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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

MIRĖ MOŠĖ DAYAN’ AS
Karys ir žymus Izraelio 

valstybės vyras Mošė Day- 
an’as, kurį laiką sirgęs vė
žio liga, mirė. Jis buvo 66 
metų amžiaus, mirė ištiktas 
širdies atakos.

Jis buvo kariuomenės šta
bo viršininkas, 1967 m. jam 
vadovaujant, Vid.Rytų kare , 
Izraelio kariuomenė užėmė 
Egypt o žemių. Būdamas pla
taus išsilavinimo ir praktiš - 
kas žmogus, Egypto prezi
dentui Sadat’ui padarius pir - 
mą žingsnį taikos deryboms , 
Dyan’as reikšmingai prisidė
jo prie Camp David taikos 
susitarimų. Neslėpė savo į - 
sitikinimų, kad ne karo, o 
taikos labiausiai reikia.

M. Dyan’as buvo aštriai 
kritikuojamas jam būnant 
gynybos ministeriu 1973 m., 
kada arabams pasisekė spa- ____ ___ ______
lio mėnesį atkeršyti Izrae - KANADOS LIETUVIŲ,DIENŲ, DAILĖS PARODOS KATALOGAS 
liui karo veiksmais. Jis bu - 
vo kritikuojamas ir už tai , 
kad surado formulę išspręs
ti palestiniečių klausimą, su
teikiant jiems autonomiją. Y- 
pač su tuo nesutiko ir dar vis 
nesutinka fanatikai religinio 
bloko atstovai.

Privačiame gyvenime Dy - 
an’o meilė savo kraštui pa - 
sireiškė rinkimu senienų, iš
kasenų. Jis giliai domėjosi 
savo krašto praeitimi.Para
šė knygų; viena jų apie ar -

pil
ių

žino PJjO organizacijai 
ną diplorhatinį statusą, 
atstovų būstinę paversdami 
ambasada,

Arafat*as apkaltino JAV- 
bes, kad nesako visos teisy
bės apie palestiniečius ir 
juos visus apkaltina teroriz
mu. "Kodėl. jūs nematote a - 
biejų pinigo pusių?Kodėl ne
matote palestiniečių aukų? 
Kodėl visos žinios skelbia
mos tik i š Izraelio taško?", 
- klausė Arafat’as. Jis taip 
pat skundėsi pakartotinai dėl 
spaudos ir televizijos bei 
radio sukeliamo vaizdo, kad 
visi palestiniečiai esą arba 
teroristai ar sukilėliai.

"Kaip galima tvirtinti, kad 
4 milijonai palestiniečių yra 
teroristai? Yra visas 
sluogsnis palestiniečių, a- 
pie kuriuos visai nekalbama: 
bankininkai, dailininkai, ra

cheologiją "Gyvenant su Bib

LITHUANIAN ARTISTS
IN CANADA

šytojai, mokytojai, profeso
riai", -kalbėjo jis.

PRANCŪZIJOS MINISTERS 
PIRMININKAS PALAIKO 
WALESĄ

Pierre Mauroy,Prancūzi
jos min. p-kas palinkėjo Wa- 
lesai ir IO mil. narių turin
čiai Solidarnošč "gero pasi
sekimo". "Jūs atstovaujate 
pažiūrų įvairumą, ką mes j- 
vertiname. Žinau, kad jūsų 
kova yra sunki", -pareiškė 
Mauroy. Jis žada apsilanky
ti Lenkijoje gruodžio mėne
sį. Walesa į tai atsakė, kad 
jis tikisi, jog turės ką paro
dyti iki to laiko.

Walesa lankėsi aštuonias 
dienas Prancūzijoje, pa
kviestas kelių darbininkų 
grupių, įskaitant ir didžiau
sios, komunistų kontroliuo
jamos didžiausios Prancū
zijos unijos.
GRAIKIJOJE LAIMĖJO 
PAPANDREOU

Visuotiniuose Graikijos 
rinkimuose Andreas Papari- 
dreaou laimėjo 48% balsų ir 
jo socialistų partija 174 vie
tas 3€»C vietų parlamento 

dis taip pat pasidaro gyny - 
bos ministenu. Žinoma ak
torė Melina Mercouri gavo 
kultūros ir mokslų minište- 
rės postą.

35 metus trukęs konserva
tyviųjų vadovavimas užsi
baigs .

Papandreou yra buvęs e - 
konomijos profesorius Cali - 
fornijos Barkley U-te. Kele
tą metų dėstė ir Toronto 
York’o U-te.Nekartą yra pa
reiškęs, kad reikia Graikiją 
išimti iš NATO karinių įsi - 
pareigojimų, laipsniškai pa
naikinant amerikonų bazes 
Graikijoje ir pravesti refe - 
rendumą krašte dėl daly va - 
vimo Europos Bendroje Pre
kyboje.

Ar Graikija staiga pra
turtėjo? Ar rublių vertė taip 
pakilo, mums nežinant?

TRUDEAU KALBĖSIS 
DAR KARTĄ DĖL 
KONSTITUCIJOS

Lapkričio 2d. Kanados 
Min.P-kas kalbėsis su 8 ne
sutinkančiais su Žmogaus 
Teisių įstatymo papildymu 
<rom min.pirmininkais.

VALDAS ADAMKUS - 
GAMTOS APSAUGOS 
ADMINISTRATORIUS

Iš Washington’o praneša
ma, kad Valdas Adamkus yra 
paskirtas JAV Vidurio Va - 
karų regiono/ kuris yra di
džiausias/ gamtos apsaugos 
administratorium.

Į šį regioną įeiną 6 valsti
jos su 45 mil. gyventojų. V. 
Adamkus ir toliau lieka A- 
merikos delegacijos prie 
tarptautinės vandens apsau
gos komisijos su Kanada 
pirmininku.

Jo kandidatūrą rėmė ir 
skirtingų pažiūrų didieji Chi- 
cagos laikraščiai bei svariu 
vedamuoju " Detroit Free 
Press".

Valdas Adamkus 1979 m. 
buvo apdovanotas aukščiau - 
siu JAV gamtos apsaugos 
žymeniu - aukso medaliu už 
darbą ekologinėje srityje 
JAV ir už įnašą tarptautinė
je plotmėje.

Valdas Adamkus aktyviai 
reiškėsi lietuviškoje^veiklo- 
je, ypač Santaros- i Šviesos 
organizacijoje.

Dešinėje - Kazys ERINGIS, 
botanikos ir ekologijos spe
cialistas, mokslininkas, nau
jas pabėgėlis iš okup. Lietu
vos, BALF’o rūpesčiu ir pa
galba atvyko į Chicagą.Jis 
kalbėjo spaudos konferenci
joje.

/NuotnLino Meilaus'

SIŪLOSI DARBU 
IŠPIRKTI V. PETKŲ IŠ 
KALĖJIMO

Hamburge išeinantis "Das 
Cstpreussenblatt" duoda to
kią informaciją:.. ."Vokie - 
tijos Federalinės Respubli
kos de š imt pilie čių-daugiau- 
sia moksleiviai, studentai ir 
šeimininkės, tarp jų katalikų 
kunigas ir žurnalistas Wan
fried Pietrek-pasisiūlė Sov . 
Sąjungai dirbti ištisus metus 
Sov. Sąjungoje, jei bus pa - 
leistas lietuvių Helsinkio 
grupės vadovas Viktoras 
Petkus. Savanoriai pastebi: 
" Mes neturime pinigų iš
pirkti, bet galime savo darbu 
daugiau atlikti, negu sulysęs 
kalinys, beveik visą savo gy
venimą turėjęs praleisti 
baudžiamose stovyklose".

lija" ir savo autobiografiją .
Izraelio žmonės jį laikė 

herojumi, vyriausybių jis 
buvo ir giriamas ir peikia
mas. Privačiai- gabus, vieni
šas, gudrus, komplikuotas , 
ekstravagantiškas asmuo.

Per lO-tį dienų Vid. Rytai 
neteko dviejų labai gabių , 
svarbių asmenybių taikai.

PASKUTINIEJI ĮVYKIAI 
LENKIJOJE

Atsistatydino Lenkijos Ko
munistų Partijos vadas Sta - 
nislaw Kania. Naujasis va - 
das gen. Wojček« Jaruzelski 
turi pasitikėjimo iš Solidar - 
nosč pusės, partijoje, Krem
liuje ir Vakaruose.Iš dalies, 
dėl savo generolo laipsnio, 
jis sudaro įspūdį nuosaikaus, 
bet tvirto tuo metu, kai Ka
nia pradėjo atrodyti nuosai
kus, bet neapsisprendęs.

Lenkijos problemos neiš
sisklaidys vien dėl Jeruzels- 
kio, bet naujas asmuo padės 
laimėti laiko nuo rusų ir nuo 
pačių lenkų, kad galėtų nau - 
jai bandyti gelbėtis iš di
džiosios ekonominės duobės, 
dvasinio smurto.

SOVIETAI IR PLO — 
SUSIDRAUGAUJA

Iš Maskvos pranešama, 
kad Sovietu Sąjunga pripa-

ALTO VALDYBOS POSĖDIS

1981 m. spalio 2 d. įvykusiame Alto valdybos posėdyje 
pirm. dr. K. Šidlauskas ir kiti valdybos nariai padarė pra
nešimus iš Alto ir Jungt. Pabaltiečių Komiteto, Washingto
ne, veiklos.

Dr. J. Valaitis ir G. J. Lazauskas painformavo apie Lietu-' 
vos Pasiuntinybės Rūmų restauravimo ir pasitarimo reika 
lus. Aito sekretorius inž. G. J. Lazauskas spalio 11 d. bu - 
vo Washingtone pasitarimams su Lietuvos atstovu dr. St. 
Baekiu, taip pat ir su Alto atstovu prof. dr. J. Geniu, atsto - 
vaujančiu Aitui Jungtiniame Pabaltiečių Komitete.

Alto valdybos atstovu į BALFO seimą, Detroite, vyksta 
Mykolas Pranevičius. Nutarta į VLIKO seimą, Clevelan- 
de, skirti tris atstovus.

PABALTIEČIŲ KOMITETAS KONGRESE
Washingtone yra susidaręs specialus JAV Atstovų Rūmų 

nariųkomitetas The Ad Hoc Committee on the Baltic States 
and Ukraine. Į jį jau įsijungė daugiau kaip 60 kongreso 
narių
MADRIDO DELEGACIJOS P-KO RYŠYS SU LIETUVIAIS

JAV delegacijos Madrido konferencijoje pirmininkas dr. 
Max M. Kampelman, ryžtingai ginąs Lietuvos reikalus, ga
vęs antrą"Draugo" vedamąjį, kuriame išryškinamos jo pa
stangos Madrido^konferencijoje,ypač ginant lietuvius, 
antru kartu atsiuntė į Altą straipsnio autoriui kun. J.Pruns- 
2<iuJ Aito informacijų direktoriui, padėkos laišką, pažymė
damas, kad jam buvo malonu išgirsti lietuvių atsiliepimą.
VOKIEČIAI TAISO PROPAGANDINĮ FILMAt

Filmas "The Unknown War", kuris buvo susuktas pa
naudojant Sovietų Sąjungos šaltinius, dabar rodomas ir Vo
kietijoje, tik vokiečiai išmetė žymesnę Maskvos propo— 
gandąjš jo ir po filmo rodymo (televizijoje duoda 15 min. 
laiko atitaisymui Maskvos iškraipymams.

Amerikos Lietuvių Taryba jau dveji metai, kaip veikia 
prieš nekritišką šio filmo rodymą JAV televizijos stotyse.
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L z Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada!
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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NUO DAUGIAKULTŪRINĖS 
POLITIKOS KANADOJE 

PASKELBIMO
Prieš dešimtmetį Kanados Parlamente visų federa- 

linių politinių partijų vienbalsiai buvo priimta "Royal Co- 
mission?' dvikalbiškumo ir dvikultūriškumo idėja. Tai da
vė visiems kanadiečiams, nežiūrint jų tautinės kilmės tei
sę išlaikyti savo kultūrinį paveldėjimą ir dalintis juo su 
savo bendro krašto gyventojais kanadiečiais.

Kaipo vienos valstybės gyventojai, mes turime nuolat 
vėl prisiminti pagrindą, kuriuo remiasi ši idėja: Kanada 
priima dvi oficialias kalbas ir daugialypę kultūrą; nė vie
na jų nėra svarbiau už kitą.

Mūsų daugiakultūriškumo politika padėjo sumažinti 
kultūrinę diskriminaciją ir sustiprino federalinės vyriau
sybės supratimą ir įsipareigojimą vystyti gilesnį etninių 
grupių , kaipo lygių partnerių mūsų krašto augime , įnašą,. 
Savo įsipareigojimą vyriausybė patvirtino Teisių ir Lais
vių siūlomoje Chartoje, kuri garantuoja teisę visiems ka

nadiečiams išlaikyti, džiaugtis ir vystyti savo kultūrinį ir 
kalbinį paveldėjimą.

Mūsų pavyzdžio įkvėpti, kiti kraštą! ,kaip pav.Austra
lija, -ėmėsi iniciatyvos vystyti savąją daugiakultūriškumo 
politiką.

Pradedant antrąjį dešimtmetį, kaipo oficialiai dvikal
biam kraštui, norėčiau priminti mūsų pasižadėjimą apsau
goti ir palaikyti visų kanadiečių teisę laisvai pasirinkti ir 
išlaikyti savo kultūrines šaknis. Laisvėje pasirinkti glūdi 
tikra kanadiško identiteto esmė. Daugiakultūriškumas ir 
toliau išreikš identitetą ir skatins geresnį supratimą įna
šų, kuriuos padarė mūsų krašto kultūrinės visuomenės, 
kad mūsų visų gyvenimas būtų turtingesnis.

/Kanados Min. Pirmininko Įstaiga/

Artėjant paskutinei datai šios kilnios daugiakultūriš- 
kumo idėjos į Kanados Konstituciją įrašymui, deja, tenka 
labai nusivilti provincinių vyriausybių galvų laikysena.Ka- 
nados valstybė gavo savo pradžią iš dviejų savo skaičiu
mi gausiausių grupių, atvykusių iš kito kontinento ir už - 
kariavusių indėnus. Tad tos grupės turėtų bent viena ki - 
tos kalbas ir kraštui įnašus gerbti, Išmokti kalbas arba 
bent leisti jas pasirinkti, neturėtų būti jokia prob
lema. Piratavimo laikai juk pasibaigė*.

Federalinė vyriausybė turėtų į šios Žmogaus Teisių 
dalies nesuprati mą provincijose reaguoti praktiš
ku, ne filosofiniu būdu. Kai kuriose

Kai kuriose provincijose varoma mažiau ar daugiau 
subtili diskriminacija ir propaganda seniai pralenkė fede
ralinės vyriausybės įnašus ir negana efektingus me - 
todus vieningos Kanados tikslui.

Kai kurių provincijų kerštavimas vienai ar kitai kal
binei ir kultūrinei grupei,tiesiog primityvus ir galima sa
kyti barbariškas. Seniai žinoma, kad reikia savo darže 
apsikuopti, prieš valant kitų daržus... Ši sveika psicho - 
logija dar laukia savo eilės šiame krašte. Gaila.

I PLUNKSNA

SAVISAUGA J-v

Savisauga vyrauja perdėm gyvenime. Kiekvienas gy 
vis pirm visko, saugo save ir savo padermę. Taipgi ir 
mes kiekvienas pirm visko rūpinamės apie save. Tai yra 
natūralus dalykas apsaugoti save nuo nedateklių, nuo ligų, 
nuo bet kurių nelaimių ar nesėkmių. Tą apsaugą mes 
pratęsiame savo šeimai ir visai tautai. Kad ir ne ko
kį turtelį turėtumėm savo bute, gyvendami didmiestyje, 
mes rūpinamės jį apsaugoti nuo įsibrovėlio, vagies - plė
šiko, ar tai įtaisydami duryse įmantrius bei saugius už
raktus - spynas, ar tai laikydami šunį, ar , išvykstant 
ilgesniam laikui, prašydami svetimųjų priežiūros. Tie
siog neįtikėtina daugybė vagysčių, įsilaužimų ir turto 
pasisavinimų, ar net turto vandališko naikinimo kasdien 
registruojama JAV policijos.

Kuomi gi,'jei ne savisauga, paaiškinti tą masinį 
žydų prisidėjimą prie komunistų, Sovietų kariuomenei 
1940 m. pirmą sykį okupavus Lietuvą. Nėra 1OO% įrody
ta, kad sovietą sistemą sukūrė žydų tautybės žmonės, 
susirinkę 19-to šimtmečio pabaigoje į Šveicariją ir pa
rašę garsius komunizmo protokolus. Per tuos pirmus 
2 psl.

BALF’o CENTRO VALDYBA, 1978-1981 METŲ KADENCIJA. Iš kairės sėdi: kun.Ant. 
Zakarauskas- vicep-kas, Marija Rudienė - pirm-kė, kan.Ansas Trakis-vicep-kas , 
Aldona Daukienė-vicep-kė; antroje eilėje iš kairės: Faustina Mackevičienė, proto - 
kolų sekretorė, Kostas Čepaitis-ižd-kas, Vitalija Baleišy^ė- atstovauja CV gen.se - 
kretorę Oną Jokūbaitienę. Nuotraukoje trūksta gensekr.Onos Jokūbaitienės, BALF’o 
Seimas, jau 2O-tasis įvyksta spalio 24-25 d.d. Soutfield, Mich., prie DetroitLo, JA V.

Nuotr: C.Genučio

1940 - 41 metus sovietų viešpatavimo Lietuvoje, visi 
jautėme žydų piliečių pirmavimą visuomeniniame ir 
politiniame Lietuvos gyvenime. Ar vien tik savisaugos 
baimė vertė žydus dėtis prie komunistų?

Sovietų Lietuvos okupaciją 1941 metais pakeitė vokie
čių - nacių okupacija. Spontaniškai susiorganizavo lie
tuvių savisaugos batalijonai, kuriuos, deja, vokiečiai 
siuntinėjo net į frontą, nors tas frontas greitu laiku pasi
traukė toli į rytus ir į šiaurę nuo Lietuvos rubežių. Tai 
kokia gi čia savisauga, jei Lietuvai bent jau laikinai nebe- 
gręsė sovietų okupacija ir nauji okupantai po 6 savaičių 
pašalino pasiskelbusią Lietuvos vyriausybę.

Tarpvalstybiniuose santykiuose dažnai esti prisi - 
dengiama savisaugos terminu, pateisinant bet kurį ag - 
resijos aktą. Sovietai 1940 m. gyrėsi okupavę Lietuvą , 
kad ją apsaugoti nuo vokiečiij agresijos. Hitleris jo port
retuose buvo vaizduojamas kaipo išlaisvintojas, taigi tei
kiąs apsaugą. Turkai prieš keletą metų , neva savisau
gos motyvais, /savo tautiečių apsaugai/ , užėmę didesnę 
Kipi'o salos dalį ir, neteisėtai okupavę, nei nemano iš 
tos salos pasitraukti, ’zraelis, prisidengdamas savisau
gos sumetimais, nenori grąžinti arabams per 1967 m. ka
rą okupuotos teritorijos /Jordano vakarinį krantą,/Gazos 
srįtį /, nors ten gyvena perdėm arabai. Menamais savi
saugos sumetimais / tikriau keršto/ žydai užpuldinėja 
Libane įsikūrusius palestiniečius.

Ar nenusiklastama tautos savisaugai, jei jos jauni 
nariai, kurdami šeimas, visai nepaiso gyvenimo partne
rio tautybės? Suglaudimas asmenų, skirtingų tautinių, 
religinių bei šeimos tradicijų atžvilgiu, dažnai būna ne - 
sėkmingas. Štai, prieš kokius 25 metus, mums gyve
nant prie Cape Cod’o , vasarojo pas mus lietuvių šeima, 
kurios duktė buvo ištekėjusi už žydo. Neilgai truko jų 
šeimyninis gyvenimas ir jie persiskyrė. Mūsų kaimy - 
nystėje gyvena labai patriotiškai nusiteikusi lietuvių šei
ma, kurios sūnus prieš kokius gal 8 metus, vedė ameri
kietę, kariškių šeimos. Štai .dabar ta jauna šeima, su
laukusi poros vaikučių, jau persiskyrė. Gal paaiškėjo 
temperamento, tradicijų ir ne vien prigirmtų kalbų skir
tumai?

Savisauga ypatingai svarbi tokiose intymiose tautos 
kovos su komunistų okupantais priemonėse, kaip po
grindžio spauda. Štai, veiklūs lietuviai Gajauskas ir 
Petkus, okupantų nuteisiami ir tremtyje apgyvendinami 
/ taigi suporinami / kartu su svetimtaučiais - Ginsburgu 
ir Ščaranskiu. Koks buvo tarp jų bendravimas ir kiek jis 
buvo intymus, to niekas nežino, bet jei vėliau įvyksta 
pas Lietuvos pogrindžio veikėjus skaitlingos kratos, a- 
reštai ir teismai, tai kaip čia neįtarti išdavystės? Kokio
se bebūtų sąlygose, neužtektinas lietuvio budrumas , y- 
pač santykiuose su svetimtaučiais / nors jie ir vaidintų 
esą didžiausiais lietuvių reikalų rėmėjais/, gali būti 
pragaištingas. Beatodairinė savisauga turi būti taikoma 
ypač Sov. S-gos sąlygose, kur kamuflažas arba apsimeti
mas yra labiausiai išsiplėtusi priemonė šnipinėti.

Pagaliau , kas ta savisauga / self defense /, kurią 
taip ryškiai iškėlė Izraelio premjeras M. Begin’as , su
bombarduodamas atominį reaktorių už virš 1OOO mylių 
nuo Izraelio , Irake prie Bagdado.? Anot jo, jęi po dvie
jų ar trijų metų Irakas pasigamintų stominę bombą, galė
tų įvykti naujas masinis žydų naikinimas / holocoust /,t. 
y. , jei Irako atominė bomba kliudytų Izraelio gyvenamas 
vietoves. Viskas tempiama ant to paties savisaugos kur
palio, nors jokia logika šiuo atveju nepritaikoma. Kada 
kas ir kur bus , - juk tai dar spėjamas tolimos atei - 
ties klausimas, o štai čia Izraelis savarankiškai / be 
jokių derybų ir paneigdamas diplomatinį metodą/, įvykdo 
slaptai paruoštą plėšikišką kitos valstybės puolimą. Arti
nasi Izraelio rinkimai , ir Izraelio ministeris pirminin
kas M. Begin’as nori pasirodyti žydams toli numatančiu 
tautos didvyriu.

JAV vyriausybė turi daug keblumų su tokiu sauvališku, 
Į kariškas teroristines avantiūras palinkusiu globotiniu. 
Ne tik Artimųjų Rytų taikos siekimas tapo apsunkin
tas, bet ir santykiai su teikiančiais naftą arabais gali su
sikomplikuoti. Kas pasidarytų pasaulyje, jei kiekviena 
valstybė pakartotų tokius nepateisnamus kitų šalių už - 
puolimus ir bombardavimus visiškai klaidingai aiškina - 
mo savisaugos principo? *

BALF’as - tai sutrdūmin
tas pavadinimas Bendro - 
merikos Lietuvių Fondo/lnc,. 
Tai bendra Amerikos lietu 
vių apolitinė ir areliginė or- 
ganizacija lietuviams šelpti .

Organizacija buvo inkor - 
poruota 1944 m. balandžio 
mėn. 1 d. Illinois valstijo - 
je. Tvarko 21 direktoriaus 
taryba, vadovaujama direk - 
torių valdybos. Vadovybė y- 
ra renkama kas du metai vi
suotiniuose susirinkimuose .

Šalpos darbas pradėtas , 
kai dėl II-jo Pas.Karo Eu- 
rppoje atsirado lietuvių už 
Lietuvos ribų. BALF’as glo - 
bojo juos materialiai ir mo - 
raliai, padėdamas ir įsikur
ti JAV-se. Buvo siunčiamas 
maistas, drabužiai, apavas 
ir vaistai. Didelė mūsiškių 
dalis, jau čia įsikūrę, gerai 
prisimena, kaip džiaugdavosi
ir buvo dėkingi už siuntinį ar 
mokslapi nigius.

Kultūrinė veikla pasireiš
kė, kai BALF’as per Raudo
nąjį Kryžių rėmė kultūrinin
kų mosklinį ir kūrybinį dar
bą ir 1946-49 m. skyrė gro
žinės literatūros premijas .

KETVIRTASIS
MOKSLO IR KŪRYBOS

SIMPOZIUMAS
• Marylando universiteto profesorius Jonas B. Genys IV- 
tame Mokslo ir Kūrybos simpoziume darys pranešimą : 
"Lietuvos medžių genetinių savybių studijos Amerikoje
Dr. J. B. Genį aprašė "Cumberland Evening Times" 1981 

rm.birželio men. 29 d. laidoje. Dr. J.B. Genys jau 2C 
metų daro tyrinėjimus su baltom pušim. Jo bendradar - 
biai randasi Australijoje, Naujoje Zelandijoje, Indijoje ir 
Vokietijoje. Paskutiniuoju laiku dr. Genys pravedė in
ternacionalinį projektą apie baltas pušis ir rugsėjo mė
nesį vyksta į Kyoto, Japoniją į World Congress of the 
International Union or Forest Research Organizations . 
Ten darys pranešimą apie projektą.
o - Architektūros III - čiai sekcijai pirmininkaus Alber
tas J. KERELIS , Cook County/Illinois/ architektas. Jis 
taip pat darys pranešimą: "Architektūra ir jos kūrėjas". 
Kitus pranešimus darys : Romualdas VEITAS iš Milton, 
Massachusetts: '! Statybinės problemos ir jų sprendimas" 
lir Jonas MILIAUSKAS, First National Bank of Chicago: 
"Projektų finansavimas".
• Vytautas J. '"ERNIUS yra profesorius ir skyriaus ve
dėjas Department of Psychoeducational Processes, Tem
ple University Graduate School, Philadelphia. Jis jau 
ilgą laiką /nuo 1973 m./ tęsia darbą su įvairiomis V. Vo
kietijos institucijomis/seminarai, kursai/ Įvairiais 
•žmonių santykių ir suaugusių gyvenimo klausimais. 1979 
m. jis gavo atžymėjimą University Study Leave Award ; 
JV-me Mokslo ir Kūrybos simpoziume 1981 m. lapkričio 
25-28 d.d. Chicagoje jis darys pranešimą : "Seminaras - 
Žvilgsnis į gyvenimą /individualios ir bendros perspekty
vos".
• Ekonomijos sekcijai pirmininkaus Feliksas PALU
BINSKAS, California State Univerity . Jis darys pra - 
nešimą: "Nepinigin'ė prekyba pasaulinėje rinkoje". Kitus 
pranešimus darys Viole Elena AREAS iš California Sta
te University, ir Leonardas Algirdas DARGIS, Meęuon, 
Wisconsin, kuris darys pranešimą: "1937 ir 1938 metų 
Lietuvos bendrinės tautinės pajamos lyginant su okupuo
tosios Lietuvos atitinkamais duomenimis,".
o Biologijos H-jai sekcijai pirmininkaus dr. Jonas B. 
GENYS, University of Maryland. Tomas, ŽIŪRA IT IS iš 
Washington, D.C. , darys pranešimą apie evoliuciją : 
"Considerations of the Transformistic Definition of Evo
lution" ir dr. Genys darys pranešimą apie chromo- 
somus : Induction of Polypoids Through Chromosome 
Doubling".
• Biologijos I-maįai sekcijai pirmininkaus dr. Jonas B. 
GENYS. Prenešimus toje sekcijoje darys: Teresė BAL
ČIŪNAS, Gateway Technical Institute,apie gintarą ^'Va
luation of Amber and its Distinction from imitations" ; 
Birutė SALDUKAS , US Geological Survey, apie alyvą 
Lietuvoje : "The oil Resources in Lithuania”; Edmundas 
A. Arbas, Harvard University, „ Invertebrate Nervous 
Systems:,, Analyzing the Neural Bases of Behavior", apie 
bestuburhĮ nervų sistemas.
• IV Mokslo ir Kūrybos simpoziumo Mokslinės progra
mos komiteto pirm, medicinos mokslų reikalams yra 
dr. Rimgaudas NEMICKAS. Iki šiol jau sudarytos sekci
jos Medicinos srityje pakviesti sekcijų pirmininkai ir į- 
vairūs daktarai, kurie darys pranešimus. Konkrečios pa
skaitininkų temos bus pranešamos vėliau.
• Medicina I - pirmininkauja dr. Mindaugas VYGANTAS 
Pranešimus darys : dr. Arvydas VANAGŪNAS, dr. Aud

rius PLIGPLYS ir dr. M. VYGANTAS.
• Medicina II - pirmininkauja dr. Rimgaudas NE MIC - 
KAS, pranešimus darys dr. R. NEMICKAS, prof. K.

LEDERIS ir dr. Linas SIDRYS.
• Medicina III - pirmininkauja dr. Eugenijus GEDGAU
DAS. Pranešimus darys: dr. E. GEDGAUDAS, dr. Jo
nas DAUGIRDAS ir dr. Leonas BEKERIS.
• Medicina IV - pirmininkauja dr. Tomas KISIELIUS . 
Pranešimus darys: dr. T. KISIELIUS, dr. Dana VARIA- 
KGJIS ir dr. Jonas VALAITIS.
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15 -ji MOKYTOJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. EIMANTAS 
/ /tęsinys/

ŠIS TAS IŠ MOKSLINĖS PEDAGOGIKOS
"Draugo” dienraščio korespondentas iš Sau’t Ste. Ma

rie, tiesa, jau studijų savaitei praėjus, apgailestavo, kad 
minėtos vietovės lietuviams mokytojams niekas neprane
šė ir jų nepakvietė į Dainavoje įvykusią Mokytojų Studijų 
Savaitę. Reikia sutikti, kad studijose pradžioje tebuvo tik 
pora kanadiečių mokytojų, bet į savaitės vidurį jų pagau
sėjo veik trigubai. Jie, matyt, nelaukė jokių pakvietimų . 
Jiems , turbūt, užteko spaudoje pranešimų, kad šiemet 
jau būsianti net 15-toji Studijų Savaitė.

Kanadiečių tarpe buvo plačiai žinomas mūsų pedago
gas- veteranas Antanas RINKŪNAS. Jis skaitė net porą į- 
domių paskaitų.

Pirmoji A.Rinktino paskaita- "Tradicinis Herbarto 
pamokos planas". Paskaita skirta jaunesniems mokyto - 
iams arba net ir tiems, kurie? sakytume, neturi jokio gi - 
lesaiopadagoginio pasiruošimo. Gaila tik, kad šiemet jau
nųjų bei besiruošiančiij būti mokytojais asmenų tebuvo 
visai nedaug. Bet paskaitos pasiklausyti ir rūpimus klau
simus panagrinėti susirinko visi,taigi ir vyresnieji.

Paskaita buvo padalinta į dvi dalis. Pradžioje pas - 
kaitininkas metė žvilgsnį į pedagogikos raidą, kitaip sa - 
kant.į istoriją, nes juk mokymas yra taip senas,kaip ir

iiuhihiimiiDifiiiiiiiinDiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiaii

Kinijoje J 
Pabuvus •

Griežta klasių 
s i ste ma

F. kulniuojant tamsoje į jų 
mokytojo namus. Moteris 
sekė 1C minučių vėliau, nes 
neleistina jiems pasirodyti 
kartu. L. buvo apsivynioju
si tamsiu ilgu apsiaustu. 
Juokingiausia, kad vieni la
biausiai savimi pasitikintys 
ir geriausi studentai buvo 
tie, kurie draugavo ir su 
priešingos lyties studentais.

Galiausiai - Kinija turi 
griežtą klasių sistemą, kuri 
yra užmaskuota, bet nedaug 
pasikeitusi per revoliuciją 
ir tai giliai paveikė kai ku
riuos studentus. Viena savi
žudybė ir vienas bandymas 
savižudystės įvyko manobu- 
vimo metu, buvo iššaukti 
klasių skirtumo.

Vienas jaunas vyrukas,I- 
jų metų studentas,iššoko iš 
bendrabučio IV- to aukšto , 
nes jis, kilęs . iš skurdžių 
šeimos, neturėjo tinkamų 
rūbų, gana pinigų nė negalėjo 
pakankamai gerai kalbėti 
"putonghua"- bendrine kalba. 
Iš savo namų į šį Institutą 
jis galėjo atvykti tik todėl , 
kad kaimynai sudėjo jam pi
nigų.

Šis jaunuolis nenumirė , 
kaip to troško. Išbuvo ligo
ninėje 2 mėnesius. Tą die - 
ną,kai turėjo grįžti į Institu
tą prikimštame autobuse , 
nors ir sužalotas, susirietęs, 
visą kelią turėjo stovėti.Ki
ti studentai neužleido jam 
vietos - keistas ir labai re
tas atvejis, nes šiaip kinie
čiai pasižymi atjautimu.

Kai vieną kartą pervargęs 
ir pakrikęs III-ių metų stu
dentas įsiveržė į kitataučio 
studento miegamąjį vieną 
ankstyvą sekmadienio rytą, 
buvo pasiūlyta mokyklos va
dovybei jį nusiųsti pasikal
bėti su psichiatru.

Atsakymas buvo: "O, bet 
jis yra daktaro sūnusV’Ki- 
taip sakant, vienas iš išrink
tųjų, lepinamas "kadrų" sū
nus, vieno iš 2O-ies pakopų 
valstybės funkcionierių ir 
profesionalų, kurie valdo 
kraštą. /Kiekviena pakopa • 
turi savo algos lygmenį , 
priedo vyriausybės privile - 
gijas: automobilį su šoferiu , 
naudojimąsi " Draugystės" 
krautuvėmis, skirtomis už - 
Šiemečiams ir netgi, kaip į- 
tariama, teise turėti ekstra 
vaiką. ‘’Pakliūva per užpa
kalines duris", kaip sako 
kiniečiai, ir tai priimtas
1981.X. 21 

faktas, nors ir kontroversiš
kas/. ,

Man atvykus į Kiniją 1979 
m. vasarą, prancūzas moky
tojas nusivedė mane toliau 
nuo kitų ir pasakė:"Prisi- 
mink, kad čia neflirtuotum ir 
nekritikuotum viešai siste - 
mos". Jis įteikė man Mae
terlinck’©"Skruzdėlių Gyve
nimo" kopiją. Vienas pus
lapis buvo pažymėtas užlen
kimu. Atsiverčiau ir skai
čiau: " Skruzdėlėms praeitis 
ir ateitis yra susipynusios 
laike be pradžios ir pabai - 
gos". Pagalvojau, kad tas 
mokytojas buvo truputį nu - 
gėręs, kai su manimi kalbė
jo. Tačiau jo patarimai, jei
gu ne lektūra, buvo labai 
vietoje.

Nėra jokios galimybės , 
kad užsienietis galėtų įsi
velti į širdies reikalus.

Kas liečia antrąjį patari - 
mą- nepaprastai lengva nu
slysti. Man tai atsitiko du 
kartu:pirmąjį-serijoje pas - 
kaitų apie angliškai kalban - 
čių kraštų kultūrą. Viena 
paskaita lietė jumoro vari - 
jacijas. Kaip pavyzdį politi
nio jumoro, aš nieko negal
vodamas, pasakiau, kad ka
pitalizmas yra, kai žmogus 
eksploatuoja žmogų, sočia - 
lizmas-priešingai... Nedaug 
kas nusijuokė.

. Antrą kartą įvyko didesnis 
lepsusas. Paskutinėje pas
kaitoje apie moderniąją lite
ratūrą pasakiau,kad autoriai, 
kuriuos studijavome, be ki - 
tų, Nabokov, Cheever, Marga
ret Atwood, Kurt Vonnegut - 
pagrindinai buvo kritikai Š . 
Amerikos gyvenimo ir vi - 
suomenės. Bandydamas nu
rodyti, kad mūsų visuomenė 
nėra tokia ydinga ir "susi - 
sukusi", kaip autoriai bando 
įtikinti, tęsiau toliau:"Tačiau 
mes nors turime literatū
rą". Ši pastaba akivaizdžiai 
įžeidė visus 25G studentų , 
mokytojus ir publikos kad
rus. Mokyklos darbuotojai 
nesikalbėjo su manimi kele
tą dienų.

I

- Jūs prašovėte visiškai 
pro šalį, - pasakė man vie • 
nas atvirai kalbantis moky-i 
tojas,kuris man patiko. "Ką’ 
Jūs žinote, kaip mes jaučia - 
me apie savo literatūrą? Jūs 
net negalite skaityti kinie - 
tiškai’." Teisingai.
...... Be pasikalbėjimų a- 
pie kultūrą ir rašymą,aš 
mokiau skaitymą, rašymą ir 
kalbėjimą. Taip pat laikiau 
seminarą apie radio žurna - 
lizmą/nepavykęs bandymas , 
nes visi bandė skambėti kaip 
CTV Lloyd Robertson/.

Talkininkavau suorganiza-

žmonija. Ir pačioje pradžioje,turbūt,gyvasis pavyzdys bu
vo bene geriausia mokymo priemonė.

Žmonijai pažangėjant ir atsiradus raštui, dygo ir mo
kyklos. Viduramžių mokyklose buvusi tikrai griežta tvar
ka ir disciplina, nes stengtasi iš vaiko išvaryti "velnišką" 
dvasią. Tačiau ir šiomis sąlygomis, žmonija išaugino di
džių mokslo žmonių. Vėliau į mokymą atnešė visai skir
tingą pažiūrą prancūzų kilmės filosofas, socialinis bei po
litinis teoretikas ir kitokiais klausimais besidomįs J. J . 
Rousseau. Jis drąsiai skelbė, kad vaikas pasaulin ateinąs 
nesugadintas. Žmogų sugadinanti tik civilizacija. Šitokia 
jo pažiūra mokykloms padarė sprogusios bombos įspūdį . 
Tačiau, laikui bėgant, pažiūros pradėjo išsilyginti. Atsi- 
rado nuosaikesnių pedagogų. Šveicaras J.H. Pestalozzi 
iškilo kaip praktikas pedagogas. Vokietis F.W.Froebel’ 
is tapo vaikų darželių ir priešmokyklinio auklėjimo pa - 
grindėju.

Reikėtų sustoti prie vokiečio J.H. Herbart’o moks
linės pedagogikos ir metodikos pradininko ir pagrindėjo . 
Jo įtaka apima Europą ir Naująjį Pasaulį. Jo mokslo po
veikyje išaugo pasaulinio masto mokslininkai. Gal pagrin

dinė Herbart’o mintis yra ta, kad vaikui perduodant tai,kas 
nauja, tolima, nežinoma, - būtina tai surišti ir perteikti 
su tuo, kas jau žinoma ir artima jo sielai.

Todėl, prelegentas patiekė klausytojams tradicinį 
Herbart’o pamokos planą. Pamoka pradeda - 
ma įžanginiu pasikalbėjimu,kad mokiniai susidomėtų pa
mokos turiniu. Čia labai tinka vaizdinės priemonės, mo - 
deltai, spalvoti paveikslai. Net galima pravesti trumputį 
atatinkantį temai žaidimą. Pagal Herbart'ą, įžanginis pa
sikalbėjimas turėtų užimti nedaugiau vieno penktadalio pa
mokos laiko. Bet mūsų sąlygoms šis pasikalbėjimas ga - 
lėtų būti ir kiek ilgesnis.

Antruoju punktu eitų naujos medžiagos per
davimas. Ypač žemesniuose skyriuose čia labai daug 
padeda garsusis skaitymas, bet tik geras- ryškus, įtrau
kiant visą klasę. Tačiau klasėje dažnai būna mokinių,ku
rių garsusis skaitymas yra žemiau reikiamo lygio. Tada 
tektų su jais atskirai padirbėti . Didesnėse mokyklose 
steigtinos tokiems mokiniams atskiros klasės ar net at - 
skiros mokyklos. Garsųjį skaitymą tikrai paryškina dra- 
matizacija.

Trečioji pamokos dalis - na u j o s medžiagos su
jungimas su. senąja. Čia patartina iš skaitinio su
daryti klausimus. Tiesa, daugelyje mūsų naujesnių vado - 
vėlių tokie klausimai jau yra įrašyti. Atsakymai turėtų 
būti platesni, net išsiplėtoję į rašinėlį.Atsakymus galima 
iliustruoti paveikslėliais. Vienu žodžiu - pamokos metu 
visi mokiniai turi būti užimti, negalima jų palikti be dar
bo.

Pamoka paprastai užbaigiama praktišku jos turinio 
pritaikymu.

A „ Rinkūno paskaita susilaukė palankaus įvertinimo . 
Gal jos nors trumpas turinys galėtų duoti kai ką naudingo 
tiems , kurie studijų Savaitėje negalėjo dalyvauci.
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vimui studentų laikraščio , retenybė. Tačiau neatrodė , 
kuriame turėjo tilpti poezija kaip darbas- studentai buvo 
ir proza anglų kalboje,para- tokie gabūs, užsidegę ir ge
syta pačių studentų. Mes bu- ros nuotaikos.
vomelabai užimti-6C valan
dų darbo per savaitę nebuvo /bus daugiau/

\/ Prof. K. Jablonskio nuomone, 16 a. pirmoje pusėje 
visi lietuviai — didikai, bajorai, miestiečiai, nekalbant 
jau apie valstiečius - dar plačiai vartojo lietuvių kalbą 
ne tiktai namų, bet ir viešame gyvenime. Lietuvių kai - 
ba turėjo būti sprendžiami valstybės reikalai ponų tary
boje, nes išliko žinia apie jos vartojimą net diplomat! - 
niuose pasitarimuose su svetimų avalstybių atstovais.
1942 m. Gdansko paisu.itiniai tarėsi Vilniuje su didžiuo 
ju kunigaikščiu Kazimieru ir didikais lenkiškai, lietuviš
kai ir rusiškai. Su valstybinės valdžios potvarkiais pa
skelbtais rusų kalba, lietuvių bajorai turėjo būti supa - 
žindinami lietuviškai '.
B. Dundulis /iš "Lietuvos užsienio politika 16 a."/

V Gavo Tikrąjį Lietuvos kalendorių metams 1895 , ir
akis išvertė iš nuostabos. Kaimynės kūrinys išspausdin - 
tas’. Tik pavadintas kitaip - ne Piršlybos, o "Rudens va - 
karas". Godžiai skaitė, vertė puslapius. Pataisyta kalba, 
suredaguota. Tai Jablonskis*. - iš karto nuspėjo, prisimi

nė Bitės žodžius. Ir slapyvardis sugalvotas - Žemaitė *.
Koks vykęs, koks taiklus slapyvardis. Visų žemaičių rū
pesčiai smigo jos širdin... Tikra žemaitė. Nuotr: iš A .PAŠKEVIČIAUS

alglmanto skiltis

gana 
ar ne 
turinio

kas gi

ŽAIDIMAI, PYRAGAI IR - NE POEZIJA
Šiais metais netruko bendrojoje mūsų veikloje ir rim

tesnio masto susitelkimų. Neeilinės svarbos ir reikšmės 
renginiai visada teikia pagarbų pamušalą šiaip jau 
nusistovėjusioms veiklos formoms. Patinka kam 
/ daugumai tai tikrai patinka/ , bet ir rimtesnio 
įvykiai turi turėti socialinio bendravimo dalį, nes 
šiais laikais neištroškęs tų žaidimų, šokių, pyragų ir vy
no? Atimsi tą pu etą, banketą /jei iškilmingiau skamba/,ir 
tesulauksi gal tik pusės dalyvių. Kurgi kitur mūsų damos 
pademonstruok Neiman-Marcus, Bonwit Teller, Bloo - 
dingdzle ar Saks Fifth Avenue įsigytus apredalus,ar svai- 
ginančiųprancūziškų kvepalų įvairumą? Vadinasi .poky
liai, mūsų nevisiškai skurdeiviškame gyvenime būtinai 
reikalingi, jie tampa tiesiog neatskiriama socialinio se - 
zono būtinybe. Taškas.

mūsų 
išlaikymu , 
ar kitokio

Lengva pasakyti, ir gražiai skamba - žmogus ne vien 
tik pyragais yra gyvas- todėl, ir besisielojantieji 
visų erudicija ir tam tikro kultūrinio pasažo 
paprastai paskutinėn vieton ne nukiša ir tokio 
renginio meninės- kultūrinės dalies. Netaip jau seniai , 
vienon šaunion vietovėn, kaip tik kultūrinės dalies minu
čių užpildymui,pagarbos verti rengėjai atsikvietė neeili
nį lietuviškos lyrikos klasiką, kurio poetiniai posmai,bent 
kiek seniau pajėgdavo nutildyti kitą kartą ir gana triukš
mingai nusiteikusią auditoriją. Šį kartą gausią auditori - 
ją poetas "tevargino" vos pusvalandį. Jis,kaip ir visada, 
buvo gyvas, tikras, pranašiškas. Norėtųsi tvirtinti, kad 
tas pusvalandis buvo tikrai viso renginio zenitu,tačiau... 
Tiesa, buvo kiek kitokia. Pasirodo, "išvargusiai" publi
kai ir tos trisdešimt minučių buvo perilgos, nuobodžios, 
nepatraukiančios, užtęstos.. .Turbūt, kai kieno nuomone, 
būtų užtekę, kad vietoje tų iš širdies ir sielos gelmių be
siveržiančių posmų,poetas būtų nusilenkęs ir teištaręs : 
labas,sudie ir ačiū...

Girdi, publika buvo suvažiavusi ne kokios ten poe - 
zijos klausytis, bet rimtam darbui, posėdžiams, svarsty - 
boms, rezoliucijoms, na, ir tarpusaviam pabendravimui 
/ anoje pusėje, "oficialiai" turbūt sakytų: šautuvas, meilė 
ir duona/. Gerai dar,kad koks mandrapypkis iš salės 
balkono neišdrįso išrėkti: "Labąnakt, poete’.". Būtų įspū
dingas "Literatūrinės dalies" užbaigimas..

Dabar persikelkime geografine prasme,kiton vieto - 
vėn. Savo metu čia buvo gana populiarios literatūrinės 
vakaronės. Rengėjai pakviesdavo šeštadienio vakarui ar 
sekmadienio vidudieniui kurį mūsų dailiojo žodžio kūrėją, 
beletristą ar lyriką. Kartais daugiau,kartais mažiau,bet 
susidarė beveik pastovus,kokių 6G asmenų būrys, kuris 
paprastai nepraleisdavo tokios akystatos su įvairiais lie
tuviškosios grožinės literatūros atstovais. Per porą se
zonų išsivystė gana tamprus ir intymus ryšys tarp kūrė
jų ir skaitytojų. Platėjo klausytojų horizontai, gilėjo 
literatūros pažinimas, supratimas, vertinimo kriterijai .

Po kelių nepasisekusių /dalyvių gausos atžvilgiu/to- 
kių vakaronių, gaila, bet rengėjai jau darosi karkas at - 
sargesni, nes minimalius nuostolius nusibodo padengti 
vien iš savo kišenių. Dabar kaip ir bijomasi pasikviesti . 
iškilesnius vardus ar veidus, ypač iš tolimesnių vietovių, 
nes,kas žino, gal nesusirinks užtenkamai klausytojų, o ir 
tarpmiestinės kelionės vis brangsta. Čia jau nėra jokios 
kalbos apie-betkurį honorarą, kai neesi tikras,ar užteks 
rinkliavos vien tik kelionės transporto išlaidoms.Mėgsta
me, tiesa, operą /iš mados, meilės ar reikalo?/, užpil - 
dome netaip jau mažas auditorijas, bet su poezija, poetais 
reikalai lyg ir prastėja. Net ir Antrojo Kaimo spektak .- 
liai sutraukia pilnas sales, bet vien tik poezijos vaka - 
ras / be šokių, baro, dešrų ir kopūstų ar napoleoniį.. .Na, 
žinote, kaip čia pasakius- "nemėgstu, nesuprantu, neį - 
domu, nuobodu, banalu, monotoniška, nepatrauklu, nėra 
laiko, teeina mūsų intelektualai, čia ne man, tik jau ne 
poezijos klausytis..."

OTTA WOJE, 1949 
METAIS

Lietuvių Tautinių Šokių Bū
relis Kanados sostinėje Otta- 
woje susidarė dar 1949 m. va
sarą. Būrelio vadovė ir šokių 
mokytoja ALĖ PAŠKEVICIE- 
NĖ paruošė grupę pirmajam 
to Būrelio pasirodymui įvai
rių tautų koncerte 1949 m.lap
kričio raėn.17 d.YMCA patai- 
pose/žiūr."NL"1949.12.1, nr . 
47/139 , žinutėje iš Ottawos/ . 
Šokėjų sudėtis dažnai keitėsi: 
nauji atvykdavo, dalis išsikel- 
davo kitur. Šiuo metu suėjo 
jau 32 metai nuo Būrelio įstei
gimo. 1

Nuotraukoje- Būrelis pasi - 
rodymo metuLandsdowae As
sembly Hall 1952 m. sausio 7 
d. Baltiečių Šokių Vakaro 
programoje.

Būrelio vadovė ir šokėja 
Alė PAŠKEVIČ1ENĖ- pirma 
iš dešinės, akordeonistė-Da - 
nutė VAIČIONYTĖ-MAMCI- 
LOVIČ /dabar JAV-se/.

Gal kas dar galės save at
pažinti? p.
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TŪRINIS PUSLAPIS®
XXV! LIETUVIU, DIENŲ DAILĖS PARODA

J.V.D.
Pirmijjų Lietuvių Dienų metu buvo stengiamasi su - 

ruošti platesnio masto dailės parodas, dalyvaujant dides
niam skaičiui dailininkų. Vėliau kažkaip dailės parodos 
iš Lietuvių Dienų praktiškai išnyko, ir karts nuo karto 
buvo pasitenkinta paskirų dailininkų individualinėmis pa - 
rodomis, ar tik kelctos vietos dailininkų darbais.

26-> tųjų Lietuvių Dienų metu Toronte suruoštoje 
parodoje dalyvavo 18 dailininkų^ du iš jų - skulptoriai . 
Jie atstovavo 6 vietoves. Dauguma - 1G buvo iš Toronto 
/ Jūratė BATŪRA-LEMKE, DAGYS, Elena DOCIUS, Al
fonsas DCCIUS, Saulius JAŠKUS, Danguolė STONČIŪTĖ- 
KUGLIENĖ, Vanda PAZUKAITĖ, Jurgis RAČKUS, nors 
jis, berods, ne visada gyvena Toronte, SnaigėVALIUNAI- 
T Ė-ŠILEIKTENĖ, Telesforas VALIUS./, du iš Montrealio: 
/Romualdas BUKAUSKAS ir Vytautas REMEIKA/, trys 
iš Kingston'© /Otis TAMAŠAUSKAS, Ariastazija TAMOŠAI
TIENĖ ir Antanas TAMOŠAITIS/ ir po vieną; iš Delhi- 
/Jonas STONKUS/, iš Hamilton'o - /Juozaą GUDINSKAS/ 
ir iš Samia - /Irena MICKŪNIENĖ/. Trys iš jų /Docius, 
Remeika ir Valius/jau yra mirę. Taigi, ir skaičiumi ir 
vietovėmis jau ne taip bloga Kanados lietuvių reprezenta
cija.

Daugelio dailininkų parodą organizuoti yra nepalygina 
mai sunkiau, kaip kad individualines parodas; gal todėl 
jos ir išnyko iš Lietuvių Dienų. Užsitęsęs pašto streikas 
daug sutrukdė ir susirašinėjimui ir paveikslų pristatymui 
šiai parodai.

Paroda vyko 1981 m. spalio 3-12 d.d. Toronto Rotu - 
šės parodoms skirtoje foyer, kurioje buvo išstatyti 33 kū
riniai. Parodą atidarė senatorė Joan NEIMAN spalio 3 
d.; atidaryme dalyvavo KLB pirmininkė Joana KURAITĖ 
ir gausus būrys svečių bei dailininkų.

Aštuoniolika dailininkų priklauso, galima sakyti, 
trims amžiaus grupėms: 7 baigę studijas ir pradėję kurti 
dar Lietuvoje, o iš likusiųjų 11, septyni yra jaunesni kaip 
35 m. Gyventas amžiaus periodas atsispindi ir jų kūrybo
je. Bendrai, visi yra jau moderniojo meno įtakoje, gry
no realizmo nėra, bet jaunesnieji daugiau bando pas
kutiniąsias meno sroves. Žiūrovas pastebi didelį skirtu
mą tarp dailininkų stilių, technikos ir tematikos, ko gali
ma ir tikėtis iš bendrosios, savotiškai apžvalginės Kana
dos lietuvių dailininkų parodos. Jaunesniųjų dar ieškoma 
savojo stiliaus.

KLB Kultūros Komisija norėtų, kad kiekvienų Lietu
vių dienų rengėjai - Apylinkės Valdyba ir Rengimo Komi
tetas padarė labai gerą pradžią. Dailės rengimui vadova
vo Aldona JANKAITIENĖ, padedant Aidai VE KTE RYTE L 
Atspausdintas išstatytų paveikslų katalogas skirtas angliš
kai kalbantiems parodos lankytojams, o 26- tųjų Kana - 
dos Lietuvių Dienų Metraštyje dailės parodai skirta 16 
puslapių. Atspausdinta visų dailininkų kūrybinės veiklos 
biografinės žinios, jų nuotraukos ir po vieną jų kūrybos 
nuotrauką, jei jos buvo atsiųstos.

ĮHIl>Ū«7uF

KOMPOZICIJA ,1979 , Varis ir stiklas,Jonas STONKUS 
Delhi, Onto

lietuvių kilmės. Ieškodamas Kubiliams gyventojų,pralei
do daugiau laiko.negu jis norėjo praleisti. Per tą visą lai

ką nė viena nedavė jam žinios,kad sutiktų už jo tekėti,Bu
vo jau praėjęs sutartas grįžimo laikas. Jis sumanė kreip
tis prie jų asmeniškai. Praleido dar keturias dienas,bet 

negalėjo susirasti sau pačios. Beveik visos būtų sutikę už 
jo tekėti, jei jis gyventų vietoje. Kuomet reikėjo išvažiuo
ti iš gimtojo krašto,tai nė viena nesutiko. Zorba buvo la
bai nusivylęs , Susikrovė visus padargus į du vežimus ir 
visi keturi vyrai išvažiavo Kubilių link.

Zorbos kaimynai Kubiliuose pradėjo šiek tiek rūpin
tis, Jau buvo praėję dvi savaitės ir keturios dienos nuo 
Zorbos išvažiavimo. Praėjo ir trys savaitės,ir dar ke
turios dienos.o Zorbos vis nėra. Kaimynai rimtai susi
rūpino, kad nepasidarytų jiems labai sunkiai išsprendžia
ma padėtis.Ketvirtos savaitės penktoje dienoje sugrįžo 
Zorba su dviem vežimais visokių padargų ir kiti trys vy
rai. Zorba tuojau supažindino savo kąimynus Švedus su 
atvykusiais: Aleksander Feodorovič, Michail Feodorovič 
ir Matvei Marčiuk. Supažindinęs Zorba pasakė,kad tie 
vyrai būsią mūsų kaimynai Kubiliuose.Likusią dienos da
lį praleido apžiūrėdami visas sodybas.

BE PA VADINIMO, Lino raižinys, D. STCNČIUTĖ-KUCLIENĖ
_________________________ ________ ___ Toronto

Iš "MUSU SPARNAI" Jonas Jokūbas

KUBILIŲ SODŽIAUS NAUJAKURIAI [
/ tęsinys /

Trečias - Matvei Marčiuk buvo gerokai abejingas,tik 
jo žmona labai norėjo keltis į Lietuvą gyventi, ji buvo

Kitą dieną ėjo apžiūrėti lauko. Praleido visą pusę 
dienos'apžiūrėdami visą Kubilių žemę.Pietus padarė abi 
Šved enės. Po pietų nusiskubino į dvarą, kad pabaigus vi
sus susitarimus. iSJuėję į dvarą kiek per anksti, rado pa
reigūnus papietavus Ilsintis. Turėjo progos pasikalbėti 
su dvare dirbančiais žmonėmis.. Vieni gąsdino, kad epi - 
demijos ligos dar nesą visai išvalytos,kiti apgailestavo , 
kad jie negalėjo užimti Kubilių sodybų. Atėjūnai pradėjo 
abejoti. Tada Zorba jiems užtikrino, sakydamas,kad jis 
jau beveik du metus gyvena toj sodyboj, o Švedai jau dau
giau kaip metai gyvena, bet nė vienas nesusirgo.

Jiems bediskutuojant,atėjo pareigūnai prie savo sta
lų. Sužinoję, kad čia yra atvažiavęs Zorba ir tie kiti trys 
vyrai, pavadino juos eiti į vidų. Zorba tuoj pristatė savo 
sėbrus pareigūnams ir pasakė, kad jie nori būti Kubilių 

gyventojais. Dvaro pareigūnas nusišypsojo ir paklausė:
- Su kuriuo pradėsime ?
- Su Aleksandru Feodorovič, - atsakė Zorba.
Pareigūnas, surašęs viską, paklausė, kurią sodybą 

jis norėtų imti? Zorba, kaip perkalbėt Ojas, už jį atsakė:
- Pirmutinę nuo rytinio galo.
Pareigūnas, pabaigęs tvarkyti Aleksandro popierius , 

paklausė:
, - Tur būt, antrąją sodybą norės Michail?

Vėl Zorba įsikišo į kalbą pasakydamas, kad Feodoro- 
vičiai yra ne giminės, kad jie nebendrauja vienas sa kitu. 
Geriau būsią, kad antroji sodyba būtų duota Marčiukui . 
Pareigūnas sudarė popierius antrai sodybai iš rytų galę 
Matvei Marčiukui. Trečiam naujajam gyventojui davė šeš
tą sodybą nuo rytinio sodžiaus galo. Taip sudarė šešis 
kaimo gyventojus, betrūko dar dviejų.

/ bus daugiau / 

Juozas Š i lė n a s

VEIDU I ŠIAURE
%

/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos Z

M-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ŽEMAITIJOS KALVOMIS 
/ tęsinys/

13 -
Artilerijos šūvių lydimi, sparčia žingine įvažiuojame į 

miškais apaugusią vietovę — tai Ekečių Margavonių miš
kai.

Mūsų ginklai paruošti, akimis sekame kiekvieną įtarti
ną vietovę, kiekvieną' arčiau kelio esančią gyvenvietę . 
Ankstyvas rytmetis, jokio judėjimo nėra.

Pravažiuojame Panevėžio — Šiaulių ir Šiaulių — Kėdai
nių geležinkelių linijas, kurias saugo stiprios vokiečių kar- 
reivių sargybos, minuotojų komandos ruošia minavimą.

Kertame Beržės apę. Pravažiuojame Šiaulių apskrities 
ribas. Trumpai sustojame dideliame Varnionių kaime, ku
rį supa miškingos vietovės. Jaunimas, susispietęs į pajė
gų partizanų būrį, niekur trauktis negalvoja, prašo ginklų. 
Deja, jų prašymo patenkinti mes negalime, ginklų atsar
gos neturime. Jų žiniomis rusai yra netoli Baisogalos, 
nuo mūsų apie d vi dešimtis kilometrų.

Ilgai negaištame, leidžiamės toliau, pasiekiame Radvi
liškio Šiaulėnų vieškelio kryžkelę ir TauŠės upelio tiltą. 
Dulkėtu vieškeliu artėjame prie Šiaulėnų. 1

Arkliai didelio nuovargio ' dar nejaučia, traukia gerai. 
Vietovės nusėtos neaukštom kalvom, dešinėje Sulinktų pel
kių žaluma, kairėje išsimėtę retų pušynėlių salos.

Vidudienį pravažiuojame nedidelį Šiaulėnų miestuką. Ja
me pilna pabėgėlių. Šiaip taip prasistumiam pro užsikim
šusią kryžkelę ir medinį Šušvės upės tiltą, leidžiamės to
liau Tytuvėnų link.

Prakiūra virš galvų kaboję debesys, nušniokščia smar
kus lietus, nudunda, nutarška griaustinis, mūsų dulkėtus 
veidus nuplauna vandens lašai. Nebedulka,oras kiek at
vėsta, pasidaro lengvas smagus. Garuoja arklių kūnai, 
girgžda ratai. Vandens srovelės bėga ratų vėžėmis. Pa
kelės grioviai pilni drumzlino vandens, linksmai šypsosi 
nupraustos ramunės. Paliestos medžių šakos, ant mūsų 
galvų beria kristalo lašus, ant nušienautų pievų kyla palša 
garų danga. Vinguriuojančio upeliūkščio krantu žingsniuo- 
gaadras, ant sodybos stogų burkuoja balandžiai. Kas 
jiems...
4 psl.

Mažais posūkiais, pakalnėmis ir kalniukais raitosi vieš
kelis. Vienam vežimui sulūžta ratas, trys stipinai išeina 
iš rikiuotės. Kolona minutei sustoja. Račas turimo-n prie
monėm nepataisomas; jo vietoje po ašimi pririšama ąžuo
linė kartis, kuri spyruokliuodama prilaiko vežimą.

Ilgesniam dienos poilsiui apsistojame dideliame Vilka- 
bru’ūų dvare. Seną dvaro praeitį ir garsą byloja puikūs,— 
puošnūs dvaro pastatai, didžiulis parkas — sodas, išrai - 
žytas akmenėliais nubarstytais takais, išpuoštas įvairio
mis skulptūromis.

Per sodą tekantis upelis kėliose vietose užtvenktas, 
tvenkiniuose plauko baltasniegės puikuolės gulbės, žąsys 
ir antys.

Dvaro rūmų pašonėje, gražūs kumečių namukai • Poilsiui 
išsisklaidome plačiuose parko medžių pavėsiuose. Šeimi
ninkai kviečia vaišintis sodo gėrybėmis. Rūgščios serben
tų-uogos atgaivina uždulkėjusius gomurius.

Pas kumečius gauname nusipirkti porą džiovintų sūnų ir 
pieno. Apsukrus Jonas spėja surasti geraširdę moterėlę, 
kuri prie sūrio dar ir šešius kiaušinius dovanojo.

Malonios kumečių dukterys mūsų kepures ir šautuvus ap
kaišo nasturtom ir Jurginiais, mums išvažiuojant palydi 
maloniais šypsniais. — Sudiev, iki pasimatymo / — Ilgai 
girdime jų žodžius. Ilgai moja jos mums saulės nudeginto
mis rankomis, ilgai mes vežamos akyse veidų bruožus. — 
Kokios malonios ir puikios Lietuvos laukų dukros /

..Vieškelis, kaip didelis žaltys rangosi pro kalnelius ir 
miškelius, pro kaimus ir vienkiemius. Kolona išsitempu
si gero kilometro ilgiu, palengva stumiasi į priekį. Ją lydi 
dardančių ratų triukšmas, arlius raginančių žmonių balsai, 
sausi botagų pliaukštelėjimai ir pasagų kaukšėjimas.

Kylame prieš didelę antkalnę. Arkliai sunkiai traukia 
vežimus. Stumiame ir mes, padedame jiems. Smėlėtas 
vieškelio gruntas nubertas rupiais akmenukais vargina ko
jas. Turime sukti iš vieškelio į laikinai pravažinėtą ke
liuką, nes ant vieškelio dar iš keturiasdešimtis Pirmųjų 
metų karo pradžios teberiogso didžiuliai, vokiečių patran
kų suvarstyti rusų raudonosios armijos tankai. Niekas jų 
iš čia dar iki šiolei pašalinti nesistengė, taip ir riogso už
blokavę vieškelį.

Didelės, sviedinių pramuštos skylės, juoduoja iš tolo, 
raudonos žvaigždės bokštelyje ir šonuose, apneštos purvo 
ir dulkių, ženklina kraują ir vergiją. Tankų vidus ir visos 
lengviau nuimamos dalys matyti vietos gyventojų išvalytos. 
Storas plieno plokštes ūkininkai sunaudojo noragams.

Iš vieškelio sukame į paprastą keliuką. Tuo norime at
sipalaiduoti nuo priešais mus kitos lėtai judančios pabėgė
lių kolonos ir sutrumpinti kelią iki apsistojimui numatytos 
vietos.

Įvažiuojame į miškingą vietovę, kelias prastėja. Mūsų 
vežimai trankosi, atsimuša į nutysusias medžiij šaknis ir 

'kietas akmenų nugaras. Seniai žvyruota kelio danga iš
pjaustyta ratų pervėžom. Skubame, Artėjantis vakaras 
skuba miško medžių viršūnėmis.

Vėl minutei tenka sustoti, ir palaukti, kol sutaisomas nu
kritęs rato ratlankis. Išnyrame iš miško aplinkos; prieš 
aids plati Šušvės upės žemuma, pilna vešlios žalumos. 
Kairėje, kylančių aukštumij fone, vakaro žaroje švyti aukš
tas Šiluvos bažnyčios bokštas. Palengva leidžiamės sta- 
čion, ilgon pakalnėn. Sunkūs vežimai lenda Į minkštą ke - 
lio gruntą, išmušti akmenys rieda į pakalnę ir daužo ark
liams kojas.

Braška ir siūbuoja menkos sveikatos tiltas. Sunkiai .pa~ 
krauti vežimai, nenorėdami rizikuoti, keliasi per upės 
brastą; ji negili, tik iki pusės ratų, upės dugnas kieto žvy
ro. Važiuojame ir mes per ją, Pagirdome arklius, sušla- 
pinam ratus, kad neperbrinktų.

Žemumoje kelias darosi šlapias ir klampus, susiaurėja, 
reikia saugotis, kad sunkūs vežimai nenuslystų į klampius 
šalikėlius. Vis tik vienas Švenčionišidų vežimas nuslydo, 
įklimpo nejuokais. Visa kolona sustojo, gerą pusvalandį, 
tenka pasidarbuoti ir tiktai kitų dviejų arklių pagelba pa
vyksta vežimą iš klampynės ištraukti.

Šiaip taip išsikapstome iš blogo žemumos kelio. Saulė
leidžio šešėliai uždengia Šušvės upės vingius. Nukeliauta 
per keturiasdešimtis kilometrų. Nuovargis gula ant mūsų 
pečių, pavargę arkliai ieško poilsio. Mus pasitinka seni 
Pašakarnių dvaro medžiai.

— Nedraugingi dvaro šeimininkai, atsisako mus priimti, 
nenori duoti apsistojimui vietos. Tenka, nežiūrint jų neno
ro ir protesto, patiems užimti atokiau stovinčius klojimus 
ir daržines kelių dienų apsistojimui. Vežimus įtraukiame 
į klojimo vidų, nakčiai apie užimtas patalpas ir visą dvarą 
išstatome stiprią sargybą. Šeimininkų parodytas nedrau - 
gingumas ir netoli dvaro esantis miškas, kelia nežinią ir 
yra rimtas klausimas mūsų saugumui. t

Naktį sapnuoju keistą sapną: rodos, atėjo mūsų motina 
kartu su broliu Jonu pas mus ir prašo kad mes jį priimtu- 
mėm kartu su savim. Sako, visiems trims bus lengviau 
visus pavojus nugalėti ir jai senai, ant širdies bus leng
viau, žinant kad mes visi kartu esame. Rodos puola ji po 
dulkėtom mano kojom, verkia ir jas bučiuoja, laimina mus 
išeinančius, sakydama, negreit jus mano akys bematys . 
Rodos, ji sako ir kartoja, — eikite sūneliai, tėvynei esate 
labai reikalingi, eikite, bet ir grįžkite tuo pačiu keliu. Mes 
lauksime kartu su tėvu.

Mano rankose atsirado didėlis,ilgas šautuvas, kurį lai
kiau atrėmęs į didelį rusų tanką. Tankas savo jėga stumia 
mane atgal. Iš jo kyšojo niaurūs, besikvatoję rusų karei
vių veidai. Aš jo stumiamas niekaip negalėjau atlaikyti.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

RA GANU KALNAS
ĮDOMIAI PANAUDOTAS

Juodkrantės Raganų Kal
nas, Kuršių Neringoj iš - 
puoštas medžio meistrų vai
kams skirtomis medžio 
skulptūromis. Dvi vasaras 
vyko meistrų kūrybinės sto
vyklos. Buvo sukarta apie 
50 įvairių skulptūrų. Te
mos- Neringos ir Bangpūčio 
su Kuršių mariomis suriš
tos legendos. Taip pat EglĄ 
Žalčių Karalienė ir Sigutė

Gaila, kad čia mes neturi
me savo vaikams tokių vie
tų.

KAIP DIDINTI DERLIU
Komunistų Partija rado 

reikalą per savo laikraštį 
mokyti kaip pakelti derlių- 
ypač susirūpinę bulvių sėk
la. Tačiau - kur dingsta mė
sa, sūris, paukštiena, žuvie - 
na?

Spaudoje rašoma, kad"kas 
metai auginame po 130 ha 
bulvių. Turi me įvedę specia
lią bulvių sėjomainą. Metai 
po metų kultūriname jos 
laukus,renkame akmenis,ly
giname dirvas./Negi reikia 
specialaus partijos paragi
nimo rinkti akmenis,kad ge
riau augtų bulvės?/Red./.

Bulves augina mechaniza
torių grandis.Tačiau nuimti 
tinkamai bulvių derlių nela
bai sekasi. Kombainais per 
sezoną nukasame vos 30- 
40 ha.
. „ „ Bulves auginame nuo se
no, turime sukaupę nemažą 
patyrimą. Padaryki me viską 
kad vienuoliktajame penk - 
metyje būtų pasiektas aukš
tas bulvių derlingumas ir 
žymiai sumažinta jų savi
kaina. ”

Kiek rūpesčio dėl bulvių .’ 
Šalia moksleivių pagalbos , 
nuimant derlių, reikėtų vi
sus kolonizatorius užverbuo
ti į derliaus nuėmimus., Juk 
jie be eilės gauna ne tik bul
ves.

gyvenamus namus.Namo dy
dis negali prašokti 130 kv . 
metrų naudingo ploto ir 90 
kv. metrų gyvenamojo ploto .

Jeigu asmuo, turįs vieną 
namą, paveldėjimo keliu 
gauna antrą, -jis turi vieną 
iš turimų namų vienerių 
metų laikotarpyje parduoti 
ar perleisti kam nors kitam.

Neįvykdžius šio reikala
vimo, namas parduodamas 
priverstinai arba pereina 
valstybės nuosavybėn.
ŽEMĖS DARBAMS 
REIKIA JAUNESNIU

Pravesta statistika rodo , 
kad vidutinis lietuvio žem - 
dirbio amžius priartėja prie 
50 metų. Daug kaimo jauni
mo pereina dirbti į kitas ū- 
kio šakas. Perdaug greitas 
jaunimo iš kaimo išvykimas 
į miestus kelia rūpestį.

Biržų ir Klaipėdos rajonų 
ūkiuose buvo atlikti nagrinė
jimai, ką daryti, kad kaimas 
nestokotų įvairių profesijų 
specialistų ir kvalifikuotų 
jaunų darbininnkų.Svarsty - 
bose dalyvavo švietimo, 
mokslo ir kultūros bei jau
nimo reikalų komisijos, spe
cialistai ir vadovai valsty - 
binio planavimo komiteto , 
Žemės Ūkio Ministerijos , 
Valstybinio Dar,bo Komiteto.

Buvo patiekta visa eilė ge
rų patarimų. Vieno tačiau di
džiausio skatintojo - nuosavo 
ūkio galimybė- svarstyta 
nebuvo.

NAUJA BATERIJŲ 
PARDAVINĖJIMO TVARKA

Pagal naują nutarimą, 
naujos švininės automobilių 
akulmuliarotių baterijos ko
lūkiams darybiniams ūkiams 
ir kitoms žemės ūkio orga
nizacijoms bei įmonėms , 
taip pat piliečiams nuo 1932 
m. sausio 1 d. bus pardavi
nėjamos tik pristačius ba
terijas, kurios išsieikvojo.

Piliečiams-lengvųjų auto
mobilių savininkams bus 
apmokama pristatytų baterijų 
turimo švino vertė pagal pa
ruošti nę švino laužo kainą.

Nutarime numatytos prie
monės kaip rinkti panaudotas 
baterijas ir kaip organizuo - 
ti naujų baterijų pardavimą. 
NUOSAVYBĖS TEISĖ 
LIETUVOJE

Teisingumo ministerija 
Vilniaus leidžiamoje spau
doje aiškina, kad pagal da - 
bartinius okup. Lietuvos į - 
statymus, as meniškai vienas 
pilietis gali turėti tik vienus

RŪPINASI MEDUM
Vilniaus miesto bitininkų 

mėgėjų sekcija , kuri turi 
apie 300 narių, kasmet pa
gamina didelį kiekį medaus.

Labai svarbu bičių avilius 
nugabenti į augalais turtingus 
laukus. Bet deja, jų aviliai 
nėra kilnojami. Žemės Ūkio 
ministerijos centrinis biu
ras neseniai išleido Vilniaus 
rajono Paneriodaržininkys - 
tės bitininko B.Kučinsko pa- 
paraoštą leidinį su tokios 
bitidės brėžiniais ir aprašy
mu. Bet ir vėl problema. 
Tie aviliai gana dideli ir 
sunkūs. Mėgėjams tinka - 
mesni būtų lengvi, ant dvie
jų ratukų vežiojami.

Taip pat bičių auginimas 
žymiai palengvėtų, jei ū- 
kiams ir mėgėjams avilius 
gamintų kuri nors vietinė 
gamykla, kuri galėtų tuo pa
čiu painformuoti apie dides
nius dobilų laukus ar kitus 
naudingus augalus.

JEIGU NORI NUSTOTI

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

MUSU.

ATEIK ( LIETUVIU, A. A ( ALKOHOLICS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^ . SUSI RENKAME KIEKVIENA. 
TREČIADIENI. till GEOPGE ST. LA SALLE. QUE. ,

8 VAL.VAKARO.

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

KRYŽKALNTO AUTOBUSŲ STOTIS

Nuotr. Leonardo Skirpsto

/Vertė P. ENSKAITTS/ Marjorie Bo ui ton (Britanija)

DIREKTORĖS PASLAPTIS

/tęsinys/
Direktorė paėmė tinkamą pozą ir rimtai sukalbėjo pri

imtą maldelę, kurią kalbame'kasdien gimnazijoje laike 
pietų.

"Amen", — atsakiau. Ateistas galėtų sakyti maldos žo
džius savo motyvais, nenorėdamas save išsiduoti, ar iš 
mandagumo, bet magikas to nedarytų laike savo juodosios 
.magijos. Aš pagalvojau, ar šeimininkė nenori mane hip
notizuoti ?

Ji atnešė didelę, ilgą lėkštę, kurioje buvo tik viena sil
kutė ir kažkokių lapų. Tvirtu, bet ramiu balsu ji tarė:"Pa 
virsk virtu upėtakiu ir salotomis".

Nežinau kaip ji sunaudojo likusią žuvį, bet gabaliukas., 
kurį aš valgiau, buvo puikus. Ir salotos buvo be priekaiš
tų.

Vėliau sekė kepta antiena su apelsinų sunka, bulvėmis, 
žirniais ir morkomis, kurios buvo padarytos iš gabalėlio 
lašinių ir kažkokių lapų.

"Ką norite desertui"? — klausė panelė Kotman.
Pagalvojau, jei paprašysiu paprastų dalykų, tai bus jai 

lengva padaryti, tad saldau:
"Jei galima aš norėčiau šviežių gujavų". Šių pietų vai - 

šių nesu netik ragavusi, bet net ir mačiusi. Pamaniau, 
jei tai magija, mano vaizdo apie šiuos vaisius . negalės 
pagauti.

Vaisiai buvo puikūs.
Paruošus kavą,’ mudvi susėdova prie ugniakuro. Atėjo 

laikas paaiškinti paslaptį.
'Aš esė viena iš tų žrrtonių, kuriems įsakinėti yra malo

numas. Nenorėjau jums padaryti blogo kada pasakiau"Eik 
į ugnį", todėl tuojau susigriebiau ir pakeičiau įsakymą".

"Jūs esate gera ir žmoniška direktorė".
"Tokia aš stengiuosi būti. Žinau, kad aš noriu tu

rėti autoritetą. Buvau penktas kūdikis gan griežtų tėvų.
Mano vyresnioji sesuo visada vyravo ir versdavo pildyti 
jos užgaidas. Kada buvau keturiolikos metų, aš-beveikiš
protėjau dėl pykčio ir prieštaravimo jai. Norėjau išsilais- 

vvinti, bet greit sužinojau, kad tiesioginis prieštaravimas ir 
grumtynės atneša cik naujus pažeminimus ir baudas. Daug 
galvojau ir įsitikinau, —jei aš noriu būti svarbesnis asmuo, 
aš turiu būti virš kitų. Taip pat supratau, kad pirmiausiai 
turiu išmokti sutvardyti save. Jau mokykloje pastebėjau, 
kad tie, kurie vyrauja jėga ir nuožmumu, sukelia kerštą 
ir pyktį, bei kurie vyrauja tvirtu savo pasitikėjimu, įgyja 
autoritetą. Ir aš to siekiau.

Ėmiau save drausminti. Jūs žinote,kad aš nerūkau, ne
geriu svaiginamųjų gėrimų, kasdien gimnastikuoju, daug 
studijuoju, net ir dabar, bet tiktai kas liečia savo valios 
stiprinimą. Psichologas. Willson James yra rašęs, kad pa
prastas žmogus išnaudoja tik dešimtą dalį savo turimųjė- 
gų”

"Tai tikiu", — pertraukiau — "noras panaudoti save yra 
svarbus faktorius".

"Tikrai. Išmokau kaip panaudoti gal trečdalį savo gali
mybių. Man pasisekė karjeroje. Įsigijau keletą diplomų , 
iš kurių nepaskutinėje eilėje yra psichologijos diplomas . 
Pastebėjau, kad žmonės manęs klauso. Jūs sutiksite, kad 
aš nevartoju jėgos blogiems tikslams. Jau mačiau save 
vyriausios inspektorės poste ir net ministerės, bet vieną 
dieną įvyko taip, kad to viso atsisakiau.. . "

"Buvau gimnazijos direktorė, pasitikinti savimi ir pa - 
siekusi aukštumas. Vieną dieną raštinėje sekretorė atsi
prašinėjo neparašiusi tai dienai visų raštų, nes rašoma 
mašinėlė blogai veikė. Aš nebuvau prityrusi mašininkė,© 
dar blogiau mechanike, bet iš mandagumo j pažiūrėjau į 
mašinėlę. Įsigilinau į mašinos veikimą — norėjau1 maši
ninkei padėti, kad ji galėtų geriau dirbti. Ir kaip dažnai 
mes sakome negyviems daiktams, taip ir aš tuosyk pykte
lėjus tariau:

"Ei, tu kvaile mašina, dirbk gerai”.
"Ar ji pasitaisė"?

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ - LIETUVIŠKAI

KADI O 14 10 MONTKkAI.

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAM A

KIEKVIENA ANTR,WIENĮ nuo n.3» iki u«.iuu«i 
VKOUItAMOS VEDĖ JĮ AS L. S T AN KE VI Cl UK 

1053 Albane! <'r . L»u v ern ay , B. Q. Tel ; 60S—(834

KReA/l 
ve/oRoož/ai

Airis psichiatras labai džiaugėsi, kad jo ligonis Šau
nąs taisosi.

- Tu gerai gyji,Šaunai, - maloniu balsu jis kalbėjo 
ligoniui. - Tu padarei žymiai didesnę pažangą negu Ba
ris. Jis eina prie kiekvieno ir pasakoja,kad norįs pirkti 
Airijos Banką.

Šaunas staiga labai susijaudino.
- C, šmikis tas - sušuko jis. — Aš gi jam daug 

jau kartų sakiau, kad neparduosiu

"Nežinau kas įvyko, nes nesuprantu mechaniko darbo, bet 
staiga mašina pradėjo veikti normaliai. Pasakiau sekreto- 
rei^'Atrodo netyčia paliečiau kažkokią jos dalį". Ji ir aš bu
vome patenkintos, nors aš tikrai žinau, kad.jokios jos dalies 
nepaliečiau, kad ji pasitaisytų. Ir dar. Tą vakarą netyčia 
ant savo šaknelės užpyliau padažo. Aš tariau dėmei: ' ,š — 
nyk"f Ir dėmė išnyko. Tuomet supratau, kad aš isig jau ga
lios, kurios klauso negyva medžiaga.

"Ar šitie karoliai jums yra brangūs?" — staiga tarė di
rektorė rodydama į mano karolius.

"Ne. Jie yra raudono porcelano, bet tinka prie mano suk
nelės, " — atsakiau.

Panelė Kotman ištiesė ranką. "Ne. Iš jų jums nepada
rysiu deimantų. Sunku išaiškinti kaip mokytoja įsigijo dei
mantus. Bet aš vertinu jus ir noriu padaryti jums malonu
mą". Ji pažvelgė į mano karolius ir tarė; " Pasidarykite 
tokio pat ilgumo karoliai iš raudono koralo su aukso gran
dinėle".

Karoliai man labai patiko. Dar ir dabar juos branginu.
"Palaukite:'! Ji pamatė gabalėlį vielos tarp ugniakuro 

anglių. "Pasidarykite iš šios vielos sau tinkamo dydžio žie
dą". Aš paklausiau, nors baimės šiurpulys perbėgo per ma
ne.

"Ačiū. Pasidarykite aukso žiedas su koralo akute". Ir 
kreipdamasi į mane tarė: "Tikiu jis jums patiks".

Panelė Kotman galėjo įsakyti negyvąjam pasauliui ir jos 
įsakymai buvo vykdomi. Ji aiškino man apie savo daugybę 
bandymų. Ji negalėjo sukurti iš nieko. Visuomet ji turėjo 
panaudoti panašią medžiagą. Iš dešros ji galėjo padaryti 
keptą paršiuką, bet ne papuošalą. Ji negalėjo pasidaryti 
automobilio, bet galėjo jį pataisyti. Kuriant, reikėjo įsa
kymą duoti garsiai, pasitikinčiu ir tvirtu balsu. /bodo/

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

't k

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

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

lima dadėti 3 m- ir dirbtinio minko kailio paltui 3 jardus.
Žemiau siūlome keletcį naudingesnių dalykų, ( kainos su muitu): 

Avikailiai, ilgi arba %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbti
nio kailio pamušalas, kailio kalnierius, sveria 5 svarus.... . S 253.00 
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 svarus ... . $ 690,00
Dirbtinio minko kaili s paltui, 3 jardai, delux, sveria 6 sv...........$ I15.0U
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, ranch, sveria 6 sv............ $ 98.U0
Jeans” Wrangler” arba "Levi”, siuntinyje gali būti dvi : viena 
pora sveria 2 sv., kaina už vienas............. ................. . ..................S 46,00
Jecnš, r.mbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina už vienas..$48.Q0 
Vyriškas arba moteriškas megstini s, sveria 1X2 sv................ ...i 46.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ....I............ .......................... ................$ 14.00
’’Teleskopic” lietsargi s, 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........................     569.00

" ” ”    $80.00
•• ••       5110,00

Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio ............................. $ 92.00
Kalkuliatorius 5T1-33, Texas, ......... ................. ....... u.................  $ 65.UO

Tl—51— 111 11 , profesionalini s ...................  5115.00
Stetoskopas, Liftman.......................................................................... 5 71.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: Y? sv. arbatos — $4.50; 
'/2 sv. "Nescafee's — $7.00; 1 sv, popeli iškovos —$8.00; 1 sv. šoko — 
|<x|o — $.8.00 ; 40 cigarečių,— $5.50 .

Sudarant siuntinį, savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $ 48.00 
Pasiunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testanentus, administruojame nuosavybes, tarpininkaujame 
išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame 
palikimus i Lietuva prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & C O. 
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB ENGLAND, 
Tel. 0 1 460 2592

1981. X. 21 5 psi.
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Pirmutiniame Įr didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

lK, >f'<uį 90 dieną term. ind.
J « % už 6 mėn. . term, indėlius
11 % už 1 metų term, indėlius
15 % už 3 metų term. indėlius 
18% už pensijų ir namųplanų 
17% už specialias taup. sųsk. 
11% už taupymo sąskaitas
6 % už čekių sąskaitas (dep.j.

IMA:

20!i% už asm. paskolas

19h% už mortgičius

0 KAc GI TOLIAU VEIKSIME ?

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10 - 3
AntJadieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šešto dienia'is 9-1
Sėkmę dieniais 9.30 - 1

MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 18!^%
= term, indėlius 6 mėn. 18 %
= term, indėlius 1 metų 17 °o
~ term, indėlius 3 metų 15 %
E pensijų s-tq .16 %
— tapomųjų s-tų .17 %
E spec. taup. s-tų H %
= depozitų-čekių s-tų 6 %
= DUODA PASKOLAS: 
= asmenines nuo 20’/2%
= mortgičius nuo 19’/2%

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

Duodame asm. paskolos iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(7 5' Įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydj iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders' ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimome mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairios sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

XXVI-OJI KANADOS LIETUVIU DIENA
Kasmet vyksta KL Dienos 

kurioje nors didesnėje lie
tuvių kolonijoje. Šiemet jos 
įvyko Toronte. Tai tautinė 
lietuvių gyvybės apraiška . 
Žmogaus su žmogumi,tau
tiečio su tautiečiu susitiki
mas yra natūralus, būtinas . 
Tai vyksta nuo amžių visose

Programoje dalyvavo rašy
tojai,poetai: A . Landsbergis, 
T, Venclova, A „Jurašienė, dr„ 
R. Šilbajoris. Programą 
pravedė A. Karkienė ir p . 
Šalt miras. Publikos buvo 
virš 400. Pasisekimas ge
ras, sprendžiant iš plojimų 
ir gardaus juoko, kai A „

Su nerimu stebėjome kad ir 
šitoji čia viešėjusi vasara , 
jau tik savo pėdsakus mums 
bepaliko. Štai, pagaliau po 
visos io vasaros "karnavalo’,’ 
ir vėlei renkamės, buriuoja
mos prietųpačių. jau mums 
įprastų savų gyvenviečių, iš 
kur ir vėlei stebėsime pro 
mus praskrendantį gyvenimą 

Ne vienas gal padūmojome , 
štai ir vėlei mus vargins tie 
nesibaigiantys įvairiausi pa
rengimai, posėdžiai, susirin
kimai bei pasitarimai. Vėlei 
mus gaudys, siūlys pakvieti
mus, bandys prikalbėti ir 1.1. 
Prieš visą tai pradedant, ar 
nevertėtų mums visiems ge
rai ir rimtai pagalvoti, ap
sispręsti, save patikrinti.

Pirmiausiai, nepasmerki
me ir nešnairuokime į tuos , 
kurie organizuoja, laksto, 
kalbina, daug laiko bei ener
gijos paaukoja bendriesiems 
reikalams. Supraskime juos, 
ir koks tai nedėkingas tas jų 
darbas, — eiti, kviesti, pra
šyti ir tuo pačiu būti kitų ne
suprastam, kartais iškone
veiktam. Atsiminkime, —yra 
visokių grupių, visokių nuo
monių žmonių. Nebūtinai jie 
elgtasi ir daro klaidingai . 
Daugiausiai, tik nieko neda
rančiam taip atrodo. Namas, 
prie kurio augtų tik vienos 
rūšies gėlės, ne taip jau pui
kiai atrodytų. Daug, įvairių, 
ir gražiai sugrupuotų, —jau 
visai kitas vaizdas. Būkime 
daugiau džentelmeniški, ir 
gerbiu me kitų nuomonę bei 
pastangas.

Suprantama kad ne į visus 
tuos renginius eisime. Tu
rime teisę pasirinkti ir apsi
spręsti. Bet visa tai galime 
kultūringai atlikti.

Ar žinome, prisimename , 
kad mes patys save kuo ma
žiausiai pažįstame ?Niekados 
nė negalvok, kad pats visuo - 
menėje svarbus, veiklus, ne
pamainomas esi, nors ištik-

tumei varpo dūžiai tebeskam
ba, kadaise jaunystėje kaimo 
mokyklėlėje girdėti mokyto
jo žodžiai. "Baigęs šią mo
kyklą (o ji gi man buvo pati 
didžiausioji), atsimink, kad 
gyvenimas taip pat yra mo
kykla". Vėliau, jau savos 
lais vos tėvynės kariuomenės 
eilėse, gabus kariškis mums 
jauniems, tik pradedantiems 
pasakė’’Pakol miegi,tai mie
gok, bet kai jau koją iškėlei 
iš guolio, tau priklauso ma
tyti kas darosi ne tik į visas 
keturias puses, bet ir du met
rus po žeme". Tai ar reikia 
dar didesnio ir praktiškos- 
nio pamokymo, jeigu mes per 
savo gyvenimą einame ne už
merktomis, bet atviromis 
aid mis ?

O kiek dar mes turime gra
žiausių išsireiškimų, pamo
kymų ir sparnuotų minčių sa
vo skambioje lietuviškoje kal
boje.

Sakyti, kad štai tas ir tas 
man jau nusibodo, įkyrėjo , 
nenoriu girdėti nė matyti — 
tai niekas kitas, kaip paties 
savęs suniekinimas ir są
mokslas prieš save patį.

Knyga atspausdinta, ji yra 
ir bus galbūt šimtmečius ta 
pati, tačiau jeigu ji gera, ją 
verta skaityti ne vieną,ne du, 
bet daugelį kartų. Panašiai 
ir su mūsų įvairiais paren
gimais. Visi jie savyje turi 
daug naujo jau vien tik dėl
to, kad ne tą pačią dieną, sa - 
vaitę ar mėnesį daromi. Ki
ta diena, kiti žmonės, kita 
nuotaika ir 1.1. Dargi patar
tina: grįžus po vasaros atos
togų ir pakankamai pailsėjus, 
pagalvok, ar tiktai turi ką 
kitiems pasakyti. Jei ne, — 
geriau patylėk, tokiu atveju 
tylėjimas yra didelė dorybė. 
Sugrįžę j namus ir vėlei ar
tėdami prie lietuviškosios 
veiklos, ir dargi tos pačios 
ir mums jau žinomos, —pra
dėkime nuo savęs, ir pa-

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 ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Brether-BarmkM INSURANCE AGENCY LTD.

rfifrv’rfrei^. • VALTERIS DRfiERtS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1KB

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency 144.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Simons
Travel
KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU

GIMINĖM!!!
Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4

Grupę lydi savininkai
Sutvarkome iškvietimus vizitui įLietuvą ir iš Lietuvos. 

Nuperkame Lietuvpje giminėms automobilius, televizijas, 
šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 

Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL tel. (514) 669-8834
CHICAGO tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
TELEX 06-986766 TOR

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

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

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Te/. 533 - 3531

tautose „ Ir lietuvių tauta nuo 
kitų neatsilieka. Nuo seno - 
vės laikų Lietuvoje klestėjo 
sueigos,"vakaruškos","ker- 
mošiai", atlaidai, gegužinės, 
suvažiavimai, sporto, šokių , 
dainų šventės, kongresai, sto
vyklos ir kt.

Net ir pavergtos tautos , 
diktatorių, tironų priverstos 
tylėti, "iškombinuoja" tauti
nes šventes, susitikimus ir 
pan.

Šiemet KL Dienas Toron-

Ląndsbergis meistriškai su 
vaidybine išraiška perskaitė 
novelės ištraukas,kaip polit- 
rukui- palydovui buvo sunku 
saugoti Vilniaus lietuvių 
choristus,koncertuojant Va- 
lijos/Velšų/ viename mies
te. Visi juokėmės iki ašarų. 
Reta, kai rašytojas, ne tik 
parašo gerą novelę, bet ir 
moka ją meistriškai per
skaityti scenoje.

Tą patį vakarą, apie 9 vai. 
Prisikėlimo Parapijos pa-

rųjų toksai ir būtumei. Ne
galvok ir to, kad pats nega
bus, nieko nemoki ir niekam 
nereikalingas. Kiekviename 
iš mūsų, visai čia pat, slypi 
kas nors gero, naudingo, ar 
tai mintyse ar sugebėjimuo
se. Tai kas, kad neturėjai 
progos lankyti gimnazijos, 
universiteto ar kitos moksli
nės institucijos. Visa tai yra 
niekas prieš tikrąją ir prak
tišką gyvenimo mokyklą. v

Man dar ir šiandieną tary-

klauskime save. Kaip, ką, 
kur, kada, kodėl ir kuriuo 
keliu man tinkamiausiai pa
sukti. Jei visa tai nuošir
džiai darysime, netrukus su
prasime, kad mumyse vis 
kaupiasi, gausėja, brandinu
si, patys dičLeji šviesaus 
žmogiškumo, grožio ir gė
rio nepraeinantys," ir laiko 
rūdžių negadinami lobiai".

Tad, neprabėkime, — su
stokime ir apie tai pamąsty
kime. ..

TOUR 1 
TOUR 2 
TOUR 3

COST $ 1,291

GLOBE TOURS
BALTIC CHRISTMAS-NEW YEAR

Depart 21 Dec, 81 — Return 04 Jan., 82 ( 2 Wks ) 
Lithuania Leningrad — Vilnius —Leningrad COST $ 1,323 
Latvia Leningrad — Riga — Leningrad
ESTONIA Leningrad — Tallinn — Leningrad COST $ 1,261 

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

ALL TOURS INCLUDE :-Trans-Atlantic APEX (Advance
te organizavo ir pravedė 
jaunesnioji lietuvių karta , 
daugumoje gimusi nebe Lie
tuvoje, bet įvairiose Vakarų 
pasaulio dalyse: Vakarų Vo - 
kieti joje, Kanadoje ir kitur.

Buvo būkštavimų, kad 
mums pensininkams išsisė
mus, nebebūsią/?/ tokio 
stipraus lietuvybės veikimo, 
kaip mūsų laikais, mokslus 
ėjusiems, daugumos, nepri
klausomoje Lietuvoje.

Malonu pastebėti, kad to - 
kie būkštavimai nepasitvir-

talpose įvyko KL Jaunimo 
S-gos suvažiavimas,kur bu
vo renkama valdyba ir 
svarstomi kiti reikalai.

Šeštadienį, spalio 1O, Pri- 
sikėlimoParapijos patalpose 
įvyko KL Jaunimo Sąjungos 
suvažiavimas, kur buvo ren
kama Valdyba ir svarstomi 
kiti reikalai.

Sporto Šventė- krepšinio 
rungtynės vyrams taip pat ir 
vaikų sporto šventė, kurioje 
dalyvavo vaikai nuo 5 iki 14 
m. amžiaus įvairiose sporto

Šeštadienį vakare, spalio 
IO, Harbour Castle Hil - 
ton salėse vyko iškilmin - 
ga vakarienė su menine 
programa/A .Landsbergis ir 
sol. N. Linke vičiūtė/.Sveiki- 
no PLB V-bos p-kas V.Ka - 
mantas ir kiti. Programai

žmonių. Pamokslą pasakė 
Vatikano pronuncijus arki
vyskupas A. Palmas,

Po pamaldų įvyko KLD 
koncertas Ryerson Teatro 
salėje / netoli katedros/ . 
Priėjo pilna salė įvairaus 
amžiaus lietuvių, gal virš

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! For detailed information contact:

GLOBE TOURS
lu66 Bloor St. West 
TORONTO, Ont., M6H 1M6 
Tel: (416)531—3593

tina.
KLD programos detaliai 

nekartoju, nes buvo pas
kelbta laikraščiuose. Ji buvo 
įvykdyta, kaip buvo numaty
ta. Penktadienį spalio 9 d. 
įvyko Literatūros Vakaras.

šakose ir įvairiose vietose.
KLB Švietimo Komisija 

buvo sušaukusi Toronto 
švietimo darbuotojus ir tėvų 
susirinkimą Lietuvių Na
muose, kur buvo apsvarsty
tos švietimo problemos.

vadovavo dr.P. Lukoševičiua
Šokiai vyko didžiojoje 

"Convocation" salėje. Čia 
susirinko daugiausiai jau
nimas, gal apie 800-1000 
svečių. Lietuviškas jauni
mas darė gerą įspūdį.Pir
miausiai- gražiai pasirėdę, 
dauguma šios kartos vyrai 
ir merginos yra aukšto ūgio 
/nemažai šešiapėdžių/. Ir 
vyrai ir mergaitės-sportiš - 
kos, sveikos išvaizdos.

Gėrimai buvo brangūs/3 
dol.už stikliuką, todėl svy
ruojančių nesimatė/. Gražu. 
Ir kitą kartą geri papročiai 
te vyrauja.

Sekmadienį- spalio 11 d., 
pamaldos katalikams vyko 
Toronto Katedroje, evange
likams-latvių liuteronų baž
nyčioje. Katedra buvo pilna

12GO.
Programa buvo išbalan

suota, trumpos sveikinimo 
kalbos, neužtruko virš 2 va
landų, Atidarymo kalbą pa - 
sakė KLB Toronto A-kės p- 
kė R. Jonaitienė. Programą 
išpildė chorai: Hamiltono 
’’ Aidas ", vad. J. Govėdo, 
Montrealio Aušros Vartų 
Parapijos choras, vad. A . 
Stankevičiaus, Liet. Kan
kinių Par.Toronte -vad. St. 
Gailevičius, Montrealio Mer
gaičių "Pavasaris”- vad. Se
selės Teresės ir Gttawos 
"Ramunėlės"-vad.R.Šiuly - 
tės.

Tautinių šokių ansambliai: 
Toronto "Atžalynas”, vad.S . 
Martinkutės, Londono "Bal
tija”, vad. D. M.Chainauskų,

Montrealio "Gintaras", vad . 
R. Lukoševičiūtės, Toronto 
"Gintaras", vad.R. J.Kara - 
sieju, Hamiltono"Gyvataras", 
vad.G.Breichmanienės, Lon
don o"Sugrįžk, Jaunyste", vad. 
D.' M. Chainauskų.

Tautiniams šokiamš grojo 
Montrealio liaudies instru
mentų orkestras, vad. And
riaus Lapino.

Koncerto dirigentai buvo : 
J.Govėdas/ir akomponiato - 
rius/, Seselė Teresė, A. 
Stankevičius ir D. Viskontie- 
nė.

Programos koordinatorė - 
B.Litvinienė, muzikinės da
lies koordinatorius-V. Veri- 
kaitis, sceninė priežiūra-A . 
Dargytė-Byskievricz, scenos 
dekoracija - S. Šileikienė , 
skaidrių paruošimas-G.Va-

liūnienė.
Prie virš minėtų darbų ir 

daugiau asmenų prisidėjo . 
Už praleistas ar nesužino
tas pavardes atsiprašau. A- 
čiū visiems,kurie taip pui
kiai pravedė programą. Ma - 
žametės mergaitės įteikė 
gėles programų vadovams ir 
atlikėjams.Programa baigta 
Tautos Himnu.

Lietuvių Namuose nuo 7 v. 
vyko sūrio ir vyno vakaras . 
Namai buvo pilni, kaip bičių 
avilyje, įvairaus amžiaus 
žmonių. Sūris greitai išnyko 
nuo stalų, o vyno bufete dar 
liko. Svarbiausia, kad visi 
čia susitiko, pasikalbėjo, at- 
sipažino.

Pagarba jaunesniajai kar
tai, kuri suruošė puikias KL 
Dienas! j.Vaidlonis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

JEIGU GERI IR GALI GERTI — ‘‘TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MOŠŲ”.

ATEIK j LIETUVIU, AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI M A. SUSIRENKAM E KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ, 1 l 9 MIMICO AVENUE f Royal York Rd. 

ir Mimic o Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi V.
SKAMBINKIT : 487-5591

6psl.
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO 
KOOPERATYVAS

TALK
TAIKA

830 Main.St. East 
L8M 1L6

Tel: 544-7125
kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 
santaupos 
term, depox. 1 m. 
term, depox. 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienų depoxitus

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

6% 
15% 
18% 
13% 16% Nemokamo gyvybės ir asm. paskblg drauda. 
19% Nemokamas pilnas žekių patarnavimas.

21 % 
23%

DARBO VALANDOS: p irmadien i eni ai s — k etvirt adi en i ai s nuo 10 iki 5 vai. 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., še št adien i ai s nuo 9 iki 12 vai.

Liepos —rugpiuČio men. šeštadieniais uždaryta.

ggfgjstglsESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEįl  

klb šalpos fondo Hamiltono skyrius 
MALONIAI KVIEČIA VISUS HAMILTONO IR 
APYLINKIŲ LIETUVIUS GAUSIAI DALYVAUTI

Vajaus Užbaigimo 
BALIUJE

, kartu dirba St. Ramančiaus- 24 valandas paroje.
g kas, St. Žymantas (miręs),na Kiek vėliau nuperka visą 

ir šias eilutes rašantis. Dar- bloką, kuriame bejonuomuo- 
bas sunkus. Miškas blogas, o jamos krautuvės, dar yra dra- 
sniego iki pažastų, bet vis pri- bužių valykla ir restoranas . 
siminus tolimo ir šalto Sibi - 
ro tremtį, sniego pusnynus ir 
NKVD-stų kankinimus, viską 
tenka užmiršti.

Grįžęs į Winnipegą, Juozas 
dirba įvairiose kompanijose , 
o liuoslaikiais — privačiai. 
Kiek susitaupęs isauomuoja 
krautuvę, kurioje kartu ' su 
žmona dirbdavo kartais net po

lor

SI 
S) 
SI

oi

Žmona rūpinosi krautuve, o 
jis pats gauna darbą Winnipe- 
go miesto The Parks and Rec
reation Department prie žolės 
laistymo darbų, vėliau kaip 

‘ geras plomberis, paskiria
mas darbų vykdytoju, 'Borma
nu", St. James-Assiniboiadis- 
trikte, kur išdirba 1O metų.

SPALIO 31 d., ŠEŠTADIENĮ, JAUNIMO CENTRE

PROGRAMOJE:
Abiturientų pristatymas 
Toronto Jaunimo Ansamblis ’’ATŽALYNAS” vad, 

SILVIJOS MARTINKUTĖS
• Loterija ir laimės staliukai
• Puikus orkestras
• Turtingas bufetas ir įvairūs gėrimai 

PRADŽIA: 7:30 v.v.
ĮĖJIMAS — $ 5, studentams — $ 3. 

RENGĖJAI
GI Iš S Iš S E Iš B Ei E (a BB E Iš E S E E E GG S E E E BG E Iš S E ūšLŠ

Ad. Almonis. Be to į stovyklą 
ateidavo ir kitų laikraščių, 
kaip tai: "Žiburiai", "Mūsų 
Kelias", "Laisvės Varpas"ir 
kiti. Tai taip Oldenburge reiš 
kėši lietuviška veikla, kurioje 
J. Demereckas su savo šeima 
gyveno. Į tokią lietuvišką sto
vyklą papuolęs Juozas irgi ne
nuleidžia rankų. Pirmiausiai 
jam prisimena per skausmus 
ir ašaras nutrauktas gimna - 
zijoje I-mos klasės mokslas. 
Čia jis susiranda progą ir ima 
lankyti Oldengurgo lietuvių 
gimnaziją Be to, dar gauna 
darbą prie kariuomenės auto 
mašinų mechaniku REME ang
lų kariuomenės dalinyje. Bai
gęs 5 -kias klases gimnazijoje, 
repatrijuoja į Kanadą aukso 
kasyklų darbams. Čia atvykus 
paskiriamas į St. Antonio - 
nio -- Basset kasyklas. Jose 
kartu dirbo ir kitų lietuvių , 
iš kurių prisimintini: Kazys 
Kaknevičius, kurio žmona Ja
nina Kaknevičienė-Vanagaitė 
cLrbo "Tėviškės Žiburiuose"

(bus daugiau)

GI

MCNTREALIO DAINININKAI PAKELIUI Į KANADOS 
LIETUVIŲ DIENAS TORONTE. Nuotr:A.Mickaus

HamiltonoDLK Algirdo Šaulių Kuopos pirmininkui Povilui KANOPAI per jo 65 
m.amžiaus sukakties pagerbimo vakarą KLB Hamiltono Apylinkės pirm. dr. 
V.KVEDARAS įteikia jam bronzinį sveikinimo žymenį. Nuotr.M. Borusienės

ŠALPOS FONDO VAJAUS gimnazijos klasę. Jie visi
UŽBAIGIMO BALIUS

KLB Šalpos Fondo Hamil
tono skyriaus ruošiamas Va
jaus užbaigimo balius įvyks
SPALIO 31 d„, Jaunimo Cent
re.

Šio baliaus meninę prog
ramą atliks Toronto Jauni
mo ansamblis ATŽALYNAS, 
vadovaujamas Silvijos Mar
ti nkut ės. Programa bus įdo - 
mi, nes joje dalyvaus didelis 
būrys jaunimo, kuris tą va
karą padarys linksmu ir jau
natvišku.

Prie šio jaunimo dar pri
sijungs Hamiltono lietuviai 
abiturientai, baigę 12-tąją

Antrą kartą rusams oku-

SU’’PAVASARIU ” KELIAUJAME RUDENĮ 
/Įspūdžiai iš kelionės į Lietuvių Dienas/ 

V. J.
pakalį. Laimei, smūgis ne
buvo stiprus, ir mes jį at
laikėme net neaiktelėję.Šiek 
tiek nukentėjo tik autobusas. 
Mūsų vairuotojas pažado į 
viešbutį nuvežti 13 vai.30 
min. negalėjo išpildyti,,nes 
abiejų vairuotojų "išpažinti^' 
policijai užtruko virš 1 va-

Po krikštynų, Mcntrealio 
Mergaičių Choras,vad.Sės. 
Teresės, pasidarė drąsesnis 
ir pradėjo rodytis už Mont- 
realio ribų. Gavęs kvietimą 
dalyvauti Lietuvių Dienų 
koncertinėje programoje 
Toronte, ištvermingai padir
bėjęs, parengė savo reper-

prisimini 
‘knygą

mui

bus pristatyti visuomenei, 
baliaus pradžioje ir įteikta 

po lietuvišką 
Visi abiturientai yra

kviečiami tuojau užsiregis
truoti pas J.Pleinį tel.549 - 
5372. Po programos seks 
smagūs šokiai, grojant ge - 
ram orkestrui.

Rengėjai kviečia visus ha- 
miltoniečius ir apylinkių lie
tuvius gausiai dalyvauti šia
me tradiciniame Šalpos Fon
do parengi me. Savo skaitlin
gu dalyvavimu paremsite 
kilnų šalpos darbą ir kartu 
praleisite vakarą jaunatviš
koje nuotaikoje. J. P.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii  
m™m redaguoja aaglųkalba žurna - 

lą "News Digest' ~~ Interna
tional.

J.DEMERECKĄ PALYDĖJUS girlninkas j. p. įįedį lš Jur_ 

barko buvo iškeltas į Vilniaus 
kraštą. Urėdijoje girininkai 
ir eiguliai jam iškėlė išleis - 
tuves ir jose J. Demereckas 
pasakė atsisveikinimo kalbą, 
nes tuo metu daugelis viešai

Winnipeg
/ tęsinys /

J. Demereckas jausdamas 
pavojų, pasiryžo nuo savo gy
venamos vietos toliau pasiša
linti. Slaptai nuvykęs į Miškų 
D —tą, per gerus pažįstamus
gauna eigulio darbą ir skiria- jau bijojo kalbėti. Betarnau- 
mas į Eičių girininkiją, Jur- damas eiguliu, veda Oną Pet- 
barko urėdijoje. Tos girinin
kijos girininku tada buvęs J. P.
Kedys, kuris dabar gyvena auglio — dviejų dukrelių Ve- 
Australijoje-Sidnėjuje ir ten

raitytę iš Tauragės apskričio. 
Laikui bėgant, susilaukia prie

pavus Lietuvą, kaip ir dauge
lis kitų lietuvių, J. Demerec
kas su šeimą pasitraukia į 
Vokietiją. Pecnešęs sunkią 
tremtinio kelionę, pastoves
niam laikui sustojaOldenber- 
go stovykloje, kuri pasižymė
jo gyva lietuviška veikla.

Prie Oldengurgo buvo įsteig 
ta lietuvių tautinė stovykla 
Unterm-Berg, kurioje daž - 
niausi ai vykdavo įvairūs lie
tuvių parengimai. Čia lietu
viai buvo įsteigę savo chorą, 
kuri am vadova vo Linkevič ius. 
Taip pat buvo įsisteigusi lie - 
tuvių sportinė grupė. Olden
burge buvo įsteigta lietuvių 
gimnazija, kurios direktoriu
mi buvo Blinstrubas, kuris su 
kitais mokytojais dirbo pasi
šventęs, tokiais sunkiais gy
venimo laikais. Šalia gimna
zijos, pradžios mokykloje dar 
veikė skautų organizacija, ku
ri atliko nemažą darbą jauni
mo auklėjime. Be to, dar.sto
vyklose veikė anglų kalbos , 
šoferių ir elektrotechnikų kur 
sai. Vietoje stovykloje leistų 
sieninių laikraštukų, pradėjo 
eiti rotatorinis dienraš ii s "Mū
sų Dienos",kurias redagavo

(jau mirusi), o jis pats vėliau 
pradėjo dirbti "Carling"alaus 
bravore ir buvo to bravoro 
darbininkų unijos prezidentu 
—dabar klierikas, Petras Gal- 
minas, Petras Jurgilevičius , 
kuris dabar Winnipege,Kazys 
Ancevičius dabar Toronte ir 
kiti. J. Demereckas ir sako : 
"Šeima likusi Vokieti joje, tad 
reikėjo kombinuoti, bet kaip 
ir kur? Pirmiausiai reikėjo 
surasti buto garantiją ir išlai
kymą..Ir štai Juozas liuoslai
kiais beslamplnėdamas po ka
syklų aplinkinius miškelius , 
viename užtinka traperių su
lūžusį namelį. Tuojau krei
piasi į savo anglies kasyklų 
vadovybę ir viską išsiaiški
nęs, gauna sutikimą namelį 
remontuoti ir draugų padeda
mas greitai jį tinkamai su
tvarko pradiniam gyvenimui. 
Gauna leidimą atsikviesti šei
mą. Kiek buvo džiaugsmo su
silaukus šeimos ir padarius 
įkurtuves sename indėnų bu
vusiame traperių namelyje .

Baigęs sutartį, atvyksta į 
Winnipegą, bet ir čia ne ro
jus, sunku gauti darbą. Jis iš
vyksta miškų darbams,- kur

roaikos ir Danutės.
PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ LIAUDIES PASAKŲ,'.’.’.

tuarą.

Lygiagrečiai su "Pavasa
riu" tam pačiam tikslui ren
gėsi ir Aušros Vartų Choro 
vyrai. Visi "drebinome kin
kas", stodami egzaminams 
prieš Lietuvių Dienų kon
certo muzikinę vadovę muz . 
Dalią Viskontienę/spalio 4/. 
Tačiau, kaip "velnias nėra 
toks baisus, kaip pamaliavo- 
tas", taip ir- Dalia nebuvo 
tokia žiauri, kaip kas galvo
jo. Geriau sakant, ji mus 
tik motiniškai privertė jos 
paklusti. Jos baltos ranke
lės mostai aiškiai nurodė, 
kaip reikia išduoti įvairius 
niuansus.Neatsirado nė vie
no choristo, kuris pasiprie - 
šintų jos rankelės mostui, 
nors mūsų tarpe yra tokių, 
kurie negeidžia save taip 
"pigiai" sulamdyti.

Ateina ir šeštadieni o/spa
lio 1O d. /ankstyvas rytas . 
Dauguma "Pavasario" ir AV 
choristų panoro vykti au
tobusu, nes jis žadėjo duoti 
daug patarnavimų.

Anot tos dainos -"Kelias 
tolimas, bet mielas".. .tik
rai buvo mielas, nes iš vie
nos pusės "Pavasario" jauni 
veidai, kaip gėlės žėrėjo, gi 
iš kitos pusės, visada buvę

landos.Keleiviai dėl to ne - 
sijaudino, nes pirmasis žy
gis Toronte buvo numatytas 
į banketą -18 vai. ir Į šokius 
-20 vai. Taigi, laiko marios, 
ypač , kad į šokius pažadėjo 
nuvežti tas pats autobusas.

Nuvykau į banketą kartu 
su vyrų choro dirigentu A. 
Stankevičium, choro vadovu- 
koordinatorium sol.A^ Keb
liu ir 9-iais choristais.Ten
ka pasakyti kad į banketą bi - 
lietų skaičius buvo ribotas 
ir / kaip man pareiškė se - 
niūnas/ aš gavau patį pas
kutinį bilietą, berods 600 - 
tąjį.

Banketas buvo pravestas 
gana iškilmingai ir gana 
linksmai. Jį pravedė mont - 
realietis dr.Petras Lukoše - 
vičius,gana iškiliai ir su ju
moro priedais. Buvo leista 
kalbėti tik vienam kalbėto - 
jYti-Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkui ir tik 
15 minučių.

Virškinimo pagerinimui 
buvo atlikta meninė progra
mėlė. Iškviestas rašyt. A. 
Landsbergis, paskaitė vie
ną jumoristinį gabaliuką iš 
savo dar nespausdintos kū - 
rybos,o sol.Nerija Linkevi
čiūtė padainavo keletą dainių

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-90e rue. Lasalle

766-2667
2955 ALLARD

1981.X. 21

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COUVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atllkėfas stogadengys Guy RICHARD , 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba, atlieka spiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 

364-1470

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges_____ ■_________________ s LaSalle

gana nuobodūs pakelės vaiz
dai, dabar buvo tikrai gra
žiai pasipuošę rudeninių la -
pų spalvomis. Tik įvažiavus 
į Toronto "makalynę"- Don 
Valley greitkelį/ten mašinų 
judėjimas visada labai gyvas** 
kažkoks tipelis, vairavęs 
žvyro pripiltą sunkvežimį , 
trenkė į mūsų autobuso už-

Kada buvome visi sotūs, pra
vedėjus Petras Lukoševičius 
pamojo magiška ranka į sa -
les šoninę sieną ir-siena iš
nyko. Mums pasirodė kita , 
daug didesnė salės pusė, kur 
jau trankiai grojo geras or - 
kestras ir galybė porų 
linksmai šoko..

/bus daugiau /
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MOKA UŽ:

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

6-8
12-6

9-3 
12-8 
12 - 6

-K.L. KATALIKIŲ 
MčTTERLJ. PR. JCS 
MTL.'lCJ SKYRIUS

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL. QUEBEC 
SUITE bOOA H3A 2G6 TĖL 288-9646

Didelis p o s ir in k im o s 901 
V o s o r o s I o ik u 1 o u 9 o į i 1 
To 1 $ o u ir re tno d e I i u o j u 
Siuvu ir perduodu

LKMINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPA IŠKILMINGAI " 
ŠVENTĖ SUKAKTUVES

25 metų sukaktį iškilmin
gai ir pakilusia nuotaika at - 
šventė Montrealio L. K. MIN
DAUGO ŠAULIŲ KUOPA š . 
m. SPALIO mėn. 17-18 d.d. 
Buvo atvykę daug svečių iš 
įvairių vietovių, gauta dau - 
gybė sveikinimų ir linkėji
mų.

Plačiau - kitame "NL"nu- 
meryje.

• BEBRAS, Britų Kolumbi
jos Lietuvių Medžiotojų ir 
Meškeriotojų Klubas ” Ne - 
priklausomai Lietuvai " 
remti atsiuntė $15,-. Ačiū

■ ITM e ’ MORTREAUO LIETUVIU ,
Ll IMO KREDITO UNIJA

ATLIEKA OfczLej)UŪŪIŽ5 J-Jų/ VEJKSAALj

/SPAJZiĄ

1465 OE SEVE STREET. MONTREAL, OUE. H4E 2A8. Telefonas. 7B6-5627 

duoda Paskolas
Term. ind. 1 m.............  . 18 7o
Certifikc.tai ....................... 19% Nekilnojamo Turto,
Spec. taup. s—tas........ . 17% Asmenines ir
Taupymo S - tas............... 11 % Prekybines.
su apdrouda iki $2000* 

Trumpalaikiai ind.............. 20%
už $20,000 ir daugiau Paskolos mirties atveju
Čekių, s—tas................... . 6% apdraustos iki $ 10,000.

• ŠLEKIAI, Rūta ir Arūnas 
šiuo metu gyvenantys Pietų 
Arabijoje, susilaukė dukre
lės. Rūta yra Juozo ir Sofi - 
jos Skučų duktė. S. Skučienė 
nuvyko jų- aplankyti ir pasi 
dalinti džiaugsmu į P. A ra 
biją.
• Dail. BUKAUSKO Romo ir 
šiais metais laimė neaplei - 
do- praeitą savaitę pasisekė 
nušauti briedį išvykus me
džioti į Šiaurę.

AUSROS VARTLf SALĖJE
1681 m. spalio mėn. 31d. 7v.

7 1 ‘vaišės
baras

SU AUG.-.
M0KSL: $5.

1465 Dr Seve

Pirm. Antr. Tree 

Ketvirtodienici s 

Penktadieninis

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

RŪTOS KLUBO BAZARAS
Šeštadienį ir sekmadienį, 

spalio 24-25 d. d. įvyksta 
RŪTOS KLUBO metinis ba- 
zaras. Atidarymas- šeš- 

' tadienį, 4 val.p.p. Bazaras 
vyks parapijos salėje. 
SĖKMINGA ŽŪKLĖ

Sėkmingon žūklėn buvo iš
vykę visa eilė montrealie- 
čių. Viena pirmųjų grupių, 
išvykusi į Šiaurę buvo labai 
patenkinta ir gražiu oru ir 
laimikiais.Ją sudarė K.To - 
liušis, V. Kerbelis ir P. Bu - 
nys.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS 
GRYBŲ VAKARIENĖ

Spalio 17 d. šv.Kazimiero 
parapijos salėn gausiai su - 
sirinko parapijiečiai tradi
cinei Grybų Vakarienei.At - 
rodo, kad Parapijos kleb.kui. 
dr. F. Jucevičiaus dėka visi 
stengiasi išlaikyti šią seną 
tradiciją, nors grybai buvo , 
galima sakyti, tik įžanga į 
vakarienę.

Parapijos Komitetas, va
dovaujamas J. Asipavičiaus, 
ir jo žmona buvo energingai 
pasiruošę svečius sutikti.Su

Dr, J. MALIŠKA
DAN 11 GYDYTOJAS

M 
H S 
pj 
314 140 Si. <' atherine West, 

Suite 600, Montreal. P. Q. 
Tel. Bus. . 866-8235
Norim 4 88—85 2 8 a

Dr A O, J AUGELIENE £
It/I N I I

14 1 0 Gu.v St., Suite 

Montreal P.O.
T el. Bus.: 932-6662 

Namu 737-9681

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

A l i J o f y f o kasdien nuo 9 a. m iki 
a. m. iki 1

10 o. m. ikiSekmadieniais
GREI T AS 

76 26
Te! : 366 -9 7 4 2

i 10
9: 30 p.

9 : 30 f
NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 
entral St. Ville LaSalle, P.

36 5-0 50 5

& 
K
&

daugybe padėjėjų virė,kepė "VAIVORYKŠTĖS PARODA 
ir stalus paruošė. Apie juos 
nevėluodami sėdėjo susigru- labai gyvas ir įvairus Mont- 
pavusios šeimos bei pažįsta- realyje 
mieji. Veikiant barui, gana mingas Šaulių Sukakties mi - 
garsiai šnekučiavosi, kol 
prasidėjo vakarienė ir už
grojo bei uždainavo orkest - 
ras. Pasistiprinę skania va
kariene, energiją 
šokiams. Visi buvo geros 
smagios nuotaikos

Rudens sezonas šį kartą

Tik praėjo iškil -

naudojo 
ir

prp.

JAUNAS LIETUVIS ■ 
McGILL UNIVERSITETO 
LEIDINYJE

Raimundo PILIPAVIČIAUS 
biografijai ir poezijai yra > 
paskirtas visas 6 psl. "The 
McGill Observer".

nėjimas.keii šaunūs koncer
tai, laukiamas teatro spėk - 
taklis, bazaras ir štai -VAI
VORYKŠTĖ rengia GRUO - 
DŽIO mėn. 11-12-13 d.d.AV 
Parapijos Salėje savo darbų 
parodą. Vaivorykštė yra pa
garsėjusi kįlimais -gobele- 
nais, juostomis,lėlėmisir ki
tais dirbiniais.

FOTO M U.S.

D. N. BALTRUKONIS
IMMEllBI.ES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

p . m

K 
0. 
t 
fr 
Ui

Montrealio Kredito Unijai 
LITAS reikalingas buhalte
ris—vedėjo padėjėjas. 
Kreiptis pas vedėja: 

Tel.- 766-5827.
arba raštu LITO adresu*- 

VEDEJAS

AUTOMOBILIUS

MONTREAL WEST AUTO
MOBILE galima gauti na tik 
pirkti, bet ir IŠSINUOMUO- 
ti automobilius. VIENAI

Įdėti du jo eilėraščiai: 
"Ride Along The River Af “GALIMA l&INUOMUOTI 
ter The Death of My Father" 
ir "Roblin Lake Sunburn" . 
Taip pat jo .nuotrauka. Ei - 
lėraščiai giliai dramatiški , 
atpažįstami autentiški pra - 
radimų išgyvenimai ne tik
tėvo, bet ir dar nepažinto dienai - pradedant nuo $ 15 ar 
krašto prie Baltijos. Jis y- $20,KELIOMS DIENOMS , 
ra išleidęs dvi poezijos kny- SAVAITEI, 
gas: " Jaws in Fishbowl 
1976 m. ir "Somebody Told 
Me I Look Like Everyman" ,ną GURECKĄ, tel:489-5391 
1978 m. Jį pravadino "Ver - 
duno poetu". Šiuo metu jis 
ruošia spaudai du rinkinius 
ir organizuoja metinius po
ezijos skaitymus

MĖNESIUI arba 
,3 MĖNESIAMS.

Teirautis pas lietuvį Leo-

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 15 38 58 e r b r o o k S t . W.
5 u • t e 215, Montreal, P Q. Tel. 931—4024 D.

ADVOKATAS bl
ROMAN J. 1ŠGANAITIS b. a. , b.c.l. g,

I 

& 
.Ln

me E. Suite 504
Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8 -9 5 34

advokatas

J. P. MILLER B. A. B. C. L.

168 Notre Dome St. E. , Suite 205 
Tel: 366 —206 3 b 866 -206 4.

K ni

salionui staliukas su inkrus
tuotu lietuvišku vyčiu . 
32W- Kaina S 45.00 
Skambinti po 4:30 vai. v. 
Tel: 363-0339.

RENKU

DANPAR
3 10 VICTORIA AVE SIUTE 409 

MONTREAL. P. Q. H3Z 2M9

PARDUODAMAS

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška medžiaga.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Tonys Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Portraits 
Weddings

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAURINAITIS

Tel . Bus: 482-3460
Bes. 767-4690

REALTIES CORP.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Monrealyje 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBl 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL. P. G.

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

ADVOKATAS

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

4701 Bonnonfyne, Verdun (kampos 2-n d Av e. ) , Qu e. K4C1E6 
Tel. Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-6245

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
luvavimo vieta, svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, favelos I _

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R.R.2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)449-4355.

NOTARAS

J. BERNOTAS
:e Ville Marie, Suite 6 27 Montr 
( 5 14) 87 1-1430.

P. o.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS 
50 DuDomaine, II e Perrot, Qne, H7V5V6 

Res. Tvlt 453-9142

s

TRANS QUEBEC SIDINGS L.T.D.
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI AL1UMINIJUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 32H975
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Albertos N O R K EL I Ū N AS, B.A. C.S.£„ I.B.

MIC
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GURECKAS
MENAGER

LEONAS 
SALES

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

4695 — 35th Avenue, Montreal Ml T- 3 A 6

TEL. 7 27 -3 120 Komi/ 376 - 3 78 1

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

Agentūra y e i k i o r. u o 1945 [n.

I

ntreol west 
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PAS IRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI (S ĮGYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .p ĮTIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALaČKRE SU
Menuzer’iu Leo GURECKAS

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489*5391
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8

sutikti.Su
IMMEllBI.ES
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