIU.ER.BJU b.cx.
\ 168 Notro Domo St root E.jvito 205. 

Tol. 866-2063. 866-2064

8 psl.

DĖMESIO LIETUVIAMS -
PARDUODAMI 2 DUPLEKSAI ant De SEVE gatvės. Smul
kesnių informacijų gausite pas VINCĄ, PIEČATTĮ, tel: 
366-7041 (namuose) arba 482-3460 (darbo).

LEONAS GURECXaJ

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILI

Poirtta ★ Buick ★ Autre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI CEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I įsitikinkite Į 
pasinaudokite i

PASIKALBĖKITE SU
-Man«g«rA>

LEO OUREKAS__________

GM

muu Montreal watt automobile
11 WESTMINSTER SOUTH ABB-5391

Tel: Bus.482-3460
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
r!3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Tuft® Patarnavimas Montrealyje
lr. vestaci jos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TKL.727-3120 Namų 374*3701

A ų_e n 10 r o veikia nuo 1945m.

Albertas NO R K ELI ON AS.IA. GS.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobiliu, 
atsakomybę*, gyvybė* draudimo*

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

10-8 ę
10-8 = s
9-1 |

9.30-1 S
ANAPILYJE veikia sekmadieniai*

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

10%
. 9’/«%

9'/4%
9%
6%

1014%
1014%
1014%

Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių poskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidos. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —— ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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