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SAVAITINIU IVYKIŪ 
APŽVALGA

SADATAS KALTINA 
MUSULMONUS IR 
RUSUS

Kaire cirkuliuoja prane
šimai, kad yra planuojami 
Sadat’o vyriausybės per
versmai. Juos esą ruošia 
kraštutiniai dešinieji mu
sulmonų fanatikai ir Sovietų 
slaptoji policija.

Prez. Anwar Sadat’as pa
reiškė,kad musulmonų kraš- 
tutinieji siekė išstumti jį iš 
vyriausybės ir įsteigti isla - 
miškąjįfundamentalistų re
žimą, panašų į Ajatolos 
Khomeini Trane.

Sadat’as labai griežtai pa
sisakė radijo ir televizijos 
programose prieš visus, ku
rie vartoja ginklus, pakar
totinai prieš musulmonų ir 
koptų savitarpio' susirėmi
mus. Jis taip pat patvirtino, 
ką rašė ir Kairo spauda, kad

ir Maskva laukia Solidar
nosc" "nedraugiškų" veiks
mų sustabdymo.

Oficialioji lenkų komuni - 
kacijos media ragina atnau
jinti dialogą tarp, darbi ninku 
ir vyriausybės , sugesti - 
jonuojant įtakingos Kat.Baž- 
nyčios tarpininkavimą su
mažinti įtampai.

"Atrodo, kad visos racio
nalios krašto pajėgos bando 
surasti tinkamą dialogą", - 
pasisakė vienas vyriausy
bės darbuotojų.

Kada gi Kremlius sura - 
cionalės? Visi kiti stengia- 
S i O O O

JAV NEPRITARIA 
SOVIETU ELGESIUI

JAV apkaltino rusus už 
grąsinimus Lenkijai ir kad 
Sovietų nota Lenkijai yra 
teisiškai "kišimasis į Len-

yrU atidengtas sąmokslo ‘ kijos vidaus reikalus".
projektas, į kurį aktyviai į- 
ėjo Sovietų Sąjunga per sa
vo ir Vengrijos ambasadas 
Egypte. Visa eilė sovietų 
diplomatų ir patarėjų buvo 
paprašyti apleisti Egyptą.A- 
plink save jie organizavo 
kai kuriuos Egypto opozici
jos narius, žurnalistus, uni
versitetų profesorius są- 
moklsui.

KREMLIUS GRIEŽTINA 
GRASINIMUS LENKIJAI

Tie, kurie skelbia, kad ki
šimasis į kitų valstybių vi - 
daus reikalus yra nepriim - 
tina, neparodo nei tole -• 
rancijos, nei supratimo 
Lenkijai, kuri išdrįso teisė
tai ir teisingai reikalauti 
reformų. Jas diktuoja gy
venimo realybė ir tiesa.

Sovietų Sąjunga radijo ir 
laikraščių pirmuose pus
lapiuose dabar reikalauja 
griežtų veiksmų prieš "ne
draugišką" nepriklausomos 
darbo unijos Solidarnosc 
veikimą Lenkijoje.

Sovietų Sąjungos protesto 
nota buvo įteikta Lenkijos 
Komunistų Partijos vadui 
Stanislaw Kania ir ministe
rial p-kui Wojciech Jaru
zelski per ambasadorių 
Lenkijai, Boris Aristov'ą.

Lenkijos ministerių kabi
netas sukvietė skubos susi
rinkimą diskutuoti Maskvos 
notą, Solidarnosc vadai taip 
pat susirinko skubiems pa
sitarimams.

W. Jaruzelski pareiškė , 
kad buvo diskutuota "kon
krečios priemonės "suvar
žyti Solidarnosc politinę 
veiklą.

Sovietų radijo ir televi
zijos programose bei spau
doje žiūrovams buvo prane- 
šinėjama, kad Lenkijoje 
siaučia "anti-sovietizmas"

Vienas Vakarų diploma
tas Maskvoje pasakė, kad ne- 
visos Sovietų pajėgos, pasi
baigus didiesiems manev
rams prie Lenkijos sienos 
yra atitrauktos.'

DEMONSTRUOJA PRIEŠ 
REAGAN’O POLITIKĄ

Praeitą savaitgalį Wa- 
shington’e buvo suorganizuo - 
ta/keno?/ apie 25C tūkstan - 
čių minia protestuoti priešA- 
merikos prez.Reagan'o so
cialinę ir ekonominę politi
ką. Demonstracijos truko 9C 
minučių, vadovaujant unijų 
fedraci jos p-kui Lane Kirk - 
land'ui ir lydint keliems ki
tiems organizacijų vadams .

Minios šūkiai skelbė"Rea-

jai bijojo guatemaliečių ir 
pasirinko liktis Britų kolo
nija. Guatemalos konstitu 
cijoje buvo įrašyta, kad Be - 
liže būsianti 21-oji Guate - 
malos provincija.

Belize neturi savo kariuo
menės. Vietoj to, buvo 1800 
britų karių, kurie bus apsi-

■ gynimo tikslai s ir toliau Be- 
lizėje.

Kanada yra ekonominiai 
susirišusi su Belize, nes į- 
sipareigojo pastatyti vanden
tiekius ir kanalizacijos sis
temą Belize mieste bei grū
dų sandėlius krašte. Belize 
randasi ir du Kanados ban - 
kai.

IŠKILMĖSE SUSITIKO 
REAGAN’AS SU TRUDEAU

Grand Rapids, Mich., bu- 
vusioJAV prezidento Ford'o 
gimtajame mieste,pagal tra
diciją, buvo atidarytas Ge
rald Ford'o muziejus. Iškil
mėse dalyvavo JAV dabarti
nis prezidentas Ronald Rea
gan’as ir, be kitų, Kanados 
min.p-kas P.E.Truieau.

Ta proga abu turėjo pro
gos pasikalbėti apie valandą 
laiko Kanados ir JAV .santy-. 
kių problemomis.

Už dienos prie jų bendrų 
pusryčių prisijungė ir Mek
sikos prezidentas Jose Lo
pez Portillo. Tai buvo pirmas 
kartas, po 25 metų, kada 
susitiko šių 3-jų kraštų vy
riausybių vadai.

Kanada ir jAV-bės ginči
jasi dėl paskolų procentų pa - 
kilimo, rūgštingojo lietaus ir 
Kanados valstybinės energi - 
jos programos. Ypač šis 
paskutinis atvejis nepatinka 
amerikiečiams nes jie mano 
jog tokiu būdu A merikos a- 
lyvos firmos, veikiančios 
Kanadoje, neteisingai nuken
čia.

gan says cut back - we say
fight back".

Pirkliai abejose gatvių 
pusėse, kur praėjo demons - 
tratoriai, gerai uždarbiavo, 
pardavinėdami įvairius 
menkniekius. Pardavinėjo
ženklelius su užrašu "Ted 
Kennedy for president". Mi - 
nios nuotaika buvo lyg ge - 
gūžinėje,- prisidėjo ir gra
žus saulėtas oras. Dar per 
anksti spręsti, ar Reagan' as 
teisus.ar reikia keisti meto
dus. ..

BELIZE - NEPRIKLAUSOMA 
VALSTYBĖ

Paskutinioji Britanijos 
kolonija C. Amerikos žemy
ne- Belize,arba seniau va - 
dinama Britų Honduras-gavo 
nepriklausomybę.

Atstovai iš maždaug 50- 
ies kraštų dalyvavo iškil - 
mėse. Gatvės buvo , nuvaly - 
tos nuo šiukšlių ir išpuoštos 
įvairiais plakatais ir šū - 
kiais. Žmonių nuotaika,ta - 
čiau, nebuvo labai pakilusi . 
Britai nepriklausomybę siū
lė nuo 1966 m., bet gyvento
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KVIEČIAME VISUS

XXVI-siias KANADOS LIETUVIŲ DIENAS
TORONTE, Ont. SPALIO 9-11, 1981

LITERATŪROS VAKARAS - $ > 
L.andsbergis , Venclova, .Jurašiene, Šilbajoris 
WEST PARK COLLEGIATE, 1515 Bloor St. West

JAUNIMO SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI , KEPURINE $5.00 
Gros latviu jaunimo orkestras, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS Didiioje salėje 1011 College St.

KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 
Kl.JS Valdybos rinkimai, IV PLJK filmą, 

■ V PI.J Kongreso pranešimas
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS P orodu. Salėje , 101 1 Col I ego St.

VISA DIENA ĮVAIRIOS SPORTO RUNGTYNĖS * c
6 v. v. 
6:33 v.v.

Penktadieni, spalio 9

Šeštadienį, spalio 10

Sekmadieni, spalio 11

8:30 v.v

nuo 8:30 v.r.

8:0(J v.v.

2:30 v.

4 v.p.p.

7 v.v.

KLp RANKETO kokteiliai 
punktualiai BANKETO VAKARIENĖ 
Pl.B Pirmininko žodis;
programoje Nerija LINKEVIČIŪTĖ is Chicago's 

iškilmingi Šokiai
HARBOUR CASTLE HILTON Convention Centre, Boy St. & Horbourfront 
Banketas su Šokiais — asmeniui $22.50 
Tik šokiai — asmeniui $ 6.00 
„ ŠV. MIŠIOS KATALIKAMS

* SV. MYKOLO KATEDROJE, Bond St. 
PAMALDOS EVANGELIKAMS

ST.ANDREWS Lotvion Luteron bozn ,Jorvi »&Carleton g. k amp.

KLD KONCERTAS
$6.00 asmeniui, $4.00 studentams ir pensininkams
RYERSON POLYTECHNICAL INST,, teatre 43 Gerrard St. Eost 

ATSISVEIKINIMO VYNO IR SŪRIO VAKARAS 
LIETUVIU NAMUOSE, 1573 Bloor St. West,

vlsVs*v..TVsp.!1.3->2 KANADOS LIETUVIU MENININKU. PARODA
Atidarymas SekmadienĮ , spalio 4 d. 3 vai.
TORONTO CITY HALL, 2 aukstas-Art Display Area.

BILIETAI GAUNAMI TORONTE NUO RUGSĖJO 20 d. SĖ KM ADI ENI AIS PREE PARAPtJU. BANKELIU IR 
LIETUVIU NAMUOSE. IŠ K IT U Ml ES>TU G ALI UŽSISAKYTI SKAMBINANT ;

Vidmanui VALIULIUI TORONTE ( 416) 694 — 6733 antradienio ir ketvirtadienio vakarais tarp 7—9 vai. . .

Washington's Kongresas 
vienbalsiai patvirtino nuos
tatą su griežtesnėmis tai-
syki ė mis Kanadai, jeigu ji 
nusavintų-perimtų JAV aly
vos kompanijas Kanadoje.

Trudeau ir. Reagarfas su
sitiko jau ketvirtą kartą pa

ir sikalbėjimams nuo š. m. 
sausio mėn., kuomet Reagarf 
as tapo JAV prezidentu.
EL SALVADOR 
PREZIDENTAS DERASI 
SU JAV PREZIDENTU

EI Salvadoro prez.Du
arte prieš vykdamas į Wa
shington^ pokalbiui su prez. 
Reagan'u pranešė, kad jam 
reikia 300 mil. dolerių eko
nominei paramai ir tam tik
ros karinės pagalbos, kad 
laimėtų kovas prieš kairiuo
sius sukilėlius ir įsteigtų 
tinkamai veikiančią demok - 
ratiją.

Jis sako, kad kalbėsis su 
Reagan'u, norėdamas , kad A- 
merikos žmonės suprastų 
salvadoriečius.

SUSIRGO BRAZILIJOS 
PREZIDENTAS

•Brazilijos prezidentas, 
gen. Figueiredos, pažadė

jęs Brazilijai demokratiją i: 
rinkimus ateinančiais me
tais, gavo širdies ataką. Jis 
turės ilsėtis bent 2 mėne
sius. Vice-prezidentas, ne 
kariškis A ureliano Chaves jį 
laikinai pavaduos.

RAFINUOTO MAISTO 
NEDATEKLIAI

Daug buvo spėliojama ii 
moksliškai įrodinėjama, kaė 
perdaug valytas-rafinuotas , 
procesuojamas maistas gali 
būti net žalingas.

Western Ontario Univer
siteto tyrinėjimai rodo, kad 
phosphatai tokiuose maisto 
gaminiuose gali sukelti ink
stų sukalkėjimus, iš kurių 
vėliau gali išsivystyti akme
nys.

Phosphatai randasi ir le - 
duose, aluje, duonoje, šoko - 
lade ir kūdikių maiste, kad 
išlaikytų putojimą ir spal - 
vą4

Reikia tikėtis, kad tie che
mikalai bus išmesti iš pro
duktų.
VAIKAMS PROGRAMA . 
TELEVIZIJOJE

Švietimo Ministerija Que
bec’o provincijoje leidžia se
riją programų televizijoje 
vaikams 4 metų amžiaus.

Serija vadinsis Passe- 
Partout, bus rodoma nuo 1C v. 
ryto, visą savaitę nuo pirma 
madienio iki penktadienio.

Šeštadieniais ir sekma
dieniais programa bus rodo
ma nuo 8 vai. 3C min.ryto.

Šios valandos tinka Radio- 
Canada stočiai.

Radio-Quebec šią progra - 
mą transliuos nuo pirmadie
nio iki sekmadienio 6 vai. p . 
p. Abi stotys programą pra -

dėjo transliuoti nuo 21 rugsė-

MIRĖ VYTAUTAS SIRVYDAS
Veteranas žurnalistas, il

gametis "Vienybės" laik - 
raščio redaktorius, mirė šią 
vasarą. Gyveno netoli New 
York’o, JAV.

MIRĖ STASYS 
BARZDUKAS

Š. m. rugsėjo 13 d., Cleve - 
land'e mirė Stasys Barz - 
dūkas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Garbės.Pir - 
mininkas, žymus visuome
nės veikėjas, lituanistas, mo
kytojas.

PREMIJA UŽ KULTŪRINĘ - VISUOMENINĘ VEIKLA^

KLB Krašto Valdyba įsteigė metinė $5GO premiją 
Kanados lietuviams už kultūrinę- visuomeninę veiklą. Šių 

metų premijai bus panaudota dalis Augusto DAUKANTO
$ 2.000 palikimo Kanados Lietuvių Bendruomenei.
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS ŠIAIS METAIS ĮVYKS LONDONE, ONT. 
SPALIO 31 ir LAPKRIČIO 1 d.d.

Londono Bendruomenės Apylinkės Valdyba sutiko globo
ti Tarybos Suvažiavimą.

KNYGA - ALBUMAS APIE SIBIRO LIETUVIUS
Jau išėjo iš spaudos knyg-albumas LIETUVIAI SIBI

RE. Paruošė kun. J.Prunskis, iliustravo dail. Jonas Stūn- 
gys, apipavidalino dail.Petras Aleksa ir dail. Vincas Lu - 
kas.

Knygoje yra daugiau kaip 25-kių lietuvių tremtinių ir 
kalinių atsiminimai,prof.M.Mackevičiaus įvadas apie 
trėmimus tarptautinės teisės faktų šviesoje, Elenos Jū- 
ciūtės informacija apie išvežtųjų teisinę padėtį. Duoda - 
mos ištraukos iš gausių laiškų, rašytų iš Sibiro. Įdėta 
arti 15C Sibire imtų lietuvių nuotraukų.

įleido Amerikos Lietuvių Biblioteka. Išspausdinta
2.GGC egzempliorių. /'nformuoja ALTa/

SOVIETU, DIPLOMATAS LYGINA PABALTIJĮ SU 
KALIFORNIJA

Birželio mėnesį sovietų vicekonsulas Aleksander Po- 
tiomkin "švietė" Carmel miesto Kalifornijoje Pasaulio 
reikalų tarybos /World Affairs Council/ narius apie So
vietų Sąjungą. Paklaustas apie Pabaltijo valstybių, Veng
rijos, Čekoslovakijos ir Afganistano okupaciją, jis pasiū
lė "pasiklausti tų respublikų gyventojų - jų nuomonė ab
soliučiai skirtinga". Sovietų Sąjungos respublikos "iš tik
rųjų džiaugiasi būdamos Sąjungos dalimi. Tai tas pat, 
kaip klausti Kalifornijos gyventojus, ar jie jaučiasi JA V-ių 
okupuoti ir norėtų atsiskirti". /informuoja ELTA/

1
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Lž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
T'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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26 tųjų
KANADOS LIETUVIU

DIENU INFORMACIJA
Šiais metais Toronte 

SPALIO 9-11 d. d. Įvyksta 26- 
tosios Kanados Lietuvių 
D ienos o Šalia pramoginių Į- 
vykių per kuriuos susibičiu
liaujama, planuojama ir ke
letą svaresnių Įvykių., Per 
juos stengiamasi išeiti ir į 
angliškąją visuomenę, paro
dant lietuvių menininkų kū - 
rybinius gabumus, atkrei
piant augštųjų dvasiškių dė
mesį bažnytiniame momente. 
Pasinaudojama proga ir su
važiavusį jaunimą bei tėvus 
sudominti rūpimais veiklos 
klausimais., Tuos Įvykius ir 
aprašome šiame straipsnyje.

MENININKŲ PARODA
Kanados Lietuvių Dienų 

proga yra suruošta Kanados 
Lietuvių menininkų darbų 
paroda. Ji vyksta visą sa - 
vaitę Toronto miesto Rotu
šės "Art Display Area" pa
talpose II-me aukšte. Pa
roda vyksta nuo SPALIO 3-12 
d, d. Dalyvauja 2 skulptoriai 
ir 16 menininkų: J, Batūra- 
Le mme, J. Dagys, R. Bukaus
kas, A. Docius, E. Docienė, J, 
Gudinskas, S, Jaškus,D„Kuo- 
lienė.J.Račkus, V, Remeika, 
V. Pažukaitė, S. Valiūnaitė- 
Šileikienė, A „Tamošaitis, A, 
Tamošaitienė, G.Tamošaus
kas, T. Valius, I, Mickūnienė 
ir J.Stankus.

Parodos atidarymas Įvyks 
SEKMADIENĮ,SPALIO 4 d., 
3 vai,p.p, TORONTO CITY 
HALL, II-ame aukšte. Ruo
šiamas katalogas ir brošiū
rėlė, kuri apibrėžia Kanados 
lietuvių menininkų kūrybą. Ją 
praeidami kitataučiai žiūro
vai galės pasiimti. VISI RA
GINAMI DALYVAUTI PA - 
RODOS ATIDARYME ir at - 
silankyti parodoje. Atsives
kite ir kitataučius draugus 
ir pažįstamus.

Meno paroda rūpinasi p. 
Jankaitienė , talkinant 
A.Vekterytei.

LITERATŪROS VAKARAS
Kaipo pirmasis Lietuvių 

Dienų įvykis, ruošiamas tu
riningas Literatūros Vaka
ras. Jis įvyks PENKTADIE - 
NIO vakare, 7 vai. WEST 
PARKCGLLEGIATE salėje, 
Bloor St. West ir Dundas 
gatvių sankryžoje. Savo kū
ryba bei komentarais pasi- 
rodys:poetas Tomas Venc
lova, dramaturgas A. Lands
bergis, A. Jurašienė ir prof. 
Šilbajoris. Jis pristatys ap
žvalgą lietuvių žodinės kū
rybos išeivijoje, o A. Jura - 
šie n ė-žodinę kūrybą Lietu - 
voje.

Vakarui vadovauja Aušra 
Karkienė irp.Šaltmie- 
ras .

Vakaras taikomas ir vy
resniems ir jaunimui.
2 psl.

KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Pagal tradiciją , Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdyba KLD proga ruošia 
rinkiminį suvažiavimą. Po 
2-jų metų kadencijos, dabar
tinė KLJS Valdyba savo dar - 
bą baigia ir bus renkama 
naujaKLJS Valdyba.Kadangi 
suvažiavimas yra RINKIMI
NIS, būtina dalyvauti visiems 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Tarybos nariams iš visų ko
lonijų. Šalia Tarybos narių, 
raginama suvažiavime daly
vauti visas jaunimas. Suva
žiavimas prasideda ŠEŠTA
DIENĮ, SPALIO 1C d. , 8:30 
v. ryto, PRISIKĖLIMO Pa - 
rapijos Parodų Salėje Hd 
COLLEGE st.

Po veiklos apžvalgos bus 
rinkimai. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Valdy - 
bos pranešimą pateiks PLJS 
p-kas Gintaras A ukštu o - 
lis, V-ojo PLJ Kongreso , 
kuris Įvyks 1983 m.Š.Ame
rikoje pranešimą atliks PL 
JS vice-p-kas Saulius Gy
vas. Bus aptariamos veik
los gairės naujai KLJS Val
dybai.

Apie 11 vai.bus rodoma 
iš Australijos parsivežta 
filmą apie praėjusį IV PLJ 
Kongresą. Filmą suko J. 
Mockūnas .

KLB ŠVIETIMO REIKALŲ 
APTARIMAS

Labai svarbų susirinkimą 
šaukia KLBendruomenės 
V aldy bos Š vieti mo Komitetas 
LIETUVIŲ NAMUOSE, ŠEŠ
TADIENĮ /SPALIO 1O d. nuo 
l:oo-3:oo val.p.p., BLOOR 
st. West ir DUNDAS sank - 
ryžoje.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Kanadoje augščiausią po

ziciją turintis dvasiškis, Po
piežiaus atstovas Pronunci- 
jus Angelo PALMAS paša - 
kys pamokslą katalikų pa
maldose Šv. MYKOLO KA - 
TEDROJE, BOND gatvėje.

Giedos ANAPILIO ir PRI- 
SfKĖLTMO parapijų CHORAI.

Muzikine programa rūpi
nasi muz. Vaclovas V eti
kai t i s.

Tuo pačiu metu vyks iškil
mingos LIETUVIŲ EVANGE
LIKŲ pamaldos ST.AND
REW latvių liuteronų bažny
čioje JARVIS ir CARLETON 
gatvių sankryžoje.

KONCERTAS
Iškilmingas Koncertas pa

gal tradiciją Įvyks po pa
maldų, 4 val.p.p. RE YE R - 
SON POLYTECHNIC AL INS- 
TITUT’o TEATRE,43 GER
ARD, East.

Už koncerto ruošą at - 
sakinga muz. Dalia Vis
ko n t i e n ė.

Patariama automobilius 
pasistatyti prie koncertų sa
lės, nes iki bažnyčių yra tik 
1O minučių kelio.

BILIETAI
Bilietų kainos yra surašy

tos skelbime, I-ajame "Ne - 
priklausomos Lietuvos"pus - 
lapyje.

Toronte bilietai pradeda
mi platinti SEKMADIENIAIS 
nuo RUGSĖJO 2C d. ,parapi - 
jose, bankeliuose ir Lietuvių 
Namuose.

Norintys iš ANKSTO UŽ
SISAKYTI BILIETUS iš kitų 
kolonijų, gali skambinti Vid
mantui VALIULIUI Toronte, 
/416/694-6733 antradieniais 
ir ketvirtadieniais vakare 
nuo 7-9 vai.

Banketui yra būtina bilie
tus užsisakyti iš anksto. Bus 
numeruoti stalai, kurie su
sodina po 8 asmenis.Visiem 
kitiem parengimam vietos 
nebus numeruotos.

BANKETAS
Visi esame bent kartą da

lyvavę iškilmingame banke
te. Šiais metais šeimyniš
ką nuotaiką banketui su - 
daryti pakviestas vakaro 
"šeimininkas" - pravedėjas 
dr. Petras LUKOŠEVIČIUS iš 
Montrealio. Vakarienės me
tu pramatyta ir įdomi prog
rama, kurią atliks rašytojas 
Algirdas LANDSBERGlSir 
solistė Nerija LINKEVICIU- 
TĖ iš Chicagos.

Garbės svečių sąraše- 
PLB p-kas Vytautas KA - 
MANTAS iš Chicagos, Lie
tuvos Diplomatijos atstovas 
Kanadai gen.konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, bei PLJS p- kas 
Gintaras AUKŠTUOLIS,taip 
pat iš Chicagos.

/Norintys dalyvauti tiktai 
banketo šokiuose, moka $6,- 
už įėjimą/.

SPORTO PROGRAMA
Šiose Lietuvių Dienose 

vyks ir įvairi sportinė prog
rama. Jos sudarymu rūpina
si ŠALFas su p-ku p.BER - 
NECKU ir p. BALNIU.

SPALIO 1C d., ŠEŠTADIE - 
NĮ,1O v. r. Įvyks KREPŠINIO 
ŽAIDYNĖS West Toronto 
Secondary School, LANS r 
DOWNE ir COLLEGE gatvių 
sankry-oje.Rungsis Hamil - 
tono ir Toronto klubai.

VAIKŲ SPORTO ŠVENTĖ 
įvyks 1O v. r. BROCKTON 
STAD'UM patalpose, Bloor ir 
Dufferin gatvių sankryžoje . 
Šia švente rūpinasi p.N a u- 
sėdas. Tai pirmas ban
dymas aktyviai Įjungti Į Lie
tuvių Dienas mūsų vaikus . 
Jeigu pavyks-bus paskatini
mas ruošiant kitas Lietuvių 
Dienas, vaikų šventę pakar - 
toti. Publika kviečiama gau
siai dalyvauti ir paskatinti 
mūsų jauniausius’.

Varžybos vyks sekančiose 
srityse:

Nuo 5-14 m. amžiaus vai - 
kams: BĖGIME,ŠOKIME IR 
METIME. Skatiname daly
vauti. REGISTRUOJAMASI ; 
pavieniais asmenimis, nėra 
reikalo priklausyti kokiam 
klubui..

Pirmos trys vietos bus 
apdovanotos kaspinais.

LIETUVIŲ DIENŲ LEIDINYS
Kruopščiai ruošiamas 26 — 

jų Kanados Lietuvių Dienų 
Leidinys. Tą darbą apsiėmė 
atlikti inž. J.V. DANYS iš 
Ottavos.

Šiame Leidinyje- doku
mente bus pristatomos Įvai
rios tautinių šokių grupės 
bei dainos ansambliai, LD 
detali programa, Įvairūs 
sveikinimai.

Šis leidinys bus įdomus ir 
tuo, kad pirmą kartą po be

veik 15-kos metų, jame bus 
talpinami dabartiniai Lietu
vių Bendruomenės statutai 
bei reguliaminai,kurie bus 
labai naudingi Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Tary
bos nariams ruošiantis jų 
suvažiavimui.

Zadam išleisti 1. 5OO eg
zempliorių. Jie bus platinar- 
mi per Lietuvių Dienas ir 
kainuos po $ 3, -

Leidinyje taip pat talpina
mi Kanados lietuvių apylin
kių pranešimai bbi adresai. 
Jo apimtyje bus įjungti ir 
Lietuvių Dienų meno paro
doje dalyvaujantys meninin
kai.

ŽMOGAUS TEISIŲ 
PROJEKTAS

Prie Kanados Lietuvių fi
nes ir kitų organizacijų vei
kiantis Kanados Žmogaus 
Teisių Komitetas, Lietuvių 
Dienų proga ruošia žygį po
litinės kalinės Jadvygos 
STANULYTĖS bylos reikalu. 
Komitetas yra įjungęs visą 
eilę jaunimo,kuris per KLD 
platins arti 3,000 kortelių. 
Kortelės viena pusė skiria
ma'Kanados Užsienių Reika
lų Ministerial, o antroji-So- 
vietų Ambasadoriui Ottawo- 
je. Lietuvių Dienų dalyviai 
bus prašomi vietoje pasira
šyti korteles ir jas grąžinti 
platintojui arba palikti dė
žėse, kurios bus prie kiek - 
vieno renginio j ėjimo. Sūri in
kus korteles, komitetas ta
da pasirūpins jų išsiuntimu. 
Tai žygis, per kurį bandoma 
atkreipti Kanados ir Sovietų 
pareigūnų dėmesį į faktą , 
kad neteisėtai yra kalinama 
lietuvė Jadvyga Stanulytė, ir 
kad jos padėtis yra plačiai 
žinoma Kanados lietuviams, 
kurie ja rūpinasi.

KOLONIJOS
Pramatoma, kad šiose 

Lietuvių Dienose dalyvaus 
nemažas skaičius lietuvių, 
ypatingai jaunimo iš Vakarų 
Kanados.Jau ruošiasi atvyk
ti jaunimas iš Calgary,Ed
monton ’o ir Winnipeg’©.

Taip pat dalyvaus iš Mont
realio, Hamiltono, Londono , 
St.Catharines, Sudbury ir t. 
t. Planuojama atžymėti da- 
lyvaujančius miestus per 
vėliavų nešimo iškilmę Mi
šių metu Š v. Mykolo Kated
roje 2:30 v.p. p., sekmadie
nį.

DĖL VIEŠBUČIŲ
Atvykstantiems iš kitų ko

lonijų pavieniams asmenims 
bei grupėms ir progra - 
mos dalyviams, bus užsako
mos viešbučiuose vietos 
grupei ar asmenims to pa
geidavus ir iš anksto atsiun
tus užmokestį.

Viešbučių reikalais rūpi - 
nasi V. DAUGINIS, tel:/416/ 
533-1121 .dienos metu.

ATSISVEIKINIMO VAIŠĖS
Pats paskutinysis Lietu

vių Dienų įvykis-tai atsi - 
sveikinimo vaišės- VYNO ir 
SŪRIO VAKARAS, LIETU
VIŲ NA MŲ patalp ose, KA - 
RA LIAUS . MINDAUGO ME
NĖJE^

Vaišės Įvyks SEKMADIE
NĮ, po Koncerto, 7 v. v.Į - 
ėjimo kaina-$2,-asmeniui.

Negeriantiems bus taip 
pat kavos bei vaisvandenių . 
Bus parūpinta įvairaus sū
rio ir pyragų.

Vakaru rūpinasi p. V a i- 
čiūnas ir p.Aušro- 
t i e n ė.

BENDRĄ INFORMACIJĄ 
TEIKS LIETUVIŲ NAMAI 
/416/ 532-3311.

KALBĖSIME LIETUVIŠKAI
Tenka girdėti ir skaityti pastabų dėl silpno lietuvių 

kalbos vartojimo Pietų Amerikos lietuviško jaunimo tarpe 
Šis reiškinys yra ypač pastebimas,kai tenka bendrauti su 
lietuviais iš kitų kraštų, kur ispanų-kalba nėra pažįstama. 
Tuo klausimu verta kiek plačiau išsireikšti.

Visų pirma, moksliniais tyrinėjimais yra nustatyta , 
kad vaikai lengvai pasisavina dvi ar tris kalbas ir tai vi
siškai nekenkia jų tolimesniam mokslui. Priešingai, dvie
jų kalbų žinojimas prisideda prie protinio išsivystymo ir 
palengvina greičiau išmokti naujų dalykų mokykloje. Yra 
todėl visiškai klaidinga manyti, kad mažas vaikas, išmo
kęs kalbėti lietuviškai šeimoje, vėliau gali turėti sunkumų 
einant mokslą.

Kai tėvas ir motina yra lietuviai - yra naudinga, kad 
su vaikais jie savo tarpe kalbėtų vien lietuviškai. Mišrio
se šeimose lietuvių kalba gali būti vartojama su vaikais 
tėvo ar motinos, prieš tai tinkamai susitarus su antrąja 
puse, Tš viso, turi būti pasiekta Įsitikinimo ir Įtikinimo, 
kad visos kalbos yra naudingos ir reikalingos, ypač kai 
jos rišasi su šeimos tradicijomis, papročiais, kilme.

Gyvenant išeivijoj vietinė kalba savaime veržiasi į 
šeimos tarpą per spaudą, radijo, televiziją, kaimynus ir 
pažįstamus. Tam durys privalo būti atviros, bet drauge ir 
tėvų kalba turi visad stovėti tame pačiame lygyje ir pa - 
garb oje.

Savaime suprantama, kad lietuvių kilmės jaunimui , 
gimusiam ir augusiam pav. Argentinoje, yra daug grei
čiau ir lengviau susikalbėti ispaniškai, nes ir pats lie
tuvių kalbos žinojimas pas juos yra apribotas. Sudarius 
šeimą, ispanų kalbos vartojimas su vaikais darosi paran
kiausiu. Vįstik, man teko susidurti su nemaža tokių porų, 
kur abi pusės pakankamai gerai kalba lietuviškai. Jų vai
kai dalyvauja lietuviškoje veikloje, kai kada išvyksta už
sienin ir ten susitinka su sunkumais kalboje. Tais atve
jais tėvai tikrai palengvintų vaikams pradėdami kalbėti 
namie lietuviškai, lygiai kaipo ir su draugais ir pažįsta
mais. Tuo atveju visi tėvai ir vaikai- labai daug laimė
tų.

Tenka pastebėti taip pat, kad čia gimusios kartos mū
sų veikėjai savo tarpe kalba ispaniškai. Net lietuviškų 
draugijų valdybų posėdžiuose tankiai yra vartojama ispa- 
tu kalba, nors visi supranta lietuviškai. 
Taip išeina greičiau ir patogiau... Išdavos,tačiau, gau
nasi grynai neigiamos. Apart to, praleidžiama puiki pro - 
ga pastiprinti mūsų tarpe lietuvių kalbos valdymą. Susi
tikdami su lietuvių veikėjais iš kitų kraštų, galėtumėm 
daug laisviau ir tvirčiau pasireikšti.

Privalome būti ypatingai atsargūs,kai turime reikalo 
su asmenimis, kurie bando kalbėti lietuviškai pagal savo 
pajėgas. Didžiausia nesąmonė tokiais atvejais yra pajuok
ti ar pašiepti dėl daromų klaidų. Ypač moterys ir mer - 
gaitės dėl įgimto jautrumo, sulaukusios pajuokos, lietuviš
kai daugiau neprabyla. Todėl, kai sutinkame asmenis, ban 
dapčiųs lietuviškai, išsireikšti su visais .galimais netobu
lumais, privalome juos padrąsinti, Įkvėpti pasitikėjimo, 
paskatinti, nežymiai pataisyti jų išsireiškimus, jokiu bu
do nepertraukti dėstomų minčių.

Girdėjome kartą vieną iš mūsų jaunuolių pareiškiant 
priekaištą,kad girdi, mūsų veikėjai savo tarpe kalba lie
tuviškai, o apsisukę Į jaunimą jau kalba ispaniškai. Prie
kaištas, be abejo, pilnai pagrįstas. Sakyčiau, kai lietuviš
koje aplinkoje turime kartais kreiptis Į jaunimą, kuris 
mūsų kalbos atžvilgiu kartais stovi gana silpnai, privalo
me visvien išsireikšti lietuviškai, išversdami tuoj pat Į 
ispanų kalbą kiekvieną sakinį,ar bent paaiškindami išdės
tytą mintį. Tuo būdu, kad ir išlengva, daug prisidėsime 
prie kalbos Įgyvendinimo.

Galiausiai atminkime,kad kiekvienos kalbos tikslus 
ir turtingas valdymas yra savotiškas menas, kuris 
liudija apie mūsų vidujinį išsivystymą ir dvasinį lygĮ.

Stenkimės todėl nepraleisti nė vienos progos, kiek ga
lima tobuliau išmokti tą kalbą, kuri yra mums duota pri
gimties ar per mokslą. Šis dėsnis ypač galioja jaunimui . 
Tuo būdu palengvinsime jam nugalėti tuos sunkumus, su 
kuriais susiduria dėl lietuvių kalbos silpno žinojimo.

Leonardas Sruoga

/iš Argentinos lietuvių laikraščio LAIKAS, nr.651,1981 m/

0 Mūsų kalbos išlaikymo temomis bus galima išsamiau 
pasikalbėti Kanados Lietuvių Dienų proga, kaip matome 
iš dedamos jų programos. Ypač Kanada yra labai dė

kingoje situacijoje, nes yra galimybių gauti ir valstybinę 
paramą reguliariam lietuvių kalbos dėstymui 
mokyklose. Tik - jeigu nežiopsosime ir perilgai ne dū- 
mosime... /Red./.

MŪSIŠKIAI SUVAŽIAVIMUOSE

......... .Kai dabar perskaitome Steigiamojo Seimo atstovų 
kalbas, stačiai turime stebėtis jų nepaprastai greitu Įsi
traukimu parlamento praktikon,perėmimu rimtų valsty
bininkų vaidmens. Ar daug jie skyrėsi nuo mūsų dabar 
nuolat sekamų JAV Kongreso narių kalbų bei veiklos? 
Gal tik pajuntame mūsiškių, daugiausia lietuviško kaimo 
sūnų, žymiai didesnį ir nuoširdų idealizmą, susirūpini - 
mą gimtojo krašto likimu...

Kokios demokratinės ir pažangios Steigiamojo Seimo 
narių pažiūros tais laikais iš tikrųjų reiškėsi, matyti, kad 
ir iš pripažinimo lietuvėms moterims lygių politinių tei
sių. Juk tada, 1920 m.pradžioje, moterų lygybė Lietuvo
je buvo visiems suprantamas dalykas ir niekam neatėjo 
galvon šias moterų teises net pradėti svarstyti.

V.Daugirdaitė-Sruogienė /Iš pasikalbėjimo/Sė
jos žurnale/.

1920. V. 15 Kaune susirinko Lietuvos Steigiamasis Sei
mas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



fcSKautaf
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Stovykla Romuvoje
L. EIMANTAS

Nuo š. m. rugpjūčio mėn. 8 
iki 22 dienos daugelis Kana
dos lietuvių skautų stovykla - 
vo ROMUVOJ (netoli Huntsvil
le Ont.), apie 29 k’m. i šiau - 
rę nuo Toronto.

Plentai Romuvai nuvykti vi
sur geri, platūs ir tiesus. Gai 
tik keliolika kilometrų miško 
kelias nuo Hunts/Ulės buvo 
panašus į prieškarinės Lietu
vos III rūšies vieškeli. Todėl 
skubiau "lėkti" savo automo - 
b’liams neleidome,nes vežė
me paukštytės ir vilkiukus ir 
reikėjo didesnio atsargumo. 
Nors kelionės dieną lietutis 
dažnai lašnojo, bet viskas vy
ko kaip numatyta, o skautiška 
gera nuotaika niekad mūsų ne
apleido. Ir taip iš Toronto , 
Hamiltono, Londono ir net iš 
Rochesterio (JAV) suskrido 
per 130 stovyklautojų ir vado
vų.

Pirmoji (rugpiūčio 8-ji)dle- 
na buvo skirta Įsikūrimui,pa
siskirstymui vienetais, susi — 
pažinimui ir pasiruošimu/ pa
gyventi gamtos prieglobstyje. 
O RzkMUVOSžaruojanti aplin
ka, tyvuliuojantis Lapės(Fox) 
ežeras, pastatai, aikštės ir 
kiti Įrengimai lyg sakyte sa
kė, kad čia pagyventi bus mie
la ir patogu.

Jau sekančią dieną Įsikūrė 
Medeinės ir R ag ai n ė s pa- 
stovyklės. Aukštai plevėsavo 
mūsų vėliavos, gainelės, ženk
lai ir šūkiai. Visos RAMUVOS 
stovyklos viršininkas vyr.sktn 
V, SKRINSKAS visus sveikino, 
ragino ±rbti, lavintis, krutėti 
ir stiprėti ‘tiekkūhii,1 tiek dva
sia. Patovykliiį viršininkai— 
skautininkai L, GVILDiENĖir 
SAPLYS visur ir visuose dar
buose visada buvo priekyje ir 
rodyte rodė, kaip reikia leis
ti skautu. Kapeiionas — vyr. 
sktn. St. KULBIS, tas nepa
mainomas ir nuolatinis skau
tų dvasios vadas, kas rytas 
po vėliavų pakėlimo, atnaša
vo Mišias ir per visas dienas 
rūpinosi , globojo ir mokė kaip 
reikia tarnauti Dievui, Tėvy - 
nei ir artimu’.

Darniai rikiavome?, atidžiai 
klausėmės stovyklos komen -

dan-to ps. A. DRAGŲ N E VI
LIAUS komandų ir nurodymų. 
Kiti vadovai-ės, prityrusios 
skautės-ai nuolat mums buvo 
gerais kelrodžiais, kai vyk- 
davom i Romuvos apylinkes 
iškylauti, plaukioti laiveliais 
po sidabru spindintį ežerą , 
— maudėmės, ruošėmės pa
tyrimo laipsniams bei egza- 
m:nams,ar kitiems reikalin
giems skautauti darbams bei 
žaidimams. Visur mus lydė
jo lietuviška daina, o va«a — 
rais, kai vienetuose ar bend
ruose laužuose skambėjo mū
sų šūkiai ir meliodijos, aidų 
dūžiais virpėjo plačioji apy
linkė Ir žalias, mus supantis 
miškas.

Turėjom spaudos ir lietu
viškos knygos dieną. Vyr. 
sktn. Č. SENKEVIČIUS sure
dagavo Ir išleido "Ragainės 
Medeinės Uodą" — stovyk
los laikraštėli, kurio pusią - 
plus prirašė ir iliustravo taip 
pat ir mažosios paukštytės 
bei vilkiukai.

Trečiadieni turėkim paikų 
1 i nksmą vakarį, Pr i s i m i nl m v' 
ši kartą išvydom lietuviškų 
papročių — mūsų senovės 
vestuvių apeigas.

Kad visiems sekėsi, kad 
darbai — darbeliai, sportas— 
rungtynės, laužai ir žald.mai 
pavykdavo, turime būti dėkin
gi ir stovyklos ūkio vadovams 
bei mielosioms valgyklos šei
mininkėms už taip skaniai ir 
sveikai gaminamą maistą. Iki 
šioi ROMUVOJE maitinimus! 
rūpindavos skautų tėveliai. Šį 
kartą virtuvės valgyklos 
šeimininkės E. ŠAKIENĖ, E. 
JURGUTIENĖ, net pati pa- 
stovyklos viršininkė sktn, L. 
GVILDIENĖ ir kt. Sktn. J. 
DAM BARAS ir jo talkininkas 
P. JOKUBAUSKAS žiūrėjo ir 
rūpinosi, kad ma stas būtų 
nupirktas, atvežtas ir kad jo 
visada užtektų

Žodžiu, stovyklos vadovai 
ne tik sėkmingai vadovavo , 
mokė, bet ir dažnai sunkokai 
dirbo, kai mažutėliams būtų 
mieia, linksma ir patogu gy
venti, dirbti ir augti mūsų 
visų džiaugsmui. . .

2 5 -TĄ KARTĄ RAKO STOVYKLOJE

Jau 25-tą kartą Michiga- 
no valstijoje, prie Caster’ 
io miestelio RAKO miške 
stovyklavo lietuviai skautai 
iš įvairių JAV vietovių, o 
viena skautė atvyko ir iš 
Vokietijos.

Iš viso dalyvavo apie 400 
stovyklautojų, pasiskirstę į

11 stovyklaviečių. Jos buvo 
pavadintos įvairiais lietu
viškųjų žurnalų ir laikraš - 
čių vardais.

Skautai išleido du nume
rius miško laikraštėlio, ku
ris buvo pavadintas "Vijok
lis".

"RAKO - 25" STOVYKLOS VADOVAI- iš kairės: Z. JAUNIUS,AIZCKAITIENĖ,R.RAČIŪNAS, 
D.GCTCEITIENĖ, Ir.KERELIENĖ, S.MIKNAITIS, S.RAŠKYS ir kiti VĖLIAVŲ AIKŠTĖJE.

Nuotr: V.Bace vičiaus

1981.1 X 23

Ir reiki a pasakyti, kai ma
žieji pamėgo ROMUVĄ. 
Klausinėjau kelis mažuosius, 
kaip čia jiems patinka? Visi 
atsakė:"Gerai, tikrai gerai!"

Štai porą pavyzdėlių—fak
tų. Rugpiūčio 14 d. — penk
tadienį vienas torontiškis tė
velis dėl svarbių susi dėjusių 
šeimyninių api inkybių atvyko 
ROMUVONpasiimti savo sū
nelį — vilkiuką. Tuoj paste - 
bėjom, kad vilkiuko veide
lis apsiniaukė. Jis galvutę 
nuo mūsų pasuko Į šalį ir 
veideiiunedėjo... ašarėlės. 
Paid au s us, kas y r a, at s akė: 
"Aš dar nenoriu išvažiuoti. . . 
Čia taip smagu būti. "

O štai kaip.kuklusis vilkiu
kas VINCUKAS gerbė savo 
vadovus. Dar pirmą stovyk
lavimo dieną kapelionas St.

Kulbis nuėjo aplankyti savo 
besikuriančius vilkiukus. Vi
sus vilkiukus kapelionas svei
kino, meiliais žodžiais kal
bino. Pagaliau pastebėjom , 
kad Vincuko nėra. Klausėm: 
kur jis ? Tyla. Tik "d.ngu - 
šio" broliukas E dūlias nežy
miai piršteliu rodė. . . į pa
lovį. Pasilenkė kapeiionas , 
iškėlė iš palovio kiek sumi- 
žusį Vincuką. Klausėm: "Ko
dėl pasislėpei ?" Atsakė:"Ne- 
buvau pasirušęs primti 
brangų svečią. . . "

Ta.p pat nuotaikingai , 
linksmai ir žaismingai, bet 
greitai prabėgo pirmoji 19- 
tosios ROMUVOS vasaros 
stovyklos savaitė. Kitais 
metais jau bus jubiliejinė- 
dvidešimtoji vasaros sto
vykla ROMUVOJE. Taigi , 
ruoškimės ir laukime jos

■AUŠRA» nr 20 (60)
APIE UKRAINĄ

...... C Ukraina’. Tavo istorija siekia daugiau, kaip 1COC 
metų. Rytiniai slavai pirmiausiai atsikraustė į tavo kraš

tą, ir tu, Įkūrusi Kijevo Rusiją,tapai rusų tautų motina. Iš 
tavęs, Ukraina, kilo baltarusiai ir rusai. Beje, pasta - 
rieji atsiskyrę pasisavino ir rusų vardą,tau tepalikę Uk - 
rainos, t. y. pakraščio vardą. Šiuo metu ji, Rusija, visus 
stengiasi įtikinti, kad tik ji yra kitų dviejų tautų motina , 
kad visas tris tautas riša tokie tamprūs ryšiai, jog apie 
atsiskyrimą nuo "motinos " Rusijos nėra ko negalvoti. 
Baltarusiai tuo jau įtikėjo ir visiškai atsisakė bet kokio 
savarankiškumo s:ekimo. To paties Rusija laukia ir iš ta
vęs.

Kada tavo kaimynė Rusija kūrė stiprią centralizuotą 
valstybę, tau teko gintis nuo gausybės priešų: pečengų , 
polovcų, totorių, lenkų, lietuvių, vengrų, moldavų..... 
|r mūsų protėviai lietuviai tiesė rankas į tavo žemę ir 
valdė ją ne vieną šimtą metų. Bet mes galime bent pasi
teisinti, kad lietuvių jungas tave saugojo nuo daug baises
nio totorių jungo, kad lietuviai, valdydami tave, visai 
nesikėsino nei į tavo kalbą, nei į religiją, nei į 
papročius ir visai nesistengė tau primesti savųjų.

C Ukraina ’. Tavo šaunūs laisvūnai Zaporožės kazo
kai nors ir nesukūrė savo valstybės, bet ne kartą drebi
no ir Krokuvos, ir Vilniaus, ir Bachčisarajaus ir net 
Stambulo sienas. Gal su laiku ir būtų kazokai Įkūrę vals
tybę, jei ne tie nelemtieji 1653-ji metai. Turbūt beveik 
visų tautų istorijoje rasime valdovų ar karvedžių, ku
riuos ainiai mini blogu žodžiu. Lietuviai turi Jogailą:su- 
jungęs savo tautą su lenkų, jis tautiečius pasmerkė lėtai 
asimiliacijai ir beveik visiškam išnykimui. Ukrainiečių 
Jogaila - hetmonas Bogdanas Chmelnickis. Gal ir kilnių 
tikslų siekdamas, jis savo tautą įstūmė į rusų glėbį. Ir 
jau ketvirtas šimtas metų, kai tu negali išsivaducėi iš to 
"broliško" glėbio, virtusio plieniniais gniaužtais. Upes 
kraujo praliejo sukilę prieš carą, prieš Rusijos pries
paudą tavo kazokai, tavo valstiečiai, bet viskas veltui. Ir 
tik subyrėjus caro valdžiai, tavo žemėje suplevėsavo Uk
rainos mėlynai geltona vėliava.

Stovyklos komendantas ir 
darbelių vadovas buvo V. 
Balza ras, muzikos va
dovė A. Ramanaus
kaitė, vyriausia šeimi
ninkė A.T a mu 1 i e n ė ir 
nenuilstamas, ištikimas fo
tografas V. Bacevi
čius. K.

Vadovų pavardes 
atpažįstame jau 
per 25 metus... 
Skautų Organiza- 
yra išauginusį ir 
visą eilę jaunų va 
dovų įvairiose 
lietuvių kolonijo
se . Jie visi dir

ba kilniems ide - 
alams ir toleran

tiškoje dvasioje.

D ąil. JOKŪBO DAGIO MEDŽIO SKULPTŪRA 
Jis dalyvaus KANADOS LIETUVIU DIENU PARODOJE

1917 m.kovo mėn.Kijeve buvo paskelbta Centrinė Ra
da. Po daugelio kovų 1918 m.lapkričio 1 d.Lvove buvo pa
skelbta nauja nepriklausoma valstybė - Vakarų Ukrainos 
liaudies respublika, o tų pat metų lapkričio 14 d. rytinėje 
Ukrainoje Belaja Cerkvės mieste buvo Įsteigta Ukrainos 
Direktorija-nepriklausomos Ukrainos valdymo organas . 
Pradžioje abi Ukrainos respublikos kovėsi už savo egzis
tavimą atskirai, bet vėliau stojo į kovą kartu. Gal būtų į- 
vykęs abiejų respublikų susivienijimas, bet sėkmė pradė
jo nusigręžti nuo šios didvyriškos tautos. Puolama ir bol- 
ševikų, ir Dcnkino, ir lenkų kitų gaujų,Ukraina žlugo:ry - 
tinė jos dalis atiteko bolševikams, o vakarinė- lenkams.

G Ukraina’. Tu vėl pavergta, vėl padalinta, vėl žiau
riai persekiojama. Lenkų jungą mes, lietuviai, neblogai 
pažįstame ir įsi vaizduojame, kiek turėjo pakelti tavo vai
kai. Lenkai siekė greito ukrainų sulenkėjimo. Bet tavo 
sūnūs aktyviai ir pasyviai priešinosi, ir visos lenkų už
mačios nueidavo niekais. 'Nežiūrint sunkių sąlygų, Vaka
rų Ukrainoje veikė daug šviesių vyrų: rašytojų, meninin
kų, artistų, mokslininkų, pedagogų. Nors ir slopinamas , 
bet kultūrinis gyvenimas'virė, vyko legali, pusiau legali 
arba visai nelegali visuomeninė veikla.

Rytų Ukrainoje įvykiai klostėsi visai kitaip.Prisiden
gę kova prieš buržuaziją , čekistai pradėjo masiškai su
iminėti ir naikinti tavo tautos šviesuomenę. Daug tavo sū
nų buvo sušaudyta, daug mirė kalėjimuose, daug nuo tik
ros pražūties pabėgo į kitas šalis. O likusieji pateko Į 
katilą, kuris vadinosi "socializmo statyba". Jie buvo in - 
tensyviai asimiliuojami, mulkinami nežabotos bolševiki

nės propagandos, terorizuojami lageriais ir trėmi mais.Ko
lektyvizacijos metu buvo palaidota 6 milijonai tavo sūnų 
ir dukterų, mirusių badu /ir tai krašte,kurio duona caro 
laikais glėdavo išmaitinti visą Europą’./. Pagaliau iš - 
kentė 1937-38 m.Ježovo siautėjimą, sunaikinusį beveik vi
są likusią šiek tiek susipratusią šviesuomenę.Rytų Ukrai
na todėl pasiekė Antrojo Pasaulinio Karo slenkstį užgui
ta, iškankinta, nukraujavusi, surusinta, persunkta komunis
tinės ideologijos, ištikimai tarnaujanti Stalinui, praradusi 
šviesiausius idealus, siekianti tik karjeros ir laipsnių 
/ne veltui rusai šaiposi: ukrainietis dėl antpečių juostė - 
lės gali sau galvą suskaldyti/. Tad nenuostabu,kad,pra
sidėjus karui ir partijai įsakius stoti prie ginklo,tavo sū
nūs nuolankiai pakluso ir ištikimai gynė komunistinę Ru
sijos imperiją nuo hitlerininkų. Nuo Kaukazo iki Berly - 
no nusėta žemė ukrainiečių kaulais.

Tavo vakarinėje dalyje reikalai klostėsi kitaip. Nors 
ir nelengva buvo lenkų okupacija, bet ji nepajėgė sužalo
ti tautos sielos, jos dvasinių vertybių. Vakarų ukrainie - 
čių širdyse ir toliau liepsnojo laisvės ilgesys, jie siekė 
bet kokiomis priemonėmis atgauti šimtmečiais išsvajotą 
nepriklausomybę.

Ruošdamasis karui, Hitleris savo planuose svarbią 
rolę skyrė Ukrainai. Siekdamas užvaldyti šios šalies 
milžiniškus žemės ūkio ir pramonės resursus, jis pra - 
dėjo skleisti gandus apie "Didžiosios Ukrainos", būsian
čios Vokietijos įtakos sferoje, sudarymą. Vakarų ukrai
niečiams tai suteikė daug vilčių. Prasidėjus karui ir vo
kiečiams okupavus Ukrainą, Vakarų Ukraina nedvejoda - 
ma stojo vokiečių pusėn. Organizavosi ukrainiečių kari
niai pulkai, net ukrainiečių esesininkų daliniai. Rytinė jos 
dalis laikėsi arba pasyviai,arba priešinosi vokiečiams 
/pasipriešinimą didele dalimi iššaukė vokiečių žiaurumai 
okupuotose teritorijose/.

Bet Ukraina ir vėl buvo apgauta.Nors ukrainiečiai ir 
nuoširdžiai padėjo vokiečiams,bet naciai nebuvo linkę 
švaistytis laisvėmis. Jie savjojo ne apie laisvą ukrainie
tį, o apie vokietį,tvirtai įsikuriantį šioje dosnioje žemė
je, išnaudojantį vietinius gyventojus ir siunčiantį šios že
mės gėrybes į Vokietiją. Tad, supratę tikruosius okupan
tų kėslus, ukrainiečiai pradėjo priešintis. Vienas iš ak
tyviausių Vakarų Ukrainos pasipriešinimo naciams vado
vų buvo šios tautos didvyris Stepanas B e n d e r a.

/ bus daugiau /
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linėje istorijoje" - Barbora nas apie Katalikų protesto 
Vileišytė ir Leonas Sabaliū- sąjūdį.

Iš; Eduardas
ŠVENTOJO PETRO ŠUNYNAS

Cinzas

kūryba ir analizė
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Šis numeris dedikuotas 
"Mariui Katiliškiui, ąžuolui 
nukirstom šaknim".

Pagrindinė analizė skirta 
poeto Algimanto Mackaus 
kūrybai. Ją nagrinėja Deli- 
ja J. Valiukėnaitė:"Dievas, 
mirtis ir egzilė Algimanto 
Mackaus poezijoje". Algir
das Titus Antanaitis patie
kia Algimanto Mackaus bio
grafijos ir būdo bruožus mo
tinos ir draugų prisimini
mu ose; Jurgis Šlekaitis, Ži -
-•mwofwe-A -.‘.ai

vilė Bilaišytė-Du apie Mac - 
kų; Mackaus laiškų ištrau
kos.

Ištrauka iš Eduardo Cinzo 
"Šventojo Petro šunynas";!!. 
Radausko Heinrich 
'/ Vasaros nakties 
vertimas. Bronius 
rašo apie Balio 
"Milžino paunksmę 
tauto Didžiojo Komiteto kon
kursą.

Apie mokslininkus ir disi
dentus pasisako Tomas 
Venclova, Kazys Almenas, D. 
Aukštikalnis, apie H. Ra
dausko poezijos rinkinį"Ei - 
lėraščiai-’aptaria To Venclo
va, Violeta Klertienė apie 
"naują žanrą-autobiografiją 
poezijos vertimais", tema 
" Lietuviškoji knyga pašau-

Heine 
sapnas" 
Vaškelis 
Sruogos

" ir Vy-

Šiukšlininkų Pinerių dinastija užsimezgė 
laisva ir suvienyta Belgijos valstybe.

Tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimtaisiais mūsų 
Viešpaties metais Pineris Pirmasis numetė staliaus 
pjūklą, užrakino savo dirbtuvėlę Monso gatvėje įriš
ėjo su dainuojančiais sukilėliais į šventąjį laisvės karą.

Briuselyje tinginiaujanti olandiškųjų imperialistų į- 
gula išlakstė po pirmųjų sukilėlių šūvių.

/Julius Cezaris savo "Komentaruose apie karą su ga
lais” rašo: iš visų galų giminių belgai yra narsiausi*./

Po paskutinio istorinio mūšio olandai buvo sutrinti į 
sūrį, ir sukilėliai, vėl dainuodami, kaip ir pridera nuga
lėtojams, sugrįžo į išlaisvintus namus.

Sugrįžo ir P neris Pirmasis. Deja, nebe tas jaunikai 
tis, kurio ūsai ir erelio žvilgsnis varė iš proto visas 
Anderlechto skalbėjas, bet - vienakojis luošis: už laisvą 
ir suvienytą Belgiją olandų patrankos šovinys atsiplėšė 
dešinę koją aukščiau kelėno.

Sukilėlių dalinio vadas padovanojo Pineriui Pirma - 
jam iš olandų atimtą didžiulį arklį ir vežimą. Protingai 
padarė, ics su viena koja ir narsiausias žmogus netoli 
keliauja.

Pusmetį Plnerį Pirmąjį maitino kažkurios markizės 
"Kil’iųjų Šį rdžių ratelis", o alų apmokėdavo parako 
leuostę, bet parako dūmuose vykusių kautynių pasakoji - 
mus mėgstantys naujosios valstybės piliečiai.

Tačiau, kaip vis: žino, laikui slenkant nusibosta ne 
tik gražiausia žmona, bet ir gražiausias karas, todėl 
vienakojui didvyriui pradėjo t rūkti duonos ir alaus.

‘ Ješkojo darbo. Žinoma, kuris nereikalavo abiejų ko
jų atramos. Tokio - nebuvo.

Vieną dieną Pineris Pirmasis užkliudė šiukšlių kibi-
Siukšlių surinkėjai 
iš savęs :r Pineris 
šiukšlininkų vyriau-

kartu su

rą gatvėje ir išsitiesė ant grindinio, 
juokėsi iš vienakoje didvyrio; juokėsi 
Pirmasis. Užsirūkė, pasikalbėjo su 
siuoju, kuris teturėjo vieną ranką.

Sekantį rytą Pineris Pirmasis jau dirbo šiukšlininkų 
brolijoje. Su olandiškųjų imperialistų arkliu ir vežimu, 

Po metų jis turėjo penkis vežimus. Anderlechto ko
munos meras įrašė savo knygose naują "Pincrio šiukšlių 
surinki mo bendrovę".

Po penkių metų visi Anderlechtokomunos šiukšlinin
kų arkliai ir vežimą1 priklausė Pineriui Pirmajam.

Tada jis nusipirko sidabrinę koją, triaukštį namą, 
užveisė*parkelį apie jį ir vedė garbingojo mero dukterį.

Dievas mėgo P i ne r į Pirmąjį: dinastijos pradžiai pa
dovanojo dvynius berniukus.

Pmeriai Dvyniai vedė dvynes seseris ir susilaukė 
dvynių berniukų. Paskui Dievui nusibodo dvyniai ir jis 
pakeitė žaidimą, bet p'neš paskutinį karą, kaip nujaus - 
damas žmonių beprotybę, vėl atsiuntė Pineriui Siukšli -

ainkui dvynius: Matą ir Luką.
Jų tėvas, garbingasis Pineris Šiukšlininkas, 

iškildamas paskutmėn kalionėn, pasišaukė sūnus:
- Palieku jums le tik turtą, bet ir Anderlechto 

muips šiukšles. Gyvenkite santaikoje. Veskite 
seseris, kaip mūsų seneliai. Viena šeimos pusė 
pasirinktu keliu, kita pasilieka "Pinerių šiukšlių surinki
mo bendrovėje".

C gal jis kitaip svarstė, kitaip saikdino sūnus? Tik
riausiai taip, kaip laiko papročiai reikalavo:

- Nepamirškite, kad kiekvienas žmogus šiukšlina 
Rinkite šiukšles, kaupkite, nes tai kas kvailiams dvekia- 
mums kvepia*. Prisiminkite imperatoriaus Vespasiano 
posakį sūnui: pinigai niekada nedvokia*. Būkite geri savo 
darbininkams, bet ir nepamirškite, kad protingas tėvas 
nelepina vaikų’. Kiekvieną sekmadienį pasirodykite Die
vui, kad jūsų nepamirštų *.

Žinoma, sūnūs ir be tėvo patarimų žinojo kaip gy
venti, bet gyvenimo patirties auksas pečių nesveria.

Tokią šaunią istoriją papasakojo mūsų ekipos vy
riausias, kai pradėjau dirbti pas Pinerius. C pabaigai 
pridėjo dabartinių įvykių apžvalgą:

- Su Matu ir Tuku baigiasi Pinerių Šiukšlininkų di
nastija: abiejų šeimos neturi vaikų. Gal todėl seniai vis
ką išpardavinėjo, tepasilaikė buvusios imperijos dalelę — 
metalinį baraką r penkis sunkvežimius. Abu jau virš 
septyniasdešimt, bet negali gyventi be darbo. G gal - be 
šiukšlių? Kaip tu manai, Tomai?

Mes rinkomeAnderlechto komunos šiukšles kiekvie - 
i.ą rytą į r išvengdavome jas į daubą priemiestyje. Penki 
sunkvežimiai, penkios ekipos po keturis vaikinus. Kiek
vie iai ekipai savas kvartalas, kurį reikėjo apvalyti iki 
vidudienio, o psakui , per likusias dvi valandas, gražiai 
išlygi iti dauboje suverstas šiukšles.

D ’-bomc keturiese, nes penktojo, kuris sėdėjo sunk
vežimi o kabinoje, nelaikėme dirbančiu. Mes šokinėjome 
paskui lėtai slenkantį sunkvežimį, o jis klausėsi radijo 
a>- skaitė rytinės laidos dienraštį. Kai skaitymas ir ginčai 
su radijo politinių įvykių komentatorium nusibosdavo, 
praverdavo langelį:

- Mikliau, mikliau*. Jeigu šitaip brūžinsite kyląs 
į šaligatvius - iki vakaro nebaigsime*.

Nei juoktis, nei snuki n trenkti, dūsavo Mustafa. Su 
trenkimais gal nereikėjo skubintis, nes jis mūsų ekipos 
vyriausias, taigi, dešinioji Alacho ranka. Mustafos pus- 
brol:s Achmedas, liesas ir nedidukas vaikinas, krūpčiojo 
nuo vairuotojo svaidomos kiaulienos ir slėpėsi už kitų 
nugarų. Mustafa globojo mergaitiškai sudėtą pusbrolį , 
palikdavo jam lengviausias statinaites su šiukšlėmis ir 
laikas nuolaiko paglostydavo skruostelius.

- Nebūk maža mergaitė*. - Lyg paguosdavo, lyg su
bardavo. - Dirbk sau, nekreipk dėmesio į tą bjaurasnukį.

Senyvas , bet jaunuoliškai vikrus; šauniais janisaro 
ūsais ir net saulei spiginant su stora astrachano kepure 
ant susi vėlosios galvos turkas Hakimas mirktelėdavo 
ma i žvaira akim: žiūrėk, kaip mylintis vyrelis globoja 
savo žmonelę*.

Juozas Žilėnas

VEIDU I ŠIAURE 
t ’V

/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

VIEŠKELIŲ. DULKĖSE 
/ tęsinys/

9 — . Išpūs -
tai praneša, kad liepos 13 dieną, po atkaklių penkių dienų 
kautynių užėmę Tarybų Lietuvos sostinę Vilnių, kad nesu
laikomos arinjos giliai įsiveržė į Tarybų Lietuvos žemę, 
kad 1 iepos 14 dieną, po kietų kautynių paimtas svarbus stra
tegams kelių ir geležinkelio mazgas Pagoję, priešas kauty
nėse sunaikintas, likučiai pasitraukė Troškūnų link. Klau
somės ir juokiamės mes, to įvykio 'herojai '', kad Maskva 
taip išgarsino Pagojęs kautynes. Žinoma, kas jose neda
lyvavo ir tos vietovės nežino, gal ir patikės d.dėlių raudo- 
donosios armijos laimėjimu. Ištikcųjų- Pagojėje tėra Ute
nos- Panevėžio siaurojo geležinkelio linijos ir Anykščių- 
Troškūnų vieškelio pervaža. . .

Pagautos žinios apie Vilniaus užėmimą mus visus sukre 
čia, kyla abejonės ir susirūpinimas, ar ilgai čia sėdėsime 
ir ko laukiama, kodėl nesitraukiame. Ypatingą susirūpini
mą kelia šeimos su mažais vaikais. Keli tėvai Rinktinės 
vadovybės klausia kas daryti. Grįžta be aiškaus atsakymo . 
Žmonės pradeda ruoštis kelionei. Dienos kaitra nuvilioja į 
upelį išsimaudyti. Gaivus vanduo ir saulė atgaivina nuvar
gusį kūną. Išsiskalbiame apatinius baltinius ir juos saulė - 
je išsidžioviname; pasikaitiname.

Noriu nusiskusti jau kelių dienų barzdą, bet niekur nebe
randu skustuvo, matyt iškrito, ar namuose palikau. Jei 
taip — nutariau auginti barzdą, manau prie mano juodos 
palaidinės ji tiks, be to, jau dabar kaikas pradėjo mane 
šaukti Barzda.

Brolis Vytas ir Jonas upelyje po akmenimis užtiko vėgė
lių. Gal valandą panardžius, jiems pavyko sugauti astuo
nias dideles riebias vėgėles. Džiaugiamės laimikiu, bet kur 
jas išvirti ar iškepti? Neturime nei puodo, nei keptuvės. 
Einame pas kumečius, gauname keptuvę, išsikepanti ir val
gom kaip didžiausią skanumyną. Jonas iš kuprinės išsiima 
bonkutę ruginės ir taip pasivaišiname, kaip pridera. Ir ki
ti bando pasigauti vėgėlių, bet jie be laimės, matyti jos su
lindo į gilesnius urvus ar pabėgo. Kumečių vaikai tvirtino , 
kad jų čia tiek ir tebuvo, gal ir teisybė ?
4 psl.

Dienos tvanka paskęsta vakaro ramumoj, dar viena diena 
nueina amžinybėn. . . Laukų beržai ir miško eglės ateina 
ilgais šešėliais. Kluone tarp vežimų pravirksta armonika: 
"Lietuva brangi mano tėvyne, šalis kur miega kapuos did
vyriai". . . , melodingi poeto Maironio žodžiai, plaukia per 
sodą j laukus ir klonius, graudžią ašarą traukdami

Iš Rūmų, puikiomis kolonomis paremtos pastogės, kurio
je yra apsitojęs mūsų gimnazistų būrys, suskamba jų žu
vusio draugo Riaubos sukurta daina. "Ei gimnazija, kokia 
tu brangi, aš palikau tave, nes kovot žengiu". . . Ši daina, 
kuri pirmą karią suskambėjo Anykščių geležinkelio stotyje 
išvažiuojančių į Vietinę Rinktinę gimnazistų lūpomis , liko 
nerašytu Anykščių gimnazijos himnu. Jų dvylika, nė vienas 
neperšokąs septyniolikos metų, žuvusio draugo pėdomis pa
liko gimnazijos suolus, ir vietoje knygų, į rankas paėmė 
sunkius šautuvus, kad apgintų gimtąją žemę nuo į ją plūs - 
tančių priešų. Jie judriausia ir pavyzdingiausia grupė iš 
mūsų visų.

Staigus, stiprus artimas sprogimas nutraukia armonikos 
ir dainos posmus. Pašokame iš vietų galvodami, kad tai 
netikėtas priešų puolimas; su ginklais rankose užimame 
apsigynimo poziciias. Reikalas greitai išaiškėja — pasiro
do, atsirado "žvejų", kurie .sumanė žuvies pasižvejoti gra - 
natomis. . . Rinktinės vadas, visus "žvejus" gerai išbara 
ir baudai paskiria nakties sargybai. Tuo pačiu visiems lie
pia pasiruošti rytdienos kelionei.

Visi sukrunta, vyrai patikrina ratus, iš ganyklų atveda
mi-arkliai, moterys paruošia vaikus.

Naktį atskrenda rusų lėktuvai, viršum plento išmeta švie
čiančias lempas, kurios akinančiai apšviečia plentu besi - 
traukiančias kolonas. Jų gana daug Panevėžio pusėje. To
lumoje rytuose girdėti kurti artilerijos kononada, aiškiai, 
jaučiame fronto priartėjimą.

Žmonės iš klojimo susikrauseo ant kelionei paruoštų ve
žimų, ir juose pavirtę snaudžia, laukdami įsakymo paju
dėti. Padidinta sargyba budriai saugo vietovę, atskirai 
prie plento išsiunčiami žvalgai ryšininkai, kautynių gru
pės su paruoštais ginklais budi.

Laukimo ženkle slenka nerami naktis. Brėkšta aušra, 
nuimamos sargybos, įsakymas grįžti į savo vietas. Švin
ta liepos devynioliktosios rytas- Pro tolumoje rūkuos pa
skendusio miško viršūnes kyla purpurais spinduliuojanti 
saulė.

Supiiaaši botagai, sugirgžda ratai, nutyla kalbos. Rink
tinė palieka Švaininkų dvaro kiemą,, sukame į plentą, ku
riame teka nenutrūkstamų kolonų sro vė. Iš akiračio pra
nyksta buvusios užuovėjos kontūrai. . .

Kaitra, troškulys ir dulkės džiovina gomurius, prava
žiuojančios vokiečių kariuomenės mašinos sukelia tirštų 
dulkiij debesis. Baidosi arkliai, lūžta vežimai, vargsta 

žmoiės. Troškulio kankinami, metamos į šalia plento 
esančias sodybas ieškoti vandens. Nevisar jo gauname, 
kai kur šuliniai išsemti sausai, — gerai ir užeitų upe
lių vanduo. .

Artėjant arčiau Smilgių, pasigirsta sprogimų garsai, ku
rie vis dažnėja ir stiprėja. Imame nerimauti, nesupran
tame, kas tai galėtų būti, nejaugi tenai vyksta kautynės ?

Moterys pradėjo nerimauti nejuokais. Į priekį pasiun
čiamas Juodasis Raitelis, išžvalgyti padėties. Juodasis 
Raitelis, taip jį vadinom dėl jo turimo juodo, puikaus, ge
rai pabalnoto arklio, nuo kurio jisai niekur nesiskiria ir 
m'ega šalia jo. Jis pats irgi apsivilkęs juodais rūbais ir 
juodais auliniais batais. Jo tikrosios pavardės nežinau, 
tik žinau, kad jisai atsirado kartu su vyrais, atvykusiais 
iš Storių, prie, jų ir laikosi. Yra mūsų pagrindinis žval - 
gas ir ryšininkas. Grįžęs, Juodasis Raitelis praneša, kad 
girdimų sproginėjimų nėra ko bijotis, viskas tvarkoje, 
sprogdinėjimus atlieka vokiečiai. Privažiavus radome vo
kiečių kareivius palei plentą tiesiančius naują telefone li
niją: sprogdinimais paruošiamos stulpams duobės. Iš to 
sprendžiame, kad vokiečiai čia dar ruošiasi laikytis.

Įvažiuojame į gražų, nemažą Smilgių miestelį, vyskupo 
M- Pa.iulioaio ir rašytojos Gabrielės Petkevičiūtės tėviš
kę. Mus pasitinka nedidelė, balta kaip gulbė, medžių vai
niku apjuosta bažnytėlė, kadaise buvusi svarbi knygnešių, 
knygų slėpimo vieta Antroje pusėje švyti puikūs valščiaus 
savivaldybės ir pradžios mokyklos rūmai, kooperatyvas . 
Daugeliui sustojus, sustojome ir mes pusvalandžiui. Iki 
sočiai gauname šalto, skanaus vandens.

Smilgių partizanai kviečia mus pasilikti su jais. Mūsų 
Rinktinės vadovybė nuo malonaus kvietimo atsisako. Išju
dame toliau. . .

Prieš akis plati pievų ir laukų žemuma. Vietomis ūki - 
ninkai kerta rugius, skuba pasidaryti šviežios duonos, bet 
daugumas ūkių rugių laukai dar neliesti, išbalusios varpos 
savo derlių beria žemėn. Nukirs juos sviedinių aštrios 
skeveldros ir svetimi kraujais aplipę batai jas iškuls. . .

Aštuntam kilometre nuo Smilgių pravažiavome nedidelį 
Dambravos bažnytkaimį ir šalia jo prisiglaudusį Valdeikių 
kaimą, Kleboniškio girelę. Nuostabiai gražus vaizdas. 
Šone puikus Burbiškio dvaras, prisiglaudęs prie didelio, 
gražaus miško.

Artėjame prie Šeduvos, Pro pušynėliais apaugusias aukš
tumėles palengva leidžiamės į Daugyvenės upės slėnį. Prieš 
tiltą spūstis, kelio kryžkelėje senas didelis Kleboniškių 
kaimas, upės pakrantėje mažos kapinaitės. Keiiu iš Roza- 
lino į tekantį plento srautą jungiasi nauji pabėgėlių vežimai.

Brastoje, šalia tilto Įvažiavę vežimai mirko perdžiūvu
sius ratus, girdo arklius, žmonės plaunasi pavargusias 
kojas. / bus daugiau/
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Iš PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

LIAUDIŠKOS MUZIKOS FESTIVALIS

PAGERBTAS 
ASTRONOMAS 
PAULIUS SLAVĖNAS

Verkių Rūmuose, prie Vil
niaus buvo iškilmingai pa
minėta žymaus lietuvio as
tronomo Pauliaus Slavėno 
80 m.amžiaus sukaktis., 

Aukštuosius mokslus jis 
išėjo Kauno ir JAV-bių Yale 
universitetuose.

Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitete, Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpiu, 
jis buvo astronomijos ka
tedros vedėju. Yra parašęs 
stambių ir svarbių veikalų , 
buvo ir aktyvus visuomeni
ninkas, ypač kovoje dėl 
Klaipėdos krašto.Daug ra - 
šė spaudoje ir kultūriniais 
klausimais "Naujojoj Ra - 
muvoj".

Mokslini darbą tęsė ir 
Sovietams okupavus Lietu
vą.

RESTAURUOTGJAt 
RŪPINASI ŽEMAITIJA

Kultūros Paminklų Res- 
tauravimoTresto darbuoto
jai susitiko Telšiuose ap
tarti Žemaitijos kultūros 
paminklų restauravimo dar
bus.

Šiemet Telšiuose bus 
įrengta restauravimo aikš - 
tė su savarankiška Telšių 
restauravimo dirbtuve, ku
rioje dirbs įvairių sričių 
restauravimo specialistai.

GABŪS IR DARBŠTŪS 
LIETUVIAI

Daugiau kaip 17CC naujo
vių- patobulinimų sukūrė 
lietuviai technikai-inžinie - 
riai per 198C-ius metus. Y- 
pač elektroninėje srityje. 
Ypač pasižymėjo Vilniaus 
mechanizacijos ir automati
zacijos projektavimo biuro 
specialistai. Jie sukūrė į- 
rengimą nutekamiems van
denims valyti panaudojant 
paprasčiausias metalo 
drožles.

Chemijos ir cheminės 
technologijos darbuotojų 
grupė užpatentavo šarminį 
cinkavimo elektrolitą, gau - 
darni Prekybos ir Pramonės 
Rūmų premiją.

Įvairias paskatinimo pre- 
premijas gavo 9 išradėjų 
kolektyvai.
• Viskas galėtų būti labai 
gerai- netrūksta nei darbš
tumo, nei gabumo. . Jeigu 
leistų tik patiems tvarkytis, 
nereikėtų ir prie krautuvių 
stovėti valandų valandomis 
dėl paprasčiausių kasdie - 
nos prekių....

C išradimus, pagal dviejų 
savarankiškų valstybių pre
kybos sutartis, galėtume ir 
Rusijai parduoti.

PRIENUOSE PASTATYTI 
SENELIŲ, NAMAI

Šią vasarą Prienuose bu
vo atidaryti nauji Senelių 
Namai, kuriuose gali gyven
ti 220 gyventojų. Yra bendra 
valgykla, koncertų salė su

kinematografijos įrengi - 
mais, biblioteka, meninės 
saviveiklos kambarys.

Vėliau žadama įrengti 
rankdarbių kambarys. Yra 
nedidelis daržas, pačių gy
ventojų prižiūrimi gėlynai .

NESIKIŠA Į RELIGINIUS 
ĮSITIKINIMUS

Šiaulių "Nyklon" gamyk
los direktorius įsakė ilga - 
mečiui geram darbuotojui* 
Jonui Tamučiui"savo noru" 
išeiti iš darbo, nes to rei
kalauja Šiaulių slaptoji po
licija KGB. J. Tamutis su 
tuo nesutiko ir direktorius 
pagrąsino, kad sudarys ne
pakenčiamas darbo sąlygas.

Kuo nusikalto Tamutis ? 
Jis 1979 m. dalyvavo mal
dininkų kelionėse į Šiluvą ir 
Kryžių kalną.

O Tarybinėje Konstituci
joje, kaip ir kitose civili 
zuotose valstybėse, pripa - 
žįstama tikėjimo laisvė.. .•.

PIRMASIS LIETUVIŠKOJO 
KALENDORIAUS AUTORIUS

Šių metų vasaros viduryje 
Kuršėnuose buvo paminėtos 
pirmojo lietuviško kalendo
riaus autoriaus ir leidėjo Ų. 
Ivinskio 17C-osios gimimo 
metinės.

Minėjimo dalyviai aplankė 
šio kultūrininko kapą, padėjo 
gėlių prie paminklo Ivinskio 
aikštėje.

Vidurinėje mokykloje vy - 
ko konferencija, kurioje da - 
lyvavo ir iš Vilniaus atvykę 
svečiai.

Apie naują archyvinę me
džiagą, liečiančią L. Ivinskį, 
kalbėjo Mokslo Akademijos 
Centrinės Bibliotekos dar
buotoja D.Petkevičiūtė. Pa
rodoje buvo rodomi L. Ivins
kio kalendoriai.

PANEVĖŽYJE -MĖGĖJŲ 
FILMŲ FESTIVALIS

Mėgėjų satyrinių bei jumo
ristinių filmų festivalis įvy
ko Panevėžyje. Buvo parody
ta virš 30 filmo juostų.

Festivalyje dalyvavo ir lat
vių, estų bei iš Tu’os miesto 
rusų kino saviveiklininkai.

Vienbalsiai pripažintos 
Panevėžio Kelių Eksploata - 
vimo Valdyoos inžinieriaus 
J. Lauraičio iilmos geriau - 
Šiomis.

Festivalio prizais ir lau - 
reatų medaliais apdovanoti 
Kauno Radi jo, Panevėžio Ka
belių Gamyklos Liaudies Ki - 
no Studijų darbai.

PAVYKĘ VANDENS ŪKIO 
PROJEKTAI

Respublikinio Vandens Ū- 
kio Projektavimo Instituto 
Panevėžio skyriaus inžinie - 
riai Danutė Barvainienė ąr 
Pranas Repšys sąjunginiame 
konkurse geriausiam melio
racijos projektui iškovojo 
antrąją vietą ir piniginę pre - 
miją.

Vilniaus senamiestyje įvyko tradicinis liaudiškos muzi - 
kos festivalis, pavadintas "Skamba skamba kankliai". Į 
Festivalį buvo atvykęs Suomijos Joensu miesto atstovai , 
jų etnografinis ansamblis.

Penkiuose senamiesčio gatvių kiemuose, aikštėse 
koncertavo daugiau kaip pusę tūkstančio dainininkų, šokė
jų, muzikant. Baigiant, įvyko Vakaronė Vilniaus Univer
siteto Didžiajame kieme.

Be Vilniaus Universiteto folklorinio ansamblio da -
lyvavo miesto aukštųjų mokyklų, gamyklų, įstaigų bei ra
jonų dainų ir šokių, etnpgrafiniai, liaudies instrumentų 
ansambliai, kai mo kapelos.

IŠ: "LIETUVOS VALSTIEČIŲ ISTORIJA"
Nuo bado, maro ir kitų negandų tuomet išmirė dau - 

giau kaip trečdalis /!/ Lietuvos gyventojų, o Žemaitija ne
teko beveik pusės gyventojų. .

Skuodo valsčiuje Gedrimų kaime 1708 m. buvo 52 kie
mai, o 1717 m.liko tik 16, Gerdenės kaime buvo 31 kie - 
mas, liko 14; Pašilės - buvo 36, liko - 8. Radviliškio 
miestas išmirė, 1710 m. jame nebebuvo nė vieno žmogaus 
Trakų pavieto Anglininkų kaime neliko nei žmonių, nei pa
statų. Tirkšlių miestelyje išliko smuklė ir 3 lūšnos. Uk - 
mergėje iš 93 šeimų teliko 16. 1712 m. Daugų miestelyje 
ir valsčiuje nebuvo likę nei trobesių, nei žmonių, išsky - 
rus vieną pirkią, užgyventą smuklininko, oPerlojos mies
telyje ir valsčiuje neliko nė gyvos dvasios.

/ J. Jurginis /

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MŪS U.

NIKODIM A S NORI KAKAVOS
Eugenijus Ignatavičius

/ tęsinys /
Napoleonas, sunkus ir dramlotas, nejuokais išsigąs — 

ta apėmusios laukų tuštumos, ir jam pasirodo, kad visas 
kaimas jau ilsisi kažkur visuotiniame žemės dugne, nu
grimzdęs su savo akėčiom, arkliais, trobelėm, ant pama
tų goglinėjančiais senukais ir^pūkagalviais vaikais, besi
šlapinančiais po obelim, aplink nė vieno kito sodžiaus, nei 
trūkinėjančių žmonių balsvi ar užvarstomų durų trinksėji
mo. Nors kur pravirktų vaikas ar užbįiautų praščiausią 
talalušką pasiklydęs girtuoklis. Nieko. Eik skersai išilgai 
— nieko nesutiksi, tik svetimos vešlių javų džiunglės, kom
bainų dantytais ratais išmaltas vėžes su tvyrančiais mėne
sienoje vandens veidrodėliais, plienine spalva apsinešępur
vo luitai. Nė vienos spingsulės ar begęstančio laužo, nors 
jonvabalis kur sužibėtų. Napoleonas, užėmęs kvapą, įsi
klauso į pasidabrintą laukų tylą, bene sucirps nors žiogas. 
Klausosi minutę, kitą — tyla. . .

Staiga toli nusidriekusioj laukų glūdumoj, lyg iš paties 
žemės vidurio pro storą negyvą jos lukštą kaitusi nauja 
gyvybė, pasigirsta retas plakamo dalgio kaukšėjimas. Na
poleonas netiki ir dar geriau įsiklauso prie atvėpusių ausų 
pridėjęs delnus. Plakšt, plakšt, plakšt, plakšt — pasėlių 
gelmėj kaukši metalinis garsas, lyg pirmieji lietaus lašai 
nuo stogo į skardinę vonelę. Toli toli, nežinia ir kurioj pu
sėj, kaip sapne. Napoleonas net suabejoja, ar jis tikrai 
nemiega. O gal tuoj pabus ir vėl teberas ištuštėjusią tro
bą, išgirs kieme anksti pakilusios kaimynės balsą, o pats 
dar lepinsis šiltame guolyje, klausydamasis, kaip kaimo 
pjovėjas Celius lankoje plaka jau šįryt atšipti-spėjusį dal
gį. Juk tai labai panašu į kaimo širdį, tvinkstančią po rūkų 
antklodėmis. Šio reto garso užkerėtas, jis ir nepajunta, 
kaip slidžiu molio taku nusileidžia pakalnėn ir, perėjęs per 
upę permestu alksniuku į kitą pusę, patraukia tiesiai per 
plaukiančius rugius į tą krantą, kur, jo manymu, galėtų 
būti plakamas dalgis. Iš kur atsirado Joks drąsuolis, kad 
vidury laukų ir pievų tuštybės vidurnakty imtų šienauti ? 
Kas jis ?

Išsineria iš basučių, pasiraitę kelnes ir, apsvaigęs nuo 
bręstančios duonos ir siera atsiduodančio molio kvapo,lei-
džiasi į kitos upės ir visai kitų šlaitų pusę. Netikėtai įsi - 
mušęs į rugių jūros palaukę, kurį laiką eina kombainos pro
vėžom ir vėl, pasiekęs sausesnę aukštumą, šaiokštuoda - 
mas nuo greito ėjimo, leidžiasi per vasarojus. O gal ten 
ne dalgis, gal koks žvėrelis leidžia tokį keistą garsą, sa
kysim, šeškas ar išalkę šernai kalena iltimis sutartinius 
ženklus? Ne dalgis. Gryniausias kalamo dalgio garsas.Da
bar jis išsineria iš švarko, suveržia diržu liuksantį, nuo
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vtReM 
ve/oroož/ai

-"Ne, brangioji, šuo tas pats! Tik vyras mano 
kitas - tai tave ir suklaidino V
VATIOVM, ENŲIIHEH__________ I

DVYNUKŲ LAIMĖ
Jonukas ir Pranukas - dvynukai. Paguldytas į lovą 

Pranukas kvatojasi.
- Ko tu jupk esi? - klausia motina.
- Jonuką tu dukart išmaudei, o manęs visai ne’.

o o o
- Kodėl jūs mušate berniuką ?
- Jis mane pavadino storuliu
Čia pri ėjo Kindziulis ir paklausė:
- C jūs manote nuo to suliesėti ?

• o *

KAI MAŠTNTNKĖ TAMPA PCNTA
- Pats jau rašai mašinėle savo laiškus ? Nuostabu, 

kurgi padėjai tą gražią mašininkę, kurią čia savo biure tu
pėjai ?, - klausia draugas.

- Ji ištekėjo...
- Kas gi tas laimingasis ?
- Aš, - atsakė ir barškino pats toliau mašinėle.

ulionės pasaukusį pilvą ir, sulenkęs kelius, juokingai biz- 
nodamas mašinų išdaužyta kelvietė, leidžiasi pro kadaise 
stirksojusią kaimo seniūno sodybą, krūtingos Aldonos svir- 
navietę, kurios šešėlis taip ryškiai dulsvuoja miglose. Jis 
eina tolyn ir tolyn į niūksantį ąžuolų kauburį, kaip išnyku
siam kaimui supiltą paminklą. Laukuose pasilikę medžiai 
pavirsta keistais devyngalviais slibinais, mąsliais ir gy-. 
vais. Jam žliaugia kaata prakaitas ir kaista per sąnarius 
kojos, trūksta oro, jis pūkščia kaip užvarytas gyvulys, bet 
neatleidžia ir skuba, kad tik nenutiltų tas širdį maginantis 
garsas, šaukiantis į keistą išganymą.

Pagaliau jis pasiekia trakutį.už kurio drebulių kažkada 
glaudėsi kaimo siuvėjo padažytas namelis su raudonuojan
čių braškių lysvėmis. Čia turėtų stovėti girinė obelis, o 
čia ožekšnio krūmas. Netrukus jis pasiekia upelio šlaitus, 
kariuose tebegyvena ieva, atsimenanti riebų vokiečių siu
vėją su nutraukta koja, nuolat čiulpiantį cigarą.

/bus daugiau /

«
PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

- Kas aria ir piauna, to avys nebliauna. ’
- Su tokiu žmogum kalbėk, tai tik akmenį rankoj turėk.
- Giltinės miegančios nežadink.
- Na.mie augintas - atras kelią.
- Badydamas ir danguje skylę išdursi.
- Tš sienos šešėlio neiškirsi.,

- Eina per marias, vandsns ieškodamas.
/ "Lietuvių Tautosaka"/

APIE PAMIDORUS
Šią vasarą dažnai lyjant, kartais ir 2 ar 3 dienas iš 

eilės, susidarė geriausios sąlygos plėsti pamidorų ligai- 
pelėsiams, vadinamai septorija. Pelėsiai pasirodydavo 
ant apatinių lapų, mažų,tamsiai rudų dėmelių su pilku į- 
dubimu pavidale. Lietus šią ligą paskleidžia nuo apačios 
į augalo viršų.

Apatiniai lapai paruduoja ir nukrinta,po to būna pa
veikti ir kiti lapai, kol pamidoro augalas lieka apnuogin
tas. Pasirodę vaisiai- nedideli ir greitai nunoksta.

Vos tik pasirodžius septorijai- rėikia pašalinti apga- 
d ntus lapus. Sustabdyti šią ligą geriausia fungicidu, ko
merciniu pavadinimu Kanados "Foligard". Jis sustabdo 
plėtimąsi ir apsaugoja augalą jeigu artėja ilgas drėgno 
oro peri jodas.

Jeigu šiemet jūsų pamidorai buvo apkrėsti tais pelė
siais, daržą tvarkant, geriausia pamidorus išrovus , 
juos išmesti ir nevartoti kompostui, nes šio pelėsio spo
ros gali išlikti aktyvios žemėje net 3 metus.

Mr. Wukasch iš Guelph’o Universiteto, šalia tų pata
rimų taip pat siūlo kitam sezonui pasirinkti pamidorų rū
šį su ne tokiais tankiais lapais. Daiginant kambariuose , 
naudoti tik sterilizuotą žemę. Pasodinus- nenaudoti lais
tymui "lietų" - daugialašių laistytuvų,bet paprastai pa - 
lieti ant šaknų ir nelaistyti jų vakare.

Rekomenduoja visas komposto krūvas reguliariai 
apvartyti, kad pagamintų pakankamai šilumos ir sunaikin
tų užsilikusias pelėsių sporas. Komposto, kuriame yra 
senų pamidorų virkščių- stiebų nenaudoti naujoms pami
dorų lysvėms ateinantį pavasarį, ar ir iš viso.

/Ontario Ministry of Agriculture and Food/
5 psi.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
ĮSIBĖGĖJA LIETUVIŠKOS VEIKLOS RATAS

MOKA:
IK’.įtyuž 90 dienų term. ind.
18 % už 6 mėn. . term, indėlius 
17% už 1 metųterm. indėlius 
15 % už 3 metų_term. indėlius 
18% už pensijų ir nami^planą, 
14% už specialias-taup. sųsk. 
11% už taupymo sąskaitas 
6 % už čekių sąskaitas (dep.).

IMA:

20!i% už asm. paskolas

19*/i% 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, 

Telefoną <: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6f> 1A6

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M 6 H 1A8•532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Seštadtenia’is 9-1
Sėkme dieniais 9.30-1

MOKA UŽ:
H 90 dienų termin. indėlius 18’/2%
= term, indėlius 6 mėn. 18 %
E term, indėlius 1 metų 17 %
= term, indėlius 3 metų 15 %
E pensijų s-tą 14 %
— tapomąją s-tą 11 %
E spec. taup. s-tą 14 %
= depozitų-čekių s-tą 6 %
f DUODA PASKOLAS: 
E asmenines nuo 20’/2%
E mortgičius nuo . .. 19’/2%

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75*4 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 apmokamos įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Šių metų vasarai iškelia
vus, visiems ir iš visur su
grįžus, pamažu įsisiūbuoja, 
įsibėgėja ir vėlei sukasi tas 
pats mums gerai pažįstamas 
lietuviškosios veiklos ratas.

Per visą ilgų metų eilę , 
kad ir neperdaug palankiose 
sąlygose, tiek bendrame su- 
siorganizavime, tiek ir sa
vosios kultūros, papročių, 
bei tradicijų,, puoseiėjime , 
galima pagrįstai didžiuotis, 
— padarėme ir nuveikėme 
gana daug.

Metųnaštai vis sunkėjant, 
jau kai kurie pavargstame, 
išsisem;ame, mažiau jėgų 
besukaupiame. Sa/o pas! - 
rinkto užsibrėžto tikslo, — 
padėti kenčiančiai tėvynei 
be atodairos siekdami, išsi
laikyti tuomi kas esame , 
daugumoj privalomas mums 
užduotis atliekame neblogai.

Jau bent keliuose dides
niuose ir pagrindiniuose mū
sų veiklos baruose susilau
kėme r gražios talkos iš 
savo jaunesniosios kartos . 
Džiugu konstatuoti, kad visi 
tie jaunieji mūsų auklėti
niai, ne tik kad pavyzdingai 
eina vyresniųjų pėdomis,bet 
ir dargi sugeba kur kas ge
riau.. sumaniau, efektingiau 
organizuoti ir pravesti įvai
rius parengimus.

Kurie matėme .sįmetini 
Vasario 16 minėjimą Toron
te, arba ir Vilniaus Pa vili- 
jono pernykštį ir šįmetinį 
parengimą ir privedimą 
Tautybių Karavano metu , 
be abejo pajutome ir naujo 
gaivaus vėjelio dvelkimą

Visą tai darė, organiza
vo, planavo jau čia gimę, 
mokslus ėję, šio krašto gy
venimą gerai pažįstantys 
jauni mūsų veikėjai. Žymiai 
veiksmingiau, įspūdingiau, 
įdomiau, negu kaip iki šio
lei kad būdavo.

Ta, yra džiugus reiškinys, 
didelis laimėjimas ir gera 
žinia visiems. Tie jaunieji 
ypač čiaToronte,pilnai šio
je srityje išlaikė egzaminus, 
ir tokiai veiklai bepnekaiš- 
tų tinka.

Sekant lietuvišką spaudą , 
regisi, kad panašių jaunuo
lių nestokoja ir kitų vieto - 
vių mūsų lietuviškosios ko
lonijos, kaip Montrealis ar - 
ba Hanr’.tonas,kuris pernai 
tokiems jaunuoliams vado - 
vaujant, pasigėrėtinai su
rengė Kanados Lietuvių Die
nas (pirmininkaujant Gudins- 
kul).

Tiktai mes, senieji, viso
kio raugo gyvenime pnsira- 
gavę turime būti apdaires
ni, gerai šį reikalą supras
ti ir Įvertinti. Tik džiauki
mės kad turime tokių, kad 
yra kam d,roti ir didžiuoki- 
mės jais !

Gal neįmanoma jųvisų su
in’ nėti, nes tai būtų ilgas są
rašas. Tie, kurie einame į 
parengimus, visus juos ma
tome Savo patirtimi, prak
tišku patarimu, visur palei 
reikaią patarkime, o svar
biausia — padėkime jiems 
Tada netolimoje ateityje dar 
daugiau laimėsime. Pas i - 
teisins ir visos mūsų iki šio
lei dėtos pastangos ir viltys 
skatinant lietuviškąjai veik
lai.

Įvairūs mūsų lietuviškieji 
fondai, kooperatyvai bei ki
tos finansinės institucijos , 
pradėjusios paremti mažiau 
pasiturinčius gabius mokslo 
ir šviesos siekiančius mū
sų jaunuolius įvairiomis sti
pendijomis, visgi neturėtų 
pam’ršti ir čia suminėtų ir 
kartais paramos reika.ingų 
mūsų jaunųjų veikėjų. Juoba, 
kad tai daugumoje nedėki n - 
gas, savanoriškas ir dide
lio pasiaukojimo, pasišven
timo reikalaujantis darbas. 
Svarbu tokiems jaunuoliams 
sudaryti bent m:nimalines 
lietuviškos veiklos,darbo bei 
planavimo sąlygas.

Likimo primestu keliu jau 
toli mums nukeliavus, būtų 
didelis nusikaltimas sustoti 
poilsiui ir nieko daugiau ne
veikti. Neblogai susiorgani - 
zavome, susitvarkėme, su
sigrupavome, tik visą tai iš
laikykime ir toliau tęskime. 
Dar daugiau sugretinkime 
savąsias gretas, dar stip - 
riau, veiksmingiau šaukime 
i ais vėje gyvenantiems... Pa
rodyki me jiems mūsų bro - 
liams daromą dideię skriau
dą, demaskuokime šių mo
derniųjų laikų vergijos ne
šėjus.

Raukime iš savo širdžių 
pagiežos, pykčio, keršto, 
neapykantos, pa žydo plktžo - 
les. Ieškokime visi to vieno 
ir mums mažutėliams vie - 
nintėlio išganymo keiio, — 
vienybės.

Tada tik būsime be prie
kaištų, atlikę mums patikė
tą svarbiąją misiją, tėvynei 
duotą priesaiką Turėsime 
teisę į ramų, ir garbingai 
užtarnautą poilsį...

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 •

irethtr-Birnikit insurance agency ltd.
Visų rĖHų'dreude • VALTERIS DRfiERlS

233-3334 - 231-2861 - 231-6228
3830 8 Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

amiaa 

tJfSURĄMCe * Komercijai 

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simon's
Travel Service

LIETUVA -
II dienų

Birželio 8 - 22,
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM
Gruodžio 21 — sausio 4

Sutvarkome iškvictimi.? vizitui i Lutuvą ir iš Lietuvos 
Nuperkamo Lietuvoje giminėms automobilius.

Smuikcsntli informacijų teirautis:
TORONTO .... te!:Y416) 537-3D60 arba 532-8772 '
MONTREAL.... tel:l514) 669-8834
CHICAGO....... tel:/( 3 12)673-5391 arba 654-4238
TELEX.........„te!: 06-986- 766 TOR • ’ ■ f-' i

2385 Dundas St- W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
Kelionių biure registracijoj Nr. 183596 1

apsMi

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

KLB OTTAWOS APYLINKĖS VALDYBA: iš kairės-Regi- 
aa Auli nskaitė- parengimams, Juozas Danys- visuomeni - 
aiams reikalams, Vytautas Radžius - pirmininkas, Gin
tas Mitalas - iždininkas ir Rūta Danaitytė- sekretorė,Ot- 
tawos Folk Arts Council atstovė.

Nuotr: Lado G i r i ū n o

"ŽIVILĖ" TORONTE
Los Angeles Lietuvių Dra

mos Sambūris atvyksta į To
ronto, kur vaidins Antano Škė
mos 3 paveikslų draminę 
legendą WEST PARK SE
CONDARY SCHOOL salėje 
/ prie Toronto Lietuvių Na - 
mų, 1515 Bloor st.,W., Bloor 
ir Dundas sankryžoje/.

Spektaklis įvyks RUGSĖJO 
27,SEKMADIENĮ,4 val.p.p.

"ATEITIES” KONKURSE 
GRAŽIAI PASIREIŠKĖ 
KANADIEČIAI LIETUVIAI

"ATEITIES" žurnalas , 
švęsdamas šiemet savo 7C 
m. sukaktį, paskelbė konkur
są. Laimėtojų buvo net 39 , 
išdalinta premijoms suma- 
1820 dolerių.

Malonu, kad net 5 Kana
dos lietuviai pakliuvo į lai
mėtojų eiles.

JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS“, 
JEIGU NORI : NUSTOTI — “MUSŲ”.

ATEIK Į LIETUVI l[ AA ( ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^ SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ, Z l 9 MIMI CO AVENUE f Royal York Rd. 
ir Mirnico Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi V.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 psi

Už POEZIJĄ - I Premiją 
laimėjo Jolanta MALERYTĖ 
iš Vancouver’io;

UŽ ASMENS A PRAŠYMĄ- 
speciali premija Rūtai ŠIU- 
LYTEI, iš Ottawos;

Jaunimui iki 19 m, am
žiaus -

UŽ RAŠINIUS -T premiją 
Natalijai SLIVINSKAITEI iš 
Toronto;

Už POEZIJĄ -II premija 
Danai SUKAUSKAITEI, iš 
Toronto;

UŽ PROZĄ - I premija- 
Violėtai SLIVINSKAITEI iš 
Toronto.
SKAUTŲ TUNTŲ
IŠKYLA

ŠATRIJOS ir RA MB YNO 
tuntai rengia iškylą Toron 
to salose SPALIO mėn.4 d .

Iškilon kviečiami ir tėvai 
bei svečiai.Rengiamasi įdo
miai programai.

Įvertinkime savo jaunimąl

KERAMIKĖS L. BALSIENĖS 
PARODA

Visą rugsėjo mėnesį vyks
ta keramikės Lucinos G . 
Balsienės keramikos darbų 
paroda"Runnymede Library".

ETHNIC PRESS CLUB’E
Ketvirtadienį, /3 rugsėjo/ 

Toronto Education Board 
aukštas pareigūnas darė pra
nešimą apie etnines šešta
dienines mokyklas, kritikuo
damas iki šiol veikiančią 
sistemą. Esą, kodėl ukrainų 
ir lietuvių vaikai turi eiti 
šeštadieniais į mokyklą mo
kytis savo kalbos ir dar pa
tys apsimokėti.

Education Board esąs pa
ruošęs projektą / Ontario 
provincijai/, kad Įvairių tau
tų kalba būsianti dėstoma 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio, kaip ir kiti dalykai.. 
Jei mokinių atsirasiąs rei
kalaujamas skaičius, tai

GLOBE TOURS
BALTIC CHRISTMAS-NEW YEAR

Depart 21 Dec, 81 — Return 04 Jan., 82 ( 2 Wks ) 
tour 1 Lithuania Leningrad — Vi Ini us — Len ingrad COST $ 1,323 
TOUR 2 LATVIA Leningrad - Riga - Leningrad -COST $ 1,291 
tour 3 Estonia Leningrad — Tallinn — Leningrad COST J 1,261 

Prices quoted from Montreal per person — twin basis. 
Air tax, visa and insurance not includet.
Subject to any increase in airfare.

ALL TOURS INCLUDE: -Trans-Atlantic APEX (Advance 
Purchase Excursion) airfare, first class hotel accomodation, three 
meals daily , transpotation in USSR, daily sightseeing, Gala 
New Year,s Party , porterage of two pieces of luggage.

Book early I For detailed information contact:

GLOBE TOURS
1U66 Bloor St. West 
TORONTO, Ont., M6H 1M6 
Tel: (416) 531-3593

svetima kalba, kaip iki šiol 
vokiečių, prancūzų, žydų, 
taip, sakysime , ir lietuvių, 
latvių, ukrainų, buę dėstoma 
kaip ir kiti mokslo dalykai. 
Buvo prašoma etninės spau 
dos korespondentų rašyti a- 
pie tai, "spausti" savo rajo
nų politikus, nes "jie yra iš
rinkti jums tarnauti”.

Reikia galvoti, kad šias 
mintis populiarins ”TŽ" , 
”NL”, tėvų komitetas ir mo
kytojai. Gera idėja*.

Buvęs mokytojas 
J. Karka

IŠGANYTOJO PARAPIJOJE
• Lietuvių evangelikų pa
maldos ir Sekmadienio Mo
kykla vyksta kiekvieną sek
madienį 9 v. 30 min.ryto.

• Parapijos Choras re
petuoja kiekvieną pirmadie
nį, 7 vai. v.

• Visuotinas parapijos na
rių susirinkimas įvyks RUG
SĖJO mėn. 29 d., antradienį, 
7v.30 vakare.
ĮVERTINTI STUDENTAI

Toronto U-to du inžineri
jos studentai Lawrence Kwan 
ir Albert Li, laimėjo $500 
premiją konkurse už inžine
rijos projektus. Il-ą vietą — , 
$ 400 premiją laimėjo ket
virtų metų inžinerijos stu
dentas Waterloo U-te už su
projektavimą specialių len - 
tų elektrinėms kėdėms inva
lidams vaikanis.kad jie ga - 
lėtų geriau komunikuoti jų 
pagalba.

nepriklausoma LfETUVA
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

- įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
TA1JCA

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 6% 
santaupos 17%
term, dcpoz. 1 m. 18%
term, depoz. 3 m. 13%,
reg. pensijų fondo 16%
90 dienų depozitus 19%

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Danutės SVOTELIENĖS laido

tuvėse paskutinius patarnavimus suteikusiems ir daly — 
vavusiems : kleb. dr. F. JUCEVIČIUI, solistui A. KEBLIUI, 
seselei TERESEI, LK M Draugijai, SŪNŲ ir DUKTERŲ 
Draugijai, seimininkams St. ir J. RIMEIKIAMS , Alvyrai 
KRASOWSKI, Phyllis JAKUBONIS, Nina MlLAKNIS, Helen 
SKARDŽIUS Julytei ADAMONYTEI , Petrui BOTYRIUI, 
Stanley DAUNORAVICIUS.

Ačiū visiems už velionės lankymų ligoninėje ir 
per šermenis- ' SVQTEUS

Vidmantas SVOTELIS 
Aldona ZABIELA

IMAME UŽ: 
nekiln. turto posk. 21%
asmenines paskolas 23%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

DARBO VALANDOS: pifmadienieni ai s-ketvirtadieni ai s nuo 10 iki 5 vai. 
penktadieniais nuo 10 iki "J val.f šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Liepos —rugpiiiČio mėn. Šeštadieniais uždaryta.

DVASINIS GENOCIDAS 
LIETUVOJE

/Įspūdžiai iš demonstracijų 
Chicagoje dėl V.SKUODŽIO/

Kaip šanku kariais prasi
mušti į plačią Amerikos vi
suomenę, spaudą, žinių tink
lus! Ilgas kelias buvo auei- 
tas išvaduojant Simą Kudir
ką. Daoar atėjo eilė įkalinto 
prof. Vytauto Skuodžio va
davimui. Šitam žygiui pajudė
ta plačiai ir, reikia pripažin
ti, kad LB-nės iniciatyva su
ruoštos dviejų dienų demons
tracijos ėjo labai vykusiai ir 
visi laikraščiai, radi jos, TV 
atkreipė didelį dėmesį.

Rugpiūčio 17 d. buvo darbo 
diena. Ties Federalinės Val
džios Rūmais susirinko apie 
400 mūsų tautiečių su plaka
tais demonstracijai. Čia 12 
vai. kun. Jonas Savokynas su- 
sukalbėjo pritaikytą invokaci- 
ją. Kun. J. Šarauskas pabrėžė 
šių demonstracijų tiksią: čia 
gimęs Amerikos pilietis V. 
Skuodas yra įkalintas 7 me
tams už tai, kad parašė stu- 
d.ją "Dvasinis Genocidas Lie- 
tuvoie". Jis areštuotas 1930

m. sausio 9 d. , o nuteistas- 
gruodžio 31 d Jis yra 63 m 
amž aus, baigęs mokslus Vil
niuje. Gimęs Chicagoje, Vil
niaus Aušros Vartų parapi
joj, su tėvais dar prieš II Pas 
Karą nuvykęs ■ Lietuvą, ne
grįžo į Ameriką- Rep Henry 
Hyde, JAV Kongreso narys 
kvietė kovoti iki bus laimėta, 
o valstybės prokuroras R- 
Daley linkėjo, kad V. Skuo
dis vėl būtų laisvas. Vienin
telis lietuvis Illinois valsty
bės sen. F. Savickas labai 
rūpinasi, kad visi padėtų kuo 
daugiau pastangų. Jis suda
ręs rezoliuciją,kurią priė
mė Chicagos Miesto Taryba. 
Ją perskaitė 15 Apylinkės 
pirm. F. Brady. Buvęs kon- 
gresmanas ir dabar yra 
miesto Tarybos narys Ro
man Puchinski pažymėjo, jei 
Lenkijoj vyksta laisvės pro
cesas ir žmonės laimi jį, tai 
ir įkalintas V. Skuodis su
lauks laisvės dienos. Pasku
tinė kalbėjo III. atstovų Rū
mų narėJ udy Topl n kai Visų 
kalbėtojų mintys sukosi į 
bendrą sen. F. Savicko pa
leistą šūki "Mes visi Ameri
kos piliečiai, nuo Kongreso 
iki Prezidento turime rūpin- 

'tis Vytauto Skuodžio išlais -

vinimu". Sen. Peron atsiun
tė pranešimą, kad jis maty - 
•sis netrukus su So vietų am
basadorium Washingtone tr 
pateiks jam V. Skuodžio by
lą. Demonstracijas pravedė 
adv. S. Kuprys. Jos praėjo 
tvarkingai ir daug žmonių 
jas matė-

Rugpiūčio 18 d. 6:30 vai. 
pradėjo žpioaės rinktis prie
V. Skuodžio gyventų namų, 
kur jis gimė — 2131 W. 23 
PI. Krikštytas Vilniaus Ausy
tos Vartų bažnyčioj, 2327
W. PI. Čia gatvėje susirinkę 
apie 400 žmonių, vieni sa
vom jėgom, kiti autobusais , 
su daugybe plakatų. Demons
tracijas pradėjo anglų ir lie
tuvių kalba PLB pirm. Vyt. 
Kamantas, kun. J. Šarauskas, 
o V.Skuodžio laišką buv. prez 
Carteriul perskaitė A. Sa
dauskas. Demonstracijoj da
lyvavo ir gen- konsule J. 
Daužvard.enė, vysk. V. Briz- 
gys ir kiti dvasiškiai. Vė - 
iiau visi eisenoje atžygiavo
į Vilniaus Aušros bažnyčią, 
kur vyko pamaldos. Gimimo 
parapijos choras giedojo pa- 
ma.dose, kun. J. Savukynas , 
kun. dr. J. Prauskis, vysk 
V. Brizgys ir kt. , visi nuo - 
širdžiai kalbėjo ir meldėsi , 
kad Aukščiausias suteiktų 
jam stiprybės, kad V. Skuo
dis ir kiti mūsų broliai ken- 
čiantieji išblaškyti po Sibirą, 
bei kalėjimus ištvertų iki at
eis laisvės rytas. Mūsų vi
sos ma.dos ir giesmės su-, 
jungė dar stipresnei ko vai 
už terorizuojamus Lietuvos 
žmones, —"vienybė težydi".

Įdomu buvo, kai pamaldo-

sedalyvavo kun. S. Kulbis, 
kuris lankėsi Lietuvoje, kai 
dar pro t. V. Skuod.s nebuvo 
suimtas. Su juo matėsi, nes 
su tėvais buvo senai pažįs - 
tami. V. Skuodis tada (apie 
1974m ) prašė, jei jam kas 
atsitiktų,tai kovokit,kad iš
gelbėtų.

Apie šias demonstracijas 
ir pamaldas vėl skelbė radi
jas ir "Sun Times" d.enraš - 
tis patalpino didžiulę nuo
trauką .suaprašymu, "Chica
go Tnbune"ouvo du srraips- 
niai ir nuotraukos.

Tenka pažymėti, kad šias 
demonstracijas tvarkė LB- 
nės sudarytas kom’tetas su 
Apygardos pirm. Laukaičiu 
priešaky. Tenka džiaugtis , 
kad dalyvavę tautiečiai pa
brėžė šių demonstracijų 
reikšmę, dalyvaujant 34 or
ganizacijoms, todėl netiks
lu, kaip kad savo straipsny
je "Chicago Tribune" p. Ty
ner parašė, kad tai darė iš 
Kalifornijos Baltų Amen kie
čių Laisvės Lyga.

Susijungiant bendrai kovai, 
reikia mums rūpintis, kadį- 
neštos Senate ir Kongrese 
rezoliucijos gautų eigą. Kai 
po atostogų vėl susirinks, 
senatoriai ir kongresmanai , 
reikia neatlaidžiai juos ra
ginti, nes yra labai sunkus 
pasiryžimas ir gali badau
damas nuo birželio 25 d. ii - 
gai neišlaikyti. Ta pačia 
proga priminkime kongres- 
manams ir ap.e Gajauską , 
Petkų, Terlecką ir kt. Juk 
Terleckas ir Petkus yra pri
statyti Taikos Nobelio pre
mijai — reikia ir tai jiems

dojo Seselė Teresė. Ji taip 
pat pagrojo prancūzų kom
pozitoriaus Pachel kūrinį.

Jauniesiems asistavo trys 
poros pamergių ir pabrolių; 
Audronė Jonelytė su Denis 
Cataford, Rasa Lukoševielu
tė su Juozu Joneliu ir June 
Mockutė su Raimundu Šiau- 
čiuliu.

Vaišėse A V salėje daly - 
vavo arti 2CC svečių. Va - 
karo programai vadovavo 
Rasa Lukoševičiūtė, kuri 
rado linksmų žodžių prista
tant pamerges, pabrolius ir 
ir svečius, kurių buvo ir iš 
toliau atvykusių.

Sugiedojus jauniesiems 
Ilgiausių Metų, jaunuosius 
pasveikino tėvas Albertas 
Jonelis ir jaunojo motina.

Jaunieji padėkojo visiems 
nuoširdžiu žodžiu, ypač savo 
tėvams. Visus nudžiugino 
jaunasis savo padėkos žodį 
pradėjęs lietuviškai.

Lilė yra gerai žinoma, 
veikli Montreal! o lietuvaitė.

vaujant dideliam būriui jau
nimo, tęsėsi prie gražaus 
vaišių stalo ir orkestro.

Jaunieji povestuvinėn ke
lionėn išvyko Į Portugaliją .

Ilgų ir laimingų metų lin
ki visa Montrealio lietu - 
vių kolonija. d .

Vytautas Gruodis

VYTAUTAS E.GRUODIS 
EXOTECH, Ine.

Vytautas E.Gruodis, nese
niai tapęs vienu didžiausiu

pnmmti !
Balys S v al i a

ATVYKSTA VYSK.DEKSNYS
Į Aušros Vartų Parapijos 

Marijos paveikslo šventini
mo iškilmes pažadėjo atvyk
ti Europos lietuvių vysk., 
Deksnys.

VEIKLIOS LIETUVAITĖS 
VESTUVĖS

Milanos ir Alberto Jc nelių 
dukra LILIJA ir YVE S MAIN
VILLE susituokė rugsė
jo mėn, 5 d. Aušros Vartų 
bažnyčioje, ten pat, kur ir 
buvo pakrikštyta.

Apeigas atliko ją krikšti- 
1 jęs kleb.kun .J.Kubilius. A- 
peigų metu vargonavo ir gie-

JAUNTEJI HAMILTONO AUKURIEČIAI Toron
te, ŽTRGONĖS ir GAILĖS vaidinime, parengime atžymėti PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,V.’.

Tarptautinius Vaiko Metus, 
f——! i ii ■—m—■

Nuotr.:B.T a r v y d o

Baigė biologiją Loyolos U-s 
te, nuo jaunystės buvo žvali 
skautė ir vyr.skautė, dau - 
gelį metų priklausė Montre- 
alib Jaunimo Ansambliui

akcininku Exotech, Ine.kom
panijoje, yra paskirtas Eg- 
zekutyvinio K-to vice-pirmi- 
ninku ir vyriausiu menaže- 
riu. Taip pat išrinktas į Di-

"Gintaras"jame šokdama
dainuodama.

ir rektorių sąstatą.
Apie jį buvo parašyta The

Ji gavo darbą artimą savo 
specialybei.

Jos vyras Denis yra elek
tronikos technikas. Dirba
taip pat Monrealyje.
. Linksmos vestuvės, daly -

Gazette-Montreal!o dienraš 
tyje.ir įdėta jo nuotrauka.

Exotech, Ine. aprūpina vi - 
są Kanadą moderniausiais
medžio baldais, specialiai 
pritaikytais Įstaigų biurams, 

ta. X . . ,•/ <>,W- ji. >•

Siuntiniai į Lietuva -1981
PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1 - 1981

3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba mo
teriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu All wool made in Englcnd ; 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas: ner
tinis; "Wrangler" arba "Levi ’ jeans,’Menim"arba rumbuoto velveto; me
džiaga dvejoms puikioms suknelėms arba 2 svarai vilnoniu su mohair 
sifily.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu .............  $ 368.00
I sį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių, prekių: medžiagos ga

lima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio paltui 3 jardus.
Žemiau siūlome keletu naudingesnių dalykui kainos su muitu): 

Avikailiai, ilgi arba %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbti
nio kailio pamušalas, kailio kalnierius, sveria 5 svarus...5 253.00 
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 svarus ... i $690.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, delux, sveria 6 sv. ..,.....$ 115.0U 
Diibtinio minko kail i s paltui, 3 jardai, ranch, sveria 6 sv............. $ 98.00
Jeans ” Wrangler" arba "Levi”, siuntinyje gali būti dvi : viena 
pora sveria 2 sv., kaina už vienas ......... ....................  $ 46.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina už vienas..$48. Q0 
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria IPi sv......... .  ................. $46.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ....I..................      ...$ 14,00

M. PHILIPPE IZZI
President

SKAMBINKIT:

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant
365*7146

N ETTO Y EU R S CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRAI!

365-1143
495-9ūe rue. Lasalle

766-2667
2955 ALLARD

1981. IX. 23

GOY 

RICHARD 
ROOFER-----COIIVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas sfogadengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai I ietuvi am s patarnauj cl Darba* atl ięka sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Nami^ stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

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

"Teleskopic" lietsargis, sveria X2 svaro ....................... . ............  $ 15.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1/2 sv............ . $57.00
Puiki medžiaga suknelei ................. . ................. ........ ..................... 5 37,00
Angliška medžiaga eilutei .........        $69,00

” ” ” ........ $80.00
•• •’ ........ *’*"‘‘”*‘*................... $110.00

Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio ............................. $92.00
Kalkuliatorius 5T1—33, Texas, ..............     $65.00

Tl— 51— 111 11, profesionalini s ....................... $115.00
Stetoskopas, Liftman ......................................................... ....... .$ 71.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: '/i sv. arbatos — $4.50;
/l sv. "Nescafee’s — $7.00; 1 sv. pupeliųkavos — $8.00; 1 sv. šoko — 
lodo — $.8.00 ; 40 cigarečių— $5.50 ,

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $ 48.00 
Pasiunciame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, odminįstruojame nuosavybes, tarpininkaujane 
išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame 

palikimus i Lietuva prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & C O. 
(Z. Juras)

11 London Lone, Bromley, Kent, BEI 4HB, England 
Telefonas 01-4*0-2592

*1 psi.

7
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Užuojauta artimiesiems

• RUDINS KAS Rimas su 
žmona Rūta tarnybos reika
lais konferencijon išvyko į 
San Francisco miestą. Ten 
praleis kelias dienas.

MIRUSIEJI:

• URBONAVIČIUS Julius, 
mirė. Liko žmona Aldona , 
3 dukterys ir 1 sūnus.

• SVOTELIENĖ Danutė, 63
m., mirė po sunkios ligos. Li
ko vyras Justinas, duktė Al
dona ir sūnus Vidmantas

• NA GTE N Ė Birutė, STASKE
VIČIENĖ Danutė dalyvavo 
Lietuviai Tautodailės Insti - 
tuto metiniame suvažiavime 
dailininkų Ao ir A. Tamošai
čių Sodyboje prie Kingston’©, • Sol. ANTANAS 
Cnt,

oooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocm

MARIJOS PAVEIKSLO PAŠVENTINIMAS
ĮVYKS

duoda Paskolas

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

REALTIES

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

4595 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 Komi; 376 - 378 1

D. N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASH' INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

CORP.

PIEČAITIS

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

IIT5C MONTREALIO LIETUVIU
Ll Ino kredito unija

OPERŲ VAKARAS - KONCERTAS

SPALIO 3 d.. ŠEŠTADIENĮ, AUŠROS VARTU PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 5 v.p.p.

• IŠKILMINGOS PAMALDOS

• ATIDENGIMO - PAŠVENTINIMO AKTAS

PO ŠVENTINIMU, PARAPIJOS SALĖJE VYKS IŠKILMINGAS

S

FOTO M- U.S.

Didelis pasirinkimas goto* 
Vasaros laiku saugoj imos 
Taisau ir r e modeliu© j u 
Siuvu ir parduodu

dalyvauja: GINA ČAPKAUSKIENĖ, THERESE GUERARD, 
VILMA TRIFILLETTI, DENIS LAVERGNE, JAQUES PRATTE 

VARGONAIS GROS IR AKOMPONUOS : PIERRE MARTINEAU
PRIĖMIMAS - ŠILTA VAKARIENĖ ĮĖJIMAS - $ 10.00

Visi Klubo nariai prašomi 
dalyvauji, nes bus aptariami 
svarbūs ateities veiklos rei
kalai.

o Du Leonai-GURECKAS ir 
BALATŠfS maloniai talkinda- 
mi"NL",parūpino medžiagą, 
sutaisyti sandėliuko grin
dis.
• BARAUSKAS Vytautas, J. 
Adomaičiui išvykus atosto
gų, sutiko jį pavaduoti "NL” 
ekspedicijos darbuose.

KE BLYS 
talkininkaus Operų Koncerte, 
padainuodamas lietuvių liau
dies dainų.

Š.m. rugpiūčio mėn. 9 d, 
jis atliko koncertinę progra
mą, Kennebunk Porte, ku - 
rioje dainavo 11 lietuvių liau
dies dainų ir 3 lietuvių kom
pozitorių kūrinius.

1465 OE SEVE STREET. MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 

MOKA UŽ:
Term. ind. 1 m............. . 18%
Certifikt.tai ...................... 19% Nekilnojamo Turto,
Spec. taup. s—tas.......... 17 % Asmenines ir
Taupymo S - tas.............. 11 Prekybines.
su apdrauda iki $2000.
Trumpalaikiai ind............. .20% « r .
už $20,000 ir daugiau Paskolos mirties atveju
Čekiu s-tas................... . 6% apdraustos iki $ 10,000.-

1465 De Seve

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3

Ketvirtadieniais 12 - 8 6 - 8

Penktadieniais 12 - 6 12 - 6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

PRAŠO ĮSIGYTI BILIETUS 
IŠ ANKSTO

Į Marijos paveikslo pa
šventinimo iškilmes ir Ope
rų Koncertą, kuris įvyks 
spalio mėn.3 d.,prašoma ir 
patartina bilietus įsigyti iš 
anksto. Juos galima gau
ti Aušros Vartų parapijos 
Klebonijoje ir "Rūtos"Klube.

SVARBUS PASITARIMAS
RŪTOS Klubo narių svar

bus pasitarimas įvyks RUG
SĖJO mėn.3C d., 2 vai.p.p.
ū sa-Fesasysasasas asas
$ Dr J MALIŠKA

D A N IT G\ DYTOJAS

REPETUOJA AV CHORAS
AV Choras, kariam diri - 

guoja mus.Aleksandras Stan
kevičius, intensyviai repe - 
tuoja besiruošdami Lietuvių 
Dienų programai Toronte ir 
savo metiniam koncertui, ku
ris įvyks lapkričio men. 28 d.

su-

GINTARO ANSAMBLIS 
RUOŠIASI LIETUVIU 
DIENOMS

GINTARO Ansamblis
intensyvino repeticijas, besi
ruošdamas išvykai įChicagą 
ir į Kanados Lietuvių Die - 
nas Toronte.

ii ,

IĮ dLl

F ’ *' kr v

S i

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE bOOA H3A 2G6 TČL 288-9646

ME MB E R

JAUNOSIOS 'GINTARO" ABSAMBLIG NARĖS. Iš, kairės :
D. PIEČATTYTĖ, D.INTAITĖ, M.ADAMCNYTĖ, G.ŠIM

KUTĖ. Nuotr: J.Piečaičio

445 Jean Talon W. Suite 305 , Montreal , P.Q. 
Tel.: 273-9181 .............Namu : 737-0844.

« PAŠKEVIČIUS Jonas, nuo
širdus "NL" talkininkas, ka
taloguoja ir įriša"NL"komp- 
lektus.

JAUNASIS PAVASARIO 
CHORAS IRGI DALYVAUS

Montrealio Mergaičių 
Choras PA VASARIS, gražiai 
užsirekomendavęs per savo 
krikštynas šį pavasarį, pa
kviestas dalyvauti Kanados 
Lietuvių Dienų didžiajame 
Koncerte, rūpestingai ruo
šia repertuarą.

GALIMA I&INUOMUOTI 
AUTOMOBILIUS

DANPAR
3 10 VICTORIA 
MONTREAL. P. Q.

AVE SUITE 409
H3Z 2M9

VINCAS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyj 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS .’

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBt 

ADAMQNIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL. P. 0-

MONTREAL WEST AUTO- 
MOBILE galima gauti na tik 
pirkti, bet ir IŠSINUOMUO- 
ti automobilius. VIENAI 
dienai - pradedant nuo $ 15 ar 
$2Q, KELIOMS DIENOMS , 
SAVAITEI, MĖNESIUI arba 
3 MĖNESIAMS.

Teirautis pas lietuvį Leo
ną GURECKĄ, tel:489-5391

BANTI gyDYIOia

1410 Guy S(., Suite 11-12 

Montreal , P.O.
Tel. Bus.: 932-6662
N amų : 737—9681

Dr A O.JAUGELIENEIl

14 140 St. Catherine West, 
Suite 660, Montreal , P. Q. 

Tel. Bus. . 866- 8235
Nantu: 488-8528

3
n)

Montrealio Kredito Unijai 
LITAS reikalinga tarnautoja 
ar tarnautojas'. Pageidautina 
banko praktika ir rašymas 
mašinėle. Kreiotis pas 
LITO Vedėju Tel:766-5837 
arba raštu LITO adresu.

VEDĖJAS

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien
Šeštadieniais: nu

IEŠKO BUTO
Lietuvių pora ieško 4'/z kamba
rių buto LaSalle, Verduno apy
linkėse. Pranešti ”NL” redak
cijai, Tel: 366—6220

I 10 p • m* 
9:30 p. m.

9:30 p . nu

□. m i k I 
m. iki 
a. m. iki 

GREITAS NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS
76 26 Central St. Ville LaSalle, P.O- 

Tel : 366-9 7 4 2 ir 36 5-0 50 5

10

i? s?.ses sseses is as as asasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasi’.
&
K Dr. A. S. POPIERAITIS

B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrook St.W. 
Suirę 215, Montreal, P Q. Tel. 9 3 1-40 24

Al) VOK AT AS

ROMAN J. 1ŠGANAITIS b. a. , b.c.l.

C, “rV
&

4 Dome E. Suite 504 
. Quebec, H2Y 1B7, 87 8—9 5 34
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advokatas

J.P. MILLER B. A. B. C. L.
168 Notre Dame St. E. , Suite 205 
Tel: 366-2C63K 866-2064.

REIKALINGAS 
garažas žiemos laikui.
Skambinti: 721 — 7916

WANTED 
experienced taylor for 

man's store 
7752 Central St. La Salle. 
Steady work. Tel: 366 —6521

Portraits
Weddings

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAURINAITIS

Tony s Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

PARDUODAMAS
3 šeimų; namas, garažas ir 
krautuvė geroje vietoje. 
Kreiptis Tel: 366-7519 
ciba : 1-224-4732 .

į'l P
o] 
g RENKU

senas 1 ietuv i.šk as knygas, 
laikraščius . plokšteles ir 
kiliĮ lietuvišku medžiagą.

P. A D AMONIS 
Tel 7^2 - 3545

4701

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g ., M . En g . L. L. B. , B. C« L.

'ne, Verdun (kampas 2-ndAve. ), Que. H4G 1E6
I . Bureau: 769—8824 ; Residence: 366-6245

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

0ASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
J u va vi mo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuvelės I

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

_ _____________________ Tel. (819)449-4355.,

8 psl

Albertus N O R K E L I Ū K A S ( B.A. C.S.£„ LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

Agentūra r. u o Į 94 5 _

NOTARAS

J. BERNOTAS
: e Ville Marle, Suite 627 Montreal, 
( 5 14) 87 1-1430.

NOTARĖ

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

Res. Tel: 453-9142

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T.D.
AL1UM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUMi PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOW1CZ
8499 rue Grouard. St. Leonard. HIP 2M5
Tel: 321-1975

■M

MIC GM

LEONAS
SALES

ntreol west 
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MŪS U FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .įS ĮTIKINKITE! 

■PASINAUDOKITE!
PASIKALBĖKITE SU

Menacer’iu Leo G L RE CK AS

GVRĖČKAS 
M.ENAGER

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489 -5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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