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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

AFGANAI TEBEKOVOJA
Iš New Delhi pranešama, 

kad afganai laikosi savo tei
sių ir atkakliai kovoja prieš 
Sovietų invaziją. Sunkios ko- 

, vos vyksta Vakarų Afganis
tane. Kandahar'o miestas, 
antras didžiausias Afganis
tane, yra sukilėlių rankose, 
taip pat ir kitas miestas He
rat. Sovietų žinių agentūra 
Tass pripažįsta, kad ties 
Herat’u vyko dideli karo 
veiksmai ir yra daug žuvu - 
šių.

p-kas
Soli -

JERUZELSKIS ĮSPĖJA 
NESTREIKUOTf

Lenkijos ministeris 
W. Jeruzelski įspėjo
darnose narius neorganizuo - 
ti visuotino streiko dėl 
muisto trūku mes neg tai būtų 
ekonominis sabotažas. Vy
riausybė pažadėjo išsiųsti 
į miestus ir kaimus kariuo
menės dalinius palaikyti 
tvarkai.

Walesa atvyko į Waršawą, 
tartis labai svarbiu maisto 
gamybos klausimu su Žemos 
ŪkioSolidarnosč vadovu Jan 
Kula j.

vadas prisipažino, jog Anvar 
Sadat’o nužudymas buvo da
lis sąmokslo perimti valdžią 
ir įsteigti "Khomeini tipo” 
islamo režimą Egypte,Kari
niu me parade spalio 6 d, Sa
dat'o nužudymui vadovavo 
artilerijos leitenantas Is- 
lambouly, kuris artimai 
bendradarbiavo suiekstremisl 
tų grupės vadu Abud Zomor. 
Šis buvęs žvalgybos pulkinin
kas, pabėgo iš tarnybos prieš 
kelis mėnesius ir buvo su
imtas susišaudant su polici
ja mnei oli Gizos piramidės, 
praėjus dviem dienom po Sa- 
dato mirties. Suimtas prisi
pažino planavęs perversmą.

SOVIETU EKONOMINĖS 
BĖDOS

Vakarai dejuoją dėl inflia
cijos, kai reikia daugumai 
atsisakyti nebūtinai reikalin
gų prekių /ar bent jas ma
žinti/, atsisakyti prabangos, 
daugiau galvojant apie tau
pymą.

Sovietų ekonominiai pra
nešimai rodo, kad rusų var
totojai turi vargo/didesnio, 
negu iki šiol/ gauti pakanka
mai pieno, mėsos, kiauši
nių, sūrio ateinančiais mė
nesiais.

Valstybinis dienraštis 
"Pravda" kritikuoja anglių 
industriją, kurios kasyklų 
darbininkai praeitą mėnesį 
laimėjo iki 24% algos pakė
limą. Sako, kad jie yra kal
ti dėl neišvystymo gausiau
sių žemės turtų - anglies 
produkcijos.

GRAIKIJA KOL KAS 
PASILIEKA NATO

Naujasis Graikijos minis- 
teris p-kas, socialistas, Pa
pandreou pareiškė, kad ne
žiūrint paskelbtos naujos 
politinės linijos, jo vyriau - 
sybė pati viena neatšauks 
Graikijos iš NATO organi
zacijos nei uždarys A meri- 
kos karines bazes Graikijoje.
” Mes nenorime įtraukti sa - BAIGIASI RUDUO - ARTĖJA ŽIEMA, BAUBU NAKTIS ir 
vo krašto į kokią nors avan
tiūrą", Iš jo komentarų taip 
pat paaiškėjo, kad ateinan
čių metų pradžioje bus ta
riamasi su amerikiečiais dėl 
kitokių karinių bazių sąlygų, 
o ne dėl jų panaikinimo.

REAGAN’O SĄLYGOS PLC
Paskelbtame pasikalbėji

me prez.Reagan'as pareiškė, 
kad JAV eventualiai kalbės 
su PLO organizacijos atsto
vais, jeigu PLO pripažins Iz
raeliui teisę egzistuoti. Pa
sikalbėjimas buvo pravestas 
prezidentui grįžtant iš Sa
dat'o laidotuvių.

Ši sąlyga jau ankščiau ir
1 pakartotinai buvo PLO at

mesta, nes šioji nori,kad Iz
raelis ją pripažintų. PLO 
tačiau neatstovauja visų pa - 
lestiniečių ir todėl prez . 
Reagan'a£ nenori su jais kal
bėti besąlyginiai

SADAT’O ŽUDIKAI
PLANAVO PERVERSMĄ

Egypto prezidentas Husui 
Mubarak pareiškė, kad mu
sulmonų ekstremistų grupės

Agrikultūroje derlius yra 
mažesnis,, negu tikėtasi.Pie
no produkcija sumažėjo 3% 
per pirmus 9 šių metų mė
nesius, palyginus su praei
tais. Sumažėjusi pieno pro
dukcija ;atsilieps į sviesto 
ir sūrio gamybą ir, gali bū
ti, kad sovietai bus privers
ti sviestą užsienyje pirkti..

Paukštienos yra užaugin
ta daugiau, bot jautiena ir 
kitokia mėsa nepadaugėjo. 
Dalinai mėsos nepriauginta 
dėl paskutinių 3-jų metų že
miau vidutinio javų derliaus, 
priedo JAV javų pardavimo 
užšaldymo.

Taip komentuojamos prie
žastys Montrealio "The Ga
zette” laikraštyje.

Gyvuliai tik Amerikoje, 
kur yra perteklius, šeriami 
beveik išimtinai - grūdais.
Jeigu Sovietai neįsiveltų įka- SUKILIMO 
rus - atvirus ir pridengtus, 
sužmonintų savo ūkinę siste- vengrai atžymėjo 25 m.su - 
mą, tai gyvuliams šerti už
tektų ne tik žolės ir bulvių, prieš sovietų okupaciją. Iš -
bet ir grūdų pamaišant į pa- kilmingomis pamaldomis ir 
sąrą, kaip kad užteko Eu- , vainiko padėjimu buvo prisi- 
ropos laisviems kraštams minti visi žuvę už Vengrijos 
prieš H-ąjį Pasaulinį karą' laisvę. "The Gazette" įdėjo 
ir dabar... iškilmių didelę nuotrauką.

DAYAN’AS NENORĖJO
PAMINKLO

Moš ė Dayan'a s savo tes
tamente, kuris buvo paskelb- VLIKO VALDYBOS PIRMININKAS EUROPOJE 
tas Tel Aviv'o laikraštyje,, 
nurodė, kad "nebūtų daroma 
jokių žygių įamžinti mano 
atminimą".

IR ITALIJOJE STREIKUOJA
Apie IO mil, Italijos dar

bininkų buvo paskelbę 4-rių 
valandų streiką, protestuo
jant prieš algų užšaldymą , 
po nepavykusio susitarimo.

Streikavo Industrijos, že
mės ūkio darbininkai, bankų 
tarnautojai ir miestų autobu
sų šoferiai. Konkretaus kito 
sprendimo pakelti krašto e- 
konomijai jie nepasiūlė.

25 METAI NUO VENGRIJOS

Spalio 26 d. Montrealio

kaktį nuo Vengrijos sukilimo

ž ' ford'o Universitete, West 
Hartford, Conn.

ĮVERTINTAS LIETUVIS GIMIMAS LIETUVOJE 19-me 
MUZIKAS AMŽIUJE. Šis gabus lietu -

Algis RUTKAUSKAS, jau - vis yra įsigijęs ir magistro 
nas smuikininkas laimėjo Ar-^ laipsnį iš pedagogikos Hart - 
gentines tautinę premiją už 
atliktą repertuarą, 2000 dol. 
vertės. Vietos dienraštis 
Nacion įdėjo aprašymą,

La
NIJOLĖ SADŪNAITĖ IR 
TOLIAU PERSEKIOJAMA

Po šėšių metų kalėjimo ir 
tremties, didelių pastangų

> dėka, Nijolė Sadūnaitė bavo 
grąžinta iš Sibiro į Lietuvą . 
Bet ji vis sekama.Ją ap-

• lankantiems policija sudaro 
VĖLINĖS

MAGISTRO LAIPSNIS UŽ 
LITUANISTINĘ TEMĄ

Antanas ADOMĖNAS gavo 
aukščiausiais pažymiais į- 
vertintą magistro laipsnį už 
studiją tema TAUTINIS AT - 

nemalonumų. Jos bičiulių iš liui adresuoti siuntiniai bu- 
Vokietijos siuntinius valdžia vo grąžinti atgal, 
neleidžia atsiimti, jos bro-

VLIKo p-kas dr.K. Bobelis nuvykęs į Europą, aplan
kė 11 Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusių valstybių vy
riausybių. Joms buvo įteikti Lietuvos Diplomatijos Šefo ir 
VLIKo p-ko bendrai pasirašyti memorandumai,kuriuose 
prašoma nagrinėti ateinančiame Europos saugumo ir bend
radarbiavimo suvažiavime Madride. /ELTA/

IZRAELYJE APIE ALTO LEIDINĮ

Izraelio bibliografinio žurnalo "Kirjat Sepher" redakto
rius atsiuntė Amerikos Lietuvių Tarybai puslapius savo 
žurnalo, kur anglų ir hebrajų kalbomis informuojama apie 
Alto leidinį,"Lithuanias Jews and the Holocaust" parašy- 
tą kun, dr. J. Prunskio.

PASTANGOS IŠLAISVINTI SKUODĮ
Pažymėtina, kad į Washingtono įstaigas Vyt Skuodžio 

reikalu taip pat kreipėsi pabaltiečial studentai, vasarą dir
bą kaip internal Jungtiniame Pabaltiečių komitete (jųtarpo 
ir Alto finansuota G. Tamošiūnaitė). Šiame reikale vertin - 
gos iniciatyvos parodė ir Jungtinis Pabaltiečių Komitetas, 
kurio įtakoje pvz. senatorius Paa1 S. Sarbanes kėlė V. Skuo
džio išlaisvinimo reikalą valdžios įstaigose.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos seimas priėmė rezoliuciją , 
kuris kreipėsi į JAV vyriausybę, kad darytų visą galimą 
spaudimą į Sov. Sąjungą, siekiant išlaisvinti V. Skuodį .

/Inf.: ALTAI

LIETUVIU BENDRUOMENĖS LITERATŪROS PREMIJA
Lietuvių Bendruomenės literatūros premija (3000 dol. 

dydžio), 1980 metais įsteigta JAV LB Kultūros tarybos, 
Krašto valdybai pritarus ir pasižadėjus finansuoti, 1981 
merais bus skiriama už grožinę lietuvių išeivijos kūrybą. 
Premijos sąlygos sutartos su Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba.

1. Prehiija skiriama, atsižvelgiant tik į svarstomojo kū
rinio meninę vertę. Jei nebūtų gauta premijuotino lygio 
veikalo, vertinimo komisija pasiūlys Kultūros tarybai tris 
išeivijos rašytojus, premijuotinas už bendrąjį įnašą į gro
žinę lietuvių literatūrą. Vienam iš jųKūltūcos taryba skir
tų 1981 metų premiją, susitarusi su vertinimo komisija.

2. Lygiomis teisėmis su spausdintaisiais veikalais pre- 
mijuotini ir rankraščiai.

3. Premijai veikalus atsiųsti paskutinę data — gruodžio 
31 diena,

4. 1981 metų Lietuvių Bendruomenės literatūros premi
jos vertinimo komisiją sudarys Kultūros taryba, susitaru
si su Lietuvių Rašytojų draugijos valdyba. Komisijos su-' 
dėtis bus greitu laiku paskelbta.

Pastaba: Įsidėmėtini premijos sąlygų pakeitimai. Su
tarta, kad du metus iš eilės premija bus skiriama tik už 
grožinę literatūrą, o trečiuosius (1982 m.) -- tik už litua
nistinės tematikos humanitarinio turinio mokslo veikalus 
arba eseistinių straipsnių rinkinius. Premijos siekiantie
ji mokslo veikalai galės būti arba lietuvių, arba anglų kal
ba parašyti.
Premijos taisyklės.

1. Premijos siekiantieji kūriniai siunčiam!Kultūros ta
rybai jos vicepirmininko adresu: Viktoras Mariūnas, 1994 
Beverly Hills Drive, Richmond Hts, Ohio 44143 USA, tel. 
(1-216) 481-4534.

Apie gautas siuntas bus pranešta siuntėjams. Už paštuo
se užkliuvusias ar dingusias siuntas Kultūros taryba neat
sako. Jų ieškojimu rūpinasi patys siuntėjai.

2. Spausdintieji kūriniai turi būti atžymėti 1981 metų da
ta. Tačiau, kai kūrinys atžymėtas 1980 metų data, o į rin
ką atėjo tik 1981 m., tai bus laikomas 1981 m.kūriniu, 
rankraščiai laikomi 1981 metų kūriniais.

3. Kiekvieno rankraščio pakanka atsiųsti po vieną 
rašą, bet kiekvieno spausdinto kūrinio siunčiama po 
kias knygas. Jos siuntėjams nebus grąžinamos.

Pageidautina, kad ranJcraštlniai kūriniai būtų parašyti 
mašinėle. Tačiau bus priimti ir lengvai įskaitomi ranka Tar
šyti kūriniai.

5. Prie kiekvieno kūrinio pridedamas lydraštis su auto
riaus vardu — pavarde, adresu ir telefono numeriu. Daly
vavimas varžybose dėl premijos viešas aktas.

Premiją laimėjusio rankraščio autorius galės tartis sa 
Kultūros taryba dėl jo išleidimo arba pats susirasti leidė
ju

Visi

nuo- 
pen -

JAV LB Kultūros taryba,
1981 m. spalio mėn. 8 d.

1

1

m.su


(■z Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę, Kanadai! 
l'our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Redaguoja REDAKCINĖ KOLEGIJA
I elefonas • (5 14 )366—6220

Second Class Moil. Registration Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid af Montreal,CP. Published by the Independent Lithuania 

Publishing Co. at 7722 George St., LaSalle, P.O- H8P 1C4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 14.00 
Visur kitur-$ 15.00 Rėmėjo— $ 20.00

i’.S. Bendradarbių, ar korespondentų spausdinamos mintys ne- 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik is anksto susitarus. U z skelbimų turini redakcija 
arba leidykla neatsako.

KETVIRTASIS
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS

• IV Mokslo ir kūrybos simpoziumo metu įvyks 4parodos: 
Lietuviu moterų dailininkų pagal temą "Lietuvių mitinės 
būtybės" paroda: PLIAS organizuojama "Architektūros ir 
technikos darbų paroda", Mokslinių leidinių paroda, kurią 
prižiūri Pedagoginis Lituanistikos Institutas; .ir gintaro 
dirbinių paroda, kurią organizuoja Birutė Saldakienė, o eks
ponatus parūpins ir išdėstys moterų dailės instituto narė 
iš Bostono — S. Šatienė.
• IV Mokslo ir kūrybos simpoziumo registracija vyks nuo 
lapkričio mėn. 25 d. po pietų. Tuo metu bus galima įsigyti 
Simpoziumo leidinį, kuris aprašo paskaitininkas, progra
mą, bus rėmėjų skelbimai ir 1.1. Leidinys bus virš 350 
psl. Registracijos metu bus galima užsimokėti už vieną 
dieną, ar už visas tris.. Studentai mokės pusę kainos, o pa
skaitininkai, žinoma, veltui.
» IV Mokslo ir kūrybos simpoziumo mokslinių leidinių pa
rodą globoja Pedagoginis Lituanistinis Institutas. Bus iš
dėstyta virš 500 leidinių, parašytų lietuvių autorių už Lie
tuvos ribų tarp 1950 ir 1980 metais. Leidinių sąrašus bus 
galima gauti prie įėjimo. Bus išvardinami autoriai, leidi
nių pavadinimai ir leidimo metai. PLI literatūros lektorė 
Birutė Tarnui ynaitė organizuoja talką, o patarėja buvo dr. 
Vanda Sruogienė.

ir Aleksander Lehrman, Yale University: "Algirdo Grei
mo mitologinių studijų klausimu", o prof. Šilbajoris kal
bės tema: " A.J. Greimo semiotinis kvadratas kaipo li
teratūrinis analizės įrankis".
• FILOSOFIJOS SEKCIJAI pirmininkaus dr. Ignas Kęs
tutis Skrupskelis iš University of Southern Carolina. Jo 
tema: "Lietuvos istorija kaip politinės filosofijos šaltinis" 
Kitus pranešimus darys Juozas Girnius iš Bostono: "Filo
sofijos darbas Lietuvoje"; ir dr. Algis Mickūnas, Ohio 
Univerity : "Filosofija lietuvių kalboje".
• MEDŽIAGŲ, MOKSLO SEKCIJAI pirmininkaus dr. Ste-- 
pas Matas iš Reupblic-Steel Corporation. Tema ir disku
sijos: "Technikinė knyga: jos paruošimas ir išleidimas". 
Kalbėtojai bus : Donatas Šatas, Šatas and Associates /in
dependent Consultant/; dr. Adolfas Damušis iš Detroito; 
dr. Gintaras Rėklaitis iš Purdue University, West Lafa - 
yette, Indiana.

BALZEKO MUZIEJUS PRANEŠA:

METRAŠTIS - YEARBOOK, 
26-tosios Kanados Lietuvių 

.Dienos proga,išleistas KLB 
Toronto Apylinkės ir KLB 
Kultūros Komisijos. Redak- 
torius- J, V,DANYS, virše - 
lis- Aidos VEKTERYTĖS.

Surinko "Tėviškės Žibu
riai", Toronto, spausdino 
LITHO ART,Toronto.

Viršelyje paminėta finan
sinė parama leidiniui iš Kul
tūrinių Reikalų Ministerijos, 
Ontario .

Šis leidinys pasižymi la-

bai rūpestingu sutvarkymu 
tiek turinio, tiek techniniu 
bei estetiniu atžvilgiu.

Turinyje randame visą ei
lę gyvybinių informacijų,lie
čiančių Lietuvių Dienas: da - 
tos ir vietos vykstančių pa - 
rengimų, sveikinimai Kana - 
dos min.p-ko Trudeau, pro- 
nuncijaus Kanadai arkivys - 
kupo Angelo Palmas, Onta - 
rio prov. mią.p-ko W.Davis,
Lietuvos Gen.Konsulo dr. J. puikus leidinys šaunių LD at 
Žmuidzino, Toronto miesto atminimui./Jį dar galima į - 
burmistro A.C.Eggleton,PL sigyti/. b.

IV Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas bus diskutuoja - 
mas LIETUVIU ĮNAŠAS Į SOCIALINIUS MOKSLUS /dr.V 
Kavolio/, Į TECHNIKOS MOKSLUS /D. Šato/,:ir į HUMA
NITARINIUS MOKSLUS / Kondroto /. Tokie praneši - 
mai vyks per bendruosius posėdžius. Atskirose sesijose 
įvairūs mokslininkai darys pranešimus apie pažangas jų 
specialybėje, kaip pvz. jūros mokslai, chemija, fizika - 
matematika, medžiagų mokslai, žemės mokslai, menoty
ra, fizinis auklėjimas ir 1.1.
• ERDVĖS MOKSLI}' SEKCIJGS primnininkas bus dr. Ar- 
vidas J. Kliorė iš Jet P.ropulsion Laboratory, CaL, Insti
tute of Technology, Pasadena, Cal., Pranešimus darys: 
Edmundas J. Kulikauskas, Hughes Aircraft Co., Inc., 
San Francisco; Adomas Mickevičius, International En
gineering Co.,Inc., San Francisco, Cal.; dr. Raymund 
Palas, Boeing Aerospace Co., Seattle, Washington.
» LITERATŪROS A SEKCIJOJE pirmininkaus dr. Rim
vydas Šilbajoris, Ohio State YUniversity. Temos ir da - 
lyviai: Violeta Kelertienė, University of Wisconsin: "A. J 
Greimas ir pasakojamoji struktūra", Tomas Venclova
B V-bos p-ko Vytauto Ka - 
manto, JAV LB Krašto V- 
bos p-ko Vytauto Kutkaus , 
KLBKrašto V-bos p-kėsJo-

' anos Ku.raitės, KLB Toronto 
A-kės V-bos p-kės R. Saka- 
laitės- Jonaitienės.

Taip pat sveikinimai įvai
rių organizacijų, įstaigų, pa
vienių asmenų - visi puikiai 
įrikiuoti į šį neekstravagan- 
tišką, bet labai maloniai nu
teikiantį leidinį. Įdėtas 
J. V.Danio geras informaci
nis tekstas apie Lietuvą 
anglų kalba. Taip pat geros 

nuotraukos ir jų ne mažai,Tai

Balzeko Lietuvių kultūros muziejus Chicagoje gavo lei- 
(jžios Lėšų planuoti dviejų metų projektą jaunimui-, pavadin
tą "Lietuviškas lobis — jaunimo žvilgsnis".. Paskirdamas 
lėša.Sį National Endowment for the Humanities fondas davė 
tris mėnesius suplanuoti, kaip kuo daugiau lietuvių laimės 
jaunimo galėtų dalyvauti planavime, kursuose ir renginiuo
se, kurie vystytiį lietuvių kultūros pažinimą ir svarbą jau
nimui tarp 15 Ir 21 m. amžiaus. Jeigu valdžia suteiks fondo 
išteklių ir pačiam projektui, pasirodysstambus leidinys apie 
lietuvių kultūrą lietuvių ir anglų kalbomis.

Planavimo ir paties projekto vedėju Balzeko muziejus 
yra pakvietęs kun. Antaną Saulaitį, kuriam talkins lietuvių 
kalbos bei literatūros profesorė Illinois universitete Chica
goje, Marija Stankus-Saulaitytė, iš kurios studentų šio pro
jekto sumanymas kilo. Projekto koordinatorė yra Eileen R. 
Mackevich, WBEZ radijo ir muziejinės programos vedėja.

Kadangi būsimas leidinys bus paties jaunimo paruoštas 
ir redaguotas, pradėta sudaryti patarėjų grupė,kuri padės 
jaunimui projektą vystyti. Tarp šių patarėjų, jau sutikusių 
padėti, yra dr. Rimvydas Šilbajoris, Kostas Astrauskas , 
Elena Bradūnaitė, Adade Wheeler, 1 prof. Victor Greene, 
kun. W. Voikovich-Valkavičius, kun. K. Pugevičius ir kiti.

Planavimo metu projekto vedėjai užmegs ryšius su lie
tuvių jaunimo organizacijoms ir su spauda, nes viepa už
davinio sąlyga yra pasiekti kuo daugiau jaunimo anketa , 
seminarais, pokalbiais.

Lithuanian Cultural And information Center 
Library Archives Art Gallery

A Repository For The Collecting And Preservation of 
Lithuanian Cultural Treasures

IR GERAI, IR BLOGAI

TAUTOS ŠVENTĖ IR MES
pos valdovai., Šventė simbo
lizavo ir Lietuvos valstybės 
istorinį tęstinumą, pradėtą 
karaliaus Mindaugo,

-• <=- o

.Ko tylite sustingę, kaip 
belaisviai? 

Karalius mirė? „ „. Ne*. Ka
ralius - gyvas'. 

Iš aukšto sosto pergalę jis 
skelbia’. 

Iškelkite vėliavas'. Ir vaini
kus 

Ištieskit vieškeliu plačiu : 
karalius 

Mus veda Vilniun, sostan 
Gedimino*...." 

T aip kalbėjo kunigaikštis 
Švitrigaila prie Vytauto Di
džiojo grabo Trakų pilies 
menėje 143G m. spalio 27 d. 
/ Iš Balio Sruogos istorinės 
dramos "MilžinoPauaksmė'Z 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
Rugsėjo 8-toji, Vytauto Ka
rūnacijos. diena, įstatymu pa
skelbta Tautos Švente, būda
vo iškilmingai švenčiama.Ji 
reprezentavo ne tik didingą 
Vytauto Didžiojo laikotarpį, 
bet ir jo sumanymą vaini
kuotis Lietuvos karaliumi, 
kurį per Lucko suvažiavimą 
rėmė didieji ano meto Euro- 
2 psl.

koje, daugiau ar mažiau, 
žiūrint krašto ir vietos są
lygų, dažnai skeptiškai žiūri 
į savo tėvų atsineštas gim
tosios žemės tradicijas.Lie
tuvos istoriniai įvykiai jiems 

_ __________ , atrodo visa tai, kas jau guli 
tęsisTpasaulio Lietuvių Bend- grabe ir juos čia prisiminti 
ruomenė, pagal vietines są- ““ “ 
lygas rugsėjo mėnesį, reng
dama Lietuvių Dienas, minė
jimus su paskaitomis ir pri
taikyta menine programa, 
kad ateinančiose kartose bū
tų palaikomas prisiminimas 
apie istorinės Lietuvos vals
tybės kūrėją ir jo darbas pa
vergtoje Lietuvoje okupan- 
tas-rusas, stengdamasis iš
trinti naujosios lietuvių kar
tos nepriklausomybės idėją, 
yra uždraudęs minėti di
džiuosius Lietuvos istorijos 
įvykius, o pačią tautos isto
riją perrašęs komunistinės 
doktrinos rėmuose. Taip 
praėjusiais metais Lietuvoje 
nebuvo leista minėti Vytauto 
mirties 55G metų sukakties.

Tremties lietuviškasis 
jaunimas, baigęs mokslus 
svetimų kraštų kultūros įta-

Emigracijoje šią kilnią tra
diciją, atsineštą iš Tėvynės,

ar minėti kompiuterių ir 
erdvės kelionių amžiuje - ne 
mada. Tačiau ne visas lie
tuviškas jaunimas taip gal
voja. Žmonių, atsilaikančių 
prieš niveliuojančią oportu- 
nistinę aplinką, paprastai 
yra maža. Taip yra visais 
laikais ir visur. Kiek tokių 
žmonių yra tarpe jaunosios 
kartos lietuvių Vakaruose, 
jokia statistika neparodys, 
bet jų yra. Todėl senesnės 
kartos žmonės kartais ste
bisi, kodėl tos ar kitos lie
tuviškos kolonijos jaunosios 
kartos intelektualai mažai 
domisi tradiciniais, tauti
niais minėjimais, mažai 
skaito ir remia lietuvišką 
perijodinę spaudą, knygą, o 
į klausimą, ką reiškia būti 
lietuviu, atsako ne visada 
taip, kaip norėtų senesnės 
kartos susipratęs lietuvis.

TORONTO "ATŽALYNO" GRUPĖ ŠOKA

Tai pažiūros liberališkai 
galvojančios jaunesniosios 
kartos, kurios siekimai su
kurti naują "Modus Vivendi", 
kaip ryšį tarp praeities ir 
dabartinės Lietuvos politinių 
tautinių ir kultūrinių aspira
cijų, skirasi nuo senųjų.

Peržvelgus Santaros-Švie
sos sambūrio suvažiavimo 
programą TA BOR FA R MO JE 
š.m. rugsėjo 1G - 13 dieno
mis;. veltui ieškomas - iš 
ten gausiai suvažiavusių - 
paskaitininkas, kuris anot, 
B. Sruogos, būtų pasiryžęs 
nueiti į "Žiemojančią Lietu
vą", kuris būtų valandėlei 
sustojęs prie "Smūtkelio" 
tautos istorinėje kryžkelėje, 
-"Milžinkapy varpu suskam
bėti" - praskleidžiant 
niūrią nakties tylą...

Žmogus gyvena ne vien 
sau, bet turi prigimtų parei
gų savo tautai ir bendruo
menei. Prisiminti likimines 
mūsų tautos istorijos kryž
keles progų yra Įvairių, jei
gu tam yra noroJ’Mes džiau
giamės ir jumis gyvais ir 
tikimės, kad jei likimas leis 
jums grįžti, tai mūsų nera
dę, bent mūsų pakelėse ar 
žaliuose gojuose antkapius 
aplankysite..." - rašė savo

ten

paskutiniame laiške iš kovo
jančios Lietuvos į Vakarus 
Lukša - Daumantas. O tais 
apleistais antkapiais šian
dien gausiai nusagstyta Lie
tuvos žemė. Juos aplankyti 
bent minti renis, geriausias 
laikas - Tautos Šventė.

J. V. Šūduvas 
JAV

kld banketo

su trumpa programa, bet 
kažkaip papuolė į "painia - 
vas", bekalbėdamas apie ki
tus rašytojus ir poetus,Pa
miršo, kad reikėjo laikytis 
arčiau mikrofono, kad 
būtų išgirstas,

Bevakarie niaujant, artėjo ir 
skelbtoji muzikinė dalis. 
Prožektorius nukrypo į prie 
fortepijono jau esantį muz . 
J.Govėdą. Truputį palaukus, 
buvo atlydėta graži ir šio 
banketo dainininkė sol.Ne
rija Linkevičiūtė iš Chicagos. 
/Kodėl kvietėsi iš taip toli,Harbour Castle

turi?/. Buvo keista, kad 
nors ir lietuvių kalboje, dai *- 
navo"Mamyte,pirk man žir - 
gelį"- nuvalkiotą karo laikų 
šlagerį.Iškiliam vakarui jis 
visai netiko. Kažkodėl solis - 
tė nenaudojo ir mikrofono-tai 
mįslė, nes tik artimieji sta -

KAI KURIE
ĮSPŪDŽIAI

Puošnion
Conventions Centre salėn su- kada ir vietinių užtektinai
sirinko virš 600 tautiečių 
KLD Banketan.Salė buvo tik
rai puošni ir ištaiginga,taip 
kaip ir pati publika.Antroji 
jos dalis buvo atskirta judo- 
ma siena ir šokiams buvo 
atidaryta.

Torontiškiai ir svečiai ne
pajėgė jų pakankamai užpil - lai’galėjo ją gerai girdėti.Pa- 
dyti, tai pagalvoji, ar nebuvo 
padarytas perdidelis "šuo
lis", kada turime savus ir 
talpius Lietuvių Namus? Bū - 
tų uždirbę savieji.

Vakarienės metu nebuvo 
perdaug ilgų ar varginančių 
kalbų, MC pareigas ėjo drJP. 
Lukoševičius. Nelabai sekė
si nutildyti publiką. Rašyto
jas A. Landsbergis pasirodė

našiomis progomis užtenka 
ir 3-4 dainų. Praneš ėjas ne - 
paskelbė nei dainų pavadini - 
mų, nei kompozitorių. Muz . 
J.Govėdas savo uždavinį at
liko virtuoziškai ir puikiai .

Ateityje rengėjai turėtų 
būti apdairesni ir pageidauti 
iš menininkų, kad programa 
atatiktų vakaro dvasią ir są - 
lygas. Dalyvis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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15-ji MOKYTOJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. EIMANTAS 
/tęsinys/

KANADIEČIU ZV’LGSNIS Į GIMTGS’GS KALBOS 
MOKYMĄ

Antroji pedagogo Antano RINKŪNO paskaita, užsi - 
tęsusi net porą valandų, susidėjo iš plačios apžvalgos , 
kaip Kanados valdžia žiūri į etninių grupių mokyklas .

§.m. birželio mėn. viduryje federalinė valdžia bu
vo sušaukusi šiam klausimui išgvildenti net specialią 2- 
jų dienų ctn’nių grupių mokytojų ir švietimo darbuotojų 
konferenciją Saskatoon’o mieste. Konferencijos 
seminarai vyko Universiteto patalpose.

Kanadoje priskaitoma iki 4C etninių grupių, kurių di
desnės /ukrainiečiai, lenkai ir kt./ į Konferenciją buvo 
atsiuntusios net pakelis atstovus. Mažesnėms etninėms 
grupėms pakako ir vieno atstovo. Lietuvių reprezenta - 
torium buvo Antanas Rinkūnas.

Bene pats l-asis Konferencijos sušaukėjų klausimas 
etiiininkams buvo:"Kas jūs esate? Neduokite mums savęs 
apibrėžimo iš neigiamos pasės". Šitokia šio klausimo 
priegaidė kilo gal iš Kanados indėnų pasisakymo:" Mes 
esame tikri kanadiečiai. Jūs - tik neprašyti ateiviai, už
grobusieji mūsų žemę. Atrodo, kad jūs norite mus su - 
naikinti tiek dvasiniai, tiek fiziniai".

Iš ilgų nagrinėjimų ir diskusijų išryškėjo a t s aky - 
mas: "Visų Kanados etninių grupių / jų mokyklų atžvil - 
giu/ negalima suplakti į vieną. Angl.ų-prancūzų kalba Ka
nadoje - bendra komunikali.nė kalba visiems. Antroji - 
etnininkų- yra jų gimtoji kalba. Todėl etninių grupių mo
kyklos - reikalingos. Jos net viešose krašto mokyklose 
praplečia mokinių dvasinį akiratį.Šiam tiklsui valdžia 
pripažįsta "heritage language" mokymą.

Taigi išeitų, kad Kanadoje etninių grupių mokyklos 
yra legalizuotos. Provincinės valdžios ir atskirų vieto
vių Švietimo Vadybos /Boards of Education/ duoda 
mums mokyklų patalpas, rašomą medžiagą ir net truputį 
atlygina mokytojams už darbą. Šita akcija lyg būtų tam 
tikra jungtis su krašto mokyklomis.Kai kur gaunama dar 
daugiau: ukrainiečiai Vidurinėje Kanadoje /Manitobos ir 
kitose provinci jose/turi net krašto mokyklose pusę laiko 
savo kalbos mokymui. Kitos etninės grupės kitur turi 
aukštesnius etninės kalbos kursus ar šeštadienines mo
kyklas .

Federalinė valdžia Švietimo Ministerijos neturi.To
dėl etninės gruuės gali turėti savo centralizuotas mo - 
kymo programas. Žinoma, programas turį ir Ka
nados lietuviai. Tiesa, pradžioje mes turėjome atski - 
ras programas ir leidome savo vadovėlius. Vėliau, tur 
būt, vienodumo dėlei, kanadiečiai ėmė naudotis Ameri
kos lietuvių sudarytomis programomis ir vadovėliais .

Prelegento nuomone, dabar lituanistinės programos 
esančios per plačios ir per sunkios. Jos, girdi, buvo pa
ruoštos tiems mūsų vaikams, kurie kalba gerai lietuviš
kai. Dabargi, vis daugiau ir daugiau mūsų šeimose išau
ga vaikai, kurie sunkiai ar išviso negali kalbėti lietu - 
viškai. Todėl mūsų programas reikia reformuoti. Taip 
pat daug kur mūsų mokyklose atsirado specialios klasės 
tiems vaikams,kurie lietuviškai nekalba arba sunkiai 
kalba. Yra išleisti ir vadovėliai, pratimai bei mokyto - 
jams vadovas,kaip tokiose klasėse dirbti.

Konferencijoje svarstytas ir mokytojų paruošimo 
klausimas. Valdžios žmonės sakė: "Mes turime mokyto ■ 
jų seminarijas, institutus, universitetuose pedagogikos 
fakultetus. Jūs- etnininkai- patys spręskite šias proble
mas ir patys ruoškite sau mokytojus. Valdžia "šiam rei - 
kalui gali jums duoti tik pašalpą. Mokymo metodai etni
nėse mokyklose turėtų derintis prie krašto mokyklų me
todų”.

Kinijoje J 
Pabuvus •

Kiniečiai mus lepino
Buvome lepinami. Mums 

mokėjo IC-tį kartų didesnes 
algas, negu kiniečių mokyto
jams, Gyvenome butuose , 
kurie pagal kiniečių stan
dartus skaitėsi ištaigingi. 
Juose buvo įrengti ir tinklai 
languose nuo moskitų ap
siginti. Jie nepradingsta per 
apvalius metus. Buvo ir va
karietiška kanalizacijos sis
tema, ir šalto vandens kra
nai. Daugiau, negu reikia, - 
vietos."Tiek daug vietos”, - 
pastebėjo atvykę apsilankyti 
studentai, kurie gyveno po 6. 
kambarėlyje.

Mes gaudavome konden
suoto gazo virimui,kai mūsų 
kaimynai turėdavo apsieiti 
su anglimis. Gaudavome pu
sę galiono virinto vandens 
gėrimui kasdieną. Jeigu su- 
sirgdavoine, galėjome eiti į 
ligoninę, skirtą aukštiesiems 
kadrams ir užsienio kinie
čiams. Vasarą it žiemą, a- 
tėjus atostogoms, mus nu
veždavo l vasarvietes, ku

rios būdavo rezervuctos 
Svarbiesiems Asmenims. Į 
du barus mieste mes galė
jome Įeiti laisvai/kiniečiai 
turėdavo būti lydimi turistų 
arba "ekspertų", ir vistiek 
negerdavo/. Mes galėjome 
pirkti alaus - geriausio po 
Meksikos, pasaulyje - ir 
rinktinių kiaulienos gaba
lų lengviau, negu kiniečiai.

Mūsų buvo 2C. Dešimt 
anglų kalbos mokytojų, 5 ja
ponai, du vokiečiai ir 1 pe- 
ruvietis. Iš to skaičius gal 
tik 2 vuvo tikrai įtikėję, Ki - 
nijos Draugai, kurie gintų 
kiekvieną Kinijos užmojį, 
koks absurdiškas jis beatro
dytų.

Vienas jų buvo moteris iš 
Brooklyn’o, kuri, nors ir 
keista, nelaimėjo- vyriausy
bės pasitikėjimo, nes įtarti
nai gerai kalbėjo kinietiškai 
ir buvo pastebėta plaukiojant 
valtimi miesto parke su ži-, 
nomu disidentu. Buvo.galvo 7 
jama,kad ji šnipė.

Tai buvo nesusipratimas 
- toks, kuris ugdo kultūri - 
nius sukrėtimus, Įspūdį, kad 
viskas apversta augštyn ko
jomis, kad "taip" reiškia 
"ne" ir "teisingai" reiškia 
"klaidingai”.
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, Paskaita sukėlė plačias diskusijas. Daugelis Ameri
kos lietuvių mokytojų tvirtino, kad mūsų lituanistinės prog

ramos bei vadovėliai nėra jau taup sunkūs bei platūs. Dau
gumoje jie mokiniams dar įkandami.

Mokytojas J.MASILICNIS konkrečiai pridūrė:”Nerei
kėtų juk raidiškai ir ištisai vadovėlių laikytis/ išeiti/. Im
kim tai, kas geriausiai vietinėms sąlygoms tinka. Švieti
mo Tarybos pirmininkas J.PLAČAS pabrėžė:” Staiga vis
ką. iš karto pakeisti neįmanoma. Turėtumėm tik kas bū - 
tinai reikalinga pridėti ar papildyti".

Tuo tarpu kanadiečiai, ypač Toronto mokyklos vedė
jas Vyt.BlRETA parėmė prelegentą:" Mūsų programos ir 
vadovėliai tikrai persunkus. Juk daugelis vaikų į pirmuo
sius skyrius ateina visai nemokėdami . lietuvių kalbos . 
Jiems reikia naujų programų ir vadovėlių”.

Taigi, lyg kanadiečių ir amerikiečių lietuvių mokyto
jų nuomonės ėmė skirtis...

Paskutiniu metu sutiktas mokyt.V. Bireta šias eilu - 
tęs rašančiam pasakė, kad Toronto mokykla jau turi per
tvarkytų programų konspektą ir juo naudojasi.
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Nėra gazolino - nėra 
išvykos

Kultūrinis sukrėtimas - 
"šokas" atsitinka, kuomet 
išvyka su studentais į mies
to R. katalikų katedrą yra 
atšaukiamas paskutinę minu
tę, nes esą nėra gazolino au- 
tobdsui-patentuotas melas.. 
Kuomet jūsų kai kurie laiš
kai ir visos telegramos yra 
atplėšiamos prieš tai, kaip 
jūs jas gaunate. Kuomet 
uždraudžiami dalykai, ku
rie mums yra savaime su - 
prantami, kaip pav., pasi
šokimai arba užsienietiškos 
f ii mos. Arba kuomet atrandi 
žiurkę, atremtą į savo buto 
duris, švariai nupjauta galva.

Reikia apsiprasti ir su 
tautiniu įpročiu spjaudyti vie
šose vietose .Miesto centre , 
gatvėse slidu nuo spjaudalų . 
Spjaudosi visi- seni, jauni ir 
vidutiniai - patys maloniau
si žmonės spjaudosi netgi 
klasėje.

Kultūrinis sukrėtimas į- 
vyksta, kuomet esi vadina
mas "chang baezi”-ilgano - 
siu: familiarus, gal net ir 
malonybinis vakariečių api - 
būdihimas.

Peruvietis mokytojas, ko
munistas, kuris buvo pralei
dęs 3 metus,nuo 1976-79 m. 
Guangzhou, prisipažino, kad 
vienas dalykas jį tikrai er- 
zina: "kai galvoji, kad su ku
riuo nors jau tikrai susi
draugavai, staiga pasirodo , 
kad kažkoks komitetas už 
1CGG mylių nutarė, kad tavo 
draugas nebeturi teisės su 
tavimi kalbėtis.Tai yra tik - 
rai kultūrinis sukrėtimas".

Mūsų studentai, 4G% jų iš 
Guangzhou ir kiti iš kitų į - 
vairių Kinijos vietovių buvo 
draugiški. Jie vis atnešdavo 
dovanėlių, vis glamonėdavo 
mūsų vaikus.

Jie turėjo išmokti, kaip 
sugyventi su svetimšaliais, 
nes tie,kuriems nebuvo skir
tas mokytojo ar vertėjodar- 
bas, nebūtų patenkinti tik tu
ristų gido vieta.

Žodis "correct",kaip visa 
eilė kitų terminų, buvo var - 
tojami rėžiančiai vakariečių 
ausims -kaip pav., "our com
rade took the correct line" .

Kultūrinė Rezoliucija
Taip vadinama Kultūrinė 

Revoliucija-politinės masės 
konvulsija buvo kaltinama už
viską, išskyrus už Kinijos 
blogą orą. To genezė natū
rali. Mao matė, kas darėsi 
prieš jo akis:vadovaujantieji 
kadrai buvo taip pat suinte
resuoti privilegijomis, kaip 
ir patriotizmu. Bet- kažkaip 
visa tai susimaišė.

Kadrai - kalti ar ne, buvo 
išsiunčiami į kaimus "mo
kytis iš žemdirbių", jų vai
kai palikti miestuose, likimo 
įkaitai. Bent 3 milijonai žu
vo besipriešindami, daugelis 
kitų nusižudė arba pakriko 
protiniai. Kai kiniečiai įsi- 
drąsit\p, su laiku, kas nors 
parašys apie to meto kon
centracijos lagerius alaSoj- 
ženytsin.

Dauguma mano studentų, 
virš 27-ių, buvo buvę 
Raudonieji Sargybiniai, ku
rie viešai išjuokdavo, kar
tais ir nužudydavo savo prie
šus. Mokytojai buvo paliesti
daugiau, negu kiti. Vieni bu
vo priversti viešai išpažinti 
savo kaltes pasilenkus į 
priekį ir iškėlus rankas už 
nugaros delnais į viršų.Po 
kiek laiko ši kūno padėtis, 
vadinama "lėktuvu", sukelda
vo skausmus visame kūne.

"Kodėl jūs sutikdavote su 
tuo?", - aš vis klausdavau.

Tikėjo Savo Vadais
- Nežinau. Mes tikėjome 

savo vadams.
- Jeigu buvo taip blogai , 

kodėl neužbaigėte tokio val
dymo ankščiau?

- Negaliu paaiškinti. Mes 
tikėjome vadu Mao.

Rašiniuose studentai daž
niausiai pasirinkdavo temą

Taigi, mūsų, mokytojų 
uždavinys buvo praktiškas: 
mes turėjome juos mokyti ne 
tik susikalbėti angliškai, bet 
suprasti, kaip angliškai kal
bantis asmuo mato pasaulį. 
Tai tikrai nebuvo lengva pa
daryti’.

Kalbos Vartojimo 
Problema

Nuolat pasikartojanti pro
blema bavo pačių studentų 
vadinamas "chenglish" kal
bos būdas: kinietiškoji min
tis- su archaizmais,politi
niais dviprasmiškumais-iš
reikšta anglų kalbos žo
džiais ir kerėpliškais deri - 
nimais būdvardžių su daik
tavardžiu ir prieveiksmių 
su veiksmažodžiais.
;..Kiniečių vadų vardai vi
sada buvo palydimi "garbin- 
giausieji", " numylėtieji" , 
kartais ir abiejų epitetų. Ki
nija beveik visada "puikioji , 
modernioji, galingoji, socia
listinė Kinija".

tėvai buvo išvežti; kaip bū - 
davo mušami tėvai arba iš
niekintas, išjuoktas dėdė, 
arba apie besislapstantį pus
brolį.

"Aš tais laikais atsikelda
vau anksčiau, negu kiti", - 
rašė C., kuris atvyko iš to - 
limos provincijos. "Aš iš
eidavau į gatvę saulei te
kant. Kai kuriais rytais ant 
stulpų kabojo pakaruokliai 
/tie patys barbarų metodai 
tolimuose ir "artimuose"Ry
tuose. ..Red./. Kartais at - 
pažindavau man žinomus 
žmones - kaip pav., vieną 
dieną pamačiau gatvėje ne
gyvą vyrą, kuris pardavinė
davo tofu mūsų turguje".

Myli Savo Kraštą
R., kitas studentas, buvo 

vos 16 metų užėjus Kultūri - 
nei Revoliucijai. Jis giliai 
myli savo kraštą. Bet j c 
komunos kasdienio gyvenimo 
aprašyme jis kalbėjo apie 
parduodamas nuotakas ir

! Dr. Leono ir Irenos KRIAUČELIŪNIĮ seimo savo sūnui ■ 
ir broliui prisiminti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJA

PREMIJAI SKIRTI SĄLYGOS YRA TOKIOS:
. Eugenijaus KRIAUČELIUNO 1000 dolerių premija ski

riama lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų ar kita kalba), veikla, organizaciniu 
veiklumu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokių 
grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje;
2. Premijai gauti asmenis ar vienetus raštu pasiūlo jau
nimo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, vyresnių
jų organizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvienerių me
tų gruodžio 31 d. (pašto antspaudas);
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisija, kurion po vieną atsto
vą skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo reika
lams vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdy
ba ir JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du atstovus paski
ria Kriaučeliūnų šeima;
4. Jury komisija, aptarusi asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl pre
mijos įteikimo laiko ir pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo motyvus, ir siunčiami: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KOMISIJAI 
12500 Pawnee Road, Palos Park, Illinois, 60464;

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO 
PAIEŠKOMI ASMENYS

BERTAUSKAS, Aleksas, Prano, gi męs 1927 m.,Tvėrių 
vaisė., Telšių apskr. Paskutinėmis žiniomis gyveno 
Pietų Prancūzijoje.

KARPAVIČIUS ,Vladas, Jono sūnus, gimęs 19G8 m., 
Šėtoje, į’Vokietiją atvyko 1944 m., iš kur 1955m. išemi
gravo.

MACKEVIČIUS, Viktoras, apie 5G m. amžiaus, iš Šiau
lių.

SURVILAITĖ, Bronė ir Teofilė, dukros Antano, gimusios 
apie 19G8-191G m.JAV-se. Prieš karą, su tėvu, lankėsi 
Lietuvoje Patolupio kaime, Raseinių apskrityje.

VALAVIČIUS, Jurgis ir Kęstutis, Jono sūnūs. Kęstutis 
tpie 7G m.a.,gyvenęs Kaune, jo žmona Polė ir dvi duk
ros Birutė ir Meilutė.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji maloniai pra - 
šomi atsiliepti:

CGNSULATE GENERAL of LITHUANIA,
i 41 West, 82nd Street, NEW YGRK,N.Y. 1GG24, USA 

Kultūrinė Revoliucija. Jie g. m.Rugsėjo mėn., dail.A.ir A.TAMOŠAIČIU Sodyboje 
pasakodavo apie laikus, kada 
reikėjo elgetauti gatvėse,nes -------- —

kaimiečių prietaringumą.
"Vienas žmogus pasistatė 

sau namą, metų metus tau
pydamas, bet langai buvo ma
žiukai, kaip žmogaus delnas, gu praeitis
Jis bijojo, kad per didesnius 
langus piktos dvasios neįsi - 
brautų”. Nesenos praeities 
trauma paliko randus dauge
lyje jaunų žmonių. Kai ku
rie netgi norėjo išvykti /4G 
studentų kreipėsi į mane, 
sakydami, kad jų "draugas" 
nori sužinoti, kaip išvykti į 
Vakarus, nors tik 5 išvyko. 
Nemanau, kad jie sugrįžtų/.

Populiarus juokas buvo , 
aptariant studentus, kurie 
sąžiningai treniravosi plau
kime mokyklos baseine arba 
netoli esančiame vandens 
rezervuare : " Jis ruošiasi 
išplaukti", - sakydavo. Tik
rumoje -tik.vienas išplauki
mas galimas-įHonkKong’ą, 
apie 1GO mylių nuotolio.

Kinija galėtų gerai gyventi 
po keletos metų, kaip socia
listinė Pietų Korėja. Ar to

kio tikslo siekia ar ne - tai 
kitas klausimas.

" Pagrindinis dalykas — 
mūsų ateitis geresnė, ne-

— pasakė W.,
malonus, išsilavinęs pilietis, 
kuris kadaise studijavo Mi- 
chigano Universitete. "Mes- 
norime statyti socializmą 
savuoju būdu", -kalbėjo jis.

Vieną vakarą bankete, 
skirtame besilankantiems ki
niečiams pedagogams, sė
dėjau šalia profesoriaus Xu, 
kuris vadovavo anglų kalbos 
skyriui Pekingo Universite
te. Jis, turbūt, yra žymiau
sias anglų kalbos žinovas 
Kinijoje.

"Be abejo, mes turime bė
dų-kas jų neturi?" - kalbėjo 
jis pažymėtina Gxford’o ang
lų kalba. "Bet žiūrėkite į tai 
taip : kaip galima lyginti 3G 
metų nuotykį su tūkstančių 
metų feodalizmu?"

/iš anglų kalbos vertė B.N/
3 psl.
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TURINIS
XXVI SIOS KANADOS LIETUVIU DIENOS

LITERATŪROS VAKARAS
Literatūros vakaras įvyko 1981 spalio 9 d.,Toronto 

West Park Collegiate gražioje auditorijoje. Vakaro pa - 
rengimui vadovavo KLD Rengimo Komiteto narė Aušra 
KARKIENĖ, kuri taip pat ir sklandžiai pravedė Vakaro 
programą. Programos charakteris kiek skyrėsi nuo 
įprastų literatūrinių vakarų, nes savo kūrybos skaitymo 
buvo, palyginamai, nedaug, o vyravo literatūriniai nagri
nėjimai.

Programą atliko Aušra JURAŠIENĖ, Algirdas LANDS 
BERGIS, Rimvydas ŠILBAJORIS ir Tomas VENCLOVA.

JURAŠIENĖ kalbėjo apie savo patirtį 12 motų reda - 
guojant knygas ir leidinius okupuotoje Lietuvoje. Sovie - 
tinėje sistemoje prie normalių redagavimo pareigų pride
dami ir griežti politiniai reikalavimai. Knygoje ar leidi
nyje, spaudoje ar per radijo ar TV skaitomame kūrinyje 
negali pasirodyti kritikos sovietinei sistemai ir komu
nistinei ideologijai. Reikia sijoti net atskirus sakinius , 
kad sąmoningai, ar nesąmoningai skaitytojas neįžiūrėtų 
kritikos sovietinei sistemai. Štai vienas iš kalbėtojos pa
minėtų atsitikimų: jaunas rašytėjas vaizdžiai ir drama - 
tiškai savo kūrinyje aprašo savo motinos sunkaus darbo 
ir artričio suvargintas rankas, bet jam jos brangios, nes 
yra jo motinos. Kūrinys buvo atspausdintas ir skaitomas 
per radijo, bet staiga buvo atšauktas. Juk sovietinėje sis
temoje hera, ar bent negali būti tokių nusidirbusių, išvar
gintų rankų’....

LANDSBERGIS skaitė dalį savo satyrinės novelės 
"Dainos gimimas". Veiksmas vyksta Anglijos provinci - 
joje Wales, tarptautinio folkloro festivalio metu. Nove - 
lės pagrindinis asmuo yra iš sovietinamos Lietuvos at - 
vykęs choro dalyvis. Nepaprastas dalyvis. Jis dainavimo 
metu tik žiobčioja, garso neišleidžia. Mat, jo pareiga sek
ti kitus dalyvius, kad jie neiškryptų iš "partijos linijos" 
ir,svarbiausia, visi grįžtų atgal į Sovietinę Lietuvą.To - 
kių "palydovų" iš Lietuvos matome ir Kanadoje. Novelėje 
nagrinėjama jo vidujiniai pergyvenimai,ir staiga, nėr - 
varas neišlaikius, jis koncerto metu pradeda labai gar - 
šiai dainuoti- rėkti...

Landsbergis savo novelės ištraukas paskaitė labai įs
pūdingai.

ŠILBAJORIS skaitė, atrodo, žurnalui paruoštą studi
ją, perpintą eilės rašytojų-poetų citatomis.Eiliniam klau
sytojui buvo sunku sekti pagrindinę paskaitos temos min
tį. Iš tikrųjų, tik pabaigoje buvo pati tema išryškinta. 
Tremtyje fiziniai namai nėra tikri "namai".Rašytojo na
mai tremtyje yra jo dvasinė būklė, dvasinė savijauta . 
"Dvasiniuose namuose" gyvenant,ilgimasi gimtinės namų, 
nepriprantama prie tremties namų. "Tremties/dvasiniai/ 
namai" išlaikomi lietuviško žodžio kūryba. Kūrybai silp
nėjant, prasideda "namų" praradimas.Šilbajoris mano , 
kad tikrųjų namų praradimas prasidėjo.

VENCLOVA,prieš pradėdamas skaityti savo kūrybą 
/kaip kad programoje skelbta/, gana plačiai komentavo 
kitų vakaro dalyvių ypač Landsbergio ir Šilbajorio pareikš
tas mintis, jas papildydamas savais išgyvenimais. Jis 
pasisakė, kad tremtyje savotiškai jaučiasi "namuose".So- 
vietinamoje Lietuvoje viskas buvo suvaržyta, laisvai išsi
reikšti nebuvo galima. Tuo tarpu išeivijoje jis yra lais - 
vas savo mintis reikšti,laisvas kurti ir spausdinti,ką no
ri. Taigi, laisvė sudaro "namų" jausmą.Atsieit, nelais
voje gimtinėje žmogus nesijaučia,kad jis gyventų "savo 
namuose". Venclova pasitraukė iš Lietuvos, nes nesuti - 
ko su liguista sovietine sistema, nors turėjo palyginamai 
geras materialines gyvenimo sąlygas. Išeivijoje jis 
Lietuvai padaro daug daugiau, kaip kad galėjo Lietuvoje , 
nors galvoja gana kosmopolitiškai ir mano,kad tai nau - 
dingą išeivijos veikloje. Venclovos komentarai buvo 
sklandžiai ir įdomiai patiekti, nors nebuvo iš anksto pa
sirašyti.

Iš savo kūrybos Venclova paskaitė tik keletą išverstų 
bei paties sukurtų eilėraščių. Laisvai skaitoma kūryba - 
skambėjo neblogai, bet kai autorius norėjo pademonstruo 
ti klasikinį ritmą, tai tie pora eilsaraščių pasidarė ne - 
efektingi ir nuobodūs dėl perdėto jų akcentavimo.

Aušrą Jurašienę ir Rimvydą Silbajorį pristatė Aušra 
Karkienė. Jos pristatymai buvo kondensuoti ir taiklūs, ko 
negalima pasakyti apie Vl.Šaltmirą, pristačiusį A. Lands
bergį ir T. Venclovą. Jo biografiniai ir dalyvių kūrybos 
aptarimai plačiai išsiliejo iš priimtų pristatymui rėmų . 
Jam kalbant apie Venclovą atrodė,kad tai penktasis vaka
ro dalyvis, papildantis Silbajorį. Būtų buvę daug geriau 
šį laiką paskirti kuriam nors.Kanados lietuviui rašytojui, 
kas būtų atatikę Kanados Lietuvių Dienų dvasią. O juk tu
rime ir laureatų, ir jau patekusių į literatūrą anglų kalba, 
kaip Henriką Nagį, Juozą Kralikauską, Vl.Tąmulaitį ir li
teratūros kritikę dr.Iloną GrĄžytę-Mažiliauskienę, Pri
statant, priimta kalbėtoją pristatyti iš "gerosios pusės", 
bet skamba neįtikinančiai, kai stengiamasi surasti dvi ar 

net tris "gerąsias puses". Dėl Vl.Šaltmiro teigimo,kad 
trys didieji poetai yra Brazdžionis, Radauskas ir Venc
lova - pats Tomas Venclova švelniai pastebėjo, kad jis 
daugiau dėmesio kreipia į prozą,kaip į poeziją. Paskuti
niais keleriais metais poezijos sukūrė ypač mažai ir pra
dėjo orientuotis į publicistiką ir slavistikos studijas.

Bendrai, literatūrės vakaras, nors ir pasigendant 
"kanadiško įnašo", buvo įdomus, gražiai praėjo ir buvo 
geras kultūrinis įnašas į Kanados Lietuvių Dienas. I šį 
vakarą atsilankė labai gausus, virš 400 klausytoji} būrys. 
Daug kam buvo įdomu išgirsti Jurašienę ir Venclovą , 
prieš kelerius metus išvykusius iš Lietuvos ir jau spė - 
jusius pažinti išeivijos sąlygas; ir jų abiejų komentarai 
buvo labai įdomūs. A.V.Šalnius

iš "MUSU SPARNAI" Jonas Jokūbas

KUBILIŲ SODŽIAUS NAUJAKURIAI
/ tęsinys /

Naujieji Kubilių gyventojai, gavę sodybų popierius , 
išsiskubino Kubilių link, kad prisirengus važiuoti atgal į 
Gudiją pasiimti šeimas bei padargus ir sugrįžti pirma , 
negu visai suges rogių kelias. Nepraėjus penkiom savai
tėms, atvažiavo Feodorovičiai ir Marčiuk su šeimomis ir 
padargais. Kiekvienas atsivežė po du vežimus pilnai pri
krautus padargų ir keletą vaikų nuo vienerių metų am
žiaus iki dvylikos.

Atėjo pabaiga kovo. Prasidėjo šiltos, saulėtos die
nos. Naktimis truputį pašaldavo. Dienomis šilta pavasa
rio saulė ištirpdė sniegą per trumpą laiką. Pradžiūvo lau 
kai ir keliai. Kaimiečiai pradėjo arti pavasarinei sėjai. 
Vieną ankstyvą popietę atvažiavo vienas iš dvariškių, o 
paskui jį atsekė keturi vežimai, kiekvienas dviejų arklių 
traukiamas. Vežimai buvo prikrauti visokių padargų ir 
ant kiekvieno sėdėjo daugiau kaip vienas žmogus. Dvariš
kis , pravažiavęs penktą kiemą iš rytų kaimo galo, su
stojo pakely. Pirmus du vežimus pasiuntė į penktą kiemą, 
o antrus du į ketvirtą. Buvę namie kaimiečiai atėjo pa - 
žiūrėti, kas čia dabar atvažiavo. Jei nebuvo matę kai
miečių važinėjant pakinkius po du arklius prie vieno veži
mo. Dvariškis tuoj liepė susipažinti su jais:

- Štai yra naujas Kubilių gyventojas Enrikas T-homas, 
Naujasis gyventojas tuoj pataisė dvariškį, kad raidė

"h" būtų tariama beveik negirdimai, bet galima tarti ir 
visai išleidžiant raidę "h" - Thomas. Dvariškis truputį 
susigėdo, kad jo tarimas buvo pataisytas. Vėliau jis ta
rė:

- Jūs patys susitvarkykite, kaip vienas kitą vadinti.
Bo to pristatė penkto kiemo gyvnėtojąi aofr;-;- ■
- Štai yra MatauŠas Baltaūsis. /in
Šitaip buvo papildytas gyventojais aštuonių ūkių Ku

bilių sodžius.

Juozas Š i 1ė n a s

VEIDU I ŠIAURĘ
/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ŽEMAITIJOS KALVOMIS
/ tęsinys/

14 -

Šaukiau brolį Vytą, — bet jis. neatėjo. Iš baimės virpėjau, 
mano šautuvas linko braškėjo, lūžo, tankas didžiuliais sa
vo vikšrais slinko tiesiai ant manęs, iš tanko vidaus skli
do kraujo trokštąs balsas.

Aš bėgau, ir negalėjau pabėgti, lipau prieš aukštą kainą 
ir negalėjau į jį įlipti, mirties Šiurpuliai varstė mano kū
ną, prakaitas bėgo per veidą, dusau, o iš paskos maurojo 
atslenkančio tanko ugnys. Staiga pašoku aukštyn, pasike
liu iki debesų ir skrendu lyg paukštis, didelis stiprus paukš
tis, lengvai, laisvai, be jokios baimės. Apačioje matau be
stovinčią motiną ir šalia jos sulūžusį šautuvą, sudaužytą 
tanką, negyvus kareivius, o priešais save didelius mėlyno 
vandens ežerus su nuostabiai gražiais būriniais laivais, 
plaukiančiais įvairiomis kryptimis.

Nubundu, ilgai negaliu užmigti, galvoju, ką tai galėtų 
reikšti. Kremtuosi dėl brolio Jono, kurį palikome prie mo
tinos, galvodami kad dar jis per jaunas mūsų keliais išei
ti. Nebeužmiegu. Pro klojimo langelius veržiasi auštan

čio ryto rausvi spinduliai. Pievoje už klojimo klykauja pem
pės, prukštauja netoli besiganą arkliai, kumetyno pusėje , 
užkimusiais balsais gieda gaidžiai. Po vakarykščios kelio
nės žmonės dar tebemiega saldžią! rytmečio miega. Šei
mos kartu, viengungiai ginklo broliai — su šautuvais.

Kuprinėje susirandu vakar pirkto sūrio likutį išsiima jį 
ir graužiu. Iš po šieno prėslo, visai netoliese, išbėga ma
ža pilka pelytė. Ji vikriai bėginėja prėslo pakraščiu, atbė
ga visai netoli prie manęs, palenda po ratu ir godžiai ren
ka nukritusius sūrio trupinėlius, ėda vikriai judindama sa
vo smailų ūsuotą snukutį. Aš sujudu — ji nusigąsta ir me
tasi atgal į šieno pusę, bet ne ilgam; ji ir vėl netoli manęs, 
neberadusi trupinėlių, pakelia snukutį ir iyg prašo—duok.

Kokia ji daili, švelnutė: jos plaukeliai kaip aksomas, net 
žvilga. Aš galvoju, kodėl daugumas moterų jų bijo — tos 
mažos dailios nieko blogo nedarančios pelytės? Kieme ar
tėja sargybinio žingsniai nubaido ją nuo manęs.
4 psl.

Pradeda žmonės keltis. Diena prasideda naujais rūpes
čiais. Aš, Vytas ir Klemas einame į netoliese esantį kai
mą nusipirkti maisto. Perklampoję plačią pelkėtą pievą , 
molėtu keliuku pakylame į aukštumėlę. Senų medžių lapuo
se paskendęs mažas, kelių sodybų kaimelis. Senos perkry
pusios, į žemę sulindusios trobos kalbėjo apie skurdą. Pro 
gryčių langelius mus pasitinka išgąstingi vaikų ir moterų 
veidai ir pikti, net užkimę šunų balsai.

Užeiname į vieną kiek geriau atrodančią sodybą. Mus pa
sitinka pagyvenęs, apšepusiu veidu namų šeimininkas, klau
sia, ko mes ieškome. Atsakome, kad nieko neieškome, o 
norime nusipirkti maisto — duonos ir mėsos.

— O kas jūs tokie būsite, ir iš kur? — įtanngai klausi - 
nėja, akimis peržvelgdamas, ypač mane, apžėlusia barz
dą.

Aiškinamės, kad esame pabėgėliai, apsistoję dvare tik 
laikinai ir tuojau vėl iškeliausim#1 toliau.

Jis apie jokius pabėgėlius, esančius dvare nesąs nieko 
girdėjęs. Duonos kepalą tai galėsiąs parduoti, daugiau tai 
nieko neturįs.

Ką padarysi, dėkojame ir už duoną; klausiu Įdek ir ko
kiais pinigais — markėms ar rubliais atsilyginti.

— Geriau rubliais, — atsako nedvejodamas. Aiškiai su
prantame, kad yra rublių garbintojas, pasiūlau ir daugiau, 
jei gautiimėm lašinių ar dešrų.

Jo veidas nušvinta, greitai liepia žmonai eiti pas kaimy
ną, jis esą jų turįs. Žmona, užsimetusi skarelę ant galvos, 
išskuba. Už kelių minučių ji grįžta, atrodo pas kaimyną ir 
nebuvusi — atneša porą kilogramų rūkytų lašinių ir tris 
dešras. Ūkininkas džiaugiasi gavęs rusiškų rublių pluoš - 
tą, o mes žemaitišku maistu.

Grįždami, susėdame šalia keliuko ant sumestų akmenų 
krūvos — ir viena dešra taip ir pranyksta mūsų išalku
siuose skilviuose.

Slenka dienos Pašakarnių dvare. Būrių apmokymas pra
dėtas Margavonių dvare, tęsiamas. Svarbiausia pažinti 
ginklus ir lavintis rikiuotėje.

Būriai suskirstomi į skyrius: skyrininkais paskiriami, 
buvę Lietuvos kariuomenėje puskarininkiai. Rikiuotės pa
mokos eina sklandžiai. Ypač noriai jas lanko mūsų jaunie
ji "gimnazistai", kasdieną darydami gerą pažangą; puikiai 
daro sukinius ir tankinę rikiuotę — atrodo tikri kariai. 
Drausmingi ir visuomet pilni energijos, nors savo ūgiu kai 
kurie .nedaug didesni už šautuvą, —kaipAlbertukas ir Pau
liukas. Bet ir jie neapsileido di dosniesiems.

Suorganizuojama bendra Rinktinės virtuvė. Vyresniuoju 
paskiriamas Cibas, buvęs kariuortibnėje virėjas. Iš dvaro 
rekvizuojame du didelius katilus, Šalia klojimo sukalanti 
laikiną pastogę virtuvei; malkų padarome patys.
Kas rytą gauname juodos saldytos kavos. IŠ bendros 

Rinktinės kasos pas ūkininką nuperkam bekoną,, bulvių ir 
kopūstų. Pietums gauname paikios sriubos. Savo mais
tą taupome juodai dienai.

Šeimynos nepriklausančios Rinktinės sudėčiai maistą ga
minasi atskirai, iš savų išteklių. Tačiau kavą duodame vi
siems.

Tytuvėnuose, kaip ir Šeduvoje, už turimus prekėms taš
kus gauname pirkti cukraus — tuo mes papildome maisto 
atsargas.

Vieną popietę, aš, Klemas ir Adomas aplankome Tytu
vėnus. Miestukas nedidelis, išsistatęs tarp trijų EpuŠio, 
Giliaus ir Bridvaičio ūžerėlių, gražioj smiltingoj kalvoje, 
garsus savo praeitimi. Lietuvos sukilimui prieš rusus 
1863 metais davė genialiausią vadą — kunigą Antaną Mac
kevičių, Bitę ir kitus.

Į akis krinta graži, balta dvibokštė bažnyčia, apjuosta 
aukšta akmenų siena, atrodo lyg tvirtovė. Trumpam užei
name į vidų. Tamsoka, gražus marmuro altorius, šventa 
ramybė ir storų mūro sienų vėsumos dvelkė senove, bylo
dama ilgų amžių audringus-įvykius, ginant ją nuorašų Mu
ravjovo laikais.

Miestelio gyvenimas atrodo tebeeina be didesnių sukrė
timų: pabėgėlių antplūdžio nesimato, bet jų šiek tiek yra. 
Užeiname į dar normaliai tebeveikiančią valgyklą. Mus 
pasitinka linksmo veido moteris, valgyklos savininkė. Šyp
sodama sodina mus iiž mažo, švaraus staliuko ir klausia, 
drąsiai — ko mes norėtumėm. Klausia, kaip ramiais lai
kais kad klausdavo.. .

Paprašome ko nors stipresnio, sotesnio. Už keleto s mi
nučių ant mūsų staliuko pakvimpa skani kiaušinienė, at
nešta gana patrauklios padavėjos, šeimininkės dukters.- Ji 
šypsodama paklausia, ar nieko daugiau nereikia, duodama 
suprasti, kad galima gauti Ir stipresnio.

Pasiūlymą priimame, negi atsisakysi šelmiškai besišyp
sančioms akims, kurios dar nepažįsta artėjančio siaubo ir 
nesiruošia dar savo užuovėjos pakeleiviams,kaip mes, už
daryti duris.

Skani kiaušinienė primena nebaigtus valgyti pietus Troš - 
kūnuose. --Skubinkime, kas gali žinoti, užuos tie biesai ir 
turėsime palikti, — juokauja Adomas, atspėdamas mūsų 
mintis.

Stiprus naminės skystimėlis nuplauna mūsų sunkias min
tis, suskamba miela aukštaičių daina. Mūsų pokalbius ir 
dainas stebėjęs, prie mūsų prieina gyvenimo naštos palauž
tas, niūrių aidų visai skirtingas nuo savo žmonos, namų 
šeimininkas; klausinėja iš kokio gi krašto mes būsime', kad 
nevisai taip šnekame kaip jie. Sužinojęs, kad garsiųjų 
Anykščių, patrauko pečiais, duodamas suprasti, kad tai 
jam nepažįstamos vietos.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

PRIŽIŪRI EISMĄ KESITI ŽODŽIAI
Vilniuje neseniai buvo su

organizuota jaunųjų eismo 
tvarkdarių- moksleivių sto
vykla, pa vadinta"Š vyturėlis". 
J oje dalyvavo apie 2GO jau - 
nuolių iš įvairių Lietuvos 
miestų ir apskričių. Jie mo
kėsi eismo taisyklių, mokėsi 
ir vairuoti dviračius, moto
ciklus, automobilius, budėda
vo sostinės gatvėse. Visi'ga
vo uniformas. Rašoma,kad 
vyresnysis eismo inspekto - 
rius kapitonas Nikolajus Ak- 
sionovas vadovavo apmoky
mams.Įdomu, ar jis jau taip 
gerai išmoko lietuviškai?

VILNIAUS INŽINERIJOS IR 
STATYBOS INSTITUTAS

Tūkstantį trisdešimt di
plomų pelnė inžinieriai ir 
architektai šiemet Vilniaus 
Inžinerinės Statybos Institu
te. Kursai vyksta dienos 
metu, vakare ir neakivaizdi
niu būdu.

SALDAINIAI GAMINAMI 
AUTOMATIŠKAI

Kaune dabar saldainiai 
gaminami ant automatinės 
juostos, kurią sumontavo V. 
Vokietijos specialistai, pa
dedami vietos darbininkų.

Kad tokias juostas įvestų 
svarbesniems produktams- 
vaistams, vitaminams ir ki
tokiems reikalingesniems 
produktams...

ŠIAULIUOSE -CHIRURGIJOS 
KOMPLEKSAS

Šiauliuose yra pastatytas 
mecicinos kompleksas, ku
riame telpa 260 lovų ligo
niams. Šalia buvusių bend
rosios chirurgijos, trauma
tologijos, urologijos skyrių 
dabar atidaryti ir vaikų chi 
rurgijos, neųųochįrųrgį.jos . 
ir atgaivinimo skyriai. Vei - 
kia ir vaikų poliklinika bei 
sanitarinio švietimo namai.

'GAMTINĖS DUJOS
Per paskutinį penkmetį 

gamtinių dujų vamzdžiai sie
kia Trakus, Telšius, Kaišia- 
dorius, Birštoną ir Šalčinin - 
kus. Miestuose dujomis ap - 
rūpinta daugiau 120 tūkst . 
butų, kaimuose padaugėjo 
1OO tūkstančių. Ties pag
rindine dujotiekio linija Pa
nevėžys-Vilnius neseniai ė- 
mė veikti dar viena linija, 
kuri sustiprins tiekimą Pa
nevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos 
gyventojams. Nu matoma, kad 
dujos bus nutiestos į Plungę, 
Radviliškį, Gargždus, Drus - 
kininkus, Marijampolę, Kė- 
dainius, Uteną ir šalia jų e - 
sančias gyvenvietes,ūkius.

Gamtines ir suskystintas 
dujas naudoji beveik 8.000 
įvairių įmonių.

"Gimtajame Krašte", ap
rašant įvairius kultūrinius , 
pramoninius ar sporto įvy
kius, vis daugiau užtinkame
keistų žodžių ar išsireiški
mų. O juk mūsų tavynainiai , 
gyvendami savo žemėje, tu - 
retų visai natūraliai išlaiky
ti savąją kalbą, nepasiduo
dant užplūstančioms svetimy
bėms. Štai keletas pavyzdžių 
"...parodų stendai" - kaip 
atsitiko, kad "sukapitalisti - 
no”, suamerikonino išsireiš - 
kimą, kuriam turime lietuviš
ką žodį "pastovai" ?

Įdomiame rašinyje apie 
kardiologų suvažiavimą ne
toli Elektrėnų, rašoma:"E- 
lektrėnų profilaktoriumą 
še f u o j a Kauno kardio - 
logai". Kodėl ne g 1 o b o - 
j a? Toliau- "...pavakariais 
teniso kortuose...".Na, 
juk visi ži nome, kad tenisas 
žaidžiamas aikštėje, arba , 
jeigu jų daugiau vienoje vie - 
toje- aikštyne. Net ir mes , 
anot propagandininkų"nutau - 
tėję atmatos" nevartojame 
tokio griozdiško žodžio. . .

Ypatingai "natūralus" sa
kinys tame pačiame straips
nyje: " Stūkso ta problema, 
aukštai iškilusi, virš kitų 
medicinos problemų. Jos 
šturmui savo jėgas vie
nija anatomai, fiziologai, 
klinicistai, farmako- 
logai..." Įdomu ,kur autorė 
baigė žurnalistiką? Gal ir 
klausti nereikia... Žinome iš 
kur ateina tokie visokie žo - 
džiai, kaip "stichija", "štur - 
mai", ir panašūs.

TGLIMGS ganyklgs
"Valstiečių Laikraštyje ", 

šių metų vasaros pabaigoje 
buvo nusiskundžiama dėl ga- 1 .Ij/J i ZJ : G1 j.. tu- 1 i
nykių nepatvarkymo: ?

"Dabar sudaromos palan
kios sąlygos žemės ūkio 
produktų gamybai asmeninia
me pagalbiniame ūkyje.Ta - 
čiau Jurbarko rajono Dainių 
tarpūkinėje gyvulininkystės 
įmonėje, kur dirbu statybi
ninku, daug kas taisytina.

Matyt, pasitenkinama, kad 
ūkis superka iš gyventojų 
nupenėtus gyvulius ir juos 
netrukus išveža į mėsos 
kombinatą. Sutartys nesuda
rytos. Tad ir asmeniniams 
gyvuliams ganyklos skiria
mos kartais net už 5-7 kilo
metrų.

Kalbėti apie našesnį dar
bą asmeniniame pagalbinia
me ūkyje tokiomis sąlygo - 
mis sunkoka. G ką daryti 
šiuo atveju pensininkams? 
Juk jiems labai padėtų su
tartys, ūkio parama apsirū
pinant patogesne ganykla, 
pašarais".

national enquirer

Marjorie Boulton (Britanija)

DIREKTORĖS PASLAPTIS
/pabaiga/

Paklausiau, ar ji gali pagydyti ligonius. Ji atsakė, kad 
ji pati save pagydė iš kelių nesvarbių žaizdų ir iš slogos, 
bet negali išgydyti kitų. Tikriausia, valia nšasi sa pasą
mone sergant. Ar ji gali priversti įsimylėti kitus ? Ji nie
kuomet to nemėginusi ir tiki, kad tai nereikalinga. Tikru
moje ji to negalėtų, nes rišasi su kito valia. Ji negali val
dyti orą, ar atgaivinti negyvą gyvulį, bet kartą ji pavertė 
pilką katę juoda. Visuomet ji laisvai persidažo kambarį ir 
pakeičia Kilimus, bet išorę dažo dažytojai, nes sensacija 
jai sudarytų daug nemalonumų.

"Aš nesuprantu, kodėl jūs nepasidarėte milijoniere?-sa
kiau jai. "Jūs galite sukurti brangenybes, deimantus ir 
auksą".

"Kam darytis milijoniere, jei aš galiu pildyti kiekvieną 
medžiaginį pageidavimą ir padovanoti asmeniui, kuriam 
noriu padaryti malonumą". Bet taip pat pagalvokite, aš 
turiu būti atsargi ir slėpti savo jėgą. Gaila, kad jūs žino
te, bet aš nesusivaldydama tai jums atidengiau. Bet įsi
vaizduokite kas atsitiktų, jei daugelis žmonių tai žinotų ? 
Pradžioje aš Įsivaizdavau, kad galiu plačiai pasireikšti 
labdarybėje — duoti maisto milijonams žmonių,pašalin
ti skurdą, ir karus, pastatyti lyoky'das ir ligonines. Bet 
kas įvyktų? Visi manęs prašytų gėrybių,nes ęmogąus gb- 
durnas neturi ribų. Visi virstų tinginiais — nustotų dirbti 
ir'sulrtų visas gyvenimas. Ir kitas dalykas -- ešu inte
ligentė moteris, bet aš ne viską žinau. Suprantu,kad toks 
mano veikimas sukeltų ekonominę krizę, net karus. Todėl 
aš apsiribojau. Prieš kelias dienas iš smulkių pinigėlių 
padariau porą tuzinų gražių auksinių papuošalų ir slapta 
nusiunčiau vienai organizacijai, kuri šelpia vargšus. Dau
gelis neturtingų senelių gauna anomines dovanėles, kad ga
lėtų nusipirkti maisto ar žiemai kuro. Net mūsų gimnazi
jos administracijai ir mokiniams esu pagelbėjus. Bet nie 
kuomet nedrįstu duoti ką nors daugiau, kas perviršytų ma
no gaunamą algą.

"O apie save?"
"Žmonės yra pavydūs ir žingeidūs. Jei aš gyvensiu tur

tingai, tuo pradės domėtis. Ar jūs galite įsivaizduoti kas 
pasidarytų, jei apie tai sužinotų mokesčių rinkėjai?. Aš 
padariau kai kuriuos sau reikalingus daiktus, bet aš einu 
normaliai apsipirkti. Aš negaliu daug plačiau gyventi, ne
gu leidžia mano alga. Tik kada aš atostogauju užsienyje 
galiu sau leisti daugiau. Yra sunku išlaikyti paslaptį. Daž
nai turiu įtemti valią, kad Ko nors nepadaryčiau, kas mane 
išduotų". . .

Grįžau į namus vidurnaktyje su savo brangenybėmis, o 
likusiu šokoladu ir lietsargiu, kurį ji man padarė iš me
džio gabalo, nes sta'ga pradėjo lyti. Galvojau, ar aš negalė
čiau pasiūlyti ir išvystyti plačią programą žmonijos labui? 
Bet visuomet prieidavau tos pačios nuomonės, kaip ir pa -

o o O
- Nesuprantu, vos du mėnesiai vedęs, o jau pats siuviesi 
sagą į lietpaltį.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Bet tai ne jo lietpaltis, o žmonos.

w wwwwWw

Jau minėjau, kad panelė Kotman niekuomet negerdavo al
koholio, nes jis silpnina valią. Bet viename Naujųjų Metų 
sutikime pono Roberto Roben, vietinio turtuolio namuose , 
ji sulaužė Šį savo nusistatymą ir įvyko tragedija. Tą vaka
rą šiame suėjime mes visi dalyviai buvome labai gerame 
ūpe. Buvome gal kiek Įkyrūs: aš dainavau, kažkas dekla
mavo komišką eilėraštį, kitas davė vaikiškus žaidimus su 
kamščiais. Tai nebuvo nepadorūs veiksmai, bet mes pra
radome kasdienišką savigarbą ir rimtumą. Taip pat ir pa
nelė Kotman juokavo ir pasidavė visų nuotaikai. Ponas Ro
ben prašė, kad ji paragautų likerio. Ji, matomai, jautė, 
kad mandagumas reikalauja jo paklausyti. Ir ji sutiko.

Ji negėrė daug, bet neužmirškime, kad niekados nebuvo 
gėrusi ir šis, nors ir nedidelis alkoholio kiekis ją apsvai
gino.

Kuomet ji atsikėlė ir norėjo pereiti kambarį ir pažiūrėti 
kažkokio paveikslo, ji ėjo svyruodama ir koja kliudė mažą 
knygų stalelį. Žinoma, kad Kojos užsigavimas sukelia 
skausmą ir to dėl tokiu atveju pasakymas nepadoraus žo
džio yra atleistinas. Bet panelė Kotman susalto.’ "Sudužk, 
tu . ", Įvyko visai kitaip. Stalelis pargriuvo ir suskilo į 
šimtus gabalėlių prieš ponus Roben, daktarą kaip ir šešias 
ar septynias beridradarbes. Knygos skldici^si į visas puses. 
Viena knyga 'UŽgavo' panelėš Kbtman alkūnę ir ji piktai su
šuko: "Sprok , ", ir ji atsisėdo .ant grindų tarp knygų, me
džio gabalų ir stiklo šukių. Lempos sprogimas nutraukė 
elektros laidą ir ponas Roben gavo elektros smūgį, nes pa
lietė atvirą laidą. Srovė nebuvo labai stipri, bet, supranta
ma, ji labai išgąsdino. Jis pašoko ir pastūmė panelęForlan, 
kuri griūdama užgavo direktorę. Mes visi lakstėme po 
kambarį ne visai vykusiai ir užgavome vienas kitą, o atvi - 
ras elektros laidas ir Šukės bei skeveldros padarė savo.

Penkių minučių laike salonas virto kovos lauku. Veik vi
si buvome sužeistE panelė Forlan turėjo mėlynę kaktoje, 
mano nosis kraujavo, panelės Stondal buvo įbrėžtas veidas. 
Ir kada mes susitvarkėme, pamačiau ko niekad nebuvau 
mačiusi — panelė Kotman verkė. Ir mums sunkiai sekėsi 
ją nuraminti, kuri daugiau negu reikėjo gėdinosi ir bijojo 
skandalo.

Mes niekuomet nekalbėjome apie įvykį. Visi manėme, 
kad buvome per daug įgėrę ir įvyko viskas netyčia susidū
rus. Ir svarbiausia, kad mes, būdami neblaivūs, nieko tik
ro neatsiminėme.

Po to netrukus, panelė Kotman atsistatydino iš direkto - 
rėš pareigų ir persikėlė (normaliomis transporto priemo
nėmis) į kitą miestą. Atsilyginimui ponui Roben nusiuitė 
puikią lempą ir stalelį, kurie buvo daug geresni negu su
naikintieji; Ji man sakė išeinanti su gailesčiu, nes ji mie
lai tarnautų iki pensijos.

PABRANGS LAIKRAŠČIAI
Dėl infliacijos, nuo 1982 m. 

Lietuvoje leidžiami laikraš
čiai pabrangs 5G%. Ar ir in
fliacija pakilo 5G% ?

Taigi, lietuviams ne "na- 
plievat", kaip tvarkytis ū- 
kiškai ir kaip galvoti apie a- 
pie ateitį. Reikia tik tikėtis, 
kad šį savo būdo bruožą ir 
toliau išlaikys.

)981. X.28

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU.

ATEIK (. LIETUVIU A. Ą ( ALKOHOLI CS AMOHYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI M A„ . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 
TREČIADIENI.. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

8 VAL.VAKARO

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

nelė Kotman.
Buvo keista dirbti dar keletą metų direktorės žinioje , 

apie kurią aš taip daug žinojau, Labiau ir labiau aš stebė
jausi jos paprastumu ir kuklumu ir jos valios tvirtumu. Ne
norėjau šios paslapties žinią išnaudoti savo egoistiniams 
tikslams. Tačiau keletą kartų nesusivaldžiau ir jos papra
šiau pataisyti sugedusį laikrodėlį, pakeisti nusidėvėjusias 
užuolaidas ir dar porą batelių. Taip pat patariau sušelpti 
keletą asmenų, kurie buvo tikrai reikalingi pagalbos.

Kitiems prarasti taip gerai apmokamą ir garbingą tar
nybą būtų tragedija, bet panelei Kotman, kuri sugebėjo taip 
lengvai kurti visokias gėrybes nebuvo didelė katastrofa.
Tiesą, pasakius, jos atsisakymas šios tarnybos įvyko jai 
nenorint, o tik susidėjusių aplinkybių dėka. Tai įvyko jai 
neužtenkamai budint savo valios savitvardoje.

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

KADI O 14 10 MONI'KEAI.

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAM A

KIEKVIENA ANTRADIENĮ «*<• n.3« iki 
PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS 

1053 Albam l < T . Du v e rn a y , B. Q. Tel ; 660—*894

Naujoji direktorė buvo tinkama savo vietoje. Daug jaunų 
mokinių joje matė net simpatiškumą. Tvarka gimnazijoje 
pasidarė kiek demokratiškesnė ir paprastesnė.

Kartą bevakarieniaujant panelėĄnthil, kuri priklausė kaip 
ir aš prie senojo personalo, pasakė:

"Naujokė ne tokia kaip panelė Kotman —r jai trūksta ra
maus savim pasitikėjimo ir autoretiškumo".

Ir aš, žaizdama savo auksiniais koralo karoliais, tam
pritariau.

(1962 m. UFA Literatūros premija, — Iš 
Esperanto vertė Py. E n s k a i 11 s).

PINIGAI IR MAIŠAS,
Buvo trys broliai - du protingi, trečias kvailas .Kar

tą visi trys ėjo girioje ir rado krūvą pinigų, tik neturėjo
kur juos susemti. Tada protingieji ir sako kvailiui:

- Eik Į sodžių ir gavęs atnešk maišą pinigams.
Kvailys nuėjo Į sodžių. Kaip nuėjo, taip ir sugaišo Ii 

gi pavakario ir sugrįžo be maišo.
- O kur maišas? - klausia broliai.
- Negavau, - atsakė kvailys.
Broliai apibarė kvailį ir sako:
- Dabar tu pasaugok pinigus, o mes nueisime ieško

ti maišo. ,
Kai broliai nuėjo, kvailys nusimovė apatines kelnes, 

galus užrišo, susipylė pinigus ir nusinešė sau.

/iš lietuvių tautosakos/
5 psl.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame M M J* J|J| JI 
TORONTO LIETUVIŲ P AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE ....... ....... - ■ —

MOKA:
t K’z' , už 90 dienu term. ind.
18 % už. 6 mėn. . term, indėlius
11 % už 1 metų. term, indėlius
15 % už 3 metų_term. indėlius 
18% už pensijų, ir namų_planų. 
17% už specialias laup. sask. 
11% už taupymo sąskaitas
6 "• u z čekių sąskaitas (dep,).

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sgskaitų 
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 IM 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų

KASOS VALANDOS: g

Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 =
Scštodiertio'is 9-1 E
Sekmadieniais 9.30-1 E

ANAPILYJE skyrius veikia

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(7 5' < įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

tffiy LIETUVIU NAMAI

SVARBUS POSĖDŽIAI
Lapkričio 5 d. įvyks net 3 

svarbūs posėdžiai; .’ Lietuvių 
Namų Valdybos , LN Moterų 
Būrelio, LN Vyrų Būrelio ir 
jaunimo.

AUTORIAUS IR KNYGOS 
PRISTATYMAS

Sibiro tremtinio J.KREI
VĖNO pagerbimas ir jo kny
gos MIRTIES LAGERIUOSE

sudbury boston
SVARBUS MINĖJIMAS

MAIRONIO Kuopos šauliai 
ir šaulės š. m. LAPKRIČIO 
mėn. 21d., šeštadienį, 6 vai „ 
vakare, Ukrainiečių Salėje , 
130 Frood Road, rengia Lie
tuvos Kariuomenės ir Kovo - 
tojų už tautos laisvę paminė
jimų. Programoje: minėj! - 
mas, trumpa paskaita. Meni
nę dalį išpildys mišrus cho - 
ras "Pašvaistė" iš London , 
Ont.

Po to-bendra vakarienė , 
šokiai, loterija, gera muzika. 
Kviečiami visi vietos ir a- 
pylinkės lietuviai, jų draugai, 
pažįstami savo dalyvavimu 
pagerbti mūsų laisvės kovo
tojus ir tautinėje nuotaikoje 
gražiai praleisti laiką.

Kuopos Valdyba

IMA:

20!i% už asm. paskolas

19 % už mortgičius

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 181/2% 
term, indėlius 6 mėn........... 18 %
term, indėlius 1 metų........... 17 %
term, indėlius 3 metų........... 15 %
pensijų s-tą 16 %
tapomąją s-tų........................ 17 %
spec. taup. s-tų ...................11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 20 Vi °/o
mortgičius nuo ...................19’/2%
sekmad. 9.30 v.r. •— 1 v.p.p.

IR TREMTYJE pristatymas 
rengiamas LAPKRIČIO 15 d.

TRADICINIS VAKARAS- 
BALIUS

Lietuvių Namai rengia sa- 
Vo tradicinį Vakarą- Balių 
LAPKRIČIO 14 d.

Montrealio Vyrų Oktetas 
dalyvaus meninėje programo
je.

PRISTATOMA
"ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ"

Š.m. LAPKRIČIO 8 d. 
sekmadienį, 3 vai.p.p. Tau
tinės Sąjungos Namuose, 
Moterų Federacijos Bostono 
Klubas ruošia Jono VIZBA
RO premijuotos knygos "Al- 
šėnų Kunigaikštytė" prista - 
tjlmą.

Autorių ir jo knygą pris - 
tatys Elena VASYLIUNIENĖ, 
ištrauką iš paties veikalo 
skaitys aktorė Aleksandra 
GUSTA IT IE N Ė, tema "Mote - 
rys Lietuvos laisvės kovoje" 
kalbės pats autorius, rašyto
jas J.VIZBARAS.

Plačioji Bostono visuome
nė yra kviečiama gausiai at
silankyti. Po pobūvio bus 
kavutė ir pašnekesiai.

PRIEŠPASKUTINIS SKAMBUTIS

DRAUDA
BALIO MASKELIONO
INSURANCE AGENCY LTD.

Kaip visiems, taip ir A- 
nuprui Ašakiniui, jau nuo pat 
pradžių buvo žinoma: Kaip 
atėję čia viską radome, taip 
ir paliksime, anei menkiau
sio čia užgyvento daiktelio 
išeidami nepasiims;me. Ne
atsižvelgiant į tai , — visi 
kažkur vis einame,bėgame, 
skubame., neretai ir par- 
griūname, tačiau vis į prie
kį, tolyn, kad ir repėčko — 
mis vis stumiamės. Svar
biausia, kad tai vis pirmyn, 
į tenai kur mus šauki a-gy
venimas. Šito meno greičia
usiai mes pradėjome įpras
ti dar jaunose kūdikystės 
dienose. Po to, jau eilę me
tų grūdinomės paskui galvi
jų bandas besekipdami ar
ba paskui žagrelę, tvirtai į 
jos rankenas įsikibę...

Nekartą susimąstęs dū 
mojo gyvenimu susižavėjęs 
Anupras. Bene daugiausiai 
visokio vargelio pakelia tai 
tos vargšės mūsų kojos — 
kojelės. Jos ne tik ko sąži
ningiausiai neša dažnai ki
logramais besipuikuojantį 
kūną, bet magaryčioms ir 
tai, ką mikliosios mūsų 
akys ir rankos dar vis pa
sigriebia. Štai aną rudenė
jančią dieną mūsų Anuprėlį 
ištiko tai, kas nebuvo dar 
pramatyta bent šitame se
zone. Iš lengvo kulniuoda
mas, ir dar visai padorios 
gatvelės šaligatviu, staiga 
pajuto keistą ir iki - šiolei 
dar nepatirtą pakinkių su
virpėjimą. Tuo pačiu mo
mentu pačiame viršugalvyje 
kažkas tai, lyg surūdijusiu 
skambučiu pazvanijo. Pa
sigirdo ir keisti sąnarių su- 
braškėjimai. Tarytum lyg 
botagu dar kažkas supliauš
kino netoliese. Kažkokia jė
ga lyg norėjo Anuprą pagu’- 
dyti ant menčių, tačiau lai
mė kad dar laiku buvo už
traukti, nors ir sudilę ta
čiau šiek tiek tebeveikiantys 
šiam kūnui priklausantys 
stabdžiai.kuriam laikui pa
likęs gan keistokoje pozoje, 
tarytum kreivai žemėn įbes
tas baslys, nejuokais savi - 
mi susirūpina Anupras:

"Nejaugi jau. ištikrųjų? 
Negali būti I Juk aš dar 
praeitos nakties vakare ga
na energingai dalyvavau di
dingame ir iškilmingame to 
paties amžiaus ir gero drau
go pagerbime. .. Taip, tie
sa, tokia proga, aišku kad 
pasižmonėjome. Negi sėdė
si rankas susiėmęs. Aišku, 
kad išgerta, ir Šiek tiek, ir 
vyrams prie dainos padėta, 
ir storulė Knys tautų Uršulė 
bent kelius kartus pašokdin
ta. Ir koki am gi galui ji man 
ramybės neduoda, savo smai

Toronto VOLUNGĖ, dainos vienetas Chicagoje.po koncerto, minint MAR
GUČIO 50 m.veiklą.Solistai ir akomponiatoriai: P.Vytas,D.Viskontienė, 
D.Lapinskas,A.Gaižiūnienė-Simonaitytė, J. Vaznelis,N.Linkevičiūtė ir A. 
Brazis. "Volungė" pasirodė puikiai. Nuotr: Maletos /"Dirva"/.

liu žvilgsniu visur seka, apie 
kažkokią laimę vis kužda. 
Tai vis tos akys, ta senat
vei nenorinti pasiduoti šir-

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 ATSTOVYBE •

dis, tie gundantys, klaidi
nantys jausmai, tiesiog štai 
žudo kad ir užsigrūdinusį 
kūną. Šokis, — visur turėtų 
būti parašyta kad tik jaunų
jų darbas ir išmislas. Ar 
tik ne tie visi gražūs,saldūs 
pajautimai savo vilionėmis 
daugelį iš šio gyvenimo per 
anksti išsiveda. ..

Šitaip besamprotaujant, 
Anuprui prisimena ir dar 
vienas, tik dieną prieš tai 
apturėtas epizodas.

Nagi, dalyvauta gero ir 
tauraus bičiulio pakasyno - 
s e. Buvo a. a. to paties liki
mo bendraitei ei vi s. Ir pasi
baigė tos laidotuvės taip , 
kaip vargšelio testamente 
buvo pasakyta: "Visi daly
vausiantieji mano paskutinė
je šios žemės Kelionėje, 
privalo būti netik gerai pa
valgydinti, bet atatinkamai 
pagirdyti". Na, tai ir-vaiši
nosi žmoneliai jo paskuti - 
niąją valią ir norus vykdy - 
darni. ..

Už palaimingą jo dūšios 
nuo kūno atsiskyrimą, ir 
kad aname gyvenime nesi- 
kartotų tie patys vargai ir 
rūpestėliai, lenki taureles 
gausiai susirinkę, vienas Ki
tą paragindami, meiliais 
saldžiais žodeliais jo kil
nius darbus prisimindami . 
Visiems nuotaiką,.dargi vi
siems kėlė, tiesiog skaid
rino žinia, kad velionis Bo
nifacas buvo gana aukštokai 
palipęs ekonomijos.pakopo- 
mis, ir ne tik kad šioms at— 
sveikinimo .išgertuvėms,sau 
ant paminklo, bet ir abiejų 
žmonų vaikams, tiek čia, 
tiek ir anapus Atlanto, dar
gi apsčiai palikęs.

Ar tik šis pazvanijimas 
nebus jo pirmuonis pokštas, 
žinia i,š anapus ? Gal į tenai 
nukeliavęs, ko (greičiausiai 
panoro ir mane pasikviesti, 
nes neblogai abu juk suta - 
rėme ?

"Bunifacai ! turėk kant - 
rybės. Man dar trūksta pe
rą metelių fabrike iki pen
sijos, ir dar ant paminklo 
kaip reikiant neturiu, tai po- 
gi ir atsisveikinimo vai
šėms. ..

Ilgai Anuprui ausyse dar 
zvąnijo, regėjosi, aplink 
skraidantys margaspalviai 
drugeliai, mirgėjo sidabri
nės žvaigždutės. Šioje že
mėje jį lydėjusi laimė, tuo 
tarpu dar nep;. s Įtraukė, jo 
nepaliko. Visą tai įvyko čia 
pat, netoliese nuosavų na
mų, ir tai dar nebuvo jam 
paskirtoji valanda...

Bresher-BanmkM INSURANCE AGENCY LTD. j 
Visų rulhį draudo • VALTERIS DRESELS 

233*3334 - 231-2661 231*6226
3830 B Bloor Street* West • Islington, Ontario M9B 1K8

a KomarcIMa?

533-1121 Walter Daugini* 822-8480 
Insurance Agency Ltd.

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 į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

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

Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX

tel. (514) 669-8834
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238 

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: 
Tel: 533 - 3531

BALTIC CHRISTMAS-NEW YEAR
Depart 21 Dec, 81 — Return 04 Jan., 82 ( 2 Wks ) 

tour i Lithuania Leningrad — Vilnius —Leningrad COST $ 1,323 
tour 2 Latvia Leningrad - Riga - Leningrad .COST 5 1,291 
tour 3 Estonia Leningrad — Tallinn - Leningrad COST'S 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 
Purchase Excursion) airfare, first class hotel accomodation, three 
meals daily , transpotation in USSR, daily sightseeing, Gala 

New Year,s Party , porterage of two pieces of luggage.

Book early I For detailed information contact:

GLOBE TOURS
/wmtX 1U66 Bloor St. West 

TORONTO, Ont., M6H 1M6 
Tel: (416) 531-3593

GERAI PAVYKO "NE
PRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS" RĖMĖJŲ. BŪ
RELIO SPAUDOS VA - 
KARAS. Dešinėje-vie- 
nas Rėmėjų Būrelio 
narių -V.KULNYS. 
/Plačiau kitame "NL" 
numeryje /.

bndon,ont.
TAVO REIKALAS1 
"MŪSŲ”.

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK Į LIETUVIU, AA (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI M 4. SUSIRENKAM E KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, l 19 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi y.

SKAMBINKIT : 487-5591

6psl.

VIETOJE GĖLIŲ,KANADOS 

LIETUVIU, FONDUI AUKOJO-
Londono lietuviai neteko brangaus tau - 

tiečio Jono ČEGIG/senj./. Jo atminimui , 
vietoje gėlių, artimieji draugai Įrašė Jo 
vardą Kanados Lietuviu Fonde. Aukojo:Pr, 
Kaziukonis-$5O; po $20, -JonasBrazlaus - 
kas, Adomas Kalnėnas,Simonas Zulpa,

Dėkojajne*. KLF
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



Hamilton

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO
,r ^s'~> kooperatyvas

TALKA

21%
23%

hiAl”
_ [TAIKAI

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

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

pirmadienieni oi s —k etvirtadieni oi s nuo 10 ik 

iki 7 vai. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol.

įdaryta.

DARBO VALANDOS: 

penktadieniais nuo 1 

Liepos —rugpiuč io mė

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— isikūres nuosavuose namuose -

r iaWR

jį y

HAMILTONO LIETUVIU PENSININKŲ. KLUBO 
LITERATŪROS KONKURSO LAIMĖTOJAI

Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubo kviestoji komi
sija Literatūros Konkurso 
rašiniams įvertinti, suside
danti iš Marijos Kvedarie
nės, Alfonso Juozapavičiaus 
ir Prano E nskaičio, peržiū
rėjusi visus konkursui gau
tuosius aštuonis rašinius, 
savo posėdyje spalio 15 d. , 
1981 m., nutarė premijas 
skirti šiems asmenims:

JURGIUI GLIAUDAI už no
velę "Kamerine Muzika", 

MIELI HAMILTONIEČIAI,
Artėjant Šv.Kalėdoms ir Naujiems Metams, Tautos 

Fondo Atstovybė Hamiltono Apylinkėje kreipiasi į Jus vi
sus, mieli tautiečiai ir tautietės primindami, kad rink
liava- aukų rinkimas- vyksta visus metus, o dabar, arte - 
jant metų pabaigai ir Kalėdoms, prašome skirti didesnę 
auką Tautos Fondui. Vietoje įprastinių sveikinimo atviru
kų - aukokime Tautos Fondui. Tad kreipiamės į visus ge
ros valios lietuvius,prašydami pagausinti aukas tam tiks
lui.

„ Kas^horė^ų (dėti ąyeikįniniuę į,laikraščius Kalėdų ir 
Naujų Metų proga savo draugams ar prieteliams,prašo - 
me sekmadieniais Jaunimo Centre,laike kavutės,kreiptis 
į mane arba kas būtų mano vietoje, jei negalėčiau atvyk - 
ti. Galima skambinti ir telefonu 664-5805, arba siųsti 
čekį Tautos Fondo vardu šiuo adresu: A „PATAMSIS, 18 
Norwich Rd., Stoney Creek Ont.,L8E 1Z6. Taip pat gali
ma siųsti ir p.p.P.ir S. Kanopa ms, 48 Holton Ave South , 
Hamilton, Ont., L8M 2L2,tel: 545-2703.

Praeitais metais sveikinimai davė gerus rezultatus . 
Manome, ir šiais metais jie turėtų būti dar geresni.

Neužmirškime savo tėvų žemės Lietuvos ir taip pat 
gerų savo draugų bei pažįstamų, kurių šiandieną nebeturi
me adresų, nes esame išsiblaškę po visą pasaulį. Laik - 
raščius skaito visi susipratę lietuviai. Įdėkime į laikraš
čius sveikinimus: bus atlikti du geri darbai -■ paremta 
laisvės kova ir dalinai, laikraščiai.

A. PATAMSIS,
Tautos Fondo Atstovybes ^Hamilton 

Apyl. P ir mininkas

Winnipeg
J. DE ME RE C KĄ PA LYD ĖMUS 

/pabaiga/

J„ Demereckui atvykus į 
Winnipeg’ą 1952 m. kovo 2d„ 
visuotiname narių susirinki
me jis išrenkamas į KLB-ės 
Winnipeg*o A-kės Valdybą , 
kurioje išbūna iki pat mir
ties, eidamas įvairias B-nės 
Valdybos nario pareigas .

1955 m. išrenkamas V-bos 
pirmininku, o 1956 m.,Val
dybai pakrikus, imasi pats 
vadovauti ir visą tų metų B- 
nės veikimo naštą vienas iš
neša ant savo pečių. Metų 
gale sušaukia visuotiną na
rių susirinkimą.duoda plačią 
veiklos apžvalgą, tačiau at
sirado ir tokių, kurie darė 
priekaištus, kad nešaukta vi
suotino nariiį susirinkimo
1956 m. Valdybai rinkti„ Po 
J„ Demerecko plačios meti-

GUY 
RICHARD 
ROOFER----COUVREUR

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

1981.X. 28

$1GO, ANDRIUI MIRONUI už 
feljetoną "Dručkis ir Plikis", 
$1OG, RŪTAI KLEVAI VI- 
DŽIŪNIENEIuž novelę"Sen- 
berniš", $100o

Likusieji penki rašiniai 
bus perduoti "Sietyno" re
dakcijai jų nuožiūra spaus
dinti žurnale.

Šių premijų mecenatai y - 
ra: KANADOS LIETUVIU 
FONDAS / $1OO/, Aleksas 
ŽULYS/$1OO/, prel. dr.J. 
TADARAUSKAS /$1OO/. 

n ės veikimo apžvalgos bei 
pasiaiškinimo, jis išrenka
mas į Valdybą ir 1957 me
tams. Kadenciją užbaigus , 
jis dar įeina į Valdybą.

1958 m. vėl įeina į Valdy
bą,bet nuo pirmininko parei
gų atsisako. Jas perima agr. 
J. Malinauskas ir išbūna p- 
ku iki 1971 metų.

Juozas Demereckas ne tik 
B-nei vadovavo, bet dau
giausiai vienas nešė visą 
veiklos darbą: rinko B-nės 
nario mokestį, užsakinėjo 
laikraščius / ypatingai virš 
1G m. platino žurnalą"Kary^Į 
kiekvienais metais surink
damas viršlG-ies prenume
ratorių/, pardavinėja lietu - 
viškas knygas, renka aukas 
16 Vasario Gimnazijai rem
ti, platina Lietuvių Enciklo
pediją ir taip vis "piktinasi" 
žmonėmis, iš kurių ne kartą 
gauna ir "pirties". Ką da - 
rysi, jog lietuviškos veiklos 
žmogaus jau toks darbas...

1977-iems metams J.De
mereckas vėl išrenkamas 
B-nės p-ku Win iipeg’e. Sa
vo nepailstamu darbu jis 
gražiai suorganizuoja ir 
FOLKLORĄ MĄ - 77, kaipo 
Krašto Tarybos narys ir li
nes p-kas Win lipeg’e, daly
vauja IC-sios Krašto Tary
bos suvažiavi me Tor onte 
Ten išrenkamas į Suvažiavi
mo Darbo Komitetą.Tai jau 
4-tą kartą pirmininkauja 
KLB - nės Winnipeg’o Apy
linkės Valdybai.

1978 m. taip pat išrenka
mas į B-nės Valdybą, kurio
je pasiima lengvesnes parei
gas - 16 Vasario Gimnazijai 
Remti Būrelio atstovo, Kaip 
matome, vis nenuilstamai 
varė lietuviškos veiklos va
gą, nesustodamas jokiam 
poilsiui. Tai pavyzdys visai 
mūsų Winnipeg'’o kolonijai .

1978 m. gal nuo perdaug į- 
‘tempto darbo, Juozas pajdtp 
sveikatos silpnėjimą, P asla - 
vė pareiškimą, kad nuo dar
bo galutinai atsisako ir nuo 
ragpiūčio 11-tos dienos visai 
pasitraukė į pensiją.

Winnipeg* o miesto The 
Parks And Recreation D-to 
vyresnieji iškėlėjam išleis
tuves, kur susirinko visi 
distrikto tarnautojai atatin
kamai pagerbti savo bendro’ 
darbo draugą. Vyriausias 
darbų vykdytojas Lorenc pa
sakė atsisveikinimo kalbą ir 
Įteikė nuo darbininkų dovaną. 
Už gerą tarnyoą gavo įver
tinimo pažymį: specialioje 
lentoje įgraviruoti -įdeginti 
atatinkami žodžiai. Taip pat 
įteikė savo asmenines dova - 
nas artimieji darbo draugai , 
o miesto medelių sodinimo 
darbų vedėjas Ron Bankroft 
įteikė gražią stiklinę sa ZGG 
sodo pavilijono atvaizdu„Tai 
buvo gražus atsisveikinimo 
parengimas, išleidžiant 
miesto darbininką į pensiją .

Winnipeg’o didžiausias 
anglų laikraštis "Free 
Press” rašė, kad 1981 m. 
rugpiūčio 15 d., po sunkios ir 
varginančios ligos,St. Boni - 

364-1470

7725, Georges LaSalle

face Hospital mirė Juozas 
Dęmereckas, sulaukęs 69-ių 
metų amžiaus; Į Kanadą jis • 
buvo atvykęs 1948 m., kar 
dirbo " GOLD" kasyklose, 
Bissett.

J. Demereckas priklausė 
lietuvių Šv, Kazimiero baž
nyčios parapijai,eidamas į- 
vairias pareigas Komitete , 
KLB-ėje, Kanados Lietuvių 
Klube Manitoboje, nekurį laiš
ką būdamas jo p-ku ir il
giausiai išbuvęs jo V -bos 
nariu, priklausė Lietuvių 
Fondui ir buvo jo narys . 
Paskutiniu laiku buvo KLB- 
nės Winnipeg’o A-kės Vai - 
dyboje,eidamas Tautos Fon
do ir 16 Vasario Gimnazijai 
remti Būrelio vadovo parei
gose iki amžinai užmerkė 
akis.

A.a. Juozas Demereckas 
be savo žmonos Onos dar 
Winnipeg’e paliko dvi duk
ras: Veroniką ir Danutę su 
jos vyru Garry Skolny ir jų 
vienintele dukrele Carrie, o 
taip pat ir daug giminių o- 
kup. Lietuvoje, JAV-se ir kt.

Apie jo mirtį š.m. rug
pjūčio 15 d. vakare kun.J. 
Bertašius pranešė lietu
viams ką tik grįžęs iš ligo
ninės. Tuo metu kaip tik 
baigėsi 1981-jų metų FOLK
LORĄ MOS uždarymas lietu
vių Šv.Kazimiero Parapijos 
salėje.

Juozo palaikai buvo nuvež
ti į Karban Funeral Chapel 
9C7 Main Str. Rugpiūčio 18 
d, vakare buvo pamaldos, ku
rias atlaikė kun^J. Bertašius. 
Rugpiūčio 19 d. ryto buvo at
vožtas į Šv.Kazimiero lietu
vių bažnyčią.Karstą atlydė
jo visi buvę KLB-nės, Win - 
nipeg’o A-kės V-bos p-kai: 
J.Grabys, R. R. Balčiūnas, J. 
Valaitis, V. Januška, K.Stri - 
kaitis ir V. Rutkauskas.J. 
Grabini staiga susirgus, jį 
pavadavo Stasys. ^Raų^p-,, 
čiauška^. Ant lęarsto bųvp,. 
sudėta daug gėlių-vai nikų iš 
giminių ir Kanados Lietuvių 
Klubo bei jo narių. Be to, 
"Free Press"buvo parašyta, 
kad aukas galima perduoti 
bei siųsti "Manitoba Hearth 
Foundation or Canadian Li - 
thuanian Fond.

Pamaldas bažnyčioje atli
ko kleb. kun. J. Bertašius, 
kuris pasakė ir jaudinantį 
pamokslą, pažymėdamas, kad 
J. Demereckas ir į Winni
peg’o lietuvių parapijos baž
nyčios statybą yra įdėjęs 
daug darbo, prakaito ir au
kų.

Po apeigų, jo palaikai bu
vo nulydėti Į All Saints Ce- 
metery, kur jau ilsisi ne
mažai lietuvių.Po paskutinių 
apeigų buvo sugiedotas Tau
tos Himnas.

Laidotuvių dalyviai per 
kun„ J. Bertašių buvo pak
viesti pietų į lietuvių Šv.Ka - 
zimiero parapijos salę.Pie- 
tų metu pasakė kalbas KLB- 
nės p-kas R. Balčiūnas, Lie - 
tuvių Klubo narys J.Radze - 
vičius, K„ Strikaitis ir Tau
tos Fondo atstovas Winni- 
peg’e Vincas Januška,kuris

Juozo Demerecko įamžini - melėje, nors Tavo troški - 
mui į Lietuvių Fondą jau su - mas sugrįžti Į savo numylė - 
rinkęs virš $500 ir aukos tą Kriščiaviškių kaimelį- 
renkamos toliau. nebeišsipildė.

Gili užuojauta žmonai, gi- 
Tad, ilsėkis ramiai,Juo - minėms bei draugams.

zai, svetingoje Kanados že - K.Strikaitis

montreal
SU’’PAVASARIU ” KELIAUJAME RUDENI c 

/{spūdžiai iš keli onės į Lietuvių Dienas/ 
V. J.

/tęsinys/

Toje Hilton Conversion 
Hali buvo susibūrę apie du 
tūkstančiai žmonių. Nega
lėčiau pasakyti, kurių buvo 
daugiau, ar jaunų ar vyres
nių. Žmonių daug, pažįsta - 
mų begalės, muzikantai be 
poilsio "rėžė iš peties" ir 
visiems buvo linksma ir 
smagi. Nenoromis tekogrįž- 
į viešbutį apie 1 vai. , nes 
mūsų viršininkai ("Pavasa
rio" — Vincas Piečaitis, o 
A. V. vyrų choro —Paulius 
Mališka) prieš išvykstant 
griežtai Įspėjo, kad būsime 
išversti iš lovų 7 vai. (Sek
madienį, ir taip anksti". — 
kažkas šūktelėjo). Buvo pa
aiškinta, kad tiktai taip anks
ti reikės keiti, nes 9-tai va
landai teks pribūti koncer
to salėje. Choras turės sto - 
ti į "pirmąją ugnį". Nors 
teko miegoti tik 4-5 valan
das, tačiau neteko girdėti 
nusiskundimų miego stoka. 
Štai ką reiškia smagiai pra
leistas laikas .

Koncerto salės scenoje, 
pirmiausiai mus mokė , 
kaip reikės greitai atsisto
ti parengtyje dainai ir dar 
greiči aa pasišalinti nuo sce
nos. Tam veiksmui buvo 
skirta vos 60 sekundžių. Ta 
užduotį choristai išpildė 
130% tikslumu Repeticiją 
pravedė dirigentai: D. Vis- 
kontienė, J. Go vedas ir A. 
Stankevičius. F o rtepl on u pa
kaitomis skambino? J. Go - 
vedas, Sės. Teresė ir Lo
reta Lukšaitė.

Po repeticijos mūsų lau
kė vaišingos šeimininkės su 
"kainu" sumuštinių, kava, 
pyragaičiais ir kitais ska
numynais.

Pasisotinus, teko pagal
voti ir apie pamaldas. Į jas 
visi žygiavome pėsti ( nes 
keli blokai nuo koncerto sa- 
lės). Katedra talpina apie 
1500 asmenų. Ji bemaž pri
sipildžiusi.

Pamaldos buvo iSkilmin - 
gos: už altoriauš’Harbavosi" 
3 kunigai, gi šaiia altoriaus
sėdėjo arkivyskupas Angelo 
Palmas (popiežiaus atsto
vas Kanadai) prelato Ta- 
darausko saugomas. Ant 
viškų susirinko apie 80 cho
ristų (mišrus choras), su
darytas iš Toronto parapijų 
chorų). Be to giedojo dar 4 
solistai. Taip, kad Šie gies
mininkai tikrai gražiai gie
dojo V. Venkaičio vadovau
jami. Vargonais pritarė J. 
Govedas. Pamokslą angliš
kai pasakė arkivyskupas.
Deja, daug kas jo nesupra-. 
to, nes jis kalbėjo labai ita
lišku akcentu.

Pasibaigus pamaldoms , 
kurios tęsėsi virš 1 valandą, 
teko žygiuoti atgal į koncer
to salę. Koncertas prasidė
jo apie pusvalandį pavėlavi
mu, nes tūkstantinė minia 
nespėjo laiku užimti vietąs. 

1 pel.

koncertas vyko šia
TVARKA:

- I -
,1. O Canada
-2. Lietuva brangi

- II - 
ATIDARYMAS

1. Koncertą atidaro KLB 
Toronto Apylinkės pirminin
kė Ramūnė Sakalaitė-Jonai -

, naitienė.
2. Invokaciją atliko kun. dr. 

Gaida.
3. -Lietuvos Generalinio 

Konsulo sveikinimas
4. Svečių pristatymas.

-III -
KONCERTAS

1. Tautiniai šokiai
a) Blezdingėlė — Londo

no "Baltija" ir Toron
to ’^Atžalynas".

b) Siuntė mane motinėlė - 
Londono "Sugrįžk jau - 
nyste".

2. Moterų Choras:
a) Plaukia sau 'aivelis — 

St. Šimkus.
b) Pvnė (liaudies dainų)- 

G. Gudauskienė.
Dainuoja Hamiltono "Aido", 
Montrėalio "Pavasario", To
ronto "Volungės" ir Otta - 
WO3 "Ramunėlės" mergai
tės Joms diriguoja J. Gove
das. Akompanuoja —"Plau - 
kia sau laivelis" — Loreta 
Lukšaitė, o Pynę- - Sės.Tere
sė.
3. Vyrų choras:

a) Jau žirgelis pabalno
tas — J.. Dambrauskas,

b) Anoj pusėj Nemuno -- 
harm. J. Benderius,

c) Suaidės vėl laisvės dai
nos — B Jonušas.

Vyrų chorui "Anoj pusėj Ne
muno" diriguoja A. Stanke - 
vičius.o kitas dvi — D. Vis- 
kontienė. Akompanuoja— J. ' 
Govędas.
4. Tautiniai šokiai:

a) Pakeltkojis- Moatre - 
alio "Gintaras",

b) Suktinis - Toronto 
"Atžalynas", "Jauna — 
sis Atžalynas" ^"Gin
taras".

Po pertraukos —
5. Mišrus choras: .

a) Šiltas gražus rudenėnė- 
lis — J. Govedas,

b) Atsikėlus anksti rytelį
— K. V. Banaitis,

cl Per girią gi relę--harm, 
A. Račiūnas,

d) Vėjužėlis—A .Vanagai
tis.

Dainuoja:’’’Aido", "Pavasa - 
rio", "Volungės "ir "Ramu - 
nėlių ’ mergaitės, bei "Vo- 
lungės"ir A. V. choro vyrai. 
"Šiltas gražus ruder ėlis"— 
diriguoja A. Stankevičius, o
likusias tris — D. Viskon
ti enė.
6. Tautiniai šokiai:

a) Rezginėlė —Hamiltono 
"Gyvataras",

b) Gaidys — Toronto"Gin- 
tarąs",

c) Malūnas — Hamiltono 
"Gyvataras" ir Toron - 
to "Gintarais ’ ’.

7
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ONAI CAPKAUSKIENEI
LIETUVOJE MIRUS

jos sūnui MORIUI ir artimiesiems 
reiškiame gilitį užuojauta.

Danutė ir Juozas DANIAI

PAVYKĘS L. K. MINDAUGO 
ŠAULIU KUOPOS 25 m. 
SUKA KTIES P A MINĖ JIMA S

Reikia pasidžiaugti puikiai 
suorganizuotu ir gerai pavy^ 
kusiu Montrealio L.K.Mian- 
daugo Šaulių Kuopos sidabri 
nės sukakties paminėjimu « 
Jis vyko Aušros Vartų pa - 
rapijos salėje ir bažnyčioje 
š. m. spalio 17-18 d.d.

Buvo gauta daug sveikini - 
mų iš organizacijų ir pavie
nių asmenų. Viso žodžiu 
sveikinu 22, raštu 2G. Vaka
ro metu dalį jų paskaitė Au - 
gustinas Mylė, kuris iškilme: 
atidarė ir gerai pravedė. Pa

Svečių buvo iš arti ir to
li, jų tarpe prof. dr. V. Man - 
tautas, LŠST Garbės P- kas 
LaSalle burmistras, Fed . 
parlamento atstovas ir dide
lis būrys šaulių kuopų at - 
stovų iš Kanados ir JAV.

Šalia sveikįnimų, dovaną 
Įteikė inž. J. Stašaitis iš 
Brockton'o, Nauj.Anglijos . 
Buvo iškilmingai įnešta 15 
vėliavų, 12 jų- šaulių. Kitą 
dieną pamaldose jų dalyvavo 
16. Plačiau apie sveikinu - 
sius bus parašyta Šaulių Ai
do puslapyje; čia tik įdomu 
paminėti, kad LaSalle bur
mistras G. Raymond prisi
minė, kaip lietuviai prieš 25 
metus ruošdavo gegužines , 
kad jie yra darbštūs ir ne - 
nusižengia įstatymams.

dlj.maLIška
K DAISTl GYDYTOJAS

Meninėje iškilmių dalyje 
pasidžiaugėme tikrai iškiliu 
koncertu,kurį išpildė sol.G. 
Čapkauskienė ir I-ą kartą 
sol. A.Grigas iš Chicagos. 
A komponavo mums gerai 
pažįstama Mme M.Roch.

Girdėjome Šimkaus. Go- 
vėdo ir Klovos kūrinius, o 
solo ir duetuose dar ir Ver
di, Meyerber’io, Wagner'io , 
Leoncavallo, P onchielli. Abu 
solistai buvo geroje formo
je. Malonu buvo girdėti pa - 
ilsėjusią mūsų Giną, kuri 
su įkvėpimu atliko visą ei - 
lę kūrinių. Ypač žaviai nu - 
skambėjo Scarlatti arija iš 
kantatos "Endimione e Cin - 
tia" - pilna džiaugsmo ir 
skambumo.

Su dideliu dėmesiu laukė
me svečio- ir neapsivylėme. 
Jo natūraliai jautrus ir stip
rus balsas, vaidybiniai suge
bėjimai solo ir duetuose vi
sus pagavo. Repertuaras 
buvo labai rimtas; nežiūrint 
iškilmingos progos, būtų 
buvę malonu išgirsti pa
baigai ir lengvesnį duetą.

Antrąją minėjimo dieną 
iškilmingose pamaldose Mi
šias koncelebravo 3 mūsų ku- 
ningai. Svečias solistas pa - 
giedojo 2 kūrinius. Labai tu
riningą pamokslą pasakė kun. 
kleb. J. Kubilius, S J.

Šauliai - viena drausmin 
giausių organizacijų, jie riša 
mus su praeitimi ir gyvena 
dabartyje puoselėdami žmo
giškumo ir teisingumo idea
lus. Ilgiausių jiems metų’. d.

C-
Dį

14 140 St. Catherine West. 
Suite 600, Montreal , P. O. 

Tel. Bu:,. . 866—8235 
Namų. 488—8528

1410 Guy St., Suite 11-12 

Montreal P.Q.
Tel. Bus.: 932-6662
N amų - 737—9681
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REALTIES CORP.DANPAR

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

MIC

LEONAS 
SALES

GURECKAS 
MENAGER

Nekilnojamo turte 
Asmenines ir 
Prekybines.
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

%

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

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

Tel: 766-5827.
arba raštu LITO adresu- 

VEDĖJAS

pirkti, bet ir IŠSINUOMUO- 
ti automobilius. VIENAI 
dienai - pradedant nuo $ 15 ar

17.5% 
% 
% 
%

Didelis pasirinkimus 90 
Vasaros laiku s augo i i 
Taisau ir re mo d e I i u o i u 
Siuvu ir parduodu

■m

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

GM

Portraits
Weddings

Montreal 525*8971
Brossard 678*2951

TONY LAURINAITIS

LITASMONTREALIO LITUANISTINES MOKYKLOS

BALIUS VAKARAS
ĮVYKS

LAPKRIČIO MĖN. 14 d. 7 vai.v. ŠEŠTADIENĮ, 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

PROGRAMOJE: 
e Mergaičių choras ”PAV ASARIS ” 
e ’’GINTARO” jaunieji šokėjai

ŠILTA VAKARIENĖ , BARAS , GERA MUZIKA 
/ jĖJIMAS: suaugusiems — $ 8.00

moksleiviams — $ 4.00 
mokyklos mokiniams — $ 2.00

TĖVU KOMITETAS VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA DALYVAUTI

L.K. MINDRUGO ŠAULIU KUOPOS 
25 METU SUKAKTIS

Dr A.O, JAUGELIENĖ
DANTĮ GYDYT O l\ rO

Iškilmėse: Vl.Bajerčius iš Bostono, A.Mylė, LKMindaugo 
Kuopos p-kas su gauta dovana, inž. J.Stašaitis iš Brock - 
ton’o, St.Augonis iš Boston’o. Dovana įteikta Naujosios 
Anglijos Rinktinės, JAV-se. 
VISI PASIGĖRĖKIME 
HAMTLTGNO LIETUVIU 
TEATRU

Primenama, kad SPALIO 
31 d.,ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. v. 
A V Parapijos Salėje vaidins 
Hamiltono Lietuvių Teatras 
išdaigą ’’Antroji Salomėja 
Painiavose". Vieną pagrin- GALIMA I&INUOMUOTI 

j dinių rolių atliks Vitalis Žu- AUTOMOBILIUS 
•G kauskas iš New York’o. Vei- 
l?kalo autorė-Birutė Pūkole-MONTREAL WEST AUTO- 

iŠ vičiūtė,režisorė-Elcna Dau - MOBILE galima gauti ne tik

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

DUODA PASKOLAS:MOKA UZ:

Term. indėlius 1 m.
Certifikatus..................... 18-
Spec. Taupom, s—tas.. 17. 
Taupymo s—tas............11
su apdrauda iki $ 2.00U 
Trumpalaikius indelius .18. 
už $ 20,000 ir daugiau 
Čekių s—tas............. .......   6

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Sęve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9-3 —- ------

Ketvirtadieniais 12-8 6 - 8

Penktadieniais 12-6 12 - 6

Sekmadieniai s 10:15-12:30 ——

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
suite booA hqa 2G6 TĖL. 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
IMMEVBLES - (BASIC I 

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

p AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

Tel . Bus: 482-3460
Res. 767-4 690

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

nuo 9 a e m iki 10 p. m.
9 a. m, iki 9: 30 p. m.

iki 9 : 30 p . m.

A t i J o r y ta kasdien
Šeštadieniais: >1 u

Sekmadieniais : nuo 10
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

76 26 Central St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel : 366 -9 7 4 2 ir 36 5-0 50 5

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D- C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. S* (c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 15 38 Sherbrook St.W. 
5,u ; t c 2 15, Montreal, P Q. Tel. 931—4024

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

3 10 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL.. P. Q. H3Z 2M9

guvietytė- Kudabienė.
BUS PAMINĖTA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

LKVS-gos RAMOVĖ Mont-$2G, KELIOMS DIENOMS , 
--------------- , MĖNESIUI arba 
3 MĖNESIAMS.

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

realio Skyrius, švęsdamas 25 SAVAITEI, 
metų įsisteigi mo sukaktį, š . < 
m. lapkričio 22 d., sekma - 
deinį, rengia L------------------
Šventės minėjimą 11 vai.Auš 

’ ros Vartų bažnyčioje.Iškil - 
'■ mingose pamaldose kviečia- 

mos organizacijos dalyvauti

Po pamaldų »AV parapijos 
C]salėje-Minėjimo Aktas. Bus 
fc trumpa meninė programa ir 
K šilti pietūs.
£ Paskaitą skaitys inž. J. V.

Danys, meninėje dalyje iš- 
k' girsime "Ramūnėlūs" iš Ct - 
nJ 4**** z-'.r-i .vn zT C . Citrlvrl'/M

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b a. , b. c. u fe tawos. vad. G. Šiulytei.

E. Suite 504 
, H2Y 1B7, 87 8-9 5 34

K § s RENKU

advokatas

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Piece Ville Marle, Suit 
Tel: (5 14) 87 1-1430.

J. P. MILLER B.A. B. C. L.
168 Notre Dome St. E. t Suite 205 
Tel: 366-206 3 H 866-2064.

ADVOKATAS

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

4701 Bannontyne, Verdun (kampos 2-nd Av •. ) , Que. H4G 1E6 
Tel. Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-6245

8 psl

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS 
50 Du Domeine, lie Perrot, Que, R7V5V6 

Res. Tel: 453-9142

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt e GYYYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Arenu®, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 7 27 - 3 120 Komų 376 - 378 1

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Tonys Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas 

nuo >1 9 45 jn.Agentūra

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
iu va vi mo vieta, svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, f u ve lės I

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

______________________ Tel. (819)449-4355.,

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T.D.
ALI ŪMI NUAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMA] ALIUMINIJUM. PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOW1C2
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 32H975

ntreal west
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU, FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
1$ IMT Ml J UMS, PAS IT ARNAUS ■ I 
UŽEIKITE! .p ĮTIKINKITE! 

-PASINAUDOKITE!
PASIKALBĖKITE SU

Metiacer’iu Leo GURECKAS

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