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KANADOS LIETUVIU DIENOS ŠIEMET 

ĮVYKS TORONTE, SPALIO MEN 10-11 d-d.

PLANUOKIME JOSE DALYVAUTI!

kimus padarė kun. K. Pugevičius ir R. Česonis. To ko
miteto paruoštuose ir dalyvavusiems išdalintuose infor - 
macijų lapuose buvo panaudota ir ELTOS surinkti duome
nys. Rugpjūčio 7 d. ELTA išsiuntinėjo spaudai specialią 
laidą V. Skuodžio reikalu, kurioje buvo pacituotos ir 
Valstybės D-to liepos 27 d. pastangos padėti Skuodžiui.

PRANCŪZAI SUSIRŪPINĘ
Prancūzijos bankų ir į- 

monių darbininkai bendro
mis jėgomis planuoja prie
šintis prezidento MitteraiJ’ 
o nusavinimo planams.Tai 
būtų pirmas stiprus bandy - 
mas jaunai socialistų admi
nistracijai.

Jie bandys užblokuoti 11 
didžiųjų industrinių grupių 
ir privačių bankų bei drau
dimo įstaigų nusavinimą.

Spalio mėn. ministerių ka
binetas svarstys parlamente 
nusavini mo-naeionalizavimo 
įstatymą.

KALBĖSIS DEL JAVU
Amerikiečiai ir rusai nu

mato susitikti rugsėjo 30 ir 
spalio 1 d. d. Maskvoje,tar
tis dėl papildomo amerikie
čių javų pardavimo Sovietų 
Sąjungai.

JAV-bės, jeigu susitars , 
siūlys pirkti viską iš karto , 
metų pradžioje, negu kad iš
dalinus dalimis.

KGB ĮVELTA į ATENTATĄ
Vienas Britanijos labiau

siai respektuojamų laikraš - 
čiųpraeitą savaitgalį prane
šė, jog Vakarų ekspertai į- 
sitikinę, kad yra "pagrįstų 
galimybių",kad KGB buvo į- 
sivėlusi į popiežiaus Jone 
Pauliaus II-ojo atentatą.

"The Times" pakartojo te 
daleidimą, pridėjo, kad nors 
toks įtarimas esąs, bet nėra 
galutinių įrodymų paramos 
kokios nors organizacijos ar 
valstybės.

Britų Thames Televizijos 
dokumentinėje programoje 
buvo pasakyta, kad Vatika- 
nas įtariąs Sovietų KGB.

Oficialiai šis tvirtinimas 
Vatikano buvo atmestas.

buvo pasižadėta vieni ki
tiems pranešti kareivių 
skaičių manevruose, jeigu 
jų dalyvauja daugiau kaip 
25.000.

Washington’e Valstybės 
Departamentas apkaltino 
Maskvą, kad pažeidžia Hel
sinkio Susitarimus. Bet 
Maskvos Radijas citavo vy - 
riausybės leidžiamame laik
raštyje Izvestia žinią, kad 
pratybos-"nieko ypatingo" ir 
kad dalyvauja tik "ribotos 
pajėgos".

Vakaruose manoma, kad 
paties Ustinov’o vadovavi - 
mas jau yra neeilinis įvykis .

Pratimuose taip vadinama 
"Šiaurinė Armija"-sutrauk- 
ta ESTIJOS, LIETUVOS ir 
LATVIJOS valstybėse kovos 
su 'pietiriėmis pajėgomis", 
kurios randasi BALTGUDI- 
JOJE.

Pratybose dalyvaus dali
niai, kurie sudaryti iš vete
ranų, Sovietams įsiveržus į 
Afganistaną. Sį faktą pami
nėjo "Pravda".

Pats svarbiausias faktas- 
šie manevrai ir jų vieta pa
rinkta tokiu momentu, kai 
Lenkijos nepriklausoma dar
bo unija Solidarnosc prade
da visuotiną viešą Kongresą 
Gdanske.

Pratimams prasidėjus, 
Maskvos radijas skelbė, kad 
"Solidarnosc ir taip vadina
mas save apsaugojantis vie
šas komitetas sustiprino a- 
takas į socializmą".

Ne prieš socializmą kovo
ja lenkai, o prieš Maskvos 
įvestą pseudovsocializmą ir 
diktatūrą. Reikia pažangos 
ir reformų- milijonai žmo
nai tai žino ir skelbia. Bet 
Maskva, nepaslaptis- ne-

ANGOLOJE RANDASI 
SOVIETŲ PATARĖJA!

P. Afrikos kariniams da
liniams įžengus Į Angolą, į 
nelaisvę pakliuvo Sovietų 
"sergeant major" Nikolaj 
Feodorovič Pestretsov’as. 
Angola yra remiama C ūbos.

PERORGANIZUOS RCMP

Kanados Karališkoji Ko
misija jau 4 metus tjrrinė - 
jo RCMP veiklą, kurioje pa
sitaikė nelegalumų.

Dabar nutarta perisorga- 
nizuoti ir iš RCMP išjung
ti saugumo bei žvalgybos 
skyrių.

S
AGNE LUKŠYTĖ LAIMĖJO 
’’DIRVOS” NOVELĖS 
KONKURSĄ

DIRVOS Novelės Konkur
so premijai skirti Komisi - 
ja: p-kas Ba’ys AUGINĄS, 
nariai Vytautas GEDGAU
DAS ir Aleksas LAIKUNAS 
savo posėdyje š.m. rugpiū- 
čio IC d. iš Konkursui at - 
siųstų 9-ių rankraščių vlfeti- 
balsiai nutarė premijuoti Vo
lungės slapyvardžiu pasi,ra-

EUGENIJAUS KRIAUČELIUNO

šytą kūrinį ZEFIRANTĖS.

Šios novelės autorė yra 
Agnė LUKŠYTĖ- MEILIU- 
NIENĖ, gyvenanti Australi - 
joje.

Jai skiriama 600 d oi. pre
mija, kurios mecenatas-Si- 
mas KAŠELIONIS.

į/Novėlės pavadinimas-var - 
‘etas gėlės, kuri auga Austrą-' 
lijoje, žydi kartą į metus, 
kai ima,pūsti vakaris vėjas/

JAUNIMO PREMIJA

Phlladelphijoje gyvenanti jauna lietuvių veikėjų pora 
Jūratė ir Rimantas STIRBIAI laimėjo Eugenijaus Krtaa- 

čeliūno vardo jaunimo premiją - $ lOOG.
Premijos paskyrimą paskatimo Rimanto Stlrbio re - 

daguojamas laikraštis BRIDGES lietuvių kilmės amerikie
čiams. Redakciniame darbe jam talkina jo žmona J.Kro- 
kytė- Stiroienė ir D. Muraškaitė.

Premijai buvo pasiūlyta apie 10 kandidatų. Vertinto
jų komisiją sudarė: Šeimos atstovė Jolita Kriaučeliūnai- 
tė- p-kė, PLB atstovė Jaunimo Reikalams -Daina Koje - 
lytė-sekr., nariai - šeimos atstovė Vida Jonušienė, PLJS

Į VAKARUS PRASISKVERBIA KETURI "AUŠROS" 
NUMERIAI

Po ilgokos pertraukos pro "geležinę uždangą" prasi
skverbė keturi pogrindinės AUŠROS numeriai: 17- 1979, 
rugpjūtis, 18 - J 979, spalis, 23 - 1980, liepa *r 24
1980, rugsėjis. Dar laukiama 25-tojo numerio, o 26-sis
1981, vasaris, jau pasiekė Vakarus anksčiau,Šių leidinių 
kelionė turėjo taip ilgai užsitęsti, nes juose yra so
vietams ypač neparankių dokumentų: Pabaltiečių memo
randumas, pasmerkiantis Stalino - Hitlerio paktą / 18 /; 
"Lietuvos Laisvės Lygos" moralinis ultimatumas SSSR 
vyriausybei /17/ ir kreipimasis į Jungtines Tautas /18/.

■Taip pat spausdinamas išsamus Romo Ragaišio teismo 
aprašymas /17, 18/, Viktoro Petkaus biografija /18/, 
Lietuvos Helsinkio Grupės dokumentas Nr. 15 /18/, Vil
niaus arkivyskupijos kunigų kreipimasis į Sovietų val
džią alkoholizmo klausimu /23/ ir kt.

ATSTOVĖ COLLINS BREŽNEVUI - "PALEISKIT SKUODL”
Žinių agentūra EWNS liepos 15 d. pranešė, kad 

JA V-ių Kongreso atstovė Cardis.3 Collins liepos 14 d. pa
siuntė laišką Brežnevui, kuriame ji protestuoja prieš Vy- 
tautoSkuodliokalinimą ir nežmoniškų jo traktavimą, At- 
stovėCollins primena, kad Skuodis yra JAV-ių pilietis. 
Ji rašo,kad jeigu Skuodžiui bus leista tęsti bado streiką 
iki mirties, tai bus "baisus nusikaltimas". "Aš tvirtai 
tikiu", pabrėžia ji, "kad kiekvienas žmogus turi teisę 
laikytis savo religijos ir puoselėti savo tautinę kultūrą",

Pasak EWNS, JAV-ių valstybės Departamentasliepos 
13 d. pareiškė, kad laiškai Brežnevui Skuodžio reikalu 
turėsiantys "nepaprastą poveikį". VLIK-o vadovybė 
anksčiau telegrama kreipėsi į atstovę Collins, prašydama 
jos pasisakyti Skuodžio reikalu.

BLAIVYBĖS SĄJŪDŽIO PERIODINIS LEIDINYS
LKB Kronika 47 nr., praneša, kad šįmet Lietuvoje 

pasirodė naujas periodinis Leidinys, Blaivybėje - jėga, 
Leidėjų žodžiais, "šis kuklus leidinukas" pasirodė "blai- 
vybinio entuziazmo ugnelei visuomenėje kurstyti, gerai 
patirčiai publikuoti, blaivybės aktyvistams suburti, blai- 

• vinimo fronto veiklai plėsti". LKB Kronika sveikina

MILŽINIŠKI SOVIETU. 
MANEVRAI

Sovietų kariuomenė, lėk
tuvai ir karo laivai pradė
jo vienos savaitės manev
rus netoli Lenkijos sienos, 
kaip pranešė Maskvos ra
dijas.

Manevrams vadovauja 
Gynybos ministeris Dmitri 
Ustinov’as.

Įdomu, kad šalia regu-

pazangi...

NEŽINOMAS SKRAIDUOLIS 
KINIJOJE

IšPekingo pranešama, kad 
nežinomas skraiduolis UFO 
buvo pastebėtas virš Tibeto 
liepos mėn. 24 d. ir galėjo 
pasirodyti • po kelių valandų 
apkeliavęs pusę pasaulio , 
virš San Diego, Californijoje 
" Bendras stebėjimas UFO 
skirtingose žemės pusėse

liarių kareivių yra įjungti 
atsarginiai, kurie randasi 
Baltgudijoje ir Pabaltijo 
respublikose, bei atliekan- 
tieji laivyne stažą. Atsar
giniai, skelbiama, įjungti 
"pertreniravimui"JKiek iš 
viso dalyvaus kareivių , 
neskelbiama.

tą pačią dieną gal galėtų iš
aiškinti UFO fenomeną",- 
savo rašte Washington’ ui 
rašė Kinijos žinių agentūra .

JAUNUOLIO ĮSTEIGTAS 
FONDAS AUGA.

Terry Fox įsteigtas Fon-
Pagal 1975 m. Rytų-Va

karų Helsinkio Susitarimus 
dėl saugumo ir bendravimo 
Europoje, Warsawos Paktą 
ir NATO /Šiaurės Atlanto 
Sutarčių Organizacijos/ ,

das tirti vėžio ligą, dabar 
jau siekia 23.7 mil. dolerių.

Fondas administruojamas 
Toronte, Canadian Cancer 
Society.Aukas galima siųs - 
ti bet kada.

pirm. Gintaras Aukštuolis ir JAV Lietuvių Jauni
mo Sąjungos atstovas Pranas Pranckevičius.

Laimėjusieji parinkti už jų lietuvišką veiklą, įvertin- 
nant visuomeniniu, tautiniu, politiniu ir benruomeniniu po
žiūriu.

PASKIRTOS PREMIJOS
LŠST CENTRQ VALDYBA praėjusiais melais paskel

bė straipsnių konkursą tema KRISTIJONAS DONELAITIS- 
200 METŲ.

Jury komisiją suiarė: D. BINDGKIENĖ, S.KAUNELIE- 
NĖ ir A. BAGDONAS.

Remiantis Jury Komisijos balsais,atidarius slaptuo
sius vokelius, premijos paskirstytos taip:

1-0JI - $150, - už straipsnį KRISTIJONO DONELAI
ČIO SUKAKTIES REIKŠMĖ -Viktorui KAROSUI,Cicero, 
IL, JAV.

H- OJI - $ 1OO,- už straipsnį "DONELAIČIO ĮRA - 
ŠAI TOLMINKIEMIO METRIKŲ. KNYGOSE" - Algirdui 
BUDRECKIUI, New York, JAV.

III- OJI - $50,- už straipsnį KRISTIJONAS DONE
LAITIS NEMIRŠTANTIS KOVOTOJAS - Stepui JAKUBIC - 
KUI, Kanadoje.

ELTA PRANEŠA:

SPECIALI ELTOS LAIDA V. SKUODŽIO REIKALU
Pasklidus žiniai apie Skuodžio bado streiką ir vi

siems lietuviams dėl to labai susirūpinus, VLIKas bir
želio 25 d. painformavo apie tai JAV Kongrese veikiančią 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Komisiją. Birže - 
lio 30 d. Komisija pranešė VLIKui, kad aoie Skuodžio pa
dėtį buvo painformuota JAV delegacija Madrido Konferen
cijoje.

Rugpjūčio 5 d. Atstovų Rūmuose, Washingtone, Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo Komisija, priminin- 
kaujant komisijos narei Millicent Fenwick, padarė spe - 
cialų apklausinėjimą dėl V. Skuodžio ir kitų Sovietų nu
teistų asmenų. Asmeniškai liudijo V. Šakalys, ir pareiš-

"entuziastus, kurie gelbėdami alkoholyje skandinamą 
Lietuvą, ryžosi leisti taip reikalingą leidinį". Pogrin - 
džio spauda tvirtina, kas Sovietų valdžia metodiškai truk
do blaivybės veiklą Lietuvoje ir stengiasi užkirsti kelią 
blaivininkų sąjūdžio suorganizavimui.

Kronikos žiniomis, 1980 m. lietuviai pasiuntė LTSR 
KP CK sekretoriui daug pareiškimų , kuriuose prašoma 
gelbėti tautą nuo alkoholizmo: bent 5G nuošimčių padidinti 
bealkoholinių gėrimų asortimentą, apriboti alkoholinių 
gėrimų pardavimo laiką ir kiekį, griežtai kovoti su deg
tinės perpardavimu, leisti įkurti Blaivybės Draugiją.

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Paskutiniu laiku lietuvių spaudoje yra rašoma, Lietu

vos laisvinimo reikahj vykdymą perduoti privačiai apmo
kamai bendrovei.

VLIKo Valdyba savo posėdyje priėmė sekantį nutari - 
mą:

1. Rūpestis Lietuvos ir lietuvių tautos laisvės reikalais 
yra visų lietuvių atsakomybė ir pareiga, kurios jie 
niekam negali perleisti.

2. Kai kurių siūlymas šią atsakomybę atiduoti Į samdo
mų nelietuvių rankas yra nepriimtinas.

3. Lietuvių laisvės reikalų ir Lietuvos atstatymo byla 
yra ir toliau turi būti vykdoma bei atstovaujama visame 
pasaulyje lietuviškų veiksnių.

•
PABALTIEČIŲ TARYBA AUSTRALIJOJE

Australijoje veikia Pabaltiečių Taryba, kurios valdyba 
sudaroma Iš Bendruomenių Krašto Valdybos narių. Kaip 
PLB pirm. Vytautui Kamantui pranešė Australijos LB var
du A. Butkutė, šios kadencijos metu Pabaltiečių Tarybos 
valdyba taip pasiskirstė pareigomis: pirmininkas - Albi
nas POCIUS /lietuvis /, vicepirm. - V. ROLAVS / latvis / 
vicepirm.-Maila TAIMRE /estė/, iždininkas - A.PRODS 
/latvis/, sekretorė - Aldona BUTKUTĖ. Posėdžiuose da
lyvauja ir šių tautybių apylinkių valdybų pirmininkai arba ' 
jų įgaliotiniai.

1
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b ž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai ! ' 
°ur 1 a bberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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i .-S. Bendradarbiięar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik is anksto susitarus, Už skelbimu turini* redakcija 
arba leidykla neatsako.

NEVER ON SUNDAY”
Pirmuoju šio rašinio sakiniu tenka atsiprašinėti tų skai

tytojų, kurie gali rasti tą pusiau pikantišką antraštę užgau - 
lia Lr stokojančia gero skonio. Bet, tikėkite, po kokių še- 
šetos minučių gilių apmąstymų ir persvarstymų, taip ir te
ko likti (vaizdumo ir gilumo įspūdžiui) kaip tik prie to pa
ties iššūkio.

Gi progą tam davė anądien skaitytas vienos demonstra
cijos aprašymas. Padejuojant, kad, nežiūrint didžių pa
stangų, didelio darbo, viešoji aplinkos mediją taip ir nepa
stebėjo, šiaip jau gerai organizuoto ir neblogai p?;avesto 
įvykio, pakankamai žinomoje didmiesčio vietoje. Joje, pa
prastai, pastebimi ir mažesnės reikšmės įvykiai, radijui, 
spaudai, TV atsiunčiant savo reperterius, paruošiant paken
čiamus reportažus paskiausioms žinių laidoms. Viso to ga
lima laukti pirmosiomis penkiomis savaitės dienomis. Tie
sa, ir šeštadinį ir sekmadienį neužsidaro radijo ir TV sto - 
tys ar dienraščio žinių surinkimo tarnybos. Vis dėlto, sa
vaitgaliais žymiai sumažinamas personalas, telieka tik ma
žos grupės, tepasiruošusios tik tikrai neeilinės reikšmės 
įvykiams perduoti. Itin gaila, kad mūsieji reikalai, inten
cijos ir demons racijos dar vis nepriklauso tai "neeilinės 
reikšmės įvykio" kategorijai. Tokiu būdu ir liekame nepa
stebėtais ir neįvertintais.

Vadinasi, mūsiškė strategija "užimti" d.dmiesčių cent
rus šeštadieniais ar sekmadieniais, yra pasmerkta totališ- 
kam nepasisekimui. Juk ir vietine aplinka, žmonės, kurie 
yra taip gausūs miestų centruose (ypač vidudieny) regulia
riais darbadieniais, kurie mums reikalingi jei ne dalyviais, 
tai bent stebėtojais, ir tie, savaitgaliais visiškai nesi - 
rodo, bet džiaugiasi užmiestiniu poilsiu.

Todėl, visiškai be reikalo stebimės ir pergyvename, kad 
tiek mažai tebuvo mačiusių mūsų vienokius ar kitokius, gal 
net visai efektyviai suorganizuotus mitingus. Gi ir tie ne
gausūs piliečiai, dar iikę gyventi aplink didmiesčių cent - 
rus, yra tokio kalibro asmenybės, kurie mažiausiai domis-i 
ramiomis ir kultūringomis demonstracijomis, be tvarkos 
pareigūnų sirenų ar gaisrininkų švirkštų vandens srautų.

Tačiau, visai kita padėtis vyksta šiokiadieniais, kuomet 
įvairių žinių tarnybų žmonės kartais tiesiog nuobodžiauja 
savo įstaigose, laukdami progos ką nors "atrasti", paro- 
dyti, aprašyti, gal net ir "išpūsti". Gi jei, jų nuomone , 
ka.s vertingesnio, perduoti netik vietinei auditorijai, bet ir 
jungtiniam visame krašte matoman tinklui.

Išdrįskime, pagaliau, būti atvirais patys sau — neruoš- 
kime, nes tikrai visapusiškai neapsimoka, jokit) didesnių 
demonstracijų didmiesčių centruose nei šeštadieniais, nei 
sekmadieniais. Gaila veltui nuleistų didžių pastangų, nema
žo darbo. Tiesa, nebus lengva sukviesti šimtus ar kelis 
tūkstančius mūši) pačių eilinę darbo dieną, kada reikės iš
eiti iš fabriko ar įstaigos, gal net nustoti tos dienos paja
mų, bet norint ką nors plačiau pasiekti, vargu ar rasis ku
ris kitas kelias. Pamokos gautos tolimesnėje ir artimes - 
nėję praeity yra tikrai pamokančios, ryškios ir daug ką 
sakančios. Paprastai, stengiamasi klaidų nekartoti, ta
čiau mūsuose, mes kažkodėl ir vėl grįžtame prie žinomų 
— kodėl ir kaip nepasisekimų kartojimų Ar Lai vyksta tik 
savojo ego patenkinimui, visai neatsižvelgiant į bendrųjų 
reikali) naudą?

AL. Gi M A NT A S

Šio straipsnio autorius skelbia labai aktualią ir svar
bią mintį. Prieš Kanados Lietuvių Dienų pradžią dar tu - 
rime laiko skubiai persvarstyti jo pasiūlymą. Tik klausi
mas ar kanadiečiai bus "rangesni" už kitų vietovių orga - 
nizatorius. Nerangumas yra viena iš mūsų keistųjų savy
bių, kurio priežastis reikėtų nagrinėti psichologams.. .R.

MITTERAND’AS APIE KITUS 
IR SAVE

/ pabaiga /

Mūsų tą keistą grupę sudarė dar kiti du prancūzai, 
keturi ar penki britų karininkai ir vokietis, dar uniformą 
vilkįs kareivis. Mūsų geraširdis šeimininkas buvo ge
nerolas Montgomerts, grįžtąs iš EI Alameino. Kraštuti
nis mandagumas buvo tas, kad niekas manęs neprašė pa
rodyti asmens dokumentus ar rašytą įgaliojimą. Tai bu
vo laimingas atvejis, nes aš nei tokių, nei kitokių netu - 
rėjau.

Skridimas vyko be jokių incidentų, tik tiek, kad ties 
2 psl.

Airių jūra buvo audra. Porą kartų buvo duota arbatos. 
Kai jau buvo matyti krantas, Montgomerls pareiškė, kad 
jis turįs kai ką pasakyti: kadangi jis nežinojo, kas aš 
toks esu, tai jis atsiprašąs, kad negalįs leisti man iš
lipti Londone. Saugumo įstaigos ten nepažįętančios hu
moro. Tai jis pasiūlė išlaipinti mane Glasgove.

Jis taip ir padarė. Likau vienas aerodromo gale, iš 
kur lėktuvas su mano bendrakeleiviais pakilo skristi į 
Londoną. Iš draugiškumo ilgai mojavau. Žiūrėdamas į 
tai iš metų tolumos, norėčiau ir vėl mojuoti.

BREŽNEVAS
1975 m. balandžio 26 d. Maskvoje Leonidas Brežne

vas abiem rankom suėmė mano pečius, paskui už paran
kės nuvedė į savo įstaigoje man paskirtą vietą ir pats su 
Borisu PonomareVu atsisėdo priešais mane prie ilgo 
stalo su vertėju kairėje.

Protarpiais pasigirsdavo nosinis, metalinis balsas 
iš netoli Brežnevo stovinčios ryšių mašinos. Jis humo- 
ristiškai nusiteikęs atsakinėja, bet po trečio karto pra
taria: "Ką jie darytų be manęs?" Ponomarevas neryškiai 
nusišypso.

Brežnevas žemu balsu tuojau nukrypsta į aistringą 
monologą apie taiką, savo taikos meilę, savo troškimą 
taikos ; "Dvidešimt milijonų žuvusių, štai kiek kainavo 
mums paskutinysis karas. Tačiau jeigu ir suskaičiuoji 
žuvusius, tai nesuskaičiuoji skausmo, vargo, sugriautų 
namų, apleistų laukų, neatliktų darbų, niekais nuleistos 
energijos... Klaidina jus Vakaruose tie, kurie sako, kad 
detante yra vien mūsų diplomatijos triukas, taktinis ėji
mas. Mes kariausime tik tada, jei būsime priversti".

Jis sustoja ir klausia: "Ar tiki manim?" Jo įsitiki
nimai svarūs ir veikia. Bet ar tokios dramatiškos kal
bos užtenka pasaulio reikalams tvarkyti? Aš delsiu, ne
duodamas atsakymo. "Prašau leisti man pagalvoti. La - 
bai norėčiau tikėti tamstai."

Staiga jis atsikelia ir eina į mane, atsisegiodamas 
švarką ir, dviem pirštais imituodamas žirkles, šaukia : 
"Tamsta netiki man? Išeina taip, lyg kirptum mano pet
nešas". Jis žiūri man tiesiai į alūs : "Tamsta esi ginklo 
draugas. Žinau ką tamsta darei. Žinau apie jūsų karą. 
Žmonės, kurie išgyveno jį, privalo suprasti vienas kitą".

Esu pažinojęs dvi rūšis rusų, ar, tikriau sakant, so
vietinių rusų. Vieni* yra nepalenkiami , lediniai partijos 
riteriai, kuriuos tiesius j net gulinčius palaiko šarvai. Ki
ti yra gyvi, spontaniški, kurie iš juoko metasi į pyktį, iš 
pykčio į juoką, be pertraukos stalą patrankę, kumščiuoja 
savo pilvą, parodydami neįprastus nuotaikos kaitalioji - 
muši s, kurie , kaip paskiau perpranti, iš tikrųjų ne nu - 
tolsta nuo dialektikos taisyklių.

ChroščioVas priklausė tamantrajamtipui. Brežnevas; 
nors mažiau ekscentriškas ir mažiau provokatoriškas už 
tą savo pirmtaką, yra tos pat rūšies.

Aš paklausiau jį: "Kam gi visi tie kariški daliniai ir 
ginklai telkiami Europos žemėje? Mūsų specialistai nie
kada nėra turėję progos priskaičiuoti tiek daug ir tokios 
stiprios jėgos. NATO pajėgi®'padėt i s nepateisina tokio 
perdėto apsiginklavimo.Tai susilpnina tamstos teigimus".

Jis nukrypsta nuo to klausimo ir pradeda kaltinti, 
kaip jis vadina, vokišką grėsmę. Kai dėl Jungtinių Val
stybių, tai matyti, kad jis pasigendi Nix on*o- Brežnevas 
nori žinoti, su kuo šnekėti.

Jis keičia temą ir su tam tikru lyriškumu kalba apie 
ateitį su pakankamais investavimais, įrengimais, tech - 
niškais stebuklais, moksliniais laimėjimais, prekyba, 
perkamuoju pajėgumu. Jeigu jis mane būtų vėl paklausęs 
"Ar tamsta tiki man?", greičiausiai dabar būčiau atsakęs 
"Tain", - toks nujautimas.

ČEKERIUOSE
1975 m. rugsėjo 6 d., šeštadienis. Čekeriuose žiūri

nėjau portretus konferencijų kambaryje, kur kartais bū
na ministerių kabineto posėdžiai, - dairaus į Nelsonai, Pi- 
ttlą, Wellingtorią ir kitus, pieštus visu ūgiu atitinkamo lai
kotarpio anglų meistrų, kai išgirdau šalia savęs Wilsoną 
sakant: "Jei tie paveikslai kelia tamstai nerimą, tai aš 
galiu juos pašalinti".

Pasakiau, kad galvoju, jog jis juokauja. Bet Wilso- 
rfas tęsė: "Ar žinote, kad kartą, norėdami išvengti diplo
matinio nesusipratimo, tuos paveikslus buvome ištrėmę 
į Londono muziejus?"

Jis pasakojo man, jog George Pompidou pasijuto, kad 
pažeidžiamas prancūzo jautrumas, dar labiau - kad yra į- 
žeidimas mūsų vėliavos versti sėdėti mūsų nukariautojų 
akyse. Anuometinis pirmininkas Edvardas Heath reaga
vo, pakeisdamas tuos kontroversinius paveikslus natiur
mortais. Po kiek lako, , kai E. Heath’as iškrito iš vai - 
džios, darbiečių vyriausybė Nelson^ ir garsiuosius • jo 
kompanijonus grąžino į tas pačias sienas.

BAŽNYČIA
Leisdamas šaknis racionalizmas ir kylantis marksiz

mas pabrėžtinai pasisakydavo, kad jie proletariato vardu 
atmeta bažnyčią ir jos mokymą. Socializmas, gimęs be 
Bažnyčios, pradėjo keisti nusistatymą dėl to. Pirmasis 
pasaulinis karas pagreitino tą keitimąsi. Broliškumas 
fronte, mirtys visur ir tautai iškilęs pavojus išmokė mus 
pažinti kituose tas vertybes, kurias mes giname, nors 
pasaulietiški ir religiniai aiškinimai būtų skirtingi ar net 
prieštarautų vieni kitiems.

Aš girdėdavau savo tėvus, praktikuojančius katalikus, 
su liūdesiu pakalbant, kad Bažnyčia perdaug nuošaliai 
laikosi nuo nusižeminusiųjų, bet jie mylėjo ją. Biblija 
vaikystėje buvo mano penas. Religinė uždara St. Paul d’ 
Angoulene mokykla, kurioje praleidau aštuonerius metus, 
išmokė mane dvasinių disciplinų. Aš niekada nepraradau 
meilės joms.

Niekas man neišplovė smegenų. Išėjau iš jos pakan
kamai laisvas naudotis savų laisvėmis. Išėjęs tokį 
apmokymą, vistiek, kiek per tą laiką būčiau nutolęs nuo 
jo, kaipgi aš galėčiau nesuprasti, kad socialistas turi tei
sę tikėti Dievą? Vertė K. B.

Vytautas Didysis—Karalius ,

VYTAUTAS DIDYSIS Adomas Varnas

Tautinės šventės dienos 
yra skiriamos tautos žymie
siems įvykiams ar nusipel- 
nusiems žmonėms paminėti.

RUGSĖJO 8-oji lietuvių 
tautai svarbi tuo, kad DI
DŽIAJAM LIETUVOS KU
NIGAIKŠČIUI buvo parengta 
karališkoji karūna ir tą 
dieną numatytos karūna - 
vi mos i iškilmės.

Visą 143C m. vasarą Vy - 
tautas Didysis ruošėsi šiai 
šventei, imperatoriui ZIG - 
MANTUI Romoje jį ginant ir 
palaikant prieš nepatenkin
tus lenkas. Iškeldamas Vy - 
tau'-o Didžiojo nuopelnus 
krikščionybei, išsiuntė ir 
teisininkų delegaciją, kuriai 
vadovavo Vienos universite - 
to,dr.’Baptista Cigala. Ji tu
rėjo išsklaidyti abejones , 
besiderant su popiežiumi , 
kad ceremoniale karaliaus 
vainikavimuisi popiežiaus 
sutikimas nėra reikalingas .

Vainikavimas, kaip Zig
mantas tų metų liepos mėn „ 
buvo rašęs, esąs civilinis 
aktas, kur vyskupo patepi
mas, kaip bažnytinė ceremo
nija, nesąs būtinas. Visa ei- 
lė karalių buvo taip vainikuo
ti.

Kada jau tarp Lenkijos ir 
Lietuvos sklido karo gandas, 
lenkai, nebegalėdami Vytau
to sulaikyti nuo vainikavimo 
Vilniuje,prie atatinkamų ke
lių išstatė kariuomenės bū
rius, saugančius pravažiavi
mą. Vienas jų, vadovauja
mas J. Čarnkowskio, sugavo 
Cigalos delegaciją, atėmė 
diplomus ir vainikavimo 
reikšmę aiškinančius laiš
kus, delegatus apmušė ir pa
leido Ordino žemėse.

Tuo metu Vilniuje jau buvo

susirinkę kviestieji svečiai 
iškilmėms. Lenkai dar la - 
biau sustiprino sargybas,kad 
nepravažiuotų delegacija su 
vainikais / Vytautui ir jo 
žmonai/. Išgirdę apie pasie
nio trukdymus, pasiuntiniai 
grįžo Vokietijon. Vainikavi
mo data buvo nukelta į rug - 
sėjo 29 d., bet vainikų vis 
dar nebuvo. Svečiai pradėjo 
skirstytis.

Vytautas rašė skundą Zig
mantui; tuo tarpu Jogailai 
ėmus aiškėti, kad po Vytauto 
mirties L'etuva teks vienarii 
iš jo sūnų, buvo linkęs vai
nikavimui nebesipriešinti . 
Visai kitaip tačiau galvojo 
lenkai.

Jogaila atvyko į Vilnių, ly
dimas Glešnickio ir kartu 
su Vytautu jojo į' Trakūs!, 
spalio 17 d. Pakelyje Vytau - 
tas nukrito nuo arklio, nuvy - 
ko į Trakus savo žmonos 
karietoje ir daugiau nebe - 
pasveiko.

Lenkų istorikas J.Puzyna 
nuošalus nuo oficialiosios 
lenkų nacionalinės istorio
grafijos krypties, 1914 m. 
savo disertacijoje apie Švit
rigailą bandė įrodyti, jog ka
ralius Vytautas miręs nena
tūralia mirtimi, t. y. lenkų 
nunuodytas. Tačiau trūksta 
duomenų ir šaltinių,kad būtų 
galima būtų šį spėliojimą iš
vystyti į dėmesio vertą tėzę.

Z.I. 
/iš "Lietuvių Enciklopedijos/.

Vytauto kultūriniai, socia
liniai nuopelnai per 40 jo 
valdymo metų yra nepapras
tai dideli. Jo iškovota sau 
karūna yra įvykęs faktas ir 
todėl mes turime pilną teisę 
Vytautą Didįjį vadinti kara - 
liumi.

NIDOS KALENDORIUJE:
V7 Nors didžiojo kunigaikščio ir valstybinių įstaigų kan
celiarijose ir ypač jų išleidžiamuose dokumentuose vy

ravo rusų, o greta jos plačiai buvo vartojama lotynų kal
ba, lietuvių kalba taip pat vartojama, ir ji nebuvo tiktai
namų arba privatinio gyvenimo kalba.

Pačioje pradžioje valstybės vidaus gyvenime galė
jo daug kur apsieiti be jokių raštų. Lietuvių kalba var - 
tojama viešajame valstybės gyvenime, bet tiktai gyvu žo
džiu, o ne raštu /žinome, kad VYTAUTAS su JOGAILA 
kalbėjosi lietuviškai/.

/iš B.Dundulis "Lietuvos Užsienio Politika 16 a."/.
V* 1387 m. vasario 20 d. privilegijoje bajorams sakoma, 
kad jiems suteikiamos Lietuvos kilmingųjų teisės; joje ba
joru laikomas karys. Kiekvienam kariui /bajorui/ pagal 
seną paprotį,paliekama karo žygio pareiga , "kuri vykdo-, 
ma savo nuostoliais ir išlaidorriis". Kitokių pareigų jiems 
neuždedama . Tik kada "visa Lietuva" bus šaukiama pilių 
statyti/ jie turės vykti į tuos darbus drauge su kitais vy - 
rais, ne bajorais. Prastuomenė turės dalyvauti priešo 
persekiojime, "kuris liaudies kalba vadinamas vyčiu /po- 
gonia/". Vyti priešą privalėjo "bet kurio luomo vyras, ga
lįs nešioti ginklą". Kaip ir kuo bajoras turėjo būti gink - 
luotas, rašte nepasakyta, matyt, tai buvo savaime supran-, 
tarnas dalykas.

*--/ Iš "Lietuvos Valstiečių Istorija", J. Jurginis/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Kaip Padėti Vaikams 
Mokykloje ?

XX - asis amžius.prasidėjo gana gaivalingai. Jis tar
si užgimė sprogimu. Jau nuo pirmųjų metų prasidėjo vir
tinės visokiausių pasaulinii] įvykių: būrų karas Britų im
perijoje, didžiuliai sąjūdžiai didžiojoje Rusų imperijoje , 
kurie netrukus išsivystė į pilno masto revoliucijas.

Šie ir vėlesni įvykiai turėjo lemiamos įtakos mūsų 
vargstančiai tautai, apie ką čia bandysime bent paviršu
tiniškai pažvelgti.

Virš 1OO metų sunkų caro jungą vilkusi lietuvių tauta 
pagaliau susilaukė pragiedrulių. Iš po tamsios, it karsto 
dangtis,padangės suspindo pirmieji vilties ir laisvės 
spindulėliai. Po dviejų nepavykusių sukilimų- sekė tam - 
siaustos dienos - 40 metų visiškas spaudos už 
draudimas lotyniškomis raidėmis, nekalbant jau apie 
anksčiau uždarytą ir išdraskytą Vilniaus universitetą. Ir
stai dar vienas, netikėtas įvykis, staiga virtęs palaima 
visoms rusų prislėgtoms tautoms - tai 1904 metų vasario 
9 d. prasidėjęs rusų- japonų karas.'

Šis karas prasidėjo ir užsibaigė labai staigiai ir 
greitai, visišku rusų pralaimėjimu. Iki šiol virš saiko 
savo galybe pasigėrę caro generolai bėi admirolai, staiga 
pajuto karčią pralaimėjimo tiesą. Pirmiausia, japonai 
staigiais ir taikliais smūgiais sunaikino Rusų Rytų Karo 
laivyną Port Arturo uoste. O aplink pusę pasaulio atsku
bėjusį rusų Baltijos karo laivyną ištinka dar baisesnis li
kimas. Atėjo eilė ir Rusų Armijai. Prie Mukdeno-Mand- 
žūrijos japonų kariuomenė sudavė rusų armijoms tokį 
triuškinantį smūgį, kad visa rusų carisiinė sistema tapo 
bejėgiškai apstulbinta. Išdidžios rusų karo vadų galvos, 
nusviro. Caras pasijuto staiga labai netvirtai besėdįs sa
vo soste, o.

Šio nelaukto rusų kariuomenės pralaimėjimo pase - 
koje nauji laisvės vėjai ėmė švilpti po visos imperijos 
kraštus. Didžiuliai sujudimai prasidėjo ir pačioje Rusi - 
joje, netrukus užsiliepsnoję į pilną revoliuciją.

Sekė pirmosios laisvės pavasario kregždės rusų 
pavergtoms tautoms - jų tarpe ir mūsų Lietuvai.Štai,tais 
pačiais 1904 metais gegužės 7 d.caras savo dekretu at
šaukia spaudos draudimą Lietuvai, kuris lyg sunkus ak - 
muo, 40 metų slėgęs tautos krūtinę, nusirito. Visas kraš
tas pirmą kartą laisviau atsikvėpė.. „

Per tėvynės miestus ir sodžius suvilnijo nauji kultu - 
rinės veiklos barai. Iki šiol slaptai dirbusi tautos švie - 
suomenė išėjo aikštėn. Jų priekyje stovėjo vyrai: dr. J. 
BASANAVIČIUS, dr. J.ŠLIUPAS, M. K. ČIURLIONIS, J . 
VILEIŠIS, V.KAPSUKAS, M.ŠLE ŽEVIČIUS, J.MAIRO - 
NIS, J.TUMAS-VAIŽGANTAS, dr.JAKŠTAS-DAMURAUS
KAS ir daugelis kitų.

Visa tauta jautėsi laimėjusi didžiulį 40 metų trukusį 
kultūrinį karą. Visuose Lietuvos kampeliuose užvirė nau
jas entuziazmas, naujas pasitikėjimas savimi. Kaip gry
bai po lietaus pasirodė nauja periodika, pradėta masiškai 
spausdinti įvairios knygos jau savoje Lietuvos padangėje.

■ 1904 m.gruodžio 23 d. Vilniuje pradėtas leisti laik
raštis "Vilniaus Žinios", 1906 m.-"Naujoji Gadynė", o 
1907 m. - "Skardas" ir "Žarija", leidžiami Lietuvos so
cial-demokratų partijų. Katalikiškosios minties veikėjai 
1907 m. Vilniuje ėmė leisti "Viltį", o Seinuose- "Šaltinį" 
ir "Šaltinėlį".

1905 metai prasidėjo kruvinuoju sekmadieniu Petra
pilyje. Šie įvykiai dar labiau pakurstė ir taip jau politi 
niai kunkuliuojantį katilą Rusi] imperijos pakraščiuose. 
Iš Pabaltijo kraštų -Lietuva bene buvo veikliausia.Lietu
viai su pagieža širdyje veržėsi pirmyn, kad pasivytų po 
40 metų visokiariopo merdėjimo - kitas, daugiau laisvės 
turėjusias tautas. Mūsų kaimynai lenkai žymiai mažiau 
nukentėjo 1830 ir 1863 metų sukilimų pasėkoje. Jų mokyk
los, spauda ir universitetai veikė beveik be pertraukų. 
Lenkizmo įtaka netgi kovojo su rusiškąja dėl Lietuvos pa
likimo, kai visi mūsų kaimynai jau laikė Lietuvą kultu - 
riniai kone mirusia. „. O vis dėl to, kad ir gyva laidoja - 
ma lietuvybė - nenumirė. Ji išliko gyva po šiaudinėmis 
lietuvių valstiečių pastogėmis. Ją išnešiojo lietuviškojo 
kaimo užguiti mužikėliai - vyrai ir moterys - savo krūti
nėse po prastu marškoniu apdaru, po rudine sermėga.

Dabargi, vos tik atgavus pirmąsias spaudos ir lietu
viško žodžio laisves- karštligiškai subruzdo veikti rašy
tojai, leidėjai, politinės organizacijos. Socialdemokrati
nės partijos jau buvo gerokai anksčiau pogrindyje organi
zuotos. Krikščionių- demokratų partijos - dar tebuvo 
embrioninėje formoje. Politiniai įvykiai skubėjo pirmyn 
nepaprastu tempu visoje rusų imperijoje,© caro vyriau
sybė, nuolat spaudžiama pačios Rusijos proletariato, da
rė vis didesnes nuolaidas. Lietuvių politiniai veikėjai 
skubėjo išnaudoti naujai atsiradusias galimybes. Po mies
tus ir kaimus vyko įvairūs politiniai mitingai, informuo
jantys gyventojus apie vėliausias naujienas, apie naują 
rytojų Lietuvai.

1905 m. ruduo atšlamėjo, nešdamas dar didesnius į - 
vykius. Caras, vis labiau spaudžiamas galingų revoliu - 
cinių jėgų , rugpiūčio 19 d. aktu paskelbė rinkimus į vals
tybės parlamentą- Dūmą. Lietuviai į tai reagavo teigia - 
mai,tačiau Rusijos kraštutiniai kairieji tuo nebuvo paten
kinti. Jų spaudimas augo ir didėjo. Ir taip spalio mėn.7 d 
prasidėjo visuotinas Rusijos geležinkeliečių streikas.Prie 
jų prisidėjo fabrikų darbininkai, įstaigų tarnautojai ir 
moksleiviai. Sustreikavo Vilniaus ir Kauno lietuviai dar
bininkai.

Spalio mėn. 17 d. caras savo manifestu įsteigė mi - 
nisterių tarybą, suteikė sąžinės ir asmens laisves. Buvo 
leista susirinkimų bei sąjungų laisvė. Patvirtinta buvo 
jau anksčiau paskelbti rinkimai į valstybės Dūmą. Buvo 
pažadėta,kad joks įstatymas negalios be Dūmos- parla
mento patvirtinimo.
1981. IX. 9

Į šį manifestą lietuviai reagavo greitai ir atatinka - 
mai. Jau spalio 22 d. Vilniaus lietuviai veikėjai pasiuntė 
ministeriui pirmininkui Wittei memorandumą,prašydami 
Lietuvai autonomijos su seimų Vilniuje. Taipgi priski - 
riant Suvalkų guberniją prie etnografinės Lietuvos.

Šiuo memorandumu vilniečiai veikėjai paskleidė po
visą Lietuvą ir Rusiją politinės autonomijos idėją, 
vainikavosi p i r mu o j u demokratiniu visos 
tu vos atstovų suvažiavimu, pavadintu
SIS LIETUVOS SEIMAS.

Šio suvažiavimo mintis Iškilo per spalio 19 d. "Vii - 
niaus Žinių" redakcijos patalpose įvykusį įvairių lietuviš-

Perdaug padedant vaikams 
ruošti namuose pamokas , 
galima kartais padaryti dau
giau žalos, negu naudos.

Montrealio specialistai, 
kurie dirba su vaikais sako,

kuri kad apie 1C% visų mokyklų 
Lie- vaikų turi mokymosi prob- 
DIDY- lemų nors yra ir pakanka-

mai gabūs. Jiems reikia pro
fesionalios pagalbos.

Vienas ženklų, kad reikia

nuojauta ir pasitarkite su 
specialistu.

Paprašykite mokyklos di
rektoriaus, kad jūsų vaikas 
būtų ištiriamas mokyklos 
psichologo. Jeigu reikėtų 
laukti eilės ilgiau kaip porą 
mėnesių, susitarkite su pri
vačiu psichologu. Jaunuoliai
-"teen-agers"- Monrealyje 
gali eiti į Jaunimo Skyrių 
Montreal Childrens Hospi-

kų politinių srovių susirinkimą. Jame buvo išrinktas 15 
žmonių organizacinis komitetas. Šis Komitetas spalio 22 
d."Vilniaus Žiniose" patalpino atsišaukimą,pasirašytą 
dr. J. BASANAVIČIAUS ir J.KRIAUČIŪNO, raginantį tau
tiečius pasinaudoti naujai įgytomis žodžio bėi susirinki - 
mų laisvėmis. Tačiau kitas Komiteto narys - P.VIŠINS^, 
KIS šią idėją žymiai prapl&ė jau antruoju atsišauki rifu "Į 
Lietuvių Tautą", patalpintu "Vilniaus Žinių" 254 numery
je. / bus daugiau/

Įjįg BALTO-AISCIŲ CIVILIZACIJOS ||| 
LIKUČIAI

/tęsinys/
Deja, sako dr.K. A. MATULAITIS,prof. M. Palottino 

mums nepaduoda etruskų įrašo teksto ir negalime iš kar
to pasakyti, kiek jo samprotavimai atitinka originalą. Vie
na aišku, kad tekstas, nesuprantančiam rusėnų / ir pru - 
sėnų bei lietuvių/ kalbos^nėra lengvai išskaitomas. Net 
jo patiektas V e 1 i a n a s originale yra Velikunas.

Po abejais įrašais aukso lapuose pasirašo tas pats 
asmuo: TULUSKVA valdovas. Kadangi šventovė 
dedikuota irgi Egerijai, Romos karaliaus Numos žmo
nai ir patarėjai / 716- 673 m.pr.Kr./, tai tas T u 1 u s - 
kva bene bus trečiasis Romos karalius / o kas buvo 
trečiuoju valdovu Vilniuje?/, žinomas vardu kaipTULLUS 
HOSTILIUS/ VII a.pr.Kr./.

Tuo būdu pats įrašas į aukso plokštes buvo darytas 
VII a.pr.Kr., o ne vėliau, kaip sako dr. Matulaitis.Šven
tovių pastatai galėjo keistis, perstatomi ar pataisomi, o 
aukso lapų įrašai galėjo taip pat būti perkeliami į nau - 
jesnius pastatus. Tokiu būdu, jei prof .Pallottino tei
gimas, jog šventovės buvo statytos V a. pasirodytų tei - 
singas, galima būtų lengvai išaiškinti pastatų ir ; įrašo 
laikotarpių skirtumus.

Ilgajame tekste yra minimos senovės deivės/valdo - 
vės/, paminėti kai kurių Romos /mūsų protėvių, kurie ją 
pastatė/ šeimynų bei ji] genčių vardai, o likusieji žodžiai 
ataidi lietuviškai išgano VII a.pr.Kr, Be lietu
vių kalbos pagelbos įrašai pasilieka nesuprantami, sako 
dr.K.A. Matulaitis.

II- ROMOS MIESTO ĮKŪRIMAS /753 m.pr.Kr./
Tradicija mums sako,kad po Trojos žlugimo, El

nys /ar Einius, Venus ir Anchilp sūnus/ su savo pa - 
sekėjais, po ilgos kelionės laivu, pasiekia Tiberio upės 
žiotis. Čia jis apsiveda su karaliaus Latinus dukterimi , 
ir jo sūnus įkuria Albains kalnų /B altų kalnų/ pašlai
tėje miestą Ilgoji Aibė /plg. Albos salą, Albos ar
ba Elbės upę’./.

Po jo sekė eilė valdovų, kol pasiekiama " žiauraus " 
A m u 1 i u s /Gemalio/, paskutinio dinastijos valdovo , 
laikai. Sakoma, kad jis atėmė valdžią iš savo "brolio" , 
o savo puseserę privertė prisiekti nekaltybės pažadus ir 
tapti vaidilute/vestales/. Tačiau deivys M a 
ras jos pasigailėjo, ir jai /kaip Birutei/ suteikė du kū
dikius: Romulą ir Rėmą. "Legendos"/kaip ir apie Vii 
niaus įkūrimą/ pabaigą manau daug kas žino, o išvadas - 
tegul kiekvienas sau pasidaro.

Sužinoję apie rusenu kilmę, kalbą ir religiją, da
bar nesistebėkime, kodėl vąnd uoliai po Romos 
imperijos žlugimo, nuskubėjo Afrikon į Kartageną. Si - 
mano DAUKANTO minėta kartaginiečių šventovė Rusnė
je /nu o "rusėno" vardo/, taip neįtikinančiai atrodanti 
prieš šių tekstų radimą, dabar įgauna visai naują ir rim
tą prasmę. Tai mūsų brolių vanduoli ų nuolatinė 
atstovybė pas kuršius, Balto-aisčius, dar PRUTE - 
NIO ir VAIDEVUČIO laikais. J. J. B.

< Z' i-

i.

kreiptis į specialistą yra ta
da, kai pastebite, jog gale 
jūs atliekate beveik visus 
mokinio namų darbus. Ypač 
tenka susirūpinti pastebėjus, 
jog vaikas nelaukia naujų 
mokslo metų ir nenoromis 
grįžta rudenį į mokyklą; kai 
praleidžia labai daug laiko 
atlikti namų darbus pradžios 
mokyklos mokinys /pav.,6 
skyriaus mokinio namų dar
bams atlikti užtenka 1 vai./ 
kai mokinys atsisako na - 
muose papasakoti apie mo - 
kyklą arba gauna blogus pa
žymius.

Mokymosi problemos daž
niausiai iškyla dėl girdėjimo 
arba matymo problemų.Ta
čiau vaiko akys ir ausys yra 
normalios.Manoma, kad sun
kumai atsiranda dėl neuro
loginių problemų,kas suda
ro vaikui sunkumų interpre
tuoti ką jis mato arba girdi.

Regimoji atmintis tokiu 
atveju yra neaiški arba visai 
neužsiliekanti. Tokiam vai
kui gali būti sunku su rašy
tine medžiaga, kaip kad skai
tymas arba matematika.

Girdėjimo neurologinės 
problemos pasireiškia tuo, 
kad vaikui sunku atsiminti 
ką jis girdėjo, arba suvokti 
pasakytų minčių nuoseklumą.

Tokiais atvejais žodinė 
pamoka arba klasės diską - 
sijos bus jam sunkiai "su - 
virškinamos", i

Vos tik pastebėjus tokius
sunkumus, tėvai tuojau pat 
turi kreiptis į vaiko moky
toją ir reikalauti paaiškini
mo. Pasikalbėjimas su mo
kytoju turėtų tęstis pakanka
mai ilgai, kad tėvai suprastų 
kokios yra jų vaikų mokymo
si problemos.

Dažnai mokytojas pasako, 
kad vaikas išaugs iš tų będų, 
arba, kad tai tik vaiko perdi- 
delė, nesuvaldyta energija jį 
blaško. Tačiau, jeigu jūs 
jaučiate, kad yra kažkas 
rimtesnio, pasitikėkite savo

tai arba McGill Learning 
Centre, kur tikrinami įvai - 
raus amžiaus vaikai.

Jeigu diagnozę nustačius 
paaiškės, kad reikia pagal
binio mokytojo/korepetito - 
riaus, "tutor"/dažnai užtenka 
tik kelių mėnesių pagalbos . 
Jeigu tačiau problemos yra 
rimtesnės, tenka samdyti 
pagelbininką ilgesniam lai
kui, kartais iki 2-jų metų 
laikotarpiui / specialistai 
gaunami Landsowne Tuto
ring Centre/.

Pagelbinis mokytojas ne 
tik psichologiniai atstatys 
vaiko pasitikėjimą savimi 
/kurį jis bus jau praradęs/ , 
bet ir išmokys jį naudoti į- 
vairius būdus pasigelbėti 
sau del regėjimo ar girdėji
mo neurologinių problemų 
sukeltų sunkumų.

Tokie vaikai taip pat turi 
būti padrąsinami prašyti 
mokytojo klasėje pakartoti 
sakinį arba dar kartą jam 
atskirai paaiškinti nesu - 
prastą medžiagą.

Kartais mokytojas sutinka, 
kad toks mokinys naudotų 
kasetę klasėje ir namie ga - 
lėtų dar kartą pasiklausyti , 
kas buvo kalbėta.

Europiečių kilmės tėvai , 
bendrai imant,labai rūpinasi 
savo vaikų mokymusi, tačiau 
nevisada supranta kai kurias 
problemas. Čia duodami 
geri patarimai: prieš kalti
nant mokinį ar mokytojąį'šar
lia disciplinos, reikia pa - 
s i naudoti kartais ir specia - 
listų pagalba.

McGill Universiteto Pa
galbinio Mokymo Centro tel: 
392-6741. Prieš pasirenkant 
spec.mokytoją,pasikalbėki - 
te su'juo,ar yra dirbęs su 
panašios problemos moki - 
niais. Toks būtų tinkamiau- 
sias.

Vaikų Ligoninės specialios 
pagalbos mokytojus rasite 
tel:

/Vertė B.N. /

J. ANDRIAUS SUDARYTA, LIETUVOS ŽEMĖLAPI < 
IR IŠLEISTA, DEVENIU KULTŪROS FONDO. — <

KAI NA $6.PO plus . $5 c. i ( per siuntimo iš
laidoms padengti) — GALIMA ĮSIGYTI ’
SIUNČIANT UŽSAKYMUS ŠIUO ADRESU:

DEYENIU. KULTŪRINIS FONDAS 
P. p. , BOX 107 82
ST. .PETERSBURG. FL 3 373 3

A. ė dthi afci »<lhi

Keistas ir nuožmus po 
aukštu, savotišku šalmu šis 
karys sukryžiuotomis ran
komis laiko savo jietį. Jis 
kilęs VI a.pr. Kr., ir tik—

Jei kada atsirastų Rusnės šventovės aukuro akmuo, kryžuočių išvogtas ir 
pasiųstas Vatikanui, tai jo įrašuose /kaip šiuose, rastuose Afrikoje/ grei
čiausiai išskaitytume tą pat visų pamirštą ka r t a gi n i e č ių palikimą, kraitį /tar
si aukso lapuose’./.

riausiai su tokių karių tru
pėmis romėnams teko su - 
sidurti ties Latium, paskui 
ir likusiose Italijos dalyse . 
Tai rusėnų karys.

3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ® ®
15-ji MOKYTOJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. EIMANTAS
Pasirodo,kad vis dar kruta mūsų mokytojai išeivijoje. 

Jie nuo š. m. rugpjūčio mėn.16 iki 23 d„ Dainavoje/prie 
Detroit’o/ buvo susitelkę į penkibliktąją studijų savaitę ,, 
:akyčiau jau jubiliejinę.Daugumas jų buvo iš Chicagos , 
C leve land’o, net kai kas iš New York’o.bet visai nedaug 
iš Detroit’o. Kanadiečių mokytojų buvo penki, nors iš 
Toronto jų galėjo būti ir daugiau.

JAV-bių Švietimo Tarybos pirmininkas Juozas Plačas 
per studijų atidarymą bene tiksliausiai šį mokytojų susi
telkimą aptarė maždaug taip: "Ne vien poilsiui čia susirin
kome, bet ir darbui. Mokytojas turi ieškoti vis ko nors 
nauja. Pasidalindami patirtimi vieni iš kitų pasimokom, 
aptariant naujausius metodus, sustiprėjant dvasia, kad 
sugrįžę į savo gyvenamąsias apylinkes, galėtume leng
viau spręsti lietuvybės skiepijimo ir išlaikymo ‘ proble
mas .. •'

Tiesa, šia XV-tąją studijų savaitęgal reikėtų laikyti kiek 
kitoniška. Kai kas ją norėtų pavadinti su'sikaupimo, sutar
tino darbo bei tyliąja savaite. Mat šį kartą visai nedaug 
būta jaunimo, kuris paprastai J stovyklinį gyvenimą bando 
įnešti judrumo ar net per viršų besiliejančios jėgos.

Jei jaunimo turėjome mažiau, tai buvo gražus būrys 
pačios jauniausios mūsų kartos: kelios šeimos atsivežė 
savo vaikučius. Jie pažymėtinai gerai kalbėjo lietuviškai. 
Todėl mažiausioms buvo sudarytas vaikų darželis, ku
riam vadovavo darbščioji ir energingoji Rūta JUŠKIENĖ 
iš Chicagos.

Bet visgi didžiulę daugumą šį kartą sudarė mokytojai, 
čhrbą mūsų lietuviškose mokyklose. Malonu buvo sutikti 
mokytojus — veteranus: Juozą MASILTONJ, Juozą PUČĄ 
A. RŪGYTĘ, Bronių KROKI, Joną KAVALIŪNĄ, Antaną 
R1NKŪNĄ ir kitus. Didelė dalis čia paminėtų veteranų 
kasmet šiose studijose dalyvauja jau penkioliktą kartą iš 
eilės !• Iš jų nuotaikos ir veidų matyti, kad jie čia atvyks
ta savanoriškai, su pasitenkinimu.

Kaip ir ankščiau, per visą studijų laiką turėjome kas 7 
dieninių — nesikeičiančių užsiėmimų. Studijų chorą su
darė muzikas Stasys SLIŽYS, tautinių šokių mokė spe- 
cialistės J. MATULAITIENĖ ir H. GABIENĖ. Lietuviu 
kalbos pamokas moderavo Juozas MASILIONIS. Kadangi, 
kaipjau sakyta, šį kartą buvo mažiau jaunimo, kuris ankš
čiau sudarydavo chorą ir tautinių šokių grupes, tai dabar 
į chorą atėjo veik visi, kas tik turi balsą ir myli lietuviš
ką dainą. Tautinius šokius taip pat daug šoko ir noriai 
mokės. Ša-iia dukros ar sūnaus šoko mama ir tėtė; Lie
tuvių kalbos pamokų klausėsi netik jaunieji,kuriems da
bartinėse .sąlygose ypač šių dalykų, reikia, bet kaip moki

niai ir vyresnieji visi diroo su pilnu atsidėjimu bei entu
ziazmu.

Ne užsiėmimų ar pamokų metu, bet per pertraukas be
sidalinant įspūdžiais, prie šias eilutes berašančio kartą 
priėjo jauna ponia (G. J.), trijų vaikų motina, ir be jokių 
įžangų tarė: "Mane stebina studijų kolegų (vyresnio am
žiaus) nuoširdus ir tikras entuziazmas. Jie visur ir vi
sada ir vis su spindinčiais veidais imasi atlikti kiekvieną 
studijų uždavinį ir darbą. Jie savo uolumu, punktualumu, 
patraukia kitus. . . Tiek čia, tiek savo gyvenvietėse, jie 
tyliai, bet našiai dirba. Iš kur pas juos tiek jėgų?. . . Aš 
didžiuojuos jais. . . "

Rimtai, labai rimtai žvelgiant į p.ašnekbrės raustantį 
veidą. . . Stebėjaus nelauktais jos žodžiais... Betjos'akys 
sakyte sakė, kad ji ne komplimentus beria, bet kalba iš 
įsitikinimo be noro prisigerinti ar ką nors paliaupsinti... 
Nieko jai nesakiau, tik paspaudžiau rankas ir pabučiavau 
kairįjį žandelį. . . Man savyje tik buvo džiugiai graudu, 
kad girdėjau ne priekaištus, ne Įdėtą ir neužtarnautą kri
tiką, ne siūlymą visus dabar besireiškiančius lietuviška
me darbe, išmesti ir išvaryti šunims šėko plauti. . . Ne, 
ne’ Jos nuoširdūs žodžiai t.ur būt yra geriausias atpildas 
tiems, kurie nuoširdžiai dirba lietuvišką darbą. . .

Šiuo fakteliu, šia malonia pastabėle, noriu ižbąigti pir
mą reportažą iš mokytojų studijų. Kitą kartą apie paskai
tininkus, jų paskaitas ir kitus, mano manymu įdomes
nius dalykėlius. . . (bus daugiau).

Mokyklai labai sėkmingai 
/Dar šis tas iš Šeštadieninės vadovauja Alė PAŠKEVIČIE 
Mokyklos Cttavvoje mokinių NĖ, o tautiniams šokiams 
laikraštėlio TRUPINĖLIAI . S. BALSE VlČlENĖ.

Lina R a d ž i ū t ė,
1<1 mt.

MANO VOVERĖS
Kiekvieną dieną trys, vis tos pačios voverės ateina K 

pas mane. Kitos dvi - lankosi 2-3 kartus į savaitę.
Aš jas maitinu duona, riešutais,gilėmis ir kartais 

riešutų sviestu. Jos yra nebaigščios. Maistą ima iš 
mano rankos. Ka! jos alkaftos - užlipa man net ant pe
ties. Kai aš einu į vidų, jos seka paskui mane. Jos vi
sos yra juodos spalvos. Nors jos visos atrodo panašios, 
tačiau aš atskiriu jas; kiekviena iš jų turi savąjį vardą . 
Aš jas pavadinau skirtingais vardais.

Mūsų namo aplinkoje yra gana nemažai kačių, kurios 
visada tyko sugauti voverę ir papiauti. Mano pripratin
tos voverės yra labai gudrios ir nei viena iš jų iki šiol 
nebuvo kačių paplauta.

Kiekvieną rytą kai pasirodo voverės ir atbėga pas 
mane, aš jas tuojau pamaitinu. Kai jų iš ryto nepama
tau, padedu joms maisto ir.pašąukiū ,jasu: Jos: visaęįa ir. 
veik visos tuojau pasirodo.. h. ■ -

Mes turime taip pat prisijaukinę ir katę, kuri daž - 
nai ateina pas mus, bet toji katė Voveriti negaudo.

ALOYZO BARONO VARDO NOVELĖS

;KON KURSAS
/

Lietuvių Rašytojų Draugija, norėdama prasmingiau 
paminėti savo mirusį narį, buv. LFD pirmininką, nove - 
listą ir romanistą Aloyzą BARONĄ , skelbia Aloyzo 
BARONO vardo novelės KONKURSĄ.

1. Novelės temą bei meninę idėją autoriai pasirenka 
laisvai / tačiau pageidautina lietuyiškas turinys ir perso
nažai /.

2. Novelės ilgis - ne daugiau 20 mašinėle rašytų 
laiškų popieriaus puslapių.

3. Terminas: 1982 m. KOVO 1 d.
4. Rankraščiai/rašyti mašinėlė su tarpais/ pasi - 

rašomi slapyvardžiu; atskirai pridedamas užlipintas vo
kelis, pažymėtas tuo slapyvardžiu, o jo viduje - auto
riaus pavardė,adresas ir telefonas.

5. Rankraščiai siunčiami LRD valdybai, kuri juos 
perduos jury komisijai. Valdybos adresas: 306 - 22 nd. 
Santa Monica, CA 90402/.

6. LRD valdyba sudaro 3-jų asmenų komisiją, kuri 
.sprendžia balsų dauguma. /Jei komisija nerastų verto 
premijuoti kūrinto, premija atidedama kitiems metams/. 
Komisijos sprendimas galutinis.

7. Geriausia pripažintos novelės autoriui skiriama 
500 dol. premija, kurios mecenatai yra Nijolė Baronie
nė ir LRD.

8. Jury komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau.
9. Dėl premijuotos novelės spausdinimo LRD valdy

ba susitaria su autorium.
LIETUVIU RAŠYTOJŲ,
DRAUGIJOS VALDYBA

' Daiva J u r k u t ė, 
ŽIEMOS LINKSMYBĖS 8 mt.

Šiandieną krenta snaigės. Aš norėčiau eiti slidinėti . 
Tėvelis man leidžia. Vienai slidinėti nesmagu. Nueinu 
pas draugę ir kviečiu ją eiti slidinėti su manim. Ji su - 
tinka. Bėgu namo ir pasiimu slides. Abi išeinam slidi
nėti. Mums abiem labai smagu. Ore nešalta. Aš norė
čiau, kad visada. būtų taip. Mano draugė paslysta ir su
gauna "kiškį". Aš pate-aki nta, kad ne man taip atsitiko. 
Abi šiek tiek pavargom. Atrodo, jau laikas namo. Norisi 
valgyti. Susitariu su drauge ir rytojaus dieną slidinėti . 
Tai ir yra žiemos linksmybė,

J u o z a s Š i 1 ė n a s

VEIDU I ŠIAURE *
/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos?

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

PARTIZANŲ KELIAIS
/ tęsinys/

Garvežys atitempia keliolika vagonų. Trijuose vokiečiu 
kareiviai, į kitus leidžia sulipti žmonėms. Vagonuose spūs
tis. Sulipame ir mes. Daugumoje vyrai, yra moterų ir vai
kų. Visi laukiame išvažiavimo. Vokiečiai kažko tai laukia, 
delsia, atrėdo atlieka paskutiniuosius sprogdinimo darbas.

Kurtus sprogimas nustelbia žmonių nerimavimą: ties ge
ležinkelio tiltu iškyla didžiulis dūmii ir dulkių gaubtas, po 
pirmojo sprogimo seka kiti mažesnieji, ardydami geležin
kelio liniją.

Vokiečiai grobia geležinkeliečių turtą, po kelis sukibę 
t.empta į vagonus nupenėtus bekonus, gaudo vištas. Beko
nai žviegia ir blaškosi, vokiečiai keikiasi, negalėdami jų 
taip lengvai suvaldyti.

Dreba širdis, matant grobiant ir naikinant Lietuvos turtą. 
Mes esame persilpni, kad galėtumėm sudrausti grobikus 
ir padėti skriaudžiamiesiems. Su pasitenkinimu juokiamės, 
kaip keliems vokiečiams nepavyksta įveikti gana didelės 
kiaulės, kuri, pasimuisčiusi, apverčia keturius vokiečių 
kareivius ir grėsmingai kriuksėdama staigiais šuoliais 
metasi iš jų tarpo ir dingsta tarp sodo krūmokšnių. Vokie
čiai keliasi nuo žemės suteptais rūbais ir keikiasi, vienas 
kitą kaltindami dėl prarasto grobio.

Mes patenkinti šypsomės, ir mūsų žvilgsniai susitinka 
sa vokiečių — gal jie supranta, kad tai perdaug pavojingas 
žaidimas.

Grįžta sprogdintojų komanda. Nuimamos sargybos, visi 
vokiečiai kraustosi į vagonus, stotyje naikinami telefono, 
telegrafo įrengimai. Sujuda garvežys, sucypia netepti va
gonų ratai ir palengva pradedame riedėti.

Lyg atsisveikinimui, miško pusėje nuaidi keletas šautu
vų Šūvių. Atsisveikiname sa Troškūnų partizanais, kurie 
pasilieka stoties apsaugai. Traukinys įsibėgėjęs pradeda 
eiti visu greičiu. Saulėleidis skęsta geltonuojančių rugių 
laukuose, graži miško žaluma dengiasi kylančio rūko Šydu, 
Pro akis prabėga Troškūnų miestelio kontūrai, saulėlei
džio varsa nudažytos sumirga baltos bažnyčios bokštas, 
4 psl.

seni didingi Montvilų dvaro rūmai, aukštas, aprūkęs bra- 
varo kaminas ir plačiai išsimėčiusios, gražios vienkie- 
miečių sodybos, seni . medžiuose paskendę, kaimai.

Vakaras liejasi naktin. Vagonuose tyla; tamsoje sunku 
stebėti žmonių veidus. Sunki valanda atsiskyrimo. Mono
toniškas vagonų bildesys truputį erzina įtemptus nervas, bet 
kartu ir ramina. Nakties tamsoje, žaidžia iš garvežio iš
mestos žarijos. Sunku atpažinti pravažiuojančias vietoves. 
Tolumoje, Anykščių pusėje dangaus skliaute sušvinta švie - 
šiai tvaiski iš lėktuvų išmesta rakietų šviesa. Vagonuose 
smilksta rūkančiųjų bankrutkės, slogi tyla, >r miegas 
skverbiasi į mūsų išvargintus kūnus. Norisi valgyti. Trau
kinys trumpai sustoja Vašokėnų,Raguvėlės irTaruškų sto
tyse, kad spėtų sunaikinti stočių įrengimus. Skuba, sprog
dinimų nedaro, matyti, dėl laiko stokos.

VIEŠKELIŲ DULKĖSE
Vidurnaktyje, traukinys sustoja Panevėžio geležinkelio 

stotyje. Mus pasitinka Panevėžio lietuvių komendantūros 
kareiviai. Surikiuoja ir nuveda į komendantūrai priklausan
čias kalėjimo patalpas nakvynei.

Buvę kaliniai kažkur išgabenti. Liūdnas patalpų vaizdas: 
viskas suversta, sujaukta, visur pilna įvairiausių doku
mentų, bylų ir kalinių pasų su nuotraukomis'.

Mes ne pirmutiniai. Kaikurie kambariai užpildyti ankš
čiau atvykusių. Randame dar neužimtą erdvią kamerą. Iš
vargę krentame ant buvusių kalinių sutrintų čiužinių mie
gui.

Pro grotuotus kalėjimo langus mus pažadina liepos pen
kioliktos čLeaos šviesa. Naujai atvykę nemiegotam akim 
ieško poilsiui vietos.

Pusryčiams dalinamės savo turimais ištekliais. Virtu
vėje verdama kava. Jos gauna tik tie, kurie turi į ką įpil
ti. Mes jokių puodukų neturime :r jos negauname. . .

M'fisų kambarys antrame aukšte. Pro storus lango vir- 
Jbus stebime gatvės judėjimą: vokiečių kareivių matosi ne
daug, daugumas vietos gyventojai civiliai, kurie įvairio
mis priemonėmis kraustosi iš miesto. Miesto sodo pa
kraštyje apsistojusi didelė pabėgėlių kolona, po nakties po
ilsio, rengiasi tolimesnei kelionei.

Turėdami laiko, išsivalome ginklus — jie pilni dulkių.. 
Apžiūrinėjame didžiulius kalėjimo pastatus. Įdomu pasidai
ryti; juose visur tas pat chaosas, sudaužyti daktarų kabi - 
neto įrengimai, išmėtyti vaistai: bonkos, bonkutės išvarty
tos, sudaužytos.

Valgykloje ant stalų palikti nebaigti valgiai... Drabužiu 
sandėliai išplėšti, maisto sandėliai taip pat. Raštinėje dau
gybė dokumentų lietuviškomis, rusiškomis, žydiškomis ir 
kitomis įvairiausiomis pavardėmis. Spėjame, kas galėjo 
atsitikti,.kas per priežastis tos visos netvarkos.

Apžiūrime įvairias dirbtuvių mašinas, didžiulį kiemą, 
karcerių kajutes, ekzekucijų vietą.. . Atliekame savano
rišką ekskursiją, kurią normaliu laiku negalėtume. Pie
tums, iš komendatūros virtuvės dalinama sriuba iš žirnių 
gauna tie, kurie turi į ką įsipilti. Ieškome sandėliuose ap
daužytų metalinių bliūdukų. Nevisi juos randa, nevisi gau
na ir sriubos, negaunu ir aš* šilto viralo seniai beragavau.

Išeiname pasidairyti į miestą, naujienų išgirsti. . Tur
gaus aikštėje atrandame-besiilsinčius anykštėnus iii šven- 
čioniškius. Jie stebisi mūsų pasirodymu Apie kautynes 
prie Pagojos jie jau sužinojo iŠ troškūniečių, kurie kelyje 
juos prisivijo. Troškūniečiams traukiantiems pro Raguvė
lės miškus, juos iš miško apšaudė komunistiniai parčiza - 
nai. Bet gavę gerą kulkosvaidžių atsaką į kautynes įsitrauk
ti nedrįso.

Daoar troškūniečiai ilsisi sa mūsiškiais, esą Panevėžio 
komendatūros žinioje. Grįžtame ' kalėjimą, pasakome ką 
girdėjome likusiems vyrams. Visi išsikraustome ir vėl 
prisijungiame prie Anykščių Rinktinės pagrindo.

Sklinda gandas, kad rusų kariuomenė vakar užėmė Vil
nių ir artėja prie Kauno. Sunku patikėti, bet negalime ir 
nuneigti.

Troškūnų būrys iš komendatūros gauna įsąkymą trauk - 
tis į Naujamiestį. Atsisveikiname su kaimynais. Komen- 
datūros įsakymai mūsų neliečia. Bet ir mes po valandos 
pajudam plentu.

Plentu vyksta gyvas kariuomenės ir civilių judėjimas , 
Pravažiuoją sunkvežimiai sukelia dulkių debesis, kurios 
gula ant mūsų veidą, pečių, arklių ir vežimų, kaitri saulė 
negailestingaikepiha. Slenka kilometras po kilometro. Mū
sų kolona kaskart ilgėja, iš šalikelių jungiasi nauji pabėgė
lių vežimai, su vyrais, moterimis ir vaikais; ji nusitęsia 
gerą kilometrą.

Ir mes su kitais įsitaisome ant vežimų. Nusiimam šau
tuvus ir kuprines, ištiesiame pavargusias Kojas: važiuotam 
daug geriau, kaip pėščiam f

Penkiolika kilometrų sukorę, ilgesniam poilsiui apsisto
jame Švaininkų dvare.

Užimame tuščius dvaro rūmus, klojimus, daržines ir 
didžiulį dvaro kiemą Seni, kadaise buvę puošnūs mūriniai 
rūmai, apsupti didžiulio sodo medžių ir netoli bėgančio ne
didelio upelio, teikia malonų, jaukų vaizdą,

Rinktinės štabas įsikuria pačiuose rūmuose, mes ant klo - 
jimuose ir daržinėse suvežto Šieno ir pernykščių šiaudų. 
Galvojame čia pabūti pora dienų, pailsėti, o vėliau matysi - 
me.

Sodo pakraštyje juoduoja dideli, gerokai apleisti dvaro 
kumečių namai, kuriuose gyvena kelios prieaugliais gau
sios kumečių Šeimos. Jos ir prižiūri prieš keletą dienų be 
šeimininkų likusį dvarą. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

NIKODIMAS NORI KAKAVOS
Eugenijus Ignatavičius 

/ tęsinys /

Margaritą apima graudulys, pagailsta pražudytos jaunys
tės, gražumo, atitekusio šitokiam kvazimodui, ir ji, apsi - 
pylusį ašaromis, iš paskos ir dukrelė Raminta pasikūkčio- 
damos išdumia į lauką. Už stalo nutyla šaukštų ir šakučių 
šneka. Pirmoji rainiai prabyla motina.

— Eik, eik, pašnekinsi. Antai obels šaknis ašaromis nu
plikins, — ragina besičiaapiantį už stalo Napoleoną.

KReM 
VE/ORODŽ/AI

KAIP SUGAUTI DTDELę ŽUVĮ ?
- Nusipirk meškerikotį "made in Moscow", 

kabliuką - "Made in Cuba": užkabink "Quebec worm1 
būsi laimingas žuvautojas...

• Juokas turi net tik linksmą širdį, bet ir tvirtas kojas: 
jis eina iš epochos į epochą.

PER IŠNAUDOJIMĄ IR 
''milijonieriaus'statusą 

"Literaturnaja ' Gazieta" 
piktinasi kai kurių sovietinių 
pareigūnų godumu. A zarbei - 
džano respublikoje pramo 
nės įmonių viršininkas Ka- 
dyrow spekuliavo su invali - 
dams skirtais automobiliais 
ir už gautą pelną įsigijo jau 
2 butus Baku mieste, prie 
Juodosios Jūros, vasarvietę 
su maudymosi baseinu ir a- 
pelsinų sodą.Jo bute taip pat 
rasta 34 kg.aukso.. „ 

Milijonierizmu užsikrėtė 
ir mokytojų instituto direk
torius K. Rachmanov’as, par- 
davinėmdamas diplomus.Ko 
jis troško? Įsigijo 3 auto
mobilius, 23 pietų servyzus , 
74 kostiumus ir 149 poras 
batų’.
• Na, ko stebėtis, jeigu ir 
pats didžiausias vadų vadas 
Brežnev’ąs džiaugiasi visa 
serija liuksusinių vakarie
tiškų automobilių, kaip kad 
■Lincoln, Cadillac, Mercedes 
Benz ir kitais...

Ko stebėtis, kad IO mil. 
darbininkų Lenkijoje išdrįso 
neapsikentę pareikalauti pa
šalinti partiečius plėšikus 
už korupciją, išeikvojimus, 
neteisėtus piliečių nubaudi
mus ir įvairius kitus išnau
dojimus?

POEZIJOS PAVASARIO 
LAUREATAS

Tradiciniai vyksta Poezi
jos Pavasario šventė Lietu
voje. Iškilmės prasideda 
Kaune- Palemone, kur pas - 
kelbiamas Poezijos Pavasa
rio laureatas. Baigiamasis 
Vakaras vyko Vilniuje,ge
gužės 31 d.

Šių metų laureatas-poe - 
tas Antanas Miškinis. Jis 
buvo apjuostas ąžuolo lapų
vainiku ir jam įteiktas pri
zas.

Baigiamajame vakare Vil
niuje dalyvavo kiti poetai , 
svečiai, poezijos mėgėjai , 
solistai, aktoriai, muzikai.

Už poezijos vertimus Vil
niaus Radijo matavimo prie
taisų gamykla/kokie dosnūs 
mėgėjai’./ įteikė prizą poetui 
A. Baltakiui.

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS,

JEIGU NORI NUSTOTI MUSU

ATEIK t LIETUVIU. A. Ą f ALKOHOLICS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI MA% . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE. ,

8 V AL. VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G, s. 366—2548 (namu), 489—5391 (darbo) 
Henrikui N.: 277—7868; Dainiui L.; 768—9606:
Donaldui D.: 661-1733.
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STIPRIAUSIAS ŠIMTMEČIO 
VIESULAS

Šiemet, gegužės mėn.pa
baigoje ties Širvintais siautė 
galingas viesulas, kokio 1OO 
metų žmonės nebuvo pergy
venę.

Buvo apgriauta sūrių ga
mykla, 15 gyvenamųjų namų, 
apdaužyta apie 30 automo - 
bilių ir kitokie nuostoliai „ 
Žuvo vienas žmogus, kelioli- 
ką sužeistų.

NEUŽMIRŠTAS MARTYNAS 
JANKUS

Kaip skelbia "Gimtasis 
Kraštas", Bitėnuose,Šilutės 
apskrityje /kažkodėl varto
jamas nelietuviškos kilmės 
žodis "rajonas".Turbūt, ne
nori prisiminti nepriklauso
mybės laikų, kai buvo nau
dojamas lietuviškas pavadi
nimas/, atidarytas Mažosios 
Lietuvos" visuomenės vei
kėjo, spaustuvininko, žur
nalisto Martyno Jankaus me
morialinis muziejus".

Mes gerai žinome, kad 
Martynas Jankus nebuvo ei
linis spaustuvininkas ar 
žurnalistas. Vienas iš dauge
lio nepamirštamų jo darbų - 
spaudos draudimo metu jis 
Bitėnuose globojo knygne
šius ir laikė draudžiamąją 
spaudą.

CHORŲ KONKURSAS 
RAUDONDVARYJE

Raudondvaryje gimė lietu
vių muzikos pradininkas 
Juozas Naujalis. Čia kas 
dveji metai vyksta mėgėjų 
chorų varžybos.

Šiemet konkurse daly va - 
vo iš viso 11 chorų. Be Nau
jalio kūrinių, chorai atliko ir 
laisvai pasirinktą repertua
rą. Visi chorai parodė gerą 
pažangą.

Raudondvario Kultūros 
Namų choras ir Jcnavos a - 
zotinių trąšų gamyklos cho
rai laimėjo pirmąsias vie
tas, nors gražiai pasirodė ir 
kiti.

Už geriausiai atliktą J. 
Naujalio motetą "In monte 
Olivetti"gavo premiją Kazlų 
Rūdos kamerinis choras.

— O mes palauksim, — priduria Mare. — Tegu ateina pa
valgyti.

Šis pakyla ir švilpinėdamas paklūsta vyr, galvos išmin
čiai. Susikišęs rankas įišplėšytas kišenes., basas ilgai šliau- 
žinėja apie obelį, į kurios šaką įsikabinusi rauda Margarita. 
Pagaliau ryžtasi ir baksteli trumpais pirštukais į petį.

— Ba'k, ko čia dabar ožiuojiesi?
— Ji krūpteli kaip įnervinta stirna ir, atsigręžusi į Napo

leoną, pradeda:
— Aš niekada nė valgysiu jų virto valgio. Ta* viena. Artu 

žinai, ką valgiai?
— Na? Ką? — atleidžia palūpį Napoleonas.
— Vorą. Patį papraščiaustą vorą su voratinkliu, Tu rijai 

su tolau apetitu, kad ir nepastebėjai, kaip jis nusileido įta- 
vo lėkštę tiesiai nuo lubų.

Na ir kas čia tokio, —■ pastato akis Napalys.
— Antra, aš laikiausi dietos, man režimas- kenenys,gas

tritas, pats žinai, 090 Negaliu Ir pažiūrėt įtas riebias sriubas, 
grietinės pritvenktas salotas,antis, žąsis, mane verčia vemp
ti... Trečia — valgymo kultūra. Apie muses aš jau nekalbu. 
Bet kaip šliurpčioja tavo motina. Man tiesiog rėžia ausis. Aš 
netenka amo, pritrūksta oro...

— Senas žmogus... Dantys... — mykia suglumintas Napo
leonas.

— Tai. būdamas geras sūnelis.pirma sutvarkyk motinaidan- leidžiu Įvairiai. Mano žinio- šių pasikeitimų bei nuotykių,
tie, o tik paskui vežkis marčią į svečius ir sodink sa sene už Je ViSl lau.co (p.evos, gėlių ir Visi, su kuriais sueinu, yra 
vieno stalo’. — kaip iš automato pažeria Margarita. dekoratyvinių krūmų) tvarky- geri žmonės; ką nors blogo

Napoleonas rausteli iš pykčio ir sumišimo, skėsteli beje - nio bei priežiūros darbai. Di- apie juos neprasitariu, jei ką 
giškai trumpomis rankutėmis. dėlės komposto krūvos, dar- nors ir žinočiau. Jei pyktis

— Ta* ką? Ką daryt... juk mes atvažiavom padėr žmonėm, žai <Pas 3ave ir dar papildo - grožiui kenkia, tai veju jį lauk,
— Nieko baisaus, — pradeda Margarita. — Kodėl tu neiš — ma*> pas kaimyną)!rgi paima kaip pasiutus; šunį. G» kai at

krovei lagamino su mūsų indais ir lėkštėm? laiko dalj. Mūsų gėlynai d,- e;.s nuolatinis pasišalinimo iš
— Nepatogu, juk savi... Negi išsišklrsi. Maniau,pajuoka-džiausi mūsų gatvėje. Gelių gyvenimo poilsis, su šypsena

vaio ‘ turime Įvairiausių: pradedant jį sutiksiu, kaip tikrai užtar-
— O kokį nors vėžį įsitaisyt, valgant iš tų pačių indų su ta- Pazasarh kroxasais ir tulpe - nautą po netrumpo nuotaikm- 

vo šimtamete motuše — patogu? Kūdikį pražudyti — patogu ? m s (jų turime ap.e 400), nar- go gyvenimo.
Ne į parodą aš dėjausi visus bliūdelius, lėkštes, puodelivs-l čižais, glacintais ir k-.., o /ė- Pabaigai priminsiu, kad 
Kruopas, manus, miltus, herkulesąl Nueisi, ponas, pas sa- atsiranda semivadai, šir- Lietuvoje yra išleista knygutė 
vo giminę ir pasakysi, kad šiai dienai paskolintų naująpuodą de^s’ irisai, baltos lelijos (versta is rusų kalbos) Viena 
/savo įsigysime rytoj/ ir kad mes virsime ir valgysime at- (callas), įvairus gvazdikai, d.ena gyvenime Ivano Deni 
skirai. Aš atvažiavau pailsėti, sustiprėsi, numesti svorio, o eini jos, petuni jos, portulakai sovičiaas, kurioje aprašoma 
ne pusti jū lašinius ir plūsti daržuose. Man jau zie kaimiški ‘r Mano luinas yra užim- jo visas vienos dienos gyve- 
papročiai per akis’.Va iki čia įsiėdė, savo lanksčiu ir švėl- tas dar ir laikraščių bei Imy - nimas ir darbas Sibiro kon- 
niu delnu Margarita grakščiai perbraukia per baltą,švelniao- skaitymu. Kartais paskam ceatracijos stovykloje. Ją 
dį ir gundantį kaklą, kuriuo tiek kartų Napoleonas žavėjosi, bin.-iAokią dainelę p«apinu«. ją perskaičius paima šiurpas ii. 
bučiavo ir negrabiai lietė putliais rankų pirštais. podraug padainuodamas (esą pagalvoji, koks geras yra rnit-

Dabar jis labiau susimeta į kuprą, padrimba pilvukas,juo- da)yvav§s choruose)-. Moku są likimas gyventi laisva- 
kingai atsivienia lopas kelnių kišenėje,pro kurio skylę maty-1 nent kiek ir pavirkint akor- me, visko perteigusiame kraš- 
ti plaukuota oda. ' d'3On£L Pr ie Pr°Sos > "amu ži- te. . . J. V a 1 i ū n a s

— Tiesa, dar paprašyk spynelės, nes bendroje tupykloje aš 
nepratusi.' Ne gyvulys pagaliau esu, o žmogus. Reikia turėti 
šiokios šokios kultūros. Ne viduramžiais gyvenam.

Napoleonas strapteli ant pusės laiptelių, išklauso neatsi - 
gręždamas ir įeina į vidų .

— Mes... nelaukite mūsų, valgykit, — nežiūrėdamas mo
teriškėms į akis, Napoleonas nerangiai prisėda ant suolo 
prie eglinių rąstų sienos. — Jinai norėtų puodo, švaraus vir
tis herkuleso... — po valandėlės, nervingai traškindamas 
pirštais, kaip kokį nuosprendį ištaria jis sumišūsioms už 
stalo moteriškėms.

— O aš maniau, tuoj eisime į pievas... liūdnai taria Ma - 
rė.;

— Nieko, neprapulsim, — pasižiūrėjusi į liepsnojančius 
bijūnų žiedus ties palange, pakyla ir senoji. ~~ -Reikėjo iš 
karto pasakyti. Kam slapukauti? Seną parstumsi, bet akių 
neišdarsi — aš viską matau.

— Mes tiktai šiai dienai, paskui nusipirksim savo,— te-
priduria Napoleonas ir, neišlaikęs moteriškių žvilgsnių bei 
nejaukios tylos, išsprūdina į kiemą. /b.d./

VIENOS DIENOS MAISTO IR GYVENIMO 
EIGOS DETALĖS 

/ tęsinys /

Pietus ruošiu 11.30 vai.
Užvirinu apie porą stikliniu 
vandens ir į jį įdedu nevirin
damas sppjaustytą ir prieš tai 
išvirtą gabalėlį jautienos mė
sos (kiaulienos vengiu), kiau
lių ausų (jei gaunu dėl kremz
lių) , pusę arbt. šaukštuko kau
lų miltų (beef bone meel), 4 
arbat. šaukšt. avižinių dribs
nių, 3-sojos pupų su lecinų 
miltų (gaunama ten pat, kur 
vitaminai), l arbat. šaukštą 
majonezo, 2 mielių, 4 tar
kuotų morkų, 2 raugintų ko
pūstų, 2 jogurto, supjaustytą 
riekutę juodos ruginės duonos, 
kviečių ar pupų(mung) daigų, 

skeveldrą supjaustyto česna
ko, svogūnų laiškų ir krapų. 
Pasidaro tokia mišrainė (ko
šė), kurią ir valgau. Po to 
dar suvalgau obuolį. 2. 30 vai 
suvalgau vieną apelsiną’ ar 
greipfruktą.

Žmona grįžta iš darbo 4 v. 
ir vakarienei ji gamina daž
niausiai ką nors mėsiško, tu- 
šinto, ne kepto, nes neturiu 
tulžies. Vieną sykį savaitėje 
ji daro ką nors iš varškės, ar 
gal sklindžių iš prastų miltų 
ar bulvinių ir vieną sykį žu
vies. Priede: gausiai salotų 
su ridikėliais, svogūnų laiš
kais arba kitų daržovių—bro

kolių ar pan. Užsiskaninimui 
— vaisių.

Toks maistas, dar selėnos 
bei kviečių daigai, normali
zuoja peristaltiką ir skilvis 
veikia reguliariai kasdien . 
Savaime suprantama, kad ne
vartoju alkoholio, nerūkau, ne 
geriu arbatos nei kavos ir jo 
kių dirbtinų gėrimų, kaip li
monado, sodos ir kt. Po kiek
vieno valgio plauiu dantis, 
nors netaip daug jų savų te
beturiu. Nuo tinkamo orga - 
nizmui maisto pareina kūno 
sveikatingumas (neturiu gal
vos ir kitokių skaudėjimų), o 
su juo ir dvasia skaistesnė.

Būdamas laisvas, laiką pra

IŠSAUGOKIME SĖKLAS

ŽA LIA NYKŠTIS

Stengiamės kaip nors apsiginti riuo vis didėjančios in
fliacijos. Vienas taupymo būdas, rugpiūčiui krypstant į 
pabaigą - rinkti sėklas. Kodėl leisti pinigus vis metai iš 
metų, perkant tas pačias sėklas, kai gamta jas mums vel
tui pagamina? Ypač, jeigu kai kurie augalai pasirodė bu - 
vę labai patenkinti jūsų darže ar sode.

Kaip patogiausia rinkti sėklas ? Metiniai ir daugia
mečiai augalai dažniausiai sėklas sukrauna žiedo gale, 
sėkladėtėje. Kai ji išdžiūna, patartina nupjauti ją kartu 
su kotu ir tada iškratyti sėklas ant popieriaus.

Kartais yra patogiau užrišti plastikinį maišelį ant žie
do, kad lietus ir vėjas neikratytų ir neišpūstų sėklų, kol 
jų nespėjote surinkti.

Kaikurių daržovių sėklos randasi vaisiaus viduje, kaip 
pav. .agurkų ir pamidorų. Jos yra apdengtos daržovine 
mase apsaugai. Tokias sėklas geriausia, atsargiai išė-
mus, nuplauti koštuvėlyje ir išdėti ant popieriaus, kad iš
džiūtų. Labai svarbu jas gerai išdžiovinti, norint išlaiky
ti kitiems metams.

Kaip išlaikyti sėklas? Labai svarbu tinkamai užlaikyti 
sėklas, . Jos turi būti visiškai sausos iki sėjos, kitaip pra
dės dygti,kai mažiausiai to norėsite, arba ir visiškai su - 
ges ir niekam nebetiks.

Patartina jas supilti į rudo popieriaus maiše - 
liūs, kad ir tokius, kur gaunate banke, išimant išmokėji - 
mus. Ant tokio vokelio galima užrašyti įvairias informa
cijas, datą ir 1.1. Surinkę tokių vokelių su sėklomis, su
dėkite juos Į vandens nepraleidžiantį, gerai uždaromą 
stiklainį /kaip kad laikoma uogienė/ ar į plastikinę dėže
lę maistui laikyti. Plastikiniai maišai nepatartini, nes jie 
praleidžia šiek tiek drėgmės. Dėl visa ko, į stiklainius 
galima įdėti silica gel. Tai yra preparatas, kuris sutrau
kia drėgmę. Taip pat labai tinka lieso pieno milteliai- 
jų reikia storai pribarstyti ant stiklainio dugno. Padėti 
sausoje vietoje.

Kokias sėklas rinkti? Iš viso įkas gerai augo -gė
lės, vaisiai, daržovės- verta surinkti sėklas. Išimtis - 
žmogaus sudaryti hybridai. Jeigu jie ir pagamina sėklas, 
jų esti nedaug ir jos dažnai visai nedygsta, arba išdygu - 
sios grįžta į pirmykštį stovį ir neužauga taip, kaip tikė - 
jot ės.

Bendrai imant,auginti augalus iš sėklų yra didelis 
malonumas ne vien dėl to kad matai augalo atsiradimą , 
bet kad jis prasideda už lango dar šaltokiems
vėjams ir kitokioms nepalankioms sąlygoms tebesiaubiant.

Taigi, - pasinaudokite derliumi, nes dabar jau lai
kas l

, 5 psL

diniu! (fire place) parūpinu 
malkų. Prieš einant poilsiui 
dar einu pasivaikščioti apie 1. 
mylią ir darau mankštą, vad. 
"Yoga". Ši mankšta yra gana 
Įvairi. Štai turiu vieną knygu- 
tę"Beginer Manual Yoga" by 
A. Christensen and D. Rankin 
— leidėjas Simon Schuster - 
New York". Daugelyje mies
tuose esti Yoga mankštos 
kursai.

Nenuobodžiauju, nes užimu 
laisvą laiką ir nuvaikau pesi
mistines mintis, jei jos ir re
tai kada įsibrauna i pasamo - 
nę. Gyvenimas yra aukščiau
si s gėris. Jame yra begali
niai daug grožio ir įvairiau-

KADI O 14 10 MON’i'KEAl.

•LIETUVIŠKA RADIO
BROGRAM A

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo ii. 38 iki Uv.aaktiei 

I’KO(. R AMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS
10 b 3 Al b a n e 1 < 'r . Du v e r n a y , P. Q. Tel ; 66 S —8 8 3 4
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I. Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JA Jk A JI JA 
TORONTO LIETUVIŲ PAKJMvlA 
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

MOKA:
185/z%už 90 dieniu term. ind.
18 % už 6 mėn. . term, indėlius
17 % už 1 metų. term, indėlius
15 % už 3 metų. term, indėlius
18 % už pensijų, ir namų_planų. 
14% už specialias taup. sąsk. 
11% už taupymo sąskaitas
6 % už čekių, sąskaitas (dep.).

IMA:

20',■į % už asm. paskolas

19 Va % už mortgičius

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

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

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais / 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

. MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 161/į%
= term, indėlius 6 mėn. 16 %
E term, indėlius 1 metų 15 %
= term, indėlius 3 metų 12 %
E pensijų s-tą 14 %
H tapomąją s-tą .....................11 %
= spec. taup. s-tą 14 %
E depozitų-čekių s-tą ............. 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo .................. 18 %
E mortgičius nuo ................1714%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% Įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas Įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

LŪS ANGELES LIETUVIU 
TEATRAS TORONTE

Žinomoji Antano Škėmos 
drama ŽIVILĖ, kuri savo 
laiku buvo gerai pastaty - 
ta dar pačiam autoriui da 
lyvaujant Kanadoje, Montre - 
alyje, išvys sceną Toronte.

Šį kartą ŽIVILĘ režisuo
ja Dailia Mackialienė, atlie
ka Los Angeles Lietuvių Te
atro kolektyvas. Veikalą 
matysime Toronte RUGSĖJO 
mėn. 27 d., sekmadienį, 4 
vai.p.p. WEST PARKSE - 
CGNDARY SCHOOL salėje 
Bloor ir Dundas gatvių san
kryžoje, prie Toronto Lie
tuvių Namų.

• BERŽINYTĖ Laima,Ka
nados Lietuvių Jaunimo Są
jungos p-kė lankėsi Austra
lijoje. Praleidusi 7 savai
tės, susipažino su Australi
jos lietuviškąją veikla ir 
paskatino sudaryti Austra
lijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdybą ir surengti 
Vf Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą.

Laimą Beržinytę siuntė

PLJS Valdyba.

PRADEDA DARBĄ 
AUGŠTESNIEJI 
LITUANISTIKOS KURSAI

WEST PARK SECONDA
RY SCHOOL patalpose, kaip 
ir pernai, ANTRADIENIU, 
vakarais darbą pradeda 
Augštesnieji Lituanistikos 
Kursai. Veiks užskaitus 
duodančios klasės ir lietu
viškai nemokantiems klasė.

Registracija - RUGSĖJO 
28 ir 29 d. d., nuo 6-9 v. v.

Daugiau informacijų gau
site pas mokyt. G.Paulio- 
nienę tel: 239-4179.

• Kun. J. STAŠKUS, nes’e - 
niai nukentėjęs auto nelai
mėje, stiprėja ir randasi 
Riverdale Ligoninėje.

CHORAS REPETUOJA
Prisikėlimo Parapijos 

Choras, vadovaujamas sol. 
Vaclovo VE RIKA IČIO, pra
dėjo naujo sezono repetici
jas KETVIRTADIENIAIS, 
7:30 v.v., muzikos studijo
je.

TORONTO MASKVA VILNIUS 
KAUNAS RYGA

Štai ir liepos 23-čioji, pats 
vasaros vidurys. Žėrėdami 
visur išvien žemėn leidžiasi, 
žaidžia šilti malonūs saulės 
spinduliai. Tiesiog kelte jie 
kelia nuo žemės vešliąją šios 
vasaros augmeniją.

Ta; šiandieną ta jau seno
kai lauktoji diena — dūmoju 
skusdamasis barzdą. Netgi 
pats nelabai tuomi tikiu, kad 
sekantis skutimasis jau bus 
Vilniuje. . .

Vienos valandos skrydis iki 
Montreal!©, galima sakyti tai 
tik menkutė įžanga šios, jau 
senokai užplanuotos,kelionės 
Tėvų žemėn.

Netrukus mes jau aukštose 
pa dangės e, vi r š Atl antb, skr i e- 
jame į ten, kur praleista kūdi
kystė, kur liko visos jaunų 
dienų svajos ir sapnai. Tik - 
nau sakant, skrendame pra
eitin.

Įsismaginęs plieno paukš
tis visą naktį be atvangos, 
aukštai virš vandenyno,neša 
mus gimtojon šalin. Išlaipi
na jis mus tiktai Maskvoje.

Užgulti įvairiausių mus be
laukiančių įspūdžių, ir dargi 
sunkiai p.ralindę pro šio že
miškojo ’rojaus" vartus, anei 
vienas rimtai nesudedame 
akių netik skrendant, bet ir 
antrąją naktelę,kad ir minkš
tuose viešbučio "Rosija" pa
talpose.

Tiktai Vilnius, lietuviškoji 
žemė ir į tenai besirenkan- 
tys ir mūsą belaukiantys ar
timieji mūsų mintyse. Pa
galiau, artėjant prie tos 
mums brangios šalies, mus 
pasitinka ir sveikina Vii - 
niaus kalneliai, žali pušynė
liai, lietuviškos įvairias — 
spalvėmis gėlėmis pasidabl- 
sios taip mielos gyvenvie
tės.

Dar minutėlė kita, ir mes 
paskęstame mus pasitikti su
važiavusių giminių bei arti - 
mujų gausiame būryje.

Visur išvien skardena il
gesingi atodūsiai, Tėveli , 
mamyte, sūnau, broleli, ir 
1.1. Visur čia gėlės, o aky
se džiaugsmas ir ašarėlės.

Trečioji šios kelionės nak - 
tis jau su savaisiais senaja
me, Gedimino mieste. De
ja, ji taipogi kaip ir dvi pir
mosios — bemiegė ir mums 
ir jiems. Tai pati svarbiau
sioji šios kelionės dalis, su
sitikimas, visiems į.tenai be
laukiantiems. Ir taip lyg ne
buvusi ši naktis, tarytum šo- 
kolacLnis saldainis...

Vilnius, tai lietuviškoji 
Meka, čia dar ir dabar vi
sur dvelkia žila . garbinga

praeitis. Tave pasitinka, vi
sur lydi, sveikina, tau kalba 
anų garbingųjų laikų mūsų 
senolių dvasia. Vilijos ir 
Vilnelės čiurlenime tarytum 
girdi anų užmigusių amžių 
gilius atodūsius, aimanas ir 
skundus šių moderniškų lai
kų ainiams.

Štai ir vėlei aukštai, prieš 
akis tas pat žilas kalnas Ge- 
cLmino, buvusios garsios pi
lies bokštas, išdidžiai į pla
čiąsias apylinkes besižval - 
gąs. Veik ranka pasiekiami 
ir senieji Trakai, Vytauto gy
venvietė, kur taipogi amžių 
sėkmę tebeseka "Trakų štai 
garbinga pilis". Čia kiek
vienas akmenėlis, suaižėju
si plyta lietuviui byloja kaip 
švenčiausioji relikvija.

Vilnius, jo kalneliai ir a- 
pylinkės dar ir šiandieną iš
didžiai tebesveikina kiekvie
ną į čia beužklystantį pake - 
leivį.

Kadangi ši nuostabi šalis 
dar tebemiega po svetimųjų 
letena, tai ir pakeleiviui ne
valia ilgėliau čia pabuvoti. 
Po keletos d.enųtiesiog va
ru buvome išvaryti į kaimy
ninę, buvusią mūsų brolių 
šalį Latviją. Tarp šių kadai
se buvusių savarankiškų 
laisvų kraštų šiandiena nė
ra jokių sienųnė sargybinių. 
Lietuva, o ypač Žemaitija, 
nuo čia veik ranka pasiekia
mos .

Drąsesnieji, pasinaudoda
mi tamsa bei juos atlydėju
sių gimimų paslaugumu, pa
suko ir toliau pasižvalgyti. 
O kur gi daugiau ir geriau, 
jeigu ne nuo Rygos į pietų 
šalelę, žemaičių žemės kryp
tim’..?

Po dviejų savaičių įvairiau
sių ir neįprastų nuotykių, tas 
pat plieno paukštis ir vėliai 
mus išlaipino Toronte.

Vos tik pasisveikinus, žmo
nelė ir sako:"Matosi,kad esi 
pavargęs. Šiuo metu kaip tik 
Wasagoje tebeveikia Toron - 
to-Lietuvių Namų Vyrų Būre
lio suorganizuota stovykla su
augusiems- Važiuojam tenai, 
— tikrai gerai pailsėsi".

Sekančia d.eną mes jau sto
vykloje. Tikrai, neapsirikta. 
Ir kas šiame gyvenime dar 
gali būti geresnio ir malones
nio, kaip nuostabaus miško 
ramybėje pabuvoti, švelnu
čiu smėliu, saulės spindu
liais, skaidriu ežero vande
nėliu gaivintis ?

Tiesa, nesuradome čia di
delės minios, bet gi surado
me tikrą ramybę ir poilsį, ko 
mums visiems daugiausiai ir 
reikia. . .

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Brether-Banotku INSURANCE AGENCY LTD.

V«»V ruihį'drauda • Y ALTE RIS DR f if RIS
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

/ nsihpa ntf If ft W C * KomercIMal

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simons
Travel Service

LIETUVA -
11 dienų

Birželio 8 - 22.
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumiiikės

13 DIENU SU GIMINĖM
Gruodžio 21 — sausio 4

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą it iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

Smulkesnių informacijų teirautis:

TORONTO .... tel: (416) 537-3060 arba 532-8772
MONTREAI___ tel: (514) 669-8834
CHICAGO....... tel: ( 312 )673-5391 arba 654-4238
TELEX ............tel; 06-986-766 TOR

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
(Kelionių biuro registracijos Nr. 183596 1

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont.
M6P 1A5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel: 533 - 353 1

ĮclevelandĮ
"VAIVOS RYKŠTES" 
SUTTKTUVĖS

Bronio RAILOS radijo kal
bų rinkinys "Vaivos Rykštė" 
sutiktuvės rengiamos š. m. 
RUGSĖJO 18 d., Lietuvių Na
mų salėje.

Ši knyga yra labai po
puliari ne vien dėl šmaikš
čios autoriaus plunksnos, bet 
ir dėl aktualijų praeityje ir 
dabartyje.

Sutiktuves rengia Tėvynės 
Garsų radijas. Tai pirmas 
šio rudens sezono literatū
rinis vakaras.

MIRĖ INŽ. A. NASVYTIS
Birželio mėn.Cleveland’e 

JAV, mirė inž.Algirdas Le
onas Nasvytis, visuomenės 
veikėjas, žurnalistas ir 
sportininkas.

Technikos mokslus išėjo 
Kauno U-te, Berlyno ir Ha
noverio technikos mokyklo
se.

Buvo aktyvus studentų or
ganizacijose, Lietuvių Inži- 
nierių Sąjungoje,Lietuvių B- 
je ir sporto organizacijose .

Kazys BradūnasPIRMOJI VAGA
Giliai paleidau žemėn sunkų plūgą, 
Migla į slėnio gilumą nuslūgo, 
Mane kalnely saulė tuoj aplies.
Ir šildys akmenį ir šildys juodą grumstą 
Ir mano sielą, kasdienybės drumstą, 
Pakels kaip tyrą rasą nuo žolės.

Pakels į darbo sapną šviesų, lengvą, 
Kur valandos greitais balandžiais skrenda 
Kur kraujas rytmečio vėsoj užkais. 
Giliai paleidau žemėn sunkų plūgą 
Migla į slėnio gilumą nuslūgo, 
G saulė teka tolimais miškais.

JEIGU GERI IR GALI GERTI — "TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI ; NUSTOTI — “MŪSŲ”.

6psl.

ATEIK Į LIETUVI 1^ A A (. ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI M 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENĮ. 1 1 9 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 
ir Mitnico Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi y. , 

SKAMBINKIT :487-5591

1981 m. Š. AMERIKOS PABALTIECIQ IR LIETUVIU LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS

1981 m. S, A, Pabaltiečių Lengvosios Atletikos Pirmenybės įvyks š. m. rugsėjo 
12-lJ d.d., Brockton High School Stadione, 90 Awde St. (netoli W. Bloor ir Dufferin 
kampo), Toronto, Ont. ŠALFASS-gos Centro V-bos pavedimu, varžybas vykdo £>ALFASS-gos 
Lengv. Atl. K-tas, talkininkaujant Kanados Sporto Apygardai ir Toronto Aušros bei Vyčio 
Sporto Klubams.

Sekant pereitų metų pavyzdžiu ir šiųmet svečių teisėmis yra pakviesti vietiniai 
suomių, ukrainiečių, lenkų ir vengrų lengvatletai. Taigi šios rungtynes bus 
išplėstos į 7 tautybių kviestines varžybas, iš kurių bus išvestos pabaltiečių pirmenybės.

1981 m. S, A. Lietuvių Pirmenybės bus taipogi išvestos iš šių varžybų. Tuo būdu 
mūsų lengvatletams šios rungtynės bus net trejopos.

Varžybos bus vykdomos šiose klasėse: vyrrų, moterų, jaunių A (1962-64 m. gira.), 
jaunių ir mergaičių B (1965-66 m. gim.), C (1967-68 m. gim.), D (1969-70 »n. gim.) ir 
E (1971 m. gini, ir jaunesnių). Programa apima beveik visas pagrindines rungtis.

Varžybų pradžia šeštadienį, rugsėjo 12 d. - 2;00 PM, Registracija nuo 12:00 vai. 
Sekmadienį varžybų tąsa nuo 10:00 AM.

VISUOTINIS ŠALFASS-gos SUVAŽIAVIMAS
Visuotinis, metinis S, Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 

Suvažiavimas įvyks 1981 m, lapkričio 14-15 d,d,, Clevelande, Ohio.
Šiemetinis suvažiavimas bus ypatingai svarbus, kadangi bus renkama nauja ŠALFASS-gos 

vadovybė, bei nustatoma pagrindines gairės dėl II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių, 
kurios įvyks 1983 m. vasarą Chicagoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
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Hamilton

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UZ: IMAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% nokiln. turto pask. 17’/i%
santaupos 15% asmenines paskolas .19%
term, depoz. 1 m. 15’/j%
term, depoz. 3 m. 13% 
reg. pensijų fondo 14% Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
90 dienų depozitus 1614% Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMLTONOLIETUVIU
KREDITO

• HamiJ tono m; esto kalno da
lyje pastatyta didelė preky — 
vietė vad. ShoplngMall. Jame 
būsią apie 200 parduotuvių. 
Jo atidarymas įvyko rugpjū
čio 3 d. Esamuoju laiku dar 
nėra galutinai baigtas. Šios 
prekyvietės esančios įrengtos 
moderniausiai ir didžiausia 
prekyvietė iš visos S. Ame-

CHORAS "AIDAS" 
PRADĖJO REGULIARIAI 
REPETUOTI

Po vasaros atostogų,rug
sėjo mėn. 13 d. Choras AI
DAS pradėjo repeticijas 
Parapijos salėje.

Choro vadovas muz.Jo
nas GOVĖDAS kviečia visas 
buvusias ir norinčias nau - 
jai įsijungti į Chorą atvyk
ti į repeticijas nedelsiant, 
nes pradedatna ruoštis Ka- b*
nados Lietuvių Dienų prog
ramai

MENINIAI PARENGIMAI KENNEBUNKPORT
VASARVIE1EJE

DARBO VALANDOS: pirmadienieniais—ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai. 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Liepos — rugpiuČio men. Šeštadieniais uždaryta.

JUDRŪS PENSININKAI

' Rugpjūčio i3 d. Lietuviu Pen- nei 1793-1799 metais. Tvirto -

Nežinau, ar yra panaši vie
tovė į Kennebunkport tėvų 
pranciškonų vasarvietę., bet 
kad tiek daug ir įvairių paren
gimų įvyktų vienoje vietoje , 
tikrai tokios nėra. Ši vasara 
buvo saulėta, šilta, graži. 
Vasaros sezono meniniai pa
rengimai prasidėjo liepos 12 
d.eną, Šv' Kazimiero choro 
koncertu ir išvakarėse tauti
nių šokių grupės pasirodymu.

vilavičius, bass - baritonas, 
atliko dainų ir arijų rečitalį, 
kompozitoriui Jeronimui Ka
činskui akompoxiuojant. Klau
sytojai gėrėjosi jo interpre
tacija ir balso spalva. Rugp. 
3, kavinėie, įvyko literatu- 
rinis pasikalbėjimas apie 
Česlovo Milašiaus knygą, pa
rašytą 1955 metais ir išvers
tą !98O metais į anglų kalbą 
-- įsos Slėnis. P. Stakn:enė

floridą

simnkų Klubo pilnas autobusas 
narių, buvo a įvykęs i Zoolo
gijos sodą ir karišką tvirtovę 
esančius Niagaros krioklio 
(Kanados) apylinkėje.

Sumokėjus po $6. -asmeniui 
už įėjimą, sodo apžiūrėjimas 
,buvo pradėtas žuvininkystės 
skyriuje. Dideliame pastate 
savo pertvarose nardė įvai - 
rių spalvų ir dydžiu gražiu 
spalvų būriai žuvelių. Lauke , 
dideliuose garduose, susira
dę pavėsį gulinėjo buvę Afri
kos gyventojai, dabar ištrem
ti Kanadon,( kaip ir mūsų da
lis tautiečių Sibiran)meškos, 
liūtai, tigrai, drambliai, bež
džionės ir dar kitokie žvėre
liai, ar savo narvuose besi
sukinėję spalvoti paukšteliai. 
Laisvai sukinėjosi tarp lanky
toji) tik avelės, ožkos ir vie
na kita vištelė, mielai priim
dama maistą, iš lankyto jų ran
gai.

Apie 1 vai. p p. prasidėjo 
delfinų "sportininkų" pasiro
dymas, užtrukęs arti 2-jų va
landų. įdomu buvo stebėti ,

vė aptverta cementine tvora, 
vietomis kyšo tų laikų patran
kų vamzdžiai. Apie dviejų hek
tarų žemės ..plote pastatyta 
apie iO įvairios paskirties 
kariškų pastatų. Trumpa isto
rija: tvirtovė buvo pastatyta 
britų karinome įei, apsiginti 
nuo galimo amerikiečių už
puolimo 1812 m. birželyje, 
amerikiečiai paskelbė karą 
britams, o liepos 12 d-pradė
jo puolimą. Betgi po 5 dienų 
puolimo, buvo atmušti atgal. 
1813 m. balandžio 27 d. ame
rikiečiai gerai pasiruošę pa
kartotiną puolimą ir jau Ka
nados žemėje buvo užėmę net 
Toronto miestą. Po okupaci
jos, iki tų pat metų rudens , 
pasitraukė-

Arti Hamiltono yra Stoney 
Creek miestelis (tuo metu bu
vo Hamiltonas). Čia tame ka
re žuvusiems kariams, yra 
pastatytas ir gerai prižiūrim 
mas paminklas, prie kurio.da
bar kasmet atliekamos pamal
dos ir prisimenami tie nema
lonūs laikai.

Tautiniai šokiai buvo šokami 
kiemo aikštėje, choro koncer
tas vyko didelėje stovyklos 
salėje, kuri buvo' žmonių 
kimšte prikimšta.Koncertas 
praėjo dideiiu pasisekimu ir 
entuzijazmu. Šokėjai visuo
met yra žiūrovų mėgiami.

Tuo metu vyko Fronto Bi
čiulių suvažiavimas. Jo metu 
šalia paskaitų įvyko du kon
certai1. liepos 17 d, E. Blan - 
dytė davė puikų, neužmiršta
mą, žodžių rečitalį, origina
lų ir sukurtą tam momentui . 
Liepos 19 d tą pati dekiama- 
torė išpildė vokalinę progra
mą, Sauliui Cibui akomponuo- 
jant. EI. Blandytės balsas 
yra pajėgus būti operos solis
te, šalia jos sugebėjimo at
likti estradinę muziką.

L'epos 16 Fronto Bičiulių 
kviečiami atvyko Bostono 
SdkšR# ašį AMahy-Įė Bi ž i n kau - 
skaitė ir tą vakhką davė dvi
gubą koncertą: Seksteto, ku - 
riam akompanavo kompozito
rius Ju’ius Gaidelis, irMary-

buvo šio pokalbio organiza - 
tore ir moderators. - Pokal
byje dalyvavo Jonaitienė, Va— 
syliūnienė ir profesorius Var
dys. Buvo koncentruotasi lie
tuvybės temomis, nes šis vei
kalas yra autobiografinis, ga - 
Įima matyti, kalba apie dva
rą, kur autorius buvo gimęs. 
Pasikalbėjimas praėjo gyvo
je nuolaikoje.

Rugpjūčio 6 d įvyko vasa
rotojų choro koncertas. Iz. Va- 
syliūnui diriguojant ir ame
rikiečių pianistui G Dulkins 
akompanuojant. Koncertas 
sukėlė pasid.džiavimo. links - 
mą nuotaiką ir pasiryžimą 
dirbti ateityje.

Rugp. 9 d Antanas Keblys 
išpildė 12 liaudies dainų ir 
tris originalias mūsųkompo- 
zitorių damas. Jam akompa
navo Sau’ius Cibas. Koncer
tas įvyko d.džioje salėje ir 
buvo šiltai priimtas.. .

Rugp 15 dieną, Ateitininkų 
Sendraugių s to vyki at iii da - 
rant, įvyko Iz- ir Vytenio Va- 
syliunųkoncertas. Smuikas ir

kaip ramaus bū do, jauni ir vy
resnio amžiaus delfinai tiks
liai vykdydavo jiems duotą už
davinį — peršokti per išties
tą virvę po vieną artrims iš
karto, arba šokti į aukštį iki 
16 pėdų ir pasiekti ore paka
bintą pūslę savo nosimi. Be 
paminėtų, delfinai atliko ir ki
tus rems skirtus triukus la
ba* gražiai ir tiksliai. Po kiek
vieno atlikto programos nu
merio gaudavo šviežią žuve
lę užmokesnio.

Iš čia, pirmą kartą buvome 
nuvykę apžiūrėti kariškos tvir 
tovės pastatą vardu Fort Ge
orge, statytą britų karinome -

Šioji Fort George tvirtovė, 
šimtmečiui praėjus, yra at
statyta 1812 metų pavyzdžiu 
ir 1950 m. atidaryta visuo
menės lankymui. Joje lanky - 
tojas ras dideles kareivines 
su dviejų aukštų lovomis ka
reiviams ilsėtis. Ištaigingas 
patalpas ir virtuvę karinin - 
kams su sidabriniais indais 
ir bonkomis išgėrimų bei ki
tas tų laikų įdomybes.

Ta*gi, aplankę matytas ir 
nematytas vietoves, pensinin
kai grįžo namo, laukdam ki
tos išvykos dar prieš busimus 
šalčius ir sniegą.

Z. P u liana u s k a s

© Hamiltonietė Vida R. Silga- 
lytė žada ištekėti rugsėjo 19 d. 
už dr. R.Henry Tytus (lenkų 
tautybės). Rugpjūčio 16 d. jai 
buvo surengtas mergvakaris 
Burlington mieste. Jame da- 
lavo per 200 viešnių. Vai
šės buvusios labai iškilmin
gos, o pati busimoji ponia 
gavo labai daug dovanų. R. V.

Šilgalytė dabar dirba šv. Juo
zapo ligoninėje Hamiltone 
kaip med. sesuo.

e Z. Pulianauskas su žmona 
grįžo iš ekskursinės kelionės 
Europoje. Aplankė Olandiją, 
V. Vokietiją, Italiją, Prancū - 
ziją, Austriją ir Monaco ka
ralystę.

tės Bizinkauskaitės, palydė 
tos pianu James Haig. Kon
certas praėjo linksmoj nuo
taikoje, negailėta katučių.

Liepos 26 į Kennebunkport 
atvyko Daiva Mougirdaitė su 
rimta, gražia programa ir 
Sauliui Cibu* akompanuojant, 
ji išpildė ją inešdama susiža
vėjimo tr pavasarinės nuotai
kos.

Liepos 31 toje pačioje sa
lėje Irena Veblaitienė paskai
tė kelis eilėraščius ir p Tvlr- 
butienė-Rutkauskaitė su Ele
na Gineitienė suvaičLno vie
ną aktą Schiller’io dramos 
"Marija Stuart". Vaidinimas 
parodė mūsų vaidybinę tech
niką, naudotą Nepriklausomo
je Lietuvoje.

Ragplūčio 2 Benediktas Po-

planinas buvo kažkas nauja 
šįmet vokalinės mizikos at
mosferoje. Tai buvo aukštos 
kokybės ir lygio koncertas.

Rugp 18 d įvyko Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertas 
koplyčioje. Buvo atlikti Brah- 
mso veikalai. Po koncerto 
sekė kunigo Gidžiūno pasKa;- 
ta apie Šv. Pranciškų.

Rugp. 21 d- , uždarant sto
vyklą, Daiva Mougirdaitė ir 
Saulius Cibas pakartojo savo 
koncertą duotą ankščiau.Rugp. 
22 d., kadangi buvo atvykusių 
klausytojų iš kitur, Vyt. Va- 
syliūhas pakartojo vargonų 
koncertą.

Visus koncertus ir parengi
mus pravedė, interpretavo ir 
aiškino Elena Vasytiūnienė.

'k.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRAr 
ŽlAuSIŲ IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ. LIAUDIES PASAKŲ, V.1.

M. PHILIPPE IZZI
Prėaidant

SKAMBINKIT:

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

GUY
RICHARD
ROOFER------ COUVRKUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba* atliekc sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namą stogo dengimui ar taisymui skambinkite*

364-1470
NETTOYEURS CLEANERS

365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-90e rue, Lasalle

766-2667
2955 ALLARD

498-1. I X. ?

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges LaSalle

PAGERBTAS KLUBO 
CHORAS

Š.m. birželio mėn. 7 d. 
Choro vadovas muz.P.Ar- 
monas ir visi choristai Klu
bo buvo pavaišinti pietumis , 
gi Klubo šeimininkė M. Juo- 
dienė choristams prie kavu
tės dar pridėjo skanių pyra
gų ir tortų.

Klubo pirm. A„ Karnius, 
nupasakodamas Choro įsi
kūrimo istoriją pažymėjo, 
kad Choras dirba didelį dar
bą. Iki dabar jam dirigavo: 
k;staupas,m.stanis, p . 
LINGIS, A. MATEIKA ir da
bartinis P. ARMONAS.Nuo 
Choro susiorganizavimol.956 
m. ligi dabar per Choro ei
les praėjo daug dainininkų.

Choro pirm. J.PUPININ- 
KAS ypatingai padėkojo Lie
tuvių Klubui už Choro globą, 
dirigentui už kantrybę ir pa - 
sidžiąųgė visų choristų gra
žiu sugyvenimu. Įvertino ir 
visuomenę už Choro rėmimą 
ir Mrs. M. Sullivan už nuo
latinę talką.

Dalyvių buvo daug. Atsi
dėkodamas Choras nuotai
kingai padainavo 6 dainas.

PAMINĖTAS BAISUSIS 
BIRŽELIS

Ęloridos Lietuvių Klube 
Birželio 14 d. buvo pradėta 
pamaldomis šv. Vardo baž
nyčioje Gulfporte; Klubo už
prašytas koncelebrines mi
šias už žuvusius aukojo šv. 
Kazimiero misijos vadovas 
kun. K. Butkus, GFM ir kun. 
A. Stašys, Dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. K. 
Butkus, Pamaldose su vėlia
vomis dalyvavo Romo Kalan
tos, Palangos jūrų šaulių 
Kuopos ir Lietuvos Vyčiai. 
Pamaldų metu giedojo muz, 
P. Armo.io diriguojamas 
klubo mišrus choras, vargo
nais palydint A o Mateikai, 
ir moterų bažnytinis viene
tas.

Tolimesnė minėjimo pro
grama vyko Lietuvių Klube. 
Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, Klubo pirm. 
A. Karnius trumpoje kalboje 
priminė 1941-jų metų skau- 
džiųjų dienų įvykius ir pa
prašė K. Gimžauską paskai
tyti dr. Jono Jasaičio anų 
dienij prisiminimus, ištrau
ką iš LKMA leidinio "Nacio- 
nal - socialistinis ir komu
nistinis genocidas Lietuvo
je". Toliau A. Kamiene jaut
riai padeklamavo p.Ūselie- 
nės eilėraštį "Lietuva", ka
merinis kvartetas, kurį su
darė P. Armonas, M. Doug
las, M. Sullivan ir I. Tamph- 
son, pagrojo D. Popper "Re
guiem ir Klubo mišrus 
choras padainavo 4 dainas.

Minėjimo programa buvo 
įvairi, neištęsta ir įdomi.

REAGUOJA Į NETEISINGAS 
INFORMACIJAS

Malonu, kad lietuviai ne- 
aptingo saulėtoje, gražioje 
Floridoje. Birželio 26 d. bu
vo suorganizuotas pasikal
bėjimas su "St.Petersburg 
Times” dienraščio reporte
riu T.SMART,dalyvaujant V. 
JA C C BSON, p rel. J. BA LKŪ - 
NUI, LB garbės p-kui, M. 
KRASAUSKUI, LB St.Pe- 
tersburgoApylinkės p-kui ir 
O. GALVYDIENEL

Pasikalbėjimas lietė ten
dencingą ir vienašališką mi
nėto reporterio straipsnį , 
tilpusį "St. Petersburg 
T i me s ” dienraštyje birže
lio mėn. 16 d. Dėka šio pa
sikalbėjimo tas pat reporte
ris įdėjo naują straipsnį,pa
vadintą " Controversy sur
rounds prosecution of accu
sed W W II Naci collabor - 
rators".Ši grupė ir toliau 
aiškinsis netikslumus.

• Jaunimo Tautinių Šokių 
grupė NAUJOJI BANGA po 
vasaros atostogų savo repe
ticijas pradėjo rugpiūčio 30 
d.,Klubo salėje.

Repeticijos vyks kiekvieną 
sekmadienį 1O vai. ryto.

Kviečiamas jaunimas nuo 
16m amžiaus papildyti šokė
jų grupę. Pranešti Lindai 
JURGĖLAITEI,tel:36O-5952.

• Klubo Choro repeticijos 
prasidėjo rugsėjo mėn. 25 d.
7 vai mažojoje Klubo salėje .

Repeticijos vyksta penkta
dieniais.Kviečiami prisidėti 
ir naujieji nariai.

• PERKŪNO Futbolo Ko
manda visiems nuoširdžiai 
dėkoja už finansinę paramą,

• Veikia gera Klubo biblio
teka. Ji atidaryta kiekvieną 
sekmadienį pietų metu. Jos 
vedėjas A „RAGE LIS.

PAMINĖTA TAUTOS 
ŠVENTĖ

JAV LB St. Petersburgo 
Apylinkės Valdyba kaip ir 
kiekvienais metais surengė 
Tautos Šventės minėjimą.

Šv. Vardo bažnyčioje iš
kilmingų pamaldų metu gie
dojo Moterų Vienetas, sol.O. 
Armonienė, Mrs. M.Sullivan 
grojo čello ir muz,P.Armo
nas - vargonais. Lietuvos 
Vyčiai, Romo Kalantos ir 
Jūrų Šaulių Kuopos dalyvavo 
su savo vėliavomis.

Lietuvių Klube pagrindinę 
kalbą pasakė Vladas Šakalys.

• BALTIC A restorano savi
ninkė Ir. JURGĖLIE NĖ kvie
čia visus pasivaišinti lietu
viškais valgiais. Restoranas 
atidarytas kasdieną nuo 9 v. 
ryto iki 9 vai. v., sekmadie - 
niais iki 3 vai.p.p.

Adresas 160 lO7th Avė. , 
Treasure Island, • tel:36O- 
6328.

MŪSŲ MĮSLES
- Laiba panelė toli spiauna.

- Nevalgo nei aguonos grūdo, negeria nei vandens lašo,
o vis gyvas. /sipoaųiBT/
- Kai reikalingas - išmeta, kai nereikalingas- pakelia.

/seaKuui/
- Piemuo su uodega ant galvos.

/scSE-jog/
- Žiba, kaip žakys, ėda kaip arklys.

/siSieq/
- Maža moterėlė visą svietą apdengia.

/E4EPV/
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jo 7 d. A V kleb.Tėv. J. Kubi
lius, palinkėdamas geros 
sėkmės o

• STARKAUSKAS Petras, 91 
m. amžiaus, mirė ligoninėje 
Palaidotas per A V parapiją.

PRIMENAME:
LITO jaunieji nariai išvyks
ta į BEISBOLO RUNGTYNES 
Olimpiniame Stadijone RUG
SĖJO 15 ir 22 dienomis. Bi- 
Hetus pasiimti LITE.

• Tėv. VAIŠNYS Juozas, S. J ., 
kurį laiką gyvenęs Montrea - 
lyje, buvęs Aušros Vartų pa - 
rapijos asistentu, LAIŠKAI 
LIETUVIAMS žurnalo redak
torius ir Chicagos Jėzuitų 
Namų viršininkas, lankėsi 
Montrealyje^ 

"GINTARAS" IŠVYKSTA 
KONCERTUOTI

Montrealio Jaunimo An
samblis GINTARAS pakvies
tas koncertuoti Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje š.m.RUGSĖJO 28 d .

Koncertą rengia "Gran
dies" Ansamblis.

© K. ir D. SMILGEVIČIAI 
savo bute buvo suruošę iš
leistuves Leonui ir Vandai 
Giriniams.

A V MARIJOS PAVEIKLSG 
PAŠVENTINIMAS

Spalio meru 3 d.bus iškil
mingai pašventintas naujasis 
Aušros Vartų Marijos pa- 
veikslas. Pamaldų metu , 
po to Koncerte meninę dajį 
atliks garsieji operų solis
tai :Therese GUERARD,Vil - 
ma TRIFILLETTI, Denis 
LAVERGNE ,Jacęue s PRA T - 
TE ir mūsų solistė Gina 
ČAPKAUSKIENĖ.

Prancūzai solistai jau y- 
ra pasirodę savo puikiu dai
navimu mūsų parapijoje.

• STANKAITIS Juozas buvo 
išvykęs laikinai tarnybos 
reikalais į Edmontoną.

Dabar sugrįžo įMontrealį.

© GURCINAI, Ignas ir Vik
torija iš Los Angeles aplan
kė Praną ir Jadvygą Bal- 
tuonlus, viešėjo apie savai
tę laiko.

© LADYGA Jonas, mėgstąs 
užsiiminėti išradimais, su- 
konstruavo apvalaus pavida - 
lo plaukiojimo kambarį. Jis 
yra varomas motoru, tinka 
naudoti ant upitj ir ežerų. J . 
Ladyga jau gavo 3 i užsaky - 
mus.

Plaukiojimo kambarys tin
ka žvejybai, yra patogus ir 
talpus. Jį pašventino rugšė- 
(? ss.sresEĮTs'ESSS'es

Dr J MALIŠKA
PANTI GYDYTOJAS

PERTEKLIAUS 
IŠPARDAVIMAS

"The Crown Assets Dis
posal Corporation" skelbia 
išpardavimą,užmokant vie - 
toje už pertekliaus prekes : 
rašomieji stalai, staliukai , 
įvairios kėdės, rašomosios 
mašinėlės, indėnų rankdar
biai, rūbai, elektroniniai a- 
paratai ir kt.

Pirkusieji patys pasiima 
daiktus arba pasirūpina jų 
atsigabenimu.

Išparduodama 3CO Notre- 
Dame Sir. , Ville St.Pierre 
RUGSĖJO 11 nuo 9 vai.r.-9 
vai. v. ir RUGSĖJO 12 d „ 
nuo 9 val„ro - 3 vai.p.p.

• Pas M. ir St. MORKŪNUS 
viešėjo jų dukra Saulė su 
šeima iš JAV.

t PETRULIS Edmundas su 
šeima aplankė motiną Kazę 
Petrulienę ilgojo savaitga
lio proga.

Dr A O, JAUGELIENE7
DAN I I

14 10 Guv St., suite 

Montreal P.O.
TeL Bus.' 932—6662 
Namu 737—9681

M.CUSSON R. GENDRON
VAISTINĖ

j c y fa kasdien nuo 9 a« m iki 10 p.m» 
m. ’ i k i 9:30 p . m.
a. m« iki 9:30 p .Sekmadieniais : nuo 10

GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 
7626 Centro! St. Ville LaSalle, P. Q-

Tel: 366 -9 742 ir 365-0 505

Dr. A S. POPIERAITIS

MEDf CAL ARTS BUILDING, 15 38 Sherbrook
S u • t c 2 15, M ont r e ol , P Q. Tel. 931—4024

ROMAN J. ISGANAITIS
nt e E. Suite 504
Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8 -9 5 34

E. , Suite 205 
866-2064.

advokatas

VICTOR E. RUDINSKAS
l. Eng. L. L. B. , B. C?L. 

kampos 2-nd Ave. ) , Que. H4G 1E6 
769-8824 ; Residence: 366-6245

J. BERNOTAS

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, lie Perrot, Que, H7V5V6 

] Res. Tel: 453-9 14 2
JiBSHSB5a5a5aSaSasrasaS2S2S25BS2SaS25BS252S2S«tS2SasaSiZS2S8S2SZS15B5«!Sa 

8 psi.

LITAS

STAŠKEV’Č ENĖ, Andrius LAPINAS ir Kristina KLIČIUTĖ 
išvykos metu Cttawoje. Andrius Lapinas išvyko studijoms 
į London, Ont

MIRUSIEJI.
® STARKAUSKAS Petras, 91 
m.amžiaus mirė ligoninėje. 
Paliko daug anūkų ir pro-a- 
nūkų. Palaidotas per A V pa - 
rapiją. ___________________

Orkestrui dabar vadovauja Rimas PIEČAITIS 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 
pradėjo darbą RUGSĖJO 12 d. 
Dar galima užsiregistruoti’.

o D. ir V. SONDAT, gyvenan
tys Toronte, susilaukė pir- 
magimio sūnaus. Anūkėliu 
džiaugiasi A. irEoBlauz- 
džiū nai.

SAUGOKIMĖS VAGIŠIŲ
Kol nesustiprins baus

mes vagišiams, tol jų gau-
sės ir jie vis bus "gudres - a P.ir Ir. LUKOŠEVIČIAI 
ni". Štai Kazei Petrulienei 
ramiai besėdint parke ant 
suoliuko, "išgaravo" jos

po 2 savaičių malonių atos
togų Cape Code ir Province 
Toum , įsijungė pilnai į dar-

.s.

Q Viktoras SUSINS KAS sveikino Spaudos Vakare "Ne - 
h priklausomos Lietuvos" savaitraštį 40 m. sukakties pro- 
n? ga šį pavasarį. Įteikė ir stambesnę auką.

PERŽIŪRĖKIME SAVO
' AUTOMOBILIUS
į Turime įvairių lietuvių 

specialistų Montrealyje. Jie 
gali patarnauti ar patarti į- 
vairiose srityse.

Vasarai baigiantis, pats 
laikas peržiūrėti savo auto
mobilius ir patvarkyti juos 
rudeniui ir žiemai po vasa -

; ros važinėjimų.
- Viktoras SUŠINSKAS yra

Highland Auto Body savinin-
(C1 kas, automobilių išorės tai -

symo ir dažymo specialistas. 
Darbus atlieka 'sąžiningai , 
lietuviams dar ir su nuolat - 
da.

Highland Auto Body randa
si GHLafleur A ve., LaSalle , 
tel:366-7281, namų-364-5712.

PARDUODAMAS
3 seimų nemos, garažas ir 
krautuvė geroje vietoje. 
Kreiptis Tel: 366—7519 
arba; 1-224-4732.

jrmMOM

RENKU
sen is lietuviškas knygas, 
laikraščius plokšteles ir 
kit.Į lietuvišką medžiagą,.

P ADAMONIS
Tel 722-3545

Tonys Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Portraits 
Weddings

Montreal 525-8971
Brossard 678-2^51

TONY LAURINAITIS

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
luvavimo vieta, švarios kabinos, boras, laivai, 
motorai, Žuvelės I

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE
Box 119, R.R.2 
Maniwaki. Que.

___ _______________________Tel. (819) 44B-4355.,

TRANS-QUEBEC SIDINGS LT.O.
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PUENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rup Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 32H975

, MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

duoda Paskolas
1465 OE SEVE STREET. MONTREAL, OUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 

MOKA UŽ: '

Term. ind. 1 m.. .......... • 18%
Cert if iki.tai ........................ 19% Nekilnojamo Turto,
Spec. taup. s—tas........  . 17% Asmenines ir
Taupymo S — tas...............
su apdrauda iki $2000.

11 % Prekybines.

Trumpalaikiai ind.............
už S 20,000 ir daugiau

.. 20%
Paskolos mirties atveju

Čekių s-tas.................... .. 6% apdraustos iki $ 10,000.

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

j465 Oe Seve _3907 A Rosemont
■ -t

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3 —

Ketvirtoji en i ei s 12 - 8 6 - 8

P en k t a d i e r, i o i s 12- 6 12 - 6

______________________

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirink imas gatavų p
• Vasaros laiku s Ouę o j i mo s (Storage)
• Taisau ir r e modeliu© i u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTREAL, QUEBEC 
h3a 2G6 TEL 288-9646

D. N. BALTRUKONIS 
IMMI.DBLES - ( LASH’ INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARN AVIM AS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 3U5 , Montreal , P.Q. 
Tel.: 273 - 9181 ..............Namu : 737- 0844.

Tel . Bus: 482-3460
Res: 366-704 1

DANPAR REALTIES CORP.
3 10 VICTORIA AVE SIUTE 409 
MONTREAL. P. Q- H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Mo.ntrealyje 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose 
....... .......... e......... i...........  .. ............................... ...

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo agentūra

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

TEL. 727 - 3 120 Komų 376 - 3 7 8 1

Albertos NORKELIO^AS, B.A. C.S.ę., IB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1 945 pi.

treat west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

LEON .AS 
SALES

gdreckas
MENAGER

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU. 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU. 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! ĮTIKINKITE!
PASINAUDOKITE! ____

PASIKALBĖKITE SU
Memer'lu Leo GVRECKAS

11 WESTMINSTER SOUTH 
(At the end ol Sherbrooke Street West). 489*5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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8
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