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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

VYRAUJA KANADOS 
KONSTITUCIJOS ŽMOGAUS 
TEISIU ČARTERIS u

Quebec’o Aukštesnysis 
Teismas paskelbė, kad Kana
dos Konstitucijos Žmogaus 
Teisių Čarteris panaikina 
kai kuriuos Quebec’o provin
cijos Bill K)1 nuostatus, nu
sprendžiant, kuriems vai - 
kams šioje provincijoje turi 
būti - leidžiama lankyti anglų 
mokyklas.

Tokiu būdu Camille Lau
rin nustojo galios prižiūrėti 
Bill 101 vykdymą.

Gerald Godin, kuris rodo 
gilesnį supratimą ir atjauti
mą kultūrinių mažumų rei
kaluose, paskirtas adminis - 
truoti didelę dalį Bill K)1 
nuostatų.

RAUDONOJI KINIJA 
SIEKIA PROGRESO

Kinijos komunistų partija 
užbaigė 11 dienų trukusį Kon
gresą, kuris patvirtino eko
nomijos modernizavimo pilo
nus su Vakarų valstybių pa
galba . ir įvedė svarbias re
formas, kurio s neleistų vie
nam asmeniui tapti diktato - 
riumi. Kitaip sakant,- iš - 
vengti "asmens kulto" klai - 
dų.

Tačiau vice-p-kas Den 
Ksiaoping nepajėgė galutinai 
iškrapštyti iš'Centrinio Ko
miteto žymiuosius konku - 
rentus, lojalius maoistus . 
Trys jų, seni žmonės, išsi
laikė ir buvo perrinkti į 
Centrinį Komitetą.

SOLIDARNOSČ RAGINA 
VYRIAUSYBĘ POKALBIAMS

Solidarnosč pogrindžio va
dai, po pasitarimų savo tar - 
pe, rugsėjo 11 d.išleido atsi
šaukimą, kad karinė vyriau
sybė pradėtų pasikalbėjimus 
su Lech Walesa ir kitais 
laisvosios unijos suimtai
siais vadais. Atsišaukime 
nebebuvo minimas reikalą - 
vimas paleisti visus inter
nuotus aktyvistus, ir tai yra 
laikoma viena svarbiausių 
nuolaidų karinei vyriausybei.

" Prievartos neužtenka 
tvarkyti šiai valstybei " , - 
rašoma pareiškime, kurį pa
sirašė 5 besislapstantys li
nijos vadai. "Jeigu valdan - 
tieji to nesuprato, jeigu po
kalbiai nepradedami su Soli
darnosč Komisija, vadovau
jama Lech Walesos,mes 
galime prarasti progą tai-

kinga m konflikto sprendimui".
Solidarnosč Komisijos 75 

nariai yra laikomi kalėji
muose, stovyklose, o Walesa 
internuotas vyriausybės Me
džioklės Namuose nuo pat 
karo stovio įvedimo.

Atsišaukime pabrėžiama,, 
kad per rugpjūčio 31 d. de
monstracijas gatvėse dau
giau kaip 12-koje miestų žu
vo 5 asmenys,kelios dešim
tys sužeistų ir tūkstančiai 
suimtųjų reprezentavo 
Unijos "moralią pergalę".

REZIGNUOJA... MASKVIEČIAI
Maskvos Helsinkio Susi

tarimų Vykdymo Priežiūros 
Grupė, kuriai vadovavo And
rėj Sakharov’o žmona Elena 
Bonner, oficialiai pranešė , 
kad "spaudžiant vyriausybei" 
nutraukia savo ve i Idą.

Pareiškimas buvo viešai 
paskelbtas Maskvoje ir pas
kutinieji tos maskvinės Gru
pės 3 nariai, kurie dar ne
suimti, paskelbė, kad..." 31 
liepos SSSR, Europos kraštai, 
JAV ir Kanada pasirašė bai
gminį Helsinkio Konferenci
jos Aktą. Gegužės mėn„1976 
m. susikūrė maskviečių gru
pė prižiūrėti, kad tie Akto 
nutarimai būtų vykdomi ir 
paruošti ir paskelbti doku
mentus, informuojančius a- 
pie pavienių ir įvairių gru - 
pių SSSR atsieki mus Žmo
gaus Teisių vykdyme".

Maskviečių Grupė buvo iš
leidusi 194 dokumentus są - 
ryšyje su Žmogaus Teisių 
pažeidimu valstybėse, įei
nančiose į SSSR sąstatą.

Pareiškime pabrėžiama, 
kad dabartinėje situacijoje , 
kuri komplikuojasi, Grupė 
negali išpildyti savo uždavi
nių ir galingųjų verčiama, 
turi pertraukti savo veiklą".

TRUDEAU PERTVARKE 
MINISTERIU PAREIGAS

Kanados patyrę mini sto
riai yra paskirti kitų sričių 
pareigoms: energijos min. 
Marc Lalonde bus finansų 
ministeris; finansų min. Al
lan Mac Eachen gavo savo 
mėgstamas užsienio reikalų 
pareigas, o buvęs Užsienio 
Reikalų min. Mark Mac Gui- 
gan perima teisingumo mi
ni sterio vietą iš Jean Chre- 
tien;pastarasis pakeičia La
londe ir tampa Energijos mi- 
nisteriu.

PRANEŠA PLB
1. Sekančiais metais sueina 1OO metų nuo pirmojo Auš

ros numerio pasirodymo. Aušra ženklino mūsų tautinio at
gimimo pradžią, kuri buvo apvainikuota Lietuvos nepriklau
somybės Akto pasirašymu. Su Aužra taip pat prasidėjo 
tvirtesnis bei pastovesnis spausdinto lietuviško žodžio ke
lias. Minint šią sukaktį PLB valdyba 1983-sius metus

LIETUVIU TAUTODAILĖS 
INSTITUTO DOVANA

LIETUVIŠKOMS MOKYKLOMS
Lietuvių Tautodailės Insti - 
tuto Valdyba lietuviškoms „. 
mokykloms skiria po vieną 
dail. Antano TAMOŠAIČIO 
knygą LITHUANIAN EASTER 
EGGS.

Užsisakyti knygą galima 
šiuo adresu: 1LIETUVIŲ
TAUTODAILĖS INSTITU
TAS, c/o 243 South Kings - 
way,TORONTO, M6S 3VI, 
Canada.

Ši knyga gausiai iliustruo
ta, supažindina su lietuvių 
liaudies margučių margini
mu., ypač vertinga mūsų jau - 
.nimui ir šeimoms.
Dešinėje 

Latvių mokykloje.. .Tegul nebūna nė v i e n o balt ečių vaiko, kuris nelankytų savo mokyklos’. Nuotr: J.Ligers

skelbia Aušros metais ir prašo visų kraštų Lietu
vių Bendruomenes atatinkamai paminėti ateinančiu . metu 
bėgyje. Ir šiandien, kai lietuvių tautą okupantas naikina par 
vergtame krašte, o išeivijos gretas retina laikas ir patogi 
aplinka, spausdintas lietuviškas žodis yra viena iš pagrin
dinių tolimesniam tautiniam sąmoningumui išlaikyti. Kvie
čiame visą lietuvišką išeiviją jungtis į šios svarbios sukak
ties paminėjimą bei įprasminimą.

2. Kaip jau žinote, sekančiais metais birželio 25. — lie
pos 4 dienomis Chicagoje bus Antrosios Pasaulio Lietuvių 
Dienos. Šių dienų metu vyks šeštasis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas, šeštoji JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventė, antrosios Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės, įvai
rūs kultūriniai renginiai, bus pasartojama I Lituani opera, 
ir prasidės penktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas. 
Visą šių dienų organizavimo darbą tvarko tam tikslui spe
cialiai sudarytas komitetas, kuriam vadovauja dr. Antanas 
Razma.

Šia proga norime priminti, kad į Dainų Šventę yra kvie
čiami chorai iš viso pasaulio. Norintieji, šventėje dalyvau
ti turi skubiai registruotis pas šventės rengimo komiteto 
pirmininką Vaclovą Monkų, 3222 S. 66th Place, Chicago, Ill. 
60629, USA. Paraginkite savo chorus ir patalkininkaukite 
jiems atvykti į Dainų Šventę.

Sporto Žaidynės nesiribos vien tik sporto klubų atstova
vimu,. bet į jas yra kviečiami visi lietuviai sportininkai. 
Dalyvių registracija vykdo žaidynių rengimo komiteto vice
pirmininkas Rimantas Dirvonas, 8913 S. Leavitt Ave., Chica
go, IL-60620, USA.

Smulkesnę Pasaulio LietuviųDienų programą pranešime 
netolimoje ateityje; Kviečiame Jūsų krašto lietuvius šioje 
didžiojoje mūsų išeivijos šventėje dalyvauti. Visais Pasau
lio Lietuvių Dienų reikalais prašome kreiptis į PLB būsti
nę. 5620 S. Claremont Ave. , Chicago, IL, 60636, USA.

3. Pasaulio Lietuvių Dienų metu susirinks PLB Seimas. 
Jis prasidės birželio 27 d. ir baigsis birželio 31 d. Jame 
bus PLB valdybos, paskirų kraštųpranešimai, ateities veik
los gairių nustatymas ir naujų PLB organų rinkimas. Sei - 
mą sudaro rinkti atstovai, LB kraštų valdybų pirmininkai, 
Jaunimo Sąjungų pirmininkai ir PLB valdybos nariai. PLB 
Seimo rengimo komitetui vadovauja dr. Petras Kisielius.

Dar kartą primename, jog visi kraštai privalo PLB vai
dybai pranešti savo atstovų pavardes ir adresus ligi šių me
tų rugsėjo mėnesio. Esame jau gavę iš-visos eilės kraštų 
atstovų sąrašus, gi kiti kraštai pažadėjo juos neužilgo at
siųsti. Jei Jūsų kraštas dar nesudarė atstovų sąrašo, pra
šome tai netolimoje ateityje padaryti ir mums pranešti.

Pasaulio Lietuvių Dienų leidinyje bus įdėti visų kraštų 
veiklos pranešimai. Šiuo darbu bei redagavimu rūpinasi 
Romas Kasparas, 1600 S. Joyce, Apt. 1609, Arlington, VA; 
22202, USA. Pranešimai turi būti jam pasiųsti ligi lapkn- 
žio mėn. 1 dienos.

4. Kiekvienais metais visi kraštai 15% savo surinktųso- 
lidarumo įnašų pasiunčia PLB valdybai. Prašome kraštus, 
kurie dar už šiuos metus nėra atlikę tos pareigos, nedel
siant atsiskaityti su PLB vaidyba. Kiekviena įplauka pa
lengvina PLB valdybos darbą, nes išlaidos ir reikalavimai 
dideli, o mūsų visuomenės dosnumas PLB darbams dažnai 
prilygsta našlės skatikui. Jums už finansinę paramą iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame.

5. Šiomis dienomis yra pravedamas V-jo PLBkorespon- 
dencinis posėdis, kuriame atstovai turi pasisakyti dėl kai 
kurių PLB Konstitucijos pakeitimų Posėdis nebus galio
jantis, jei jame nedalyvaus kvorumas Todėl yra labai 
svarbu, kad visi Seimo atstovai atliktų savo pareiga ir pa
balsuoti .už siūlomus pakeitimus. Prašome Jus paragin
ti savo krašto atstovus aktyviai posėdyje dalyvauti.

Vaclovas Kleiza 
P^B Valdybos pirmininko 
pavaduotojas

PRANEŠA ALT A:
RUOŠIAMASI ALTO METINIAM SUVAŽIAVIMUI

ALTO metinis suvažiavimas įvyks spalio 30-31 d. Tauti
niuose namuose, Chicagoje. Suvažiavimo eigai aptarti, įvai
rioms komisijoms sudaryti rugpiūčio 20 d. buvo sušauktas 
Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos posėdis. ALTO gen. 
sekretoriui inž. Gr. Lazauskui pasiūlius, numatyta suvažia
vimo dienotvarkė ir kt. Nutarta spalio 30 d. vakare ruošti 
banketą, kurį organizuoti paKvlestas Visuomeninių reikąių 
komisijos pirm. dr. L- Kriaučeliūnas su savo pasirinktais 
talkininkais.

SUOMIAI DOMISI SIBIRO SKAIDRĖMIS

Amerikos Lietuvių Taryba gavo iš Helsinkio laišką, ku
riame prašoma už atlyginimą jiems perleisti rinkinį ALTO 
paruoštų skaidrių apie lietuvius Sibire. Nutarta jų prašy - 
mą išpildyti.

ATEIVIAMS PILNA ĮSTATYMU GLOBA
Ryšium su bylomis dėl vadinamų karo nusikaltėlių Ame

rikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. Šidlauskas pasiuntė raš
tus įvairioms Washington© įstaigoms, primindamas, kaip 
negalima pasitikėti Sovietų įstaigų paruošiamais dokumen
tais ir liudijimais. Be kitų, gautas atsakymas kongresma- 
no H. Washington©, kuris užtikrina, kad. JAV reziduojantieji 
asmenys pasiliks pilnoje JAV įstatymų globoje.

ČEKAI SU LIETUVIAIS

Čekų imigrantai Chicagoje, prie Adler planetariumo sta
to paminiuą savo rašytojui, laisvės kovotojui Karei Havlicek 
Pamatų prakasimo iškilmės vyko rugpiūčio 12 d. Invokaci- 
jai sukalbėti čekai pasikvietė lietuvį kun. J. Pruiiskį, ALTO 
inf. direktorių. Šį lietuvio invokacijos tekstą vėliau išspaus
dino čekų laikraštisl’Nedelni Hlasatel’’ drauge įdėdamas ir 
kun. J. Prunskio straipsnį "Čekoslovakija turi būti laisva”.

JEI NEGALI ATSIKVIEST ARTIMŲJŲ iŠ LIETUVOS

Okupantai vis dar kliudo iš Lietuvos parsikviesti savo šei
mos narius: žmonas, vyrus, vaikus. Artėja Madrido konfe
rencija, kurioje Amerikos Rietuvių Taryba ruošiasi per 
mums draugingas delegacijas tą priminti. Prašome skubiai 
prisiųsti negaunančio leidimo atvykti iš Lietuvos vyro ar 
žmonos adresą, nuo kada ir kiek kartų leidimo buvo prašo
ma, paduodant ir adresą, kas iš Amerikoje gyvenančių daro 
pastangas atsikviesti. Informacijas siųsti adresu: Lithuan
ian American Council, 2606 West 63rd Street, Chicago, IL 
60629 USA.
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hz Lietuvos išlaisvinimą! U f ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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kalba LABDARA
Mielosios ir mielieji "Labdaros" Draugijos narės 

nariai ir rėmėjai *.
Prasidėjo nauji 1982 1983'mokslo metai. Jaunimas 

sugužėjo į mokyklas. Tėvams padaugėjo rūpesčių,tiek pat 
ir "LABDAROS Valdybai. Šiais metais jai tenka daugiau 
darbų atlikti. Vokietijos visuomenei propaguojant didės - 
nę paramą Lenkijos gyventojams ir valdžiai atleidus pir
mam pusmečiui siuntas į Lenkiją nuo pašto rinkliavos, lie
tuviškoji visuomenė irgi labai aktyviai įsijungė į tą akciją 
ir reikalavo iš "Labdaros" adresų, labiau reikalingų pa
ramos lietuvių. "Labdara" parūpino adresus su šeimų pa
dėties aprašymu. Tokių adresų jau suteikta per 150 .Daug 
rūbų siuntinių, dažnai su priedu skalbimo miltelių, muilo 
ir kt<; išsiuntė Kanados L.B-nės Hamiltono Šalpos Fondo 
skyrtus/p. J.Astas ir kt./Taip pat Montrealio skyrius, 
vad.K.Toliušio Red./, Vokietijos-Romuvos apylinkė/p- 
kas A.Lipšis ir kt./.dr.A. Veigel, kun.K.Senkus, p. Z. 
Glemžienė 23 siuntinius po 15 kg. Kun.Sen. J.Urdze parū
pino daug maisto siuntinių,^Atsiliepė Australijos L.B-nės 
Adelaidės Apylinkė /pirm.C. J. Zamoiskis, ižd.A.Mike - 
liūnas/. Paprašė adresų ir atsiuntė piniginę paramą.Ad
resų prašė vokiečių šeimos. Lietuviai siunčia dar siunti
nius ir šalia "Labdaros" adresų. "Labdara" pirmoje ei - 
Įėję rūpinasi moksleivija, skaitlingomis ir nelaimių ištik
tomis šeimomis.

Į "Labdarą" pradėjo kreiptis Lenkijos jaunimas su 
prašymais, atsiųsti lietuviškų knygų. "Labdara" jų parū
pi na ir siunčia. Tarp kitko nueina "Europos Lietuvis" ir 
"Pasaulio Lietuvis". Pvz.,Stasys Motuzas perdavė "Lab
darai" savo knygas /apie 400 egz./ su stambiu piniginiu 
priedu. Jo knygų dalis jau keliauja ten per rankas. Pora 
iš ten atsiliepi mų:"Labai ačiū už.. .knygas, kurias įdėjo
te į siuntinį.Norėčiau Jūsų prašyti,kad jeigu galite,at - 
siųskite daugiau. Man tai brangiausia dovana". "Vienas 
knygų siuntinėlis pasiekė mus. Tikimės ateis ir kiti.Kny
gos labai vertingos ir įdomios. Gerai būtų,kad knygos pa
siektų-visus lietuviškus židinius, tai, kad jomis naudotųsi 
ne vien Varšuvos studentai".

"Labdaros" reikalas - materiali parama, kultūriniams 
ryšiams kviečiamos lietuviškojo jaunimo organizacijos.

"Labdaros" piniginės pajamos pirmame pusmetyje ė- 
jo maždaug pagal numatytą sąmatą.

16-ji MOKYTOJU ir JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖ
L. EIMA NTAS 

/tęsinys/
Per kiekvieną buvusią studijų savaitę gaudavo m pa - 

tirti vis ką nors nauja, iki šiol nematyta, negirdėta, bet 
kad studijos geriau vyktų - būtinai , atrodo, turėdavo būti 
reikiamas impulsas. Šį kartą tokį impulsą galima būtų pa
vadi nti :

ŪDRIŲ MOKYKLĖLĖ
Amerikoje, Jacksono mieste Mich.,gyvena Rūta ir 

Arūnas U d r i a i »r augina keturius vaikučius /1O- l me
tų/, kurių trys mokyklinio amžiaus. ' Lietuvių-kai my nų 
aplinkui nėra, taigi nėra ir lietuviškos mokyklos.

Abudu Ūdriai yra akademikai. Arūnas baigęs Teisės 
mokslus , Jacksone verčiasi advokatūra. Rūta, dar Vokie
tijoje mūsų išeivių stovyklose gavusi gimnazijos atesta
tą, New Yorke baigė City University ir yra dirbusi 5 me
tus lietuvių išeivių mokykloje, taip pat New Yorke.

Tačiau aplinkybės taips susidėjo, kad Ūdriai jau kelio
lika metų gyvena Jacksone, esančiame nuošaliau nuo lie
tuviai susitelkimo centrų. Čia aplinka lietuviškai šeimai, 
reikia pasakyti - yra visai svetima. Bet R.ir A. v Ūdrių 
jaunoji karta- Darius, Baltija ir Almis/ketvirtasis vai
kutis- tik kūdik:s/ auga ir, sakyčiau, klesti pilna to žo - 
džio prasme- lietuviškoje dirvoje. Daug kas iš mūsų ban
do skųstis,kad svetima aplinka lietuviukus labai veikia ir, 
gal mūsų nelaimei, juos žaloja... Tačiau į tai tegali būti 
tik vienas ir tikras atsakymas. Mūsų šeimose, kaip pas 
p.p.Ūdrtus, yra pilnutiniai galimas lietuviškas auklėji - 
mas ir mokymas*.’.’. Žinoma, tatai pareikalauja nemažų 
pastangų, norų bei pasišventimo. Bet tai yra galima pa - 
daryti ir čia ŪDRlUS reikia laikyti geru ir sektinu pavyz
džiu.

Mūsų Studijų vadd'vybė gerai žino apie Ūdrių šeimoje 
vykstantį lietuviškąjį darbą. Todėl jie buvo pakviesti pa
skaitoms ir pademonstruoti pasiektus rezultatus.

Visas antradienio priešpietis buvo skirtas Ūdrtams 
Jų tema:"Lietuviškasis mokymas ir švietimas namie".

Z,psl.

DIDYSIS BALIUS

1:00 v.p.P

12:50 v.p.P

v . p. p

$8.00 asmeniui 
$5.00 moksleiviams

ATSISVEIKINIMO VAKARAS
Orkestras "Pegasus", šokiai, vaišės, 
baras
Sv. Kazimiero parapijos salėje
54-26 rue Parthenais $2.00 asmeniui

Programa
PENKTADIENĮ, SPALIO ą
7:00 v.v RETROSPEKTYVINĖS MENO PARODOS ATIDARYMAS

J. Akstino, V. Remeikos, T. Valiaus 
Parodos pristatymas: D. Gruodienė. 
Paroda tęsis iki spalio 10
POEZIJOS VAKARAS, "ŽEMĖS" PAMINĖJIMAS 
Programoje: K. Bradūnas, H. Nagys 
Įvadinis žodis: Dr. J. Girniaus 
Vynas ir sūris

Penktadienio programa Aušros Vartų parapijos, salėje 
14-65 rue de Seve $5.00 asmeniui

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 9

8:00 v.v

7:00 v.v
Orkestras, Toronto Gintaro dainos, 
šokiai, baras, loterijos 
CEGEP Andre Laurendeau
1111 Lapierre, LaSalle $6.00 asmeniui

SEKMADIENĮ. SPALIO ĮQ

Ė: 00

PAMALDOS KATALIKAMS
Iškilmingas mišias laikys J.E.vysk.V. Brizgys 
Sv. Kazimiero bažnyčioje 
54-26 rue Parthenais
PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas laikys kun. P. Dilys 
Šv. Jono bažnyčioje *
5594- Jeanne Mance
K.L,D. KONCERTAS
"Laisvės Šauksmas" temą išpildo Hamiltono 
"Aidas" , Londono "Pašvaistė" , Jvlontrealio 
"Pavasaris", Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero 
parapijų chorai, Londono "Baltija", 
Toronto "Gintaras", Montrealio "Gintaras" 
ir Hamiltono "Gyvataras" - akomp. 
Montrealio liaudies instrumentų orkestras 
"Gintaras" ir Mme M. Roch 
GEGEP Andre Laurendeau 
1111 Lapierre, LaSalle

7:00

"Labdaros" visuotinis narių susirinkimas reiškia la
bai širdingą padėką nariams ir rėmėjams ir tikisi, kad / 
antrame metų pusmetyje mūsų visuomenė suteiks galimy
bę metus užbaigti pagal numatytą planą. Rėmėjų sąrašas 
bus paskelbtas metams pasibaigus.

"Labdaros" draugijos Valdybos 
vardu p-kas J. G 1 e m ž a 

/Banko konto : Labdara e. V. Landesgirokasse Stuttgart 
Nr. 11«516« BLZ 60050101 

adresas: J. Glemža, Conventrain 33, 7260 Calw-Hirsau /

Pradėjo Arūnas Udrys ir užakcentavo,kad jų šeima pa - 
noro savo vaikučius išauginti lietuviukais.Todėl šiam tiks 
lui jie šeimoje tekalbėjo ir kalba tik lietuviškai, mokė ir 
moko tik lietuviškai skaityti ir rašyti, gimtąja kalba su 
lietuviais susirašinėti, skaityti lietuvišką spaudą ir joje 
bendradarbiauti, žinoti mūsų tėvynės padėtį ir praeitį, dai 
nuoti lietuviškas daineles, šokti mūsų tautinius šokius bei 
žaidimus, dalyvauti lietuviškame bendruomeniniame gyve
nime ir t.t.

Rūta Ūdrienė papasakojo ,kaip virš minėtų tikslų be
siekiant, ji lietuvišką švietimą namie atlikdavo ir atlieka 
konkrečiai ir praktiškai. Ji vartoja išeivijoje išleistus var- 
dovėlius, žodynus, žemėlapius ir įvairias mokslo priemo
nes. Ji savo vaikus nuteikia taip, kad jie daug klaustų ir 
gautų norimus atsakymus. Ji kartu su vaikais dainuoja , 
groja, šoka ir<kitaip aktyviai dalyvauja.

Savo darbuose su vaikais ūdriai turėjo nemaža ir 
sėkmės. Jų vaikai jau gerai lietuviškai kalba, mielai pri
ima kalbos taisymus, domisi lietuviška spauda, nori susi
rašinėti su giminėmis Lietuvoje,turi ir parodomi,patys 
pasigamina vaizdinių mokymosi priemonių. Vyresnieji pa
skaito lietuviškai jaunesniesiems, visi mėgsta lietuviškai 
dainuoti, deklamuoti, šokti ir žaisti ir kas pažymėtina, - 
nori kitur-viešai pasirpdyti.

Tiesa, Ūdriai turėjo ir turi kliūčių. Tėvams kartais 
pritrūksta tinkamų žodžių ar priemonių. Todėl jie mano, 
kad reikėtų išleisti įvairių žodynėlių bei patrauklių moky
mo būdų aprašymus. Reikėtų gal steigti lietuviško tarpu
savio susirašinėjimo būrelių ar klubų. Reikėtų mūsų tau
tiniams šokiams gaidų Gera būtų turėti lietuvių adresus , 
pagal kuriuos, keliaujant su vaikais,būtų galima sustoti 
ir pasimatyti.

Kadangi Ūdriai gauna daug lietuviškos spaudos,tai jie 
patys daro iš jos tinkamas ir geriausias atrankas vai - 
kams. Galop, lietuviškam mokymui namie gali daug pa -
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dėti seneliai, kurie taip pat gali Į plokšteles -juos
tas įkalbėti daug naudingu vaikams dalykėlių. <

P. p. Ūdrių išsamus lietuviško mokymo namie apta- 
rimas iššaukė nemaža duskusijų. Pirmiausia Ūdriai su - 
silaukė reikiamo įvertinimo ir katučių. Visi klausytojai 
džiaugėsi ir buvo sužavėti. Ir tikrai, tai buvo lyg skais - 
tus pragiedrulys lietuviškame mokyme. Pagaliau - iškel
ta tiksli pastaba: tokių paskaitų ir konkrečių hurodymų 
turi, išgirsti visi tėvai, kurie turi vaikų Fr domisi lietuvy
bės išlaikymu išeivijoje.

Šiame reportaže jau esu pažymėjęs, kad Ūdrių vaikai 
nori kitur yięšal paslrpdyti. Todėl Studijų dalyviai prašė, 
ir Ūdriai kitą dieną sutiko savo vaikučius atvežti ir paro
dyti, ką jie moka ir ką gali.

Trečiadienio vakaro programą atliko Ūdrių vaikai: 
Darius /K) m./, Baltija/7 m./ ir A 1 m i s /5 
m./. Motina tik akomponavo,o vaikai atlikdavo patys, ką 
reikėjo. Gėrėjomės jų visų gryna ir skambia lietuvių kal-
ba. Pasirodymas buvo tikrai įvairus: jie smuikavo, daina
vo, deklamavo, šoko, žaidė ir vaidino, vieni kitus rikiavo, 
padėjo. Visur galėjai matyti tinkamą pasiruošimą, sava - 
rankiškumą. Visas savo roles atliko be jokių "špargalkų". 
Viską perdavė drąsiai, skambiai, gražiai ir atmintinai.

Tai buvo lietuviškas ir nuotaikingas vakaras. Klau - 
sytojai be paliovos plojo, šaukė, valiavo. Visi juto, kad 
skaisti, nuoširdi ir taip miela vaikų veikla gali vykti ir bū
nant toli nuo Tėvynės... Visi matė,kad vaikučių širdelės 
plaka ne menkiau ir čia, kaip kad būdavo Nepriklauso my - 
bės laikais mūsų mokyklose. Garbė ir didi padėka pri - 
klauso p.p. Ūdrių šeimai’. Tai ryškusis pavyzdys ir vie - 
nas iš tikriausių ląidų į šviesesnę išeivijos ir kartu Lie
tuvos ateitį. Mums būtinai reikia tokių šeimų. Mums į tai 
reikia atkreipti visą savo dėmesį.

f IŠ MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTĖLIO 
"LIEPSNA”)

KODĖL MES TURIME IŠMOKTI LIETUVIŠKAI

Kalba yra labai svarbus dalykas. Aš esu lietuvaitė , 
tai aš turiu branginti savo kalbą ir tautą.

Kartais yra sunku būti lietuvaite. Dabar aš esu jau
na >r man sunku būti lietuvaite, nes reikia išaiškfhti drau
gėms, kadangi jos mano, kad aš keista. Kada aš buvau 
jaunesnė, aš nesakiau niekam, kad esu lietuvaitė. Dabar 
aš suprantu, kada aš turėsiu vaikų, jiems nepatiks būti 
lietuviais. Bet jie suaugs ir supras, kaip ir aš, kad yra 
sunku mylėti savo tautą. Dabar visos mano draugės klau
sia mane apie Lietuvą ir man patinka kalbėti, apie ją. 
Aš pasakoju joms ką aš išmokau: istoriją, geografiją ar
ba literatūrą. Kada aš joms kalbu, aš gerai jaučiuosi, nes 
aš darau gerą darbą savo tautai.

Vieną dieną man patiktų nuvažiuoti į Lietuvą su savo 
drauge iš mokyklos, kad ji pamatytų, kas yra tikras lie
tuvis.

Aida Luko š e vi č,i ut ė
8 - to skyriaus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Teko ir tenka kovoti su uo
dais ir juod musėmis, nors jų 
dabar sumažėjo, o iš dalies 
ir mes apsipratome, Pra - 
džioje- keliolika metų- rū
kėme pūvančius rąstus,sku
durus išmirkytus alyvoje , 
deginom padangas .Trynė - 
mis, pradedant svogūnais, 
paskui citrinos žievėmis, 
galų gale specialiais aliejais. 
Deginome ir. kvepiančius 
smilkalus ir žvakes.

- O ką darė žmonės Sibi r- 
re, patekę į taigas, kur juod
inusių milijonų milijonai?

Pasakoja, kad apsimutu
riavę, eidami į darbus vis 
laikė veidą atsuktą į saulę, 
kiek tik Įmanoma buvo.O 
šešėlio pusę nuolat vėdino 
rykštėmis...

- Kaip gi Lietuvoje, tokie 
švarūs miškai buvo? Ir tie 
uodai ne tokie pikti...

Vieną kartą trys stamboki 
vyrai, bekovodami su kel - 
mais, šakni mis ir krūmais , 
labai gyrėsi, kad tokie viso
kie muspalaikių ir uodų 
įkandimai jiems visai nieko. 
Tai tik tos moterys, tos 
švelniaodės, o gal kartais ir 
išlepintos perdaug skundžia
si’.. ..

Ir štai - pakilo lyg koks 
staugimas, lyg unkštimas ir 
regime tris "muškietinin- 
kus" neriant pro tankynę į 
ežero pakrantę. Mes juoktis 
- nes jie mus linksmint už
simanė - ir kojas aukštai 
kilnoja, ir rankomis mata
ruoja’. Ir neria visi apsiren-

Laurynijos Dainavai 25 m. •••
/ tęsinys /

gę į vandenįlTai jau didelis 
pokštas...

Pasirodo- nejuokais visa 
tai. Ne mus juokino,bet į - 
lipo į laukinių širšių lizdą . 
O, tai buvo ai, ai’.Vienam jų 
ta/p sutino kojos nuo įkandi
mų, kad vos galėjo batus nu
mauti. Kai kam oda sušvel
nėja nuo širšių...

Tinkamai ir labai * lietu
viškoje tradicijoje ir pomė
gyje reiškėsi dainaviškiai , 
uždegdami vakarais laužus. 
Ne tik dėl naudos, valant 
mišką ar atsikratant lieka - 
nų. Dėl to kvapaus šakų 
traškėjimų., dėl tų liepsnų , 
kurios atsišviečia susėdu
sių aplink veiduose,dėl tos 
šilumėlės, kuri lyg medus 
plaukia po oda, kai vakaro 
vėsuma pradeda kelti šiur
pulius. ir dėl to- kad geriau 
dainuojasi prie laužų ugnies. 
Kai kas taip'buvo dainavęs- 
piemenaudami, kiti skautau- 
dami.Kodėl ne dainaviškiau- 
jant?...

Tada- dar labai nedaug ar 
ir visai ne vi Įgydavo me balso 
stygų kilniais ar mažiau kil
niais skystimėliais. Bet tos 
stygelės gaudė ir nešė dai - 
nas į kitą pusę ežero ir net 
už kalvų. Labai gera akusti - 
ka virš vandens ir užnugario 
kalvų. Dainavome, dainavo
me, dainavo me.Iki vidurnak
čio, o kartais iki aušros.Ei
dami aplink ežerą irgi dainar 
vome. Kieno nors gimimo 
diena-dainavo me, užbaigėme 
stogą - dainavome, dar neuž-

KELIONE PO JAPONIJA IR KORĖJA
ir 4

L. Stankevičius
įi y i- įjoji, L ■ - -t su.-.- ' ... J . •

Jau labai Seniai manė intrigavo pamatyti Japoniją - 
kraštą, kuris taip skiriasi nuo visų kitų kraštų. Dar šio 
krašto nematęs, jau jį pamilau ir domėjausi ne tiktai jo 
gamta, kultūra bei žmonėmis, bet ir jo kalba.Dar prieš 
daugelį metų buvau nusipirkęs plokštelių išmokti japonų 
kalbos, laukiau tik tos dienos, kada turėsiu progą aplan
kyti šį kraštą ir štai - mano svajonės išsipildė, kai'ge
gužės 31 dieną iš Los Angeles aerodromo sėdome su žmo
na Į Singapūro oro linijos "jumbo" lėktuvą skristi į toli - 
mąją Japoniją.

Prieš lipant Į lėktuvą reikėjo atiduoti bagažą lėktuvo 
kompanijos tarnautojui. Mūsų visas bagažas: aš turėjau 
didelį maišą, vad. "flight bag"",pasikabinęs ant pečių,pa
našiai ir žmona. Tai ir viskas. Kai parodėme juos tar - 
nautojui, tas ir klausia,kur mūsų čemodanai.Sakome, čia, 
tai viskas, ką turime. Jis negalėjo suprasti, kaip skren - 
dant Į tokią tolimą kelionę, turime tik po vieną kelionės 
maišą’. Tačiau, kaip mes buvome patenkinti, kad tik tiek 
turėjome bagažoiKitaip per visas keliones būtume labai 
nuvargę, o dabar buvo vienas malonumas keliauti per į - 
vairias vietas.

Skridimo laikas iki Tokyo yra 11 valandų, bet skristi 
buvo nenuobodu, kadangi lėktuve buvo labai puikus patar
navimas. Davė šampano, Vyno, puikių valgių ir rodė net 
dvi filmas, ir visa tai nemokamai.

Lėktuvui artėjant prie Tokyo ,iš kairės matėsi di - 
džiausiąs Japonijos kalnas Fuji su baltuojančia viršūne. 
5 vai. 23 min. vakare, Japonijos laiku, jau lėktuvas nutūpė 
Tokyo aerodrome. Keleiviai dauguma buvo azijatai, tik 
retas kuris baltosios rasės atstovas. Dauguma čia išlipo, 
o kiti skrido toliau į Singapūrą.

Perėję visus formalumus moderniame Tokyo "Nari
ta" aerodromo pastate ir neturėdami gaišinti laiko lau
kiant čemodanų /savo kelionės maišus turėjome su savimi? 
sėdom Į limuziną ir važiavome Į miesto centrą.

Pirmiausiai krito į akis tai,kad čia automobiliai va
žiuoja kaire puse, ir kad visos mašinos yra švarios, net 
blizga. Atrodo, ,lyg būtų ką tik iš fabriko išvažiavusios. 
Užrašai daugiausiai dviem kalbom: japoniškai ir angliškai 
tad labai lengva susigaudyti. Pirmą japonišką ženklą, kurį 
išmokau skaityti buvo "Įėjimas",kurį visur matai ir nors 
žinai per kurias duris įeiti.

Atvažiavę į patį miesto centrą, Ginza biznio rajoną, 
susiradome grynai japonišką viešbutį,kuriame ir apsisto
jome nakčiai. Japonijoj yra dviejų rūšių viešbučiai: japo - 
nų stiliaus "ryokan" .grynai japonams ir turistams "Wes
tern style",kur yra bendrai svetimtaučiams ir japonams. 
Tokiu būdu šiame "ryokan" viešbutyje net ir angliškai 
vos gal’ma susikalbėti ir tik su vienu menažeriu, o kiti 
kalba tik japoniškai. Na, bet turėdamas su savim mažą , 
reikalingiausių japoniškų sakinių knygutę, bandžiau savo 
gabumus. O japonai tik šypsosi patenkinti ir sako:" hai , 
hai"/taip,taip/. Japonų mandagumas reikalauja visuomet 
sakyti "taip" ir tik retom progom sako "ne", kadangi kitaip 
tai yra nemandagu. Todėl jų neaiškiai pasakytas "hai" ne 
visuomet g^li reikšti "taip"...
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baigėme, bet netrukus baig
sime-dainavome... "Lithu- 
aniens are singong-” palin - 
guodavo žinančiai jau pra - 
dėję atsirasti kitataučiai 
prie ežero.

Tik dabar, po 25 metų -

dainos aptilo. Yra kasečių, 
plokštelių... Stygos, vilgo - 
mos ar ne- jau nebe taip to
li neša, nebetaip susiderina. 
Gaila.

/bus daugiau/

TOKYO MIESTE -

Šiame viešbutyje vėl išmokau naują žodį "raktas", su 
kuriuo ir ėjome į savo kambarį nakties poilsiui.

Įeinant į kambarį reikia visuomet palikti savo batus 
prie durų ir užsidėti žalios spalvos šliures,© einant į tu
aletą, ten tavęs laukia raudonos šliurės, kurias reikia tik 
tenai ir dėvėti. Paskui, norėdamas maudytis karštoje vo
nioje, turi būtinai pirmiausia po atskiru dušu arba kranu 
gerai su muilu nusišveisti visą kūną,o paskui tik gali lip
ti į vonią. Japonai negali suprasti, kaip Vakarų pasaulyje 
mes galime būti tokie nekultūringi,plūduriuoti nešvariame 
vonios vandenyje...

Išsimaudę karštoje vonioje, švariame kaip šaltinio 
vandenyje, apsivilko me švarius kimono chalatus, kuriuos 
kasdien keičia visuose viešbučiuose ir taipogi duoda kas
dieną po naują dantų šepetuką ir skustuvą.

Atėjusi kambarinė padėjo čiužinius tiesiai ant grin - 
dų ir užvilko juos švaria paklode ir užklojo antklode.Atne
šė žalios arbatos, kuri randasi kiekviename japonų viešbu- 
butyje. Gali jos gerti, kiek tik nori. Kai padėjo m galvą ari 
pagalvės,tai mums atrodė keistas jos minkštumas ir ban
dėm atspėti, kas* joje galėtų būti, bet taip ir neatspėjo me 
ir turėjome sekančią dieną paklausti. Pasirodo, ji buvo 
pripilta valakiškų riešutų žievėmis.

Anskti rytą, gerai pailsėję , ėjome valgyti pusryčių, 
kurie buvo paruošti šio viešbučio gyventojams. Pirmą 
kartą gyvenime pusryčiams valgėme sriubą, ryžius, salo
tus ir kaip popierį plonas žuvis. Visa tai valgėme su pa - 
galiukais.

Po pusryčių skubėjome Į centrinę Tokyo geležinkelio 
stotį,kuri laimei, buvo skersai gatvės nuo mūsų viešbu
čio, pirkti traukinio bilietą važiuoti į kitą Japonijos galą , 
Šimonoseki miestą ir kartu uostą,iš kurio laivai plaukia 
Į Korėją. Pirkę bilietą į super-ekspress /" Šinkansen" / 
traukinį/greičiausią pasaulyje/, kuris važiuoja 130 my
lių Į valandą, 10:48 ryto jau lėkėm kaip žaibas per žymius 
Japonijos miestus:Nagoya,Osaka,Hirošima ir kt.,kol po 
6 valandų, pervažiavę daugiau kaip pusę Japonijos, atsira
dome Šimonoseki mieste. Čia susiradome "Tokyo Inn " 
viešbutį. Palikome savo daiktus ir ėjome Į šalia esančią 
didelę universalinę krautuvę "D ai maru", kurias galima
rasti kiekviename Japonijos didmiestyje.

Įeinant Į šią krautuvę,uniformuotos merginos kiek - 
viena Įeinantį pasveikina prie durų žemai nusilenkdamos, 
o taipogi kiekviename aukšte kiekviena pardavėja tau len
kiasi ir mes turėjome joms irgi lenktis žemai ir taip be- 
silankstydami pervažiavome visus aukštus. Kiekviename 
aukšte rasi tokių gražių daiktų kokių Montrealyje jokioje 
krautuvėje neužtiksi.

Kiekvienoje japonų krautuvėje, žemutiniame aukšte 
būna parduodamas tik maistas ir kas įdomu,kad prie kiek
vieno stalo tau duoda ragauti Įvairaus paruošto maisto. 
Turint laiko, perėjus per keletą tokių krautuvių nereikėtų 
nė pietų valgyti, nes jau esi sotus.

Sekančią dieną, anksti rytą po pusryčių, eidami gat
ve pastebėjome vienos įstaigos kieme jos tarnautojus da
rant mankštą. Tai esame daug kur pastebėję, net ir pro 
įstaigos langus, viduje pastato.

Turistinėje brošiūroje pastebėjom, kad Šimonoseki 
mieste yra labai graži Šinto /japonų religija/ šventykla. 
Nutarėme į ją eiti pėsčia. Eidami, dar pakelyje ,užtiko me 
keletą kitų šventyklų. Po keletos valandų ėjimo pasiekė
me "Akama" šventyklą, kurios įspūdingas raudonas sto - 
gas jau iš tolo žibėjo nuo saulės spindulių.

alglmanto skiltis I
RIMAI IR NERIMAI

Ne, ne audrelę vandens šaukšte, bet daugiau netaip ma
žame bliūde, sukėlė sekantys eiliuoti lyriniai posmai. Net 
ir pats tų eilėdaros žodžių pavadinimas yra iššauktinai šo
kiruojantis, jaučiant, kad čia vis dėlto tėra tik sugretini
mas, gal net savotiška parodija Įprastų religinių tekstų,bet 
ne tiesioginė šventraščio minties interpretacija.

Pasiklausykite evangelijos pagal Jonę 
Kristus buvo Kristė
Ji gimė Betliejaus karvidėje.
Dvyliktais metais Ji su žyniais diskutavo.
Vestuvėms Ji iškepė grubios rugių duonos, 

kurią išmirkė vyne.
Glostydama švelniai, ligonius gydė.
Verkdama į vakarienę sukvietė brolius ir seseris, 

plovė jų kojas ir jas išbučiavo.
Kareiviai ją išžagino ir pririšo išskėstomis kojomis 

tarp kedrų ties upeliu.
Ji prisikėlė ir pagimdė žmogų,

Girdėjote Viešpaties žodį.
Amen.

Ginta R e me i ky t ė

Kai kam šis vardas bus mažai ar visai negirdėtas, tačiau 
bent akylesni mūsų stebėtojai, turės sutikti, kad ši jauno 
sios kartos atstovė, vis intensyviau reiškiasi ne vien tik or
ganizaciniame, bet ir kultūriniame mūsų .gyvenime. Mai;o - 
me jos rašinių lietuviškoje periodikoje, daugiausia, bent 
kolkas, daugiau jaunimu.’ pritaikytose skiltyse. Vaidinasi, 
turtine reikalą su bręstančia ir brandžia jaunimo asmeny
be, kuriai lietuviškieji nusiteikimai yra visiškai supranta
mi ir reikalingi jos tolimeniam intelektualo vystymui. Daž
niausiai jauni žmonės, jauni talentai, savo kūrybiniame 
procese yra neramūs, ieškantieji (bet nebūtinai pasiekti) 
savo potencialą. Ar tie vertinimai, būtų būdingi Gintai, šian
dien dar sunku pasakyti. Tačiau., sprendžiant iš jos tikrai 
drąsių pasireiškimų, lyg ir norėtųsi teigti, kad jos tokie 
užsiangažavimai nėra tik laikinas, efektui sukelti reiški- 
nys, bet nuosaiki ir planinga, jos kūrinių etiudų slinktis 
pirmyn.

Neretas mūsų, visai nuoširdžiai, vis dar teigia,kad ne
suprantąs modernios poezijos,nepagaunąs jos esmės. Ki
tais žodžiais tariant, jei masėje nori likti populiariu, neik 
į jokius eksperimentus, bet tebandyk išsisakyti . įprasto
se formose, maždaug kaip, du ir du yra keturi. Ir leng
viau, ir patogiau. . .

Vis dėlto, tiek pas mus, tiek ir kitur, gyvenimui nesto
vint vietoje, vis jaučiamos tam tikro pasikeitimo tenden
cijos. Ir tas ryšku nevien tik besikeičiančioje, tobulėjan
čioje civilizacijoje, bet ir kultūrinio gyvenimo apraiškose, 
grožinio kūrybinio žodžio neišskiriant. Net ir spalvinga ly
rinė kūryba nesustingo įprastose formose, bet išsiliejo į 
Įvairius rimus ir nerimus, kai ką papiktinant, kai kam su- 
simąstant, trečiam išvis nenorinčiam pripažinti tokį pro
cesą poezija. Gintos Rėmeikytės "Evangelija pagal Jonę", 
aišku, yra stiprus ir drąsus bandymas išsisakyti, nebūti
nai atsisakant originalumo, gal net jį skaudžiai pabrėžiant. 
Tokios novatoriškos pastangos, tikėkime, nebus sutiktos 
apibaltinant jaunąją autorę pigiu akiplėšiškumu ar papras
čiausiu religinių jausmų įžeidimu. Dar prieš tą "evange - 
liją" teko matyti ir skaityti jos pirmesnius bandymus, iš 
kurių galima buvo spręsti, kad gimsta, bręsta naujas bal
sas, turis ką pasakyti skaitytojui, patraukti jo dėmesį, už- 
interesuoti. Jos posmai nėra vien tik paviršutiniškai suran
kiota atkištinė medžiaga, bet savojo veido ir vietos ieškan
tis pokalbis, sugebąs suintriguoti bent kiek skeptiškai nusi- 
teikusį'ir perdaug nesitikintį nūdieninį mūsų skaitytoją.

Norėtųsi sulaukti Gintos pirmojo, knygos formoje,rinki
nio, tikint, kad toks susitikimas bus netik malonus, pagau - 
nantis, bet ir attiešąs daugiau negu išliekamą vertę gana 
vėsokoje ir ribotoje jaunosios kartos autorių lyrikoje. Juk 
jos taip maža.

ŠIMONOSEKI ŠVENTYKLA "AKAMA"
3 psi.
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Ten, Anapus Miškai
/tęsinys/

Nuobodžiame vakaro sambrėškyje išsirikiuojama ši
taip: du gėlių vazonėliai, trys skardiniai vainikai, Marija, 
palaikoma Stefanijos,Deras ir Vasia. Tik Vašiai taip pat 
neramu - pragaišo Lioša. Lioša pučia sau į akį karna - 
raitėje ant alyvuotų skudurėlių, su Astrachanės dvasiomis 
šnekasi. Rūstus Vasia pastypso liošos galvūgaly,pastyp- 
so galukojy, bet nieko nepasako.

IR TADA PrRMĄ KART stveria Vasia Liošą bernelį 
už pakarpos ir sviedžia tarpan lentų ir skudurų krūvelės.

Sudejavo suvaitojo žemelė alyvuotoji, pabildėjo patratėjo 
liošos kauleliai, iš kišenių pasipila spaliai, nusmukęs 
batas nurieda už slenksčio.

IR TADA ANTRĄKART trenkia Vasia Liošą sakalė
lį į žemelę, į motulę, susvyruoja, subraška kamaraitės 
sienos, suž'i augčioja suburbuliuoja Liošos vidurėliai, ant- 
„ras batas skrenda į kampą.

IR TADA TREČIĄ KART sviedžia Vasia Liošą puikų
jį į žemelę, į Ragainės, net vėjelis nuščiūva,giraitė pa
šiurpsta, o Nemunėlis atbulas i ma tekėti.Lioša atsigai- 
valioja ir įsižeidęs virvės žingsneliu nukleipia prie ma - 
ši nos.

Susitraukusi nuo drėgno marių vėjo procesija patrau
kia į kapinaites, bet mašina v-s suka ir suka į kairę.At - 

sigodęs lioša suprunkščia it katinas,pirštus- patraškina, 
kpjas pamiklina, tik ratai vis vien kairėn ir kairėn. Tvo
jęs Liošai per sprandą, Vasia pats stveria už vairo. Lyg 

nuo blogumo tampomas ligonis mašina nutrūkčioja link že
mių krūvos sta'jga išdygusios vidur kelio. Negilioj tranšė
joj ramiai sau kapstosi trys garnizono karei viai, pikti ir 
pavargę. Vasia apsiašaroja.

- Kas man daryti ?- klausia kareivių Vasia.
-Štai tranšėja, - rodo jam vienas, - štai kairėje grio

vys,- niauriai sako Vašiai kareivis, - o dešinėje bala.Teks 
važiuoti aplinkui.

Marija pasvyra priekin, bet nieko neišgirsta.-Tu tik 
nebijok, - kužda dar nykesnis balsas iš anapus balos jai,- 

visa tai niekai.
-Betgj aš nemoku važiuoti,-bėdoja Vasia.
Stefanija uždeda savo šiltas rankas Vašiai ant kelių 

ir Vasia nurimsta. rr tuomet įsisupusi į slogų vakarą, 
procesija grįžta namo. Karstelį vėl įtaiso ant stalo.Vai
kai išskuodžia net neperžengę slenksčio.O moterims visa 
tai yra blogi ženklai - nuo blūdno vakaro ar pūrties ar - 
tumo nesmagiais veidais jos eina patvoriu į savo trobas , 
užmigusios ilgai dar krūpčioja ir nubudusios dairosi į 
langus. Stefanija ir Vasia nusiminę valgo kiaušinienę,tik 
Deras, įspraudęs savo smailą smakrą į liesus delnus, gal
voja apie Mariją. Keturių žvakių atšvaistai vėl skalauja 
jos liūdną, prie Andriuko palinkusį šešėlį. Bet gudei, ra iš

klojančiai nuo baltos Andriuko paklodės prilipusius šei
nūs, staiga pas i vaide na, kad Marija žiūrinti ne į vaiką , o 
kažkur giliau, kiaurai stalą, grindis, net bulvių rūsįsį Ten, 
gelmių gelmėn, į patį pragarą. Patyliukais nusprūdinu - 
si į virtuvę, persižegnojusi, užrėmusi duris ir užšovusi 
krosnies liuktą, gudė it ligonis susiriečia ant taburetės , 
suspaudžia rankomis galvą ir per jėgą bando prisiminti , 
kokiu būdu prieš penketą metų sudurniavo jos brolis.

Juodose nakties Įsčiose vėl spurda žvaigždės „Skysta 
anemiška migla užkloja Nemuną. Marija eina mišku. įsta
bu ir keista,kad šitaippengvaiperlipo žaliąjį slenkstį Į 

girią. Marija buvo regėjusi ir lieknesnių eglių, ir kuples
nių beržų, ir vešlesnių lazdynų, ir buvo ėjusi švelnesnėm 
nei šios samanos, bet niekur kitur netyvuliavo šitiek jau
kios erdvės,. Nebuvo čia ir to melsvo gražumo, kursai pas 
Krantą prie marių šušynos, užtat su kaupu tyriausios ra
mybės. O šitokių dalykų, kuždėjo kažkas Marijai, neužtik
si nei Tilžėj, nei Ragainėj, nei prie upės, nei toj katalikų 
bažnyčioj, kad ir kaip svietas už švarą ir jaukumą ją be- 
girtų. Jie yra tavo namuose, kuriuos pats sutvarkai.

Marija atsimerkė ir jau trečią kart iriasi iš nebūties 
į atvėsusį kambarį.Kaip gatvės žibintai, tarp debesų mirk
čioja žvaigždės. Ir Marija aiškiai mato,kad grabelis tuš
čias. Tuščias tuštutėlis ir apie tai nevalia niekam prasi
tarti. Marija ant pirštų galų nustypčioja prie lango. Ne, ji 
vėl keliauja mišku ir prieina didele, minkšta žole prižė
lusią erčią. O toje erčioje ji regi daugybę kauburėlių, lyg 
kurmių priraustų. Marija nė nemano stebėtis. Štai, ra
miu balsu ji sako,štai kaip paprastai ir be didelio garso 
išmirė tauta ir palindo po šiais kauburėliais. Ir didelio 
čia daikto, kad Andriukas dar nepalaidotas. Rasis ir jam 
vietelė. Rasis ir tau, ir visiems, rasis, rasis, rasis...

Kietos Dero ir pavargusios Stefanijos rankos neša 
Mariją į lovą.

Ant trečios dienos, po lietų, Nemunas jau buvo at - 
gavęs žalsvą savo spalvą. Kambaryje dar tvyrojo neišvė- 
sęs laidotuvių kvapas,todėl Marija miegojo Stefanijos lo
voj. Pavakarėm, kaip ir dera, ji sėdėjo ant laiptų, o po to 
dar iki išnaktų vaikštinėjo panemune.

- Taip ir turi būti, - kalbėjo Stefanijai Marija, - bet 
kodėl aš neapkenčiu savo namų.

Stefanija pagalvojo, pagalvojo, nubraukė atpakaline 
ranka nuo pečių savo garbanas ir pasakė:

- Žmonėms visaip atsitinka. Jei tas Abuldijevas ma
nęs neapgaus, aš Į Kazachstaną išvažiuosiu. O anksčiau tie
siauraakiai man už tarakoną nevertesni buvo.

Marija nesiginčijo ir po savaitės ryžosi sugrįžti į sa
vo namus. Kadangi pavasariui šiaip ar taip nebuvo kur 
dėtis, nors »r apylankom parsi radę s Ragainėn, pagaliau 
jis apsigyveno ir kleve ties Marijos langais. Grindys dar 
dvelkė drėgme, ant taburetės gulėjo tvarkingai sulanksty
tos kaproninės užuolaidos,tik stalas jau buvo apdulkėjęs. 
Marija, susiradusi mazgotę, stvėrėsi darbo, bet vos įpu
sėjusi, vislią metė ir spruko prie Nemuno.

Dar po trijų dienį ji įveikė pasišlykštėjimą kambariu 
ir ėmė karštligiškai trinti apsilaupusią palangę. Bet už 
nugaros, apsitraukę dulkėmis, tebesnaudė svetimi bal - 
dai. Ir Marija pradėjo svarstyti, ką tai galėtų reikšti. 
Pusiau gulomis,parėmusi dešine nuo vandens reginių ap
sunkusią galvą, ji žiūrėjo į langą. Marija galvojo apie, 
klevą. Po tuo klevu Liošži nakčiai pastumdavo savo pur - 
viną mašiną. Bet rytais motoro plerpimas kažkodėl jos 
nebejaudino ir priminė labiau seno žmogaus bejėgį kosė
jimą, ne: įkyrų rąžto ūžimą, nuo kurio virpėdavo Andriu
ko akių vokai. Tai vis dėl to, galvojo Marija, kad nebėra 
Andriuko, nebėra ko saugoti. Bet keisčiausia buvo tai,kad 
ji visai nebepyko ant Liošos.

Kitą vėjuotą rytą, pavasario tuštybės pilniems debe
sims vėl skubant Į rytus, Marija atlapojo langą. Lioša su 
montiruote saujoj moklinėjo apie kėbulą ir keikėsi. Keiks* 
mai it musių virtinė įpuolė Į kambarį ir, kelis kartus ap- 
rietę lempą,taip pat kažkuo nusivylę, iškiurnėjo atgal. Iš 
už devynių jūrų žiūrėdama į Liošą, Marija numojo ranka ii 
išėjo į kiemą.

/ bus daugiau /

oooooooooooooooooo
AUŠROS ŠIMTMEČIO SUKAKČIAI ATŽYMĖTI
"DIRVOS" ROMANO KONKURSO TAISYKLES:

• TEMATIKA - Konkurso dalyviai savo kūriniui temą pa
sirenka pagal savo nuožiūrą. Tematika gali būti įvairi : 
tautinė, visuotinė, fantastinė,psichologinė. Siužeto po
būdis - paties autoriaus reikalas.
© ROMANO ILGIS - Romano rankraštis turi būti rašytas 
rašomjąja mašinėle, su dvigubu tarpu ir netrumpesnis , 
kaip 300 mašinraščio lakštų.
© RANKRAŠČIO PARUOŠIMAS - Konkursui siunčiami 
rankraščiai būtinai privalo būti paruošti rašomąja maši
nėle ir pasirašyti slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant uždaro pridedamo vokelio,kurin autorius įde
da užrašęs savo tikrąją pavardę, adresą ir telefono nume
rį. Nelaimėjus, vokeliai neatidaromi.
• LAIKAS - Paskutinė rankraščiui prisiuntimo data yra 
19«3 metų GRUODŽIO mėn. 1 d.
• SĄLYGOS - Laimėjęs konkursą autorius už savo kūrinį 
gauna dviejų tūkstančių penkių šimtų/25OO/ dolerių ho - 
norarą-premiją. "Dirva" pasilaiko teisę premijuotojo ro
mano ištraukas spausdinti savo laikraščio skiltyse ir be 
papildomo atlyginimo išleisti romaną atskira knyga.
• MECENATAS - Šio romano konkurso mecenatas yra Si
mas KAŠELIONTS, ilgametis "Dirvos" novelės konkursų 
globėjas ir rėmėjas.
• ADRESAS - Rankraščius siųsti DIRVA Aušros šimtme
čiui atžymėti romano konkursui,P.O.BoxO32O6,Cleve -

land,Ohio, 44103.
© JURY KOMISIJA - Jury komisija sudaroma iš trijų na
rių, kurie savo posėdyje balsų dauguma sprendžia, kuris 
rankraštis yra premijuoėinas. .... : , •
• NEPREMIJUOTI RANKRAŠČ'AI -Saugomi ir grąžina
mu autoriams prlsiuntus adresus.

oooooooooooooooooooo

J u o z a s Šilėnus

VEIDU I ŠIAURĘ
/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

VEIDU Į ŠIAURĘ

/ tęsi nys /
56 — j

Iš vokiečių sužinome,kad po trijų dienų įnirtingų mūšių, 
šį rytą rusai užėmė Klaipėdą. Nuogąstaujame, kad rusai 
neužkirs tų mums kelio, užtektų tik stipresnio spustelėjimo 
ties Elbingu ir mes pasiliktumėm be išėjimo iš apsupimo . 
Ir kas tada? Ne vienas klausiame mintimis ir vienas antro 
— kas tada?

Vakarė'suvirtę ant cementinių grindų ilgai dalinamės įs
pūdžiais su seniai besimačiusiais draugais, kalbos daugybė 
įspūdžių gausybė- Iš pasisakymų išaiškėjo, kad mūsiškiai 
iš Įsrutės pasitraukė sausio dvidešimt antrąją dieną, anks
čiau už mus, jau rusams veržiantis į miestą.Pėsčiomis lai
mingai pasiekė Nordenburgą, pirmieji aptiko likviduojamą 
sūrių gamyklą. Iš Girduvos kaip ir mes, vietoje Elbingo 
pasuko į Gegavos-Jes.au aerodromą. Mes jų pėdom sekėm 
viena diena vėliau,pasivijome Karaliaučiuje, iš Karaliau - 
čiaus paspruko didele kuopos vadų rizika, siaučiant aud
rai, mažais nežinomais keliais, aplenkę žandarmerijos 
saugomus postus. Audringą naktį praleido pakelės ūkinin
ko daržinėje,© tik keletą valandų anksčiau už mus, atvyko 
į Gros Blumenau.

Mes anykštėnai susitariam laikytis vienoje grupėje, jei 
sąlygos leis ir ateityje neišsiskirstyti. Laimingo ir neti - 
keto susitikimo momentą nutariam paženklinti kiek iškil
mingiau nors savo geriausių draugų tarpe. Išėmiau iš kup
rinės dar iš namų išnešiotą, gautą iš jaunystės draugužio 
Antano, buvusio Lietuvių Batalijone ir iš rytų fronto atos
togoms atvykusio, romo butelį. Jį pasitraukiant iš namų, 
tarp nedaugelio reikalingiausių daiktų į kuprinę įkišau ir 
laikiau ligos atvejui ar ypatingai progai, apie ką tikvienas 
brolis težinojo. Nors ir ne po daugel — po vieną stikliuką, 
tegavę, pasijutom daug linksmesni. Antrąją pusę butelio 
palikau atsargai.

Nakties poilsiui susimetam į nuošalesnį kampą toliau nuo 
varstomų durų, susisukam į guolius ant cementinių šaltųir 
purvinų grindų. Prisiminus praeitos nakties baitai paklo
tas lovas, jaukiai malonią kambario šilumą, švelniai skam
bančius, moteriškus balsus, šis nakties poilsio guolis gana 

“♦ psl.

skurdus ir vargingas. Bet džiaugiamės ir tuo, kad esame 
užuovėjoj, kada lauke termometras rodo devyniolika laips
nių šalčio, .

Pro dažnai varstomas duris į vidų veržiasi šalto oro 
bangos, mes esame priversti glaustis vienas prie kito,kad 
būtų šilčiau. Lauke, šalimais einančiu plentu per visą nax- 
tį jaučiasi vyksta vis didėjantis judėjimas Piliavos link. Ne
toliese esančiam aerodrome gyvas lėktuvų judėjimas, kylan
čių motorų ūžesys neleidžia poilsiui sumerkti akių. Iš piet
ryčių, Aismarių ledu atplaukia tolimas artilerijos šūvių 
gausmas. Virš mūsų pastato stogo ūžauja linguojančių me
džių šakos, girgžda sniegas nuo praeinančių žingsnių, gir
disi arklius raginantys balsai ir sunkių vežimų braškėjimas.

Vėl gręsiantis rusų apsupimas neleidžia sumerkti akių. 
Adomas tvirtina, esą, girdėjęs iš puskarininkio Varnagės, 
kad Piliavos uoste yra paruošti laivai mūsų evakuacijai.

Išaušta sausio dvidešimt devintoji. Skubus įsakymas pa
siruošti tolimesnei kelionei, skubame į virtuvę atsinešti 
kavos. Ausis spirgina sausas rytmečio šaltis, naujai atvy
kę veržiasi į mūsų patalpas ieškodami poilsio ir užuovė - 
jos... .

Senis traktoristas išvyksta vienas, o mes iš Jurgaičių su
darome du nepilnus skyrius. Visą kuopą suskirsto į naujas 
grupes po dešimt vyrų. Vėl susimedžiojam kitų paliktas ro
gutes, ant jų susikrauname kuprines ir dešimtą valandą ry
to paliekame Gros Blumenau. Prieš akis iki Piliavos tris - 
dešimtis kilometrų kelio.

Nors pūga ir aprimo, bet šaltis tebesilaiko iki 16 laips - 
nių. Važiuočių ir pėsčių išmintu sniegu, sunkiai slysta ro
gučių pavažėlės, pinasi ir slidinėja sušalę batai. Ausis ir 
veidus nuo geliančio šalčio apsivyniojam šalikais ir atro
dome kaip iš miško grįžtantys miškakirčiai,o ne unifor
muoti kariai.

Kairėje, pro sniegu užpustytus krūmų tankmės pravin
giuoja nedidelė Laukės upelė. Dešinėje,pro praretėjusius 
medžius, tolumoje matosi iškilęs dominuojantis Alkos kal
nagūbris, ant kurio prieš šešis amžius krašto t sargyboje 
stovėjo stipri Medinavos pilis. Praeiname Kisratos upės 
deltuvoje įšsistačiusį žilą senove garsų, buvusių pilių, vys
kupų, magdeburginį Sembų krašto valdytojų Žuvininkų— 
Fischhauserio miestą.

Naujos besitraukiančiųjų kolonos, nuo Girmavos, Pabetų 
ir Paivininkų jungiasi į vienintelį į Piliavą vedantį kelią. 
Jų dauguma Kuršmarių krašto žvejai, nuo Juodkrantės , 
Pervelkos, Nidos, Rasytės, Šarkuvos ir Kranto, prasistū- 
mę pro kopų aukštumas, skuba kaip ir męs į išganingąjį Pi
liavos uostą. ?

Plentas eina Aismarių sąsiaurio viduriu. Kairėje, pro 
sniego pusnynus juoduoja geležinkelio linija, rieda ilgo sąs
tato traukiniai. Abipus plento dominuoja žemų šakotų, Bal

tijos jūros vėju į Aismarių pusę palenktų -- gražus pušų 
miškas. Dešinėje,pro dykvietes mus pasitinka juoduojan
tis Baltijos jūros vanduo, kairėje mūsų akis veria užšalusi 
Aismarių lyguma.

Mus pasveikina baltos jūros žuvėdros ir garsiai klykau
damos lydi mus, saugodamos nuo priešo akių. Miško pa
kraščiais mus lenkdamos liuoksi grakščios drąsios stirnos. 
Karpydamos ausimis jos stebi mūsų judančias kolonas. Jų 
šėrimui miško aikštelėse matyti įtaisytos ėdžios, prie ku
rių jos ramiausiai kramto šieną.

Praeiname retai išmėtytas Aismarių pakrantėje žvejų 
trobelės. Jų kiemuose laikinam poilsiui ilsisi pabėgėlių 
vežimai. Kartu su žuvėdrom, mus lydi ir galingas Balti
jos jūros bangų ošimas, tolumoje girdisi plaukiančių laivų 
sirenos. Virš mūsų aidi patruliuojančių lėktuvų ūžesys, iš 
kairės, per užšalusių Aismarių ledą stipriais atodūsiais 
prasimuša duslus Prūsų žemėje vykstančios Kovos gaude
sys. Pražygiuojame nedidelį, priešo lėktuvų skaudžiai su 
bombarduotą Lankstyčių--Lochstaedt miestelį,, Pagrindinė
je gatvėje nesimato nė vieno sveiko namo, vien tik subom
barduotų, sudegusių griuvėsių krūvos.

Iki Piliavos ąštuoni kilometrai. Mūsų kolona ištįsusi per 
puskilometrį. Sunkiai mindami purų sniegą, palengva stu
miamos pirmyn. . Priekyje manęs paskui Liuda ir Vanagą 
knapsnoja Šlubis, šalia jo Albertas. Kariu su manim rogu
tes traukia Klemas, už mūsų Vytas ir Juozas, už jų, kepu
res atmetę, iki šiol važiuoti važiavę — žygio malonumą'pa
jutę— prakaituoja Adomas ir Japonas. Juos seka visada ge
rai nusiteikęs Desantininkas ir šalia jo visuomet kažko su
simąstęs, šalčio aptrauktais akinių stiklais — Edvardas.

Šaltis laikosi neatlaidžiai- Suprakaitavę arklių kūnai ap
sitraukė baltu šerkšnu. Ratuose ir rogėse į šiltus rūbus įsi
sukę sėdi moterys ir vaikai. Seniai apšarmojusiais ūsais . 
pavargusiais žingsniais eina šalia lėtai judančių vežimų.

Pro apšalusius sunkvežimių kabinų langus, šalimais vai
ruotojų sėdintieji kareiviai pirštinėtom rankom moja ant 
vežimų sėdinčiom mergaitėm ir šypsosi išalkus iais lyg vil
kai veidais. Akimis gėrimės Baltijos jūros didingų bangų 
žaidimu. Plačiai užšalusia pakrante, mėlynuoja šalta ledo 
juosta.

Žuvėdrų pulkai kyla ir leidžiąs! ant siūbuojančių bangų,- 
jos klykauja nustelbdamos plentu riedančių mašinų motorų 
ūžesį ir pavargusių arklių prunkštimą. Pro praretėjusius 
debesis, vakarop slenkanti saulė meta šaltus, variu dažy
tus spindulius. Virš pirma mūsų einančios kolonos, iš po 
debesų išnyrą trys rusų naikintuvai,nusileidžia žemai,kul
kosvaidžiais ir bombom atakuoja besitraukiančius. Juos pa
sitinka priešlėktuvinių pabūklų ugnis. Išgąsdintos žuvėd 
ros dar labiau klykdamos pakyla ir nuplašnoja į mėlynuo
jančius jūros vandenis. ’/bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS padangės mielos
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

DIONIZO POSKOS BAUBLIAI
Šilalės rajone garsieji 

Poškos baubliai aptvarkyti , 
sutvarkyta ir gretimoji ap
linka. O už jos- kad anors 
kitais dešimtmečiais

KAUNO POLITECHNIKOS 
INSTITUTAS PASIŽYMI

Antano Sniečkaus vardu 
pavadintas Kauno Politech
nikos Institutas užėmė 3 - 
ią vietą Sov. Sąjungos lenkty
nėse mokslo rezultatuose 
tarp aukštųjų mokyklų.

Trylikos studentų moksli
niai darbai laimėjo apdova - 
no ji mus. Sukurti 226 išradi
mai. Pasiūlyti ir Įvesti pa - 
gerinimai, gamybose verti 
20 mil. rublių.
NAUJA OPERETĖ

B. Gorbulskis, lengvosios 
muzikos kompozitorius, pa
rašė operetę s pavadintą "A - 
domas nebenori būti Adomu". 
Autoriai-pats kompozitorius 
ir J. Mačiukevičius.

Veikalo premjera įvyko 
Kauno Muzikiniame Teatre .

BAISOGALOJE veikia Gyvulininkystės Institutas. Čia yra 
išvedamos naujos produktyvios gyvulių veislės, ruošia 
programas gyvulininkystei plėsti stambiose žemės ūkio 
įmonėse. Tobulinama ir pašarų gamyba. Naujovės yra 

pritaikomos pirmiausia instituto eksperimentiniuose 
ūkiuose. Nuotraukos - Pieno Gamybos Kompleksas

TEATRO BILIETAI VISIEMS
Nuo liepos 1 d. įsakyta pa

likti 40% bilietų ir lanky - 
tojams ne pagal Įstaigų ar 
organizacijų sąrašus. Pa - 
žanga, nes dažnai nebuvo 
galima gauti bilietų

GERI KARDIOLOGAI
Maskvoje vykusiame kar

diologų kongrese mokslinius 
pranešimus skaitė lietuviai 
kardiologai A.Brėdikis, A. 
Marcinkevičius, J. Blužas, Z. 
Januškevičius, Ch.Kibarskis 
ir A.Baubinienė.

Spaudoje rašoma,kad lie
tuvių tarpe padažnėjo 
dies ligų susirgimai.

šir -

ae ro
per

DAUG GAISRU KAIME
Kažin kodėl šiemet Lietu - 

vos kaimuose buvo daug 
gaisrų, net 40 stambių.

Ugnies padaryti nuostoliai 
siekia 78.000 rublių.

Rašėma, kad tai įvyko dėl 
neatsargaus elgesio sų ug - 
nimi,o taip pat ir dėl netvar
kingų elektros įrengimų. Vi
sa tai skamba, kad darbai at
liekami "naplivat iškai* 
sispjautinai.. .O gal ir 
gerti nai...

nu- 
už-

FILMĄ APIE DARIU IR 
GIRĖNĄ

Senajame Klaipėdos 
drome vyksta "Skrydis
Atlantą" filmos kūrimas, pa
minint lietuvius lakūnus Da - 
rių ir Girėną, kurie tragiš
kai žuvo Soldino miškelyje . 
Filmą žada būti spalvota, pri
taikinta didžiajam ekranui.

Jeigu tai dokumentinė - 
reikėtų filmuoti ir Ameri
kos vietoves, ir Amerikos 
lietuvius, kurie išlydėjo ir 
nepriklausomoje Lietuvoje jų 
iškilmingą pašarvojimą ir 
laidotuves, organizacijų pro
cesijas ir visa kita, apie ką 
ir užsiminti šiandieną Krerm 
liaus tvarkomoje Lietuvoje 
yra kriminalas...

LIETUVIŲ KALBOS 
PASKAITŲ RINKINYS

Juozo Balčikonio, žymaus 
mūsų kalbi ni nko Ri nkti nių 
Raštų H-ąjį tomą išleido 
Vilniuje "Mokslo" Leidykla .

Knygoje atspausdintos 
profesoriaus skaitytos lie - 
tuvių kalbos paskaitos Pane
vėžio gimnazijoje, Kauno ir 
Vilniaus universitetuose. 
Ypatingai yra įdomūs.raši
nių ir laikraštinės kalbos 
taisymai. Taip pat pririnkta 
ir daugybė liaudies kalbos 
pavyzdžių, vaizdingų posakių, 
retų žodžių.

Taip pat labai įdomus sky
rius su straipsniais dėl lie - 
tuvių kalbos dėstymo mokyk
lose ir lietuvių žodyno rei
kalais.

Sis mokslinis veikalas ge
rai paruoštas; vyr. redakto- 
rius - V.Mažiulis.

SUDEDAMIEJI NAMAI
Alytuje veikia didelis su

dedamųjų namų dalių -fabri
kas. Lietuvos kolchozuose 
ir miesteliuose tokių namų 
nemaža pristatyta.

Spaudoje rašoma, kad jų 
net 5.000 pasiųsta net į Va- 
karines Sibiro dalis.Tolimas 
kelias.Nežinoma jų kokybė . 
Tačiau - ar nevertėtų pir - 
miausia susirūpinti kas daro
si savame darže- kai sa - 
vojo krašto.gyventojams dar 
vis trūksta butų ir jų regulia
riu keliu reikia laukti dešimr 
timis metų, /o apie neregu - 
liarius, ypač kolonistams pa
tinkamus būdus gauti butus 
čia nekalbame.../.

ORACIJA 
merginai vaniką, vyresnis bro-

SENOVIŠKŲ VESTUVIŲ ** u
Kai broliai nuneša 

lis jai sako:
- Esmi atsiųstas paslas nuo to jauno bernelio su rū- . 

tų vainikėliu. Šitas vainikėlis vandraunykėlis: Krokave’ 
skintas, Varšave pintas, aukso kupke laikytas, žaliam vy
ne mirkytas, per du laukeliu neštas, vėjo nenupūstas, žmo
nių nenukalbėtas. Atlėkė paukštelė iš Buikavo miestelio, 
intūpė į rūtų darželį. Ne į rūtų darželį -ant aukso kuole- , 
lio. Ne ant aukso kuolelio - už balto stalelio sėdi jauna 
mergelė. Labai gailiai verkauna, vainikėlio reikalauna. 
Nebūk, panele, smūtna, priimk šį vainikėlį. Jei šito ne
priims!, tai kito negausi.

/Ona Karčiauskienė, 90 ma

KAI BĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI’.

MONTREAL, P.O. H2K 1E9

s
LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

JEIGU GERI IR GALI
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

1982. IX. 16

GERTI -TAVO REIKALAS

A, A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS)ATEIK I LIETUVIU
GRUPES^ SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIĖNI, 7722 GEORGE ST, LA SALLE, QUE.

8 vol. vakaro.

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

Donaldui D.: 661 — 1733.

RUOŠKIS KANADOS LIETUVIŲ DIENOMS MONTREALYJE 
SPALIO MĖN. 9 -10-11 d.d

KReM 
ve/orodž/m

KAPITALISTINĖS SOCLENKTYNESAPIE RŪKYMĄ

Rūkymo įprotis yra fiznis ir psichologinis, kurį ne
lengva pakeisti. Rūkantieji dažnai teisinasi, kad nereikia 
nustoti rūkyt1, kitaip jie priaugsią svorio ir tai taip pat 
žalinga širdžiai. Tikrumoje, nustoję rūkyti tik pradžioje 
priauga svorio 5-10 svarų.

KELETAS GERU PATARIMŲ NORINTIEMS NEBERŪKYTI

1

2.

NUTARK, kad nori nerūkyti. Nekalbėk sau, ka:p tai bu
tų sunku padaryti. t
NUSTATYK dieną,kada nustosi rūkyti. Pasirink spe

cialią dieną, pav., gi mtadienį, sukaktuves ar kokią šventę.
Pasirink artimiausią jų, kad nesumažėtų nutarimo entu - 
ziazmas.
3. PRADĖK save fiziniai paruošti: daryk lengvą mankš
tą, gerk daugiau skysčių, .pę.rai ir pakankamai ilsėkis , 
nepe rsite mpk. . f
4. SUSIRASK bent vieną asmenį, geriausia tokį, kuris 
jau metė rūkęs arba draugą, žmoną ar vyrą, kurie kartu 
su tavim apsispręstų neberūkyti.
5. PASIŽYMĖK sau atvejus, kada tu labiausiai nori rū - 
kyti ir venk tų situacijų. Pav.,po valgio - tuojau pat nu
eik nuo stalo; sumažink kavos gėrimą ar alkoholio var - 
toj imą/ po jų dažniausiai rūkoma/.
6. KAITA ĮJOK dažnai cigarečių rūšį prieš galutinai me
tant rūkyti ir pirk tik po vieną pakelį. Nelaikyk cigare- 
čių atsargų namuose.
7. RŪKYK tik tiek, kad apmalšintum cigaretės troškimą -
1/2 cigaretės daugiausia. „ , . . Vaikas savo draugui: -Kas pasidaro su senais automobiliais?
8. ATIDEK kasdien naujos cigaretės uždegimą Ivalandą Draugas atsako: Aš žinau- kasnors parduoda juos ma-
9. NUTARK iš anksto, kiek surūkysi cigarečių per dieną.
Užsirašyk pakelio antroje pusėje kur, kada ir kiek rūkai 
c'garečių.
10. ATLYG’NK sau, kai atsiekei nerūkime programos 
punktą ir "nubausk", jeigu neišpildei/pav., paaukok kiek 
nors geram tikslui/.
11. NERŪKYK tuojau pat, jeigu užeina didelis cigaretės 
troškimas - PALAUK tris minutes. PeT tas 3 minutes 
pakeisk savo užsiėmimą arba galvok ką nors kitą, negu 
tuo metu buvai galvojęs. Arba - patelefonuok draugui, y- 
pač buvusiam rūkoriui.
12. NESINEŠIOK su savim cigarečių.Pasidėk jas taip, kad 
būtų sunkiau pasiekiamos. Nesinešk degtukų nė žiebtuvė
lių.
13. PASIRINK sau "rūkymo kampelį",kuris yra kaip ga
lima toliau nuo kitų malonių užsiėmimų vietos. Nerūkyk, 
žiūrėdamas televiziją.

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE«WEDDINGS
2540 rue SHERBROOKE, E

525-8971

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane) Cr. Duvernay, P.Q. Tek: 669—8834

Kalbu aš atvirai, be išsisukinėjimų, be melo — 
mes, kai susėdame linksmai prie vaišių stalo, 
vis pripažįstam, kad gyvenimas čia — rožėm klotas. 
Čia teisės (konstitucinės) juk garantuotos. 
Kiek laisvių visokių: minties, apsisprendimo, 
spaudos bei žodžio, elgesio, pirkimo...

Štai atidarė draugas savąjį garažą. 
Du automobilius jis turi, didelį ir mažą. 
Tai aš tik pagalvojau: „Neužtenka vieno!”, 
kaip antras (importuotas) puošia mano kiemą. 
Bičiulio šauni valtis, pusbrolio — laivelis. 
Nors man vanduo (net prūdo) šiurpą baisų kelia, 
prie ežero, ar upės — baimė plėšia kaktą, 
įsigijau būrinę jūron plaukti jachtą.

Neblogas mano namas (girtis aš nenoriu), 
bet matau ten už kampo dar gražesnis stovi. 
Tai vėl dairausi sklypo, vėl renkuosi plytas 
(vis pagal tą taisyklę, niekur nerašytą, 
kad: jei kaimyno naujas, tavo — vien pašiūrė). 
Žmogus čia laisvas, jis laisvai ir elgtis turi! 
Kalbu aš atvirai, be išsisukinėjimų, be melo — 

,— Ir taip tad pasaką jums pasekiau be galo;
Julija

/ Iš Australijos lietuvių laikraščio "Mūsų Pastogė"''
VAIKŲ JUOKAI
- Ką pasakė viena siena kitai sienai ?
- Susitiksim prie kampo ’. C

no tėvui’.

14. GALVOK apie ne giamas rūkymo pasekmes tavo kū
nui: karštas ir aštrus oras cirkuliuoja po tavo pajuostan
čius ir nebesveikus plaučius; tu iškvepi nemaloniai atsi - 
duodantį orą ir žmonės nusisuka nuo tavo leidžiamų dū - 
mų;tavo oda greičiau raukšlėjas ir sensta, nes nikotinas 
ir anglies deginys cirkuliuoja tavo kūne; arterijos prade
da užsikimšti nuo užsiliekančių riebalinių nuosėdų ląste
lėse.
15. UŽSIIMK kuo nors nauju- ypač rankų reikalaujančiu 
darbu.
16. PRALEISK laiką, kiek įmanoma, vietose, kur rūky - 
mas yra uždraustas, pav., knygynuose, muziejuose, krau
tuvėse, bažnyčiose, teatruose ir plaukimo baseinuose. 
Maudykis po dušu - ten neįmanoma rūkyti.
17. SUSIRASK rūkymui pakaitalą.Pabandyk atsipalaidavi
mo pratimus; užimk savo rankas mezgimu arba kryžia
žodžių sprendimu ir kt.
18. TURĖK po ranka ką galėtum kramtyti- morkų, salie
rų, obuolių, vynuogių, becukrines gumos ir 1.1. Venk daug 
kalorijų turinčio maisto.
19. PASIMĖGAUK naujais malonumais burnai: gerk daug 
vaisių sulčių ar vandens, valgyk įvairių daržovių, vai - 
šių.
20. JEIGU staiga apninka cigaretės troškimas- giliai 
įkvėpk, laikyk kvapą, kol uždegi degtuką. Iš 1 e t o 
Iškvėpk ir užpūsk degtuką, sutrink jį peleninėje lyg kad 
būtų cigaretė.
21. NENUSIM’NK, jeigu pradžioje stipriai sumažinus rū
komųjų cigarečių skaičių, šuto ji vietoje. Neberūkyti -nė
ra lengva, bet tu GALI tai atsiekti.
22. NEPRTLETSK sau nr uties, kad "viena cigaretė nepa
kenks". PAKENKS.
/Šiuos praktiškus ir veiksmingus patarimus suteikė Bos
tono Universiteto Širdies Ligų Centras. Vertė b. n./

PASKAITYK SAVO VAIKAMS IIETUVTŲ PASAKŲ

5 psl.
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Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MIELI SKAITYTOJAI ,

NEDELSKITE APSIMOKĖTI "NL” PRENUMERATAS UZ 
ATSILIKUSIUS TURIME DAUGIAU MOKĖTI PAŠTUI UŽ 

PERSIUNTIMU --------------------------------------=-
NL-

M O K A :
13J4% už 90 dieniu term. ind.
13 ,% už 6 men. term. ind.
13 % už 1 metų term. ind.
13 % už 3 metų term. ind.
13!^$; už pensijų planų
14 už namų planų
12 % už specialias taup. sask.
11 % ui taupymo sask.
6 S’; už čekiu sask.V

I M A •

už asm. paskolas nuo 19% 

už mortgičius nuo 17% %

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% jkoinoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai, vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

kviečiami ir nemokantieji 
lietuviškai.
TARYBOS RINKIMAI

Primenama, kad KLB To
ronto Apylinkės Valdyba 
skelbia Tarybos rinkimus , 
kurte įvyks š.m.LAPKRlČIO 
mėn. 7 d., SEKMADIENĮ.

Valdyba sudarė rinkiminę 
komisiją iš B. Bedarfienės- 
tel:233-7315, V. Ramanausko
- tel:769-O67O, P.Šturmo- 
tel: 274- 3529. V. Tasecko- 
tel: 279-0363, V.Kulnio-tet 
769-1266.

Norintieji siūlyti kandida
tus arba patys pasisiūlyti 
kandidatais į Toronto Apy - 
linkės Tarybą , prašomi iki 
SPALIO 3 d., 6 v. v. kreiptis 
į vieną iš rinkiminės komi
sijos narių arba į šiuos KLB 
Toronto Apylinkės Valdybos 
narius: kun. A. Simanavičių,
- tel:533-O621, A.Pacevičių- 
762-7393 /darbo/ ir namų- 
233-0303, Ž.Šilinskaitę-tel: 
766-4948, V. Vaitiekūnaitę - 
tel: 763- 1919, V. Valiulį-tel: 
694-6733.

MUSU KONSULAS 
PARLAMENTO RŪMUOSE

Gen. Lietuvos konsulas dr. 
J. ŽMUID ZINAS dalyvavo
Ontario provincijos premje
ro W.G.Davis suruoštame 
priėmime Parlamento Rū
muose.

Priėmimas buvo suruoš - 
tas tarptautinio piniginio 
fondo ir pasaulinio banko, 
valdytojų metinės konferen
cijos proga.

nwwiitcf * KtrnirtlMtl 

533-1121 Walter Dauginis 822-S4S0
Insurance Agency LU. 

1613 Bloor Street West • Toronto On torio

Oresher-BsrmkM INSURANCE AGENCY LTD. I

Vite rulhfdrettde • VALTERIS DREŠERIS
233-3334 - 231-2651 - 231-6226
3830 B Bloor Street West e Islington, Ontario M9B 1K8 

................................  I—.................................   -N.. ................... —

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

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

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 14 %
= 180-185 d. term. ind....... 14^'2%
E term, indėlius 1 metų .15 %
= term, indėlius 3 metų 13 %
E pensijų s-tą 14 %
= s|jec. taup. s-tą /«
E taupomąją s-tą 11 %
E depoxitų-čekių s-tą 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ................. 19 %
E mortgičius nuo .................18 1/4%

Kandidatai privalo pasira
šyti sutikimo pareiškimą ir 
turi būti sumokėję solidaru
mo įnašą.

KLB Toronto Apylinkės 
Valdyba

NAUJI MOKSLO METAI
RUGSĖJO 18 d., ŠEŠTA - 

DIENI, "MAIRONIO" Šešta - 
dieninė Mokykla pradeda 
naujus moklso metus.

Šioje Mokykloje/Šv.Vincen
to mokyklos patalpose, 116 
Fermanagh/ veiks ir VAIKŲ 
DARŽELIS.Priimami vaikai 
nuo 5 m.amžiaus.
VĖL DAINUOSIME -

VOLUNGĖS Choras po a- 
tostogų pradėjo savo darbą 
RUGSĖJO 1O d. Kviečiami 
ir nauji dainininkai.Priima
mi universiteto amžiaus stu
dentai ir vyresni vyrai ir 
moterys.

Informacijų gausite pas 
"Volungės" vadovę ir dirt - 
gentę muz. Dalią VISKO N- 
TIENE tel:762-8O98.

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 
EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žiniufc teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
Liepos 8
U EPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje ,

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

NAUJI"LIETUVIU NAMU"
NARIAI r
• I ETUVIŲ NAMŲ nariais 
tapo dvi organižacijos:Toran
to Lietuvių Golfo Klubas ir 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga.
0 L N MOTERŲ BŪRELIS 
be kitų kultūrinių reikalų, rū
pinasi ir siuntinių paruoši - 
mu į Suvalkų Trikampį.
• SPĄLiO mėn. 3 d. iš Cle
veland© atvyks paskaitininke 
rašytoja Aurelija BALA- 
ŠAlTfENĖ.

Programoje dalyvaus ir 
LN Dainos Vienetas , kuris 
yra paruošęs naują repertu
arą.

• Ktm.P.DILYS lankysis 
Chicagoje rugsėjo 21-30 d . 
d., dalyvaus lietuvių evange
likų Tarybos posėdyje.

Rugsėjo 26 d.,pamaldos Iš
ganytojo šventovėje vyks, 
kaip paprastai.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
CHORAS

pradėjo reguliarias re
peticijas RUGSĖJO 9 d., 7 v. 
30 min.

Maloniai kviečiami visi 
prisijungti prie šio choro ir 
papildyti jo eiles.
o Mišrioms šeimoms Mi
šios laikomos kas sekma
dienį K) v. r., Muzikos Salė
je, nuo RUGSĖJO 12 d. Į jas

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIŲ FONDE
Greitkelių nelaimėje mirtinai susižeidusiems .r mi

rusioms Danai SIMANAVIČIŪTE, -OSTAFIN ir jos vyrui 
EDVARDUI laidotuviii metu draugai bei pažįstami, taipgi 
ir giminės aukojo KANADOS LIETUVIŲ FONDUį: $50 ,- 
dr.M. J.Uleckai; $32,-J.Bersėnas; po $30,-H.G.Lapas, 
J.I.A. Morkūnas; po $ 25, -dr.A. B.Spudas, V.A. Bersė
nas; po $24,-G.Leskauskas, J.G.Leskauskas; po $20,-V. 
Ignaitis, K. Pauplys, J.Didžbalis, A. Čepaitis, A .E. Loren
cai , A. J. Lukošiūnai, S. Čepas, St. A. Vi skontas, J.Pleinyš, 
M. Jokubinienė, J.Steiblys, R. M. Wojtyszyn; po $ 15,-A.S. 
Sakas, V. J. Jasinevičiūs,K.Gaputis, L.Balsys,T. L.Ta
mošauskas, B.A.Arūnai,A.Gaurys, G.Ciaučionis;O.Sva

rinskas, V.Plečkaitis, S. Jokūbaitis, B.T.Stanulis, V.Sen- 
džikas,E.Šlekys, Z.Dobilas, J.Astrauskas, B. J. Sriubiš- 
kis,O, J.Kirvaitis, B.Saplys, V.Aušrotas, J.Arštikaitis , 
S. Vaitkus, B.K. Žutautas, A. M. M. Bumbulis, U.Paliuly - 
tė, Z.A.Underys; po $5,-ir mažiau - M.Meiliūnas, B . 
Jonynienė, K. Čepaitis, B. Mackevičius, J. Vaitkus, D. Ga- 
putytė, M.Putrtmas, p.Dobaitienė, K. Lukošius.

Kanados Lietuvių Fondas reiškia nuoširdžiausią už
uojautą visai mirusiųjų šeimai ir linki stiprybės liūde - 
šio valandose. K. L. F.
|-ęz—um t—r—— t t-1 ji

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK [ LIETUVIU A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIEN[ 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. ir * 
Mimico Avė. kampas) TORONTE. 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

6 psl.

ROMUVAI 20 METŲ
v.skautininkas L.EIMANTAS

Skautų vasaros stovyklų pa- bandyta atkurti ir įscenizuo- 
si sekimas daug kūo priklau
so nuo. reikiamo joms pasi
ruošimo ir energingos vado
vybės .

Kanados lietuvių skautijos 
vadovai iš anksto ir rūpes
tingai ruošėsi atšvęsti RO - 
MUVOS dvidešimt mėtį. Šalia 
daugelio posėdžių Kanados 
Rajono Centre-TORONTE , „ 
vadovai net du sykius posė
džiavo ir numatomus stovyk
lavimo darbus bei ROMU
VOS 20-čio sukakties pami
nėjimą reikiamai išdiskuta
vo ir aptarė net Londone, kur 
buvo patogiau atvykti Detro
ito ir kitų vietovių vado
vams ir pareigūnams. Mat, 
Londonas yra pusiaukelėje 
tarp Detroito ir Toronto.

Š.m. rugpjūčio 7 dieną 
prasidėjusi jubiliejinė RO - 
MUVOS stovykla sutraukė 
gausius būrius skautų iš To
ronto, Hamiltono, Londono, 
Detroito, Rochester!© ir kt. 
vietovių. Buvo atvykusių se- 
sių-brolių iš Chicagos, Cle
veland’© ir net Bostono.To
dėl jau per pirmąjį stovyklos 
savaitgalį stovyklautojų būta 
net 252’. Malonu, kad mūsų 
gretos nemąžta.

Pirmosios savaitės sto
vyklos viršininku buvo ps. 
Algis SENKUS,jo pavaduoto
ju v.s.Ž.SENKEVIČIUS,-ko
mendantu- s. Vytis TURŪTA 
ir, žinoma, visa eilė parei
gūnų. Sesių paštovyklės vir
šininkė buvo ilgametė Kana
dos rajono vadeivė v.s.L. 
GVILDIENĖ, brolių pasto- 
vyklės- ps Linas SAPLYS . 
Naujoji Kanados Rajono va- 
deivė hamiltonietė s.Aldona 
BALTAK’ENĖ labai reikš
mingai reiškėsi ypač sesių 
pašto vyklėje.

Pirmosios savaitės laiko
tarpyje žymią dalį skautų Saulaitis 
darbų užėmė kūrtmasis-pi- 
jonerija ir pasiruošimas 
ROMUVOS sukakties iškil
mėms. Tačiau būta ir kitų 
svarbių darbų bei pasirody - 
mų, Dar prieš savaitgalį

ti Lietuvos Senovę, kur buvo 
įpinta graži Didžiojo Lietu - 
vos Kunigaikščio Kęstučio ir 
Birutės legenda, kovos su 
kryžiuočių ordino nariais ir 
Lietuvos krikšto vaizdais iš 
1384 m. Kitą dieną paminėta 
Lietuvos Jūrų Skautijos 60- 
metų veiklos sukaktis.

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5

RUGSĖJO 2-16

Simon's
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

UŽPILDYTA

KALĖDOS IR NAUJI METAI 

SU GIMINĖMIS LIETUVOJE 
GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3

Visas grupes lydi savininkai arba potyrį palydovai, 
Sutvarkome iškvietimus vizitui-i Lietuva ir iš Lietuvos 
Nuperkame Li etuvoį e giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus paaoidauiamus daiktus
Sąžiningai tarpininkautame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoįe

SMULKESNIŲ ZtNIU TEIRAUKITĖS:
TORONTO TEL: (416)537-3060 a~rba 532-8772
MONTREAL : (51^669-8834 - L St enkevičius
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V, Romanis
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis 

-(213)664-0791 - namu;
2385 Dundas St W,, Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX: 06-986766 5T0R
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI
Kelionių biuro savi nink ai — AUDRON Ė ir VYTAS, 31MINK EVICI Al 

(Kelionių biuro regi straci io s numeris - 1835961)

t a gražioji ROMUVOS sto
vyklavietė. Rėmėjams ir 
talkininkams įteiktos sukak
tuvinės gairelės.

Prie šių metų ROMUVOS

Paroda visą laiką domėjo
si ne tik skautės-tai, bet ir 
gausūs mūsų rėmėjai ir sve
čiai.

Antroji ROMUVOS stovyk
los savaitė buvo skirta skau
tiškam patyr imui ir nagi n - 
gurnui. Vyko iškylos,pašne
kesiai, ruoštasi egzaminams 
ir įžodžiams. Patyrusios 
skautės- skautai darė toli
mesnes, net 3 dienų išvy - 
kas baidarėmis. Įspūdingi 
buvo skautų Vyčių Įžodžiai.

Gražiomis tradicinėmis 
apeigomis buvo Fox ežero 
prieplaukoje nuleistas į van
denį vainikas ir pagerbti Jū
rų skautų įkūrėjai bei žuvę 
skautai.

ROMUVOS jubiliejinės su- 
kakt es proga, stovyklautojų 
nuotaikas ir pasididžiavimą 
labai pakėlė atvykimas mū - 
sų Sąjungos Vyriausios Va
dovybės. Iš Chicagos vidury 
savaitės atkeliavo Pirmijos 
Pirmininkas v.s.fil.S.MIK- 
NAITIS, Seserijos Vyriau
sioji Skautininke v.s.fil.D . 
EIDUKIENĖ, jos pavaduoto
ja - ps. D. GOTCEITIENĖ, 
Pirmijos nariai- vyr. sktn. 
G.PARONIS, v. sktn.fil. K . 
GEČlUS.Iš Bostono buvo at
vykęs Skautijos Fondo Pir
mininkas v. s. Č.KILIULIS, stovyklos pasisekimo daug 
--------------- . prisidėjo ne tik Kanados Ra

jono vadas v.s.Č.SENKE - 
VIČIUS, rajono Seserijos ir 
Brolijos vadeivos bei sto - 
vykios vadovai ir pareigūnai, 
bet ir daugelio kitų skautų 
vadavai. Čia ypač prisimin
tinas Detroito tunto v.s.A. 
VAITIEKAITIS-. Jis suorga
nizavo stovyklos orkestrėlį 
ir tuo labai prisidėjo prie 
stovyklautojų paradų ir žy- kurio redaktorė su visu gau- 
gi avimo pravedi mų. Be to , 
jis atsivežė daug reikalingos 
medžiagos stovyklos parodai 
sudaryti. Parodai buvo pa - 
naudoti įvairūs meniški pa - 
veikslai ar nuotraukos, kur 
ryškiai buvo atvaizduota: di- su įrašais ir širdingi, gilios 
dingą Lietuvos praeitis,žiau- prasmės pasižadėjimai. Ve
rtoji persekiojimų/ypač re- liavas nuo aukštų stiebų nu- 
liginių/dabartis ir-Ro MU - leidus, stovykla buvo uždą - 
VA, skautiška veikla, kurt ryta 
teikia gerų vilčių šviesesnei minimai ir viltis, kad kitais 
Lietuvos ateičiai. metais vėl čia susitiksim...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Romuvos stovyklos ir 
programos pravedimu: tik
rai daug davė dar prieš Vyr. 
Vadovybę atvykęs, taip pat 
iš Chicagos v.s. kun. Ant. 
SAULAITIS.

ROMUVOS sukakties mi
nėjimas sutapo su rugpjūčio 
15 d.dar Tėvynėje gražiomis 
Žolinės šventės iškilmėmis.- 
Tam buvo Įrengtos 4 stotys 
ir procesija ėjo į jas su vė
liavomis ir atatinkamais už
rašais- plakatais. Religines 
nuotaikas ir tradicijas labai 
įspūdingai ir įtikinančiai į 
jaunąsias skautų širdis įlie
jo kunigai St.Kulbis ir A .

ROMUVOS sukakties mi
nėjimas užbaigtas mūsų tal
kininkų ir rėmėjų pagerbi
mas. Juk jų ir vadovų dėka, 
rūpesčiais bei darbščiomis 
skautų rankomis s u k u r -

Stovykioje buvo leidžiamas 
laikraštėlis KONKORĖŽIS,

siu redakciniu štabu, buvo 
detroitiškė s.fil. L.RUGIE - 
NIENĖ.

Rugpjūčio 20 dieną, prie 
didžiosios aikštės aukuro 
buvo sudėtos gėlės, plakatai

Liko malonūs prtsi-

6
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Hamilton
*

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovuose namuose —

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO 
KOOPERATYVAS

TALKA

..... 6% 
11’/2%

1PZ<% 
14'72% 
... 13% 
12 %
133/.%

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask............ 17'/2%
asmeninės paskolas.......... 19%

Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.

kviečia visus l-etuvius pasinaitdofTteikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ:
depositus (P.C. A.).......
santaupas .................. .
kasdienines palūkanas 
už santaupas...............
term, depoz. 1 m...........
term, depoz. 3 m...........
reg. pensijų fondo......
90 dienų depozitus ....
DARPO VaL^.sDOS pirmodienieniois-ketvirtodiisnihi s nuo 10 iki 5 vai. 

penkti dier » oi r nuo 10 iki 7 vol. še it odieni oi s nuo 9 iki 12 vol-

L iepes — tugpiu/ir in. še št odi e.ti oi s uždoryto.

HAMILTONIECIAI 
ATSISVEIKINO SU 
KUN. Sf. ŠILEIKA

Rugpjūčio 29 d., Jaunimo 
Centro salėje hamilioniečiai 
lietuviai ir iš kitur atvy - 
kę svečiai atsisveikino su 
kun. Stasiu Šileika, kuris, 
Montrealio šv.Kazimiero pa
rapijos ilga mečiui kleb. kun. 
dr„ F. Jucevičiui išvykus, at - 
vyks į Montrealį dirbti toje 
parapijoje.

Kun. St. Šileika yra vie
nuolis selazietis. 1936 m.iš
vyko iš Lietuvos į Italiją 
mokytis. Įšventintas kuni
gu 1952 m. Kunigavęs Ita - 
Ii joje, dirbo du metu Vasa
rio 16 Gimnazijoje Vokieti
joje. 1O metų dirbo Brazili
joje.Atvykęs į Ameriką,ap
lankė ir Kanadą.Prel. J.Ta- 
darausko kviečiamas dirbo 
vikaru Hamiltono A V para
pijoje.

Gausus parapijiečių būrys 
nuo'.rdžiai su juo ats i svei
kino ir apdovanojo.

AUKŠTIEJI LITUANISTINIAI 
KURSAI PRADEDA DARBĄ

Aukšt.Lituanistinkos Kur
sai pradeda darbą RUGSĖJO 
21 d.,KITOSE PATALPOSE: 
St. Mary Mokykloje prie Mc 
Masters Universiteto.

Pamokos bus ANTRADIE
NIAIS nuo 5 iki 8 v. v.

Kursus gali lankyti ir su
augę. norintieji pasitobulinti

XXVII KANADOS UITUVių DIENOS 
Montreal 1002

NAKVYNĖS - INFORMACIJOS CENTRAS

Prašome visų, atvykstant į Montrealį, sustoti INFOR
MACIJOS CENTRE ir PASIIMT1 'INFORMACIJOS LAPUS 
su visų įvykių-rehginių žemėlapiais.

v

lietuvių kalboje, įsigyti dau
giau žinių lituanistikoje ar 
gauti gimnazijos užskaita.

Kursuose dėsto V.Stanevi
čienė ir M.Leknickas.

”GYVATARAS“ REPETUOJA
" Gyvataro" vyresniųjų 

šokėjų grupė pradėjo repe
tuoti RUGSĖJO 8 d. ,7 v. v., 
AV parapijos salėje ir ruoš
tis KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOMS MDNTREALYJE , 
spalio 8-10 d.d.

Jaunių ir vaikų grupės 
pradeda darbą RUGS ĖJO 15 d. 
6 v. v. Visi norintieji daly
vauti prašomi kreiptis į Ire
ną J o kū vynienę tel: 389- 
3205.

Sekanti Tautinių Šokių 
Šventė įvyks už dviejų metų 
Cleveland’e. Programa jau 
aptarta.

LIETUVIS DIPLOMATINĖJE
TARNYBOJE /.. -V "..į..-.i ■ » ■

Marijus R. Grinius, jau 
seniai dirbąs Kanados dip
lomatinėje tarnyboje yra pa
skirtas konsulu Tailandijos 
valstybėje. Į jo darbo teri - 
toriją įeina Laosas ir Viet
namas. Jis gyvena Bangkoko 
mieste.

Įdomu pastebėti, kad šis 
gabus lietuvis yra baigęs 
Vysk. Valančiaus Mokyklą , 
gerai kalba ir rašo lietuviš
kai.

tu vai. So vieta ms užėjus, tas 
varpas buvo išmontuotas ir 
išvežtas į Sovietiją. Matėme 
skaidrėse ir Laisvės Statulą

jais buvo elgiamasi...
Lietuvoje prasidėjo parti

zaninė kova, kuri tęsėsi, nuo 
1944-1952- metų. Partizanų

INFORMACIJOS CENTRAS randasi MOTEI"AUBERGE 
BEL VEDERE rNN" , 7250 Saint-Jaques Ouest, Montreal, 
H4B 1T4 /514/ 481-8121. Čia apsistoja ir dauguma chorų 
ir šokių v enetai. Visi kiti, norintieji čia apsistoti moka 
už 1 asmenį kambaryje-$35, - ; už 4 žmones kambaryje-, 
$44.

Kas nori apsistoti miesto centre- siūlome i"SHERAT- 
TON MOUNT-ROYAI " hotelį, 1455 Peel Montreal, H3A- 
1T5 /514/ 842-7777. Kainos nuo $ 48-$78 /be mašinai pa- 
S'Statymo privilegijų/; arba "RAMADA INN", 1005 Guy 
str., Montreal, H3H 3E1 /514/ 866-4611. Kainos-$50- 
$76,/su mašinos pasistatymu^.
(dėmesio — R am ad a I nn — n auj a si s telefonas})

S

Tautos Šventės prasmę ir 
pakvietė įnešti vėliavas. 
Buvo sugiedotas Kanados 
Himnas.

Paskaitai buvo pakviestas 
D. L. K. Gedimino šaulių 
Kuopos Pirm., KLB Delhi 
Apylinkės pirm, ir LAS Ka
nados Vietininkijos pirm. 
Steponas JAKUBICKAS.

Pirmoje paskaitos dalyje 
jis aptarė Tautos junginį , 
kurį palygino su šeima.Lie
tuvių Tauta pasirinko , šiai 
šventei RUGSĖJO 8 d., net 
tą dieną Vytautas Didysis 
buvo nutaręs karūnuotis. 
Kaip visi žinome, lenkai su
laikė karūną, o pasiuntinius 
nužudė. Vėliau Vytautui bu- ' 
vo pasiųsta kita karūna, bet 
pasiuntiniai atkeliavę, rado 
Vytautą jau mirusį. Sąjunga 
su lenkais abi tautas privedė 
prie visiško sužlugimo.Lie
tuva ir Lenkija atiteko Rusi
jai, kuri jas valdė 120 metų. 
Ir tik 1918 m. Vasario 16 d», 

vasarą Vilniečių Sąskrydyje, mūsų karių-savanorių dėka, 
PariSjOnt., skaitė paskaitą 
"Gudų fantazijos ir žvilgs
nis į proistorę bei istori - 
nius laikus".

Nuotr: Stepo Varan k.o s

MINĖJOME TAUTOS ŠVENTE

Stepas J a k u bi ckas, 
Montrealio Tautos Šventės 
minėjimo prelegentas. Šią

atgavome Nepriklausomybę? 
kuri, deja, neilgai truko- 
tik 20 metų.

Per tą laiką Lietuvos Vy
riausybė sutvarkė žemės vi
ki, įkūrė mokyklas, koope
ratyvus, ištiesė kelius ir ge
ležinkelius, atnaujino Klai
pėdos uostą, įsigijo laivyną. 
Taip pat žmonių sąlygoms 
pagerinti, buvo sudarytos 
darbo sąjungos, Ligonių Ka
sa, pensijų fondai ir t, t.

1939 m. pirmą kartą so vie-O

Tautos Šventės minėjimą 
suruošė L.K. Mindaugo šau
lių Kuopa, vadovaujama A. 
Mylės. Jis trumpai priminė

Atsisveikina su muz.Sesele Terese Montrealio G’NTARO Ansamblio vadovės: 
iš kairės-rna Kličienė, Rasa L ukoševičiūtė, Kristina Kličiūtė,Ina Lukoševičiūtė. 

Nuotr: J. P i e č ai'

V $ 1.50
O flour 
Service

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

365-7146
7M1-A CANTAMLE

365*1143
465-Mc rw. Liulli

766-2667
MH ALIAM

1982.IX.16

- vadas Lukša buvo 2 kartu 
grįžus 

2-ą kartą Į Lietuvą žuvo, iš
duotas vieno lietuvio.

Taip pat matėme ir dabar
tinius Maskvos valdytojus , 
kurie tebetęsia užgrobtų 
kraštų kolonizaciją, stengdar- 
miesi galutinai išnaikinti 
lietuvių tautą.

Skaidrės buvo chronolo
giškai suskirstytos ir paaiš
kintos, taip kad susidarė pil
nas vaizdas, kaip nuo pat 
pirmųjų užgrobimo dienų so
vietai siekė vykdyti lietu - 
vių tautinį genocidą.

Minėjimo pabaigai buvo 
sugiedotas Lietuvos Himnas.

Kavutę ir užkandžius pa
ruošė M. ir B.Kasperavičiai. 
Buvo renkamos aukos Tautos

ir Nežinomojo Kario pamink 
lą, kurie buvo irgi išgriauti, pasiekęs Vakarus ir 
Matėme Laikinosios Vyriau
sybės ministerius Urbšį ir 
Merkį, kurie buvo areštuoti 
ir išvežti.

Matome Lietuvių Tautos 
genocidą visame žiaurume. 
Rainių miškelyje nukankinti 
daugelis Plungės studentų, 
ūkini nitų, amatininkų, savi
valdybės tarnautojų; Papilės 
miškininkai - Pravieniškių 
stovykloje,Panevėžio ligo - 
ninėje- daktarai ir gailes
tingosios seserys, Petrašiū
nuose-cukraus fabriko dar
bi ninkai. Červenėje buvo 
rasta 500 lavonų. Keli per 
stebuklą išliko gyvi. Jiems 
pasisekė pabėgti iš to pra-
garo.Prasiveržę per sieną , Fondui.
viską papasakojo. Toliau Gaila, kad atsilankė ma-. 
prasidėjo vyskupų ir kunigų žiau negu buvo tikėtasi sve- 
trėmimai. Matėme,kaip su D.
KAS ATSITIKO RAINIU. MIŠKELY JE-KLB KRONIKA

Rainiai (Telšių raj.) 1981 m. birželio 21 d. sukako 40 
metų nuo to laiko kaip Rainių miškelyje žiauriai nukankino
73 lietuvius.

1981 m. birželio 21 d. jaunimo atstovai iš visos Lietuvos 
rinkosi į Telšių katedrą. Po sumos visi aplankė kankinių 
kapą Telšiuose, pasimeldė už juos ir padėjo gėles, o Rai
nių miškelyje kankinius pagerbė maldomis bei giesmėmis.

Metinių proga miškelis buvo saugomas čekistų, todėl tik 
liepos 15 d. tautos kankiniams atminti iškilo meniškas kry
žius. Jis išstovėjo vos dvi dienas, po to čekistų supjaus - 
tytas ir išmėtytas po miškelį. Kiek vėliau išmėtyti kryžiaus 
gabalai buvo surinkti ir vėl sudėti kryžiumi.

1981 m. rugpjūčio 11d. rytą Telšiuose pasklido žinia, "Rai
nių miškelyje —net trys kryžiai . " Tos pačios dienos pava
karė brigada, vadovaujama Telšių saugumo viršininko LA.S- 
KUTOVO bei jo seKretoriaus, kryžius bandė nupjauti pjūk - 
lais, tačiau nesisekė: viduje medžių buvo metalas. Mėgino 
išrauti — šie nepasidavė. Kastuvai irgi nepadėjo žemo
je buvo daug geležies laužo ir akmenų. Tuomet būrys ka
reivių apsupo miškelį. Rainių gyventojai krūptelėjo nuo tri
jų sprogimų. Žmonės dar oandė išsprogdintus kryžius su
dėti ir pririšti prie medžių.

Rugpjūčio 17 d. visi trys kryžiai, čekistams vadovaujant, 
buvo iš2a’pentį i Telšius.________________ į______________

Koncertas rengiamas Šv< 
Pranciškaus 800 m.gimimo 
jubiliejaus proga.

• Kun.STAŠKEVIČIUS Jonas 
ir jo brolis Vytautas STAŠ
KEVIČIUS atostogų kelionėje, 
pravažiavo pro Montrealį , 
kur aplankė ir savo dėdės 
Broniaus Staškevičiaus šei
mą bei kitus gimines.
• Sol.GinaČAPKAUSKIENĖ 
atliks įdomų koncertą New 
Yorke, Kultūros Židinyje, 
lapkričio men. 13 d., šešta
dienį ,7 vai, v.

Programoje dalyvaus Ber- 
klee Kolegijos studentų Cho
ras su solistais ir orkestru 
iš Bostono. Jie dainuos lie - 
tuviškai Šv. Pranciškaus 
Saulės Giesmę,kuriai muzi
ką sukūrė komp. Jeronimas 
K a č i nskas.

tams įžygiavus, Lietuva vėl 
prarado savarankiškumą. 
Keitėsi valdžios. Lietuvą už
ėmė Hitlerio kariuomenė ir 
po metų vėl grįžo sovietai. 
Lietuviai buvo per maža tau
ta kovoti fiziškai, bet šią 
kovą tęsia čia išeivijoje po
litiškai daugiausia per 
VLKą, ne suabejodami Ne
priklausomos Lietuvos atgi
mimu.

Po to sekė skaidrės ir jų 
paaiškinimai. Pirmoji skaid
rė prasideda Pensylvanijos 
lietuvių dovanotu laisvės 
varpu Nepriklausomai Lie-

GUY ®
RICHARD
ROOFER   COV VRKVR

7725 Gsors* LaSalle
Geriausias patarėjas ii daibo atlikėjas stogodengys Gūy RICHARD » 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja* Darbo* ati > ck a sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis* N am ii. stogo dengimui ar taisymui Skambinkite:

Couverlures d** tous genres — All kinds of roofing
7725, George* _____________ LaSalle

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai,ryto iki II vai,vakaro-

8 VISU RŪSIŲ MECHANINIS TAISYMAS
• SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
9 PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
» PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

(Lietuviams speciali nuolaida J
' Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAl.

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psi.

7

7



KANADOS LIETUVIU DIENOS MONTREALYJE

SPALIO 9-10-11 DIENOMIS
llTMO MONTREALIO LIETUVIU
LI I Ad KREDITO UNIJA

SESELES TERESES 
IŠLEISTUVĖS

Mūsų socialinių papročių 
kasdienybėje kaip taisyklė , 
apgailestaujama asmens iš
vykimas. Juo stipriau šis 
mūsų paprotys pasireiškia 
suruošiant vienokius ar ki
tokius pobūvius, vadinamus 
išleistuvėmis. Jose išminima 
didesnė dauguma to asmens 
nuopelnų, nuveiktų gerųjų 
darbų, dėkojama jam ir lin - 
kima gražiausios ateities < 
Tai beveik standartinis kiek
vieno kalbėtojo žodis;juo ne
nustebinama nei išvykstan - 
čiojo, nei visų kitų klausy
tojų.

Bet išvykstant Seselei Te
resei-Nek.Pras. Marijos Se
serų vyresniąja!, su ja atsi
sveikinimo pietuose Aušros 
Vartų parapijos salėje, rug
sėjo 5 d., sekmadienį, jautė
si išimtinai nuoširdus visų 
dalyvių apgailestavimas jos 
išvykimo, nuoširdi jai padė
ka už lietuviškoje veikloje 
nuveiktus darbus. Ji, išbuvu
si Montrealyje 4 metus,.įšvy- Staškevičius, Jūrų Šaulių Kp 
ko atgal į Put namą vyresnio
sios pareigoms.

Seselės pagerbimui ir 
bažnyčioje 11 vai. pamaldų 
metu giedojo solistai Gina 
Čapkauskienė ir A.Keblys. 
O ir žmonių bažnyčioje ma
tėsi daugiau negu paprastą 
vasaros sekmadienį, kurie 
po pamaldų nusileido į salę.

K. Toliušis, pravesdamas 
atsisveikinimo programą, 
ragino visus susėsti prie 
stalų ir pakvietė pirmąjį žo-

LIETUVIU DIENU, PROGRAMA

DAILĖS PARODA - SPALIO 8 d. 7 vai.v.
Aušros Vartų Parapijos salėje 

POEZIJOS VAKARAS - SPALIO 8 d. , 8 vai. v.
Aušros Vartų, parapi jos salėje

DIDYSIS BALIUS- SPALIO 9 d. , 7 vai. v.
Andre Laurendau mokyklos saleje

KONCERTAS - SPALIO lO d. , 4 vai. p.p.
Ahdre Laurendau saleje

ATSISVEIKINIMO VAKARAS- SPAL 10 10 d. 7 vai.v.
šv. Kazimiero parapijos salėje

PAMALDOS KATALIKAMS -SPALIO^ 10 d. 1 vai. p.p. 
šv. Kazimiero bažnyčioje

PAMALDOS EVANGELIKAMS -^SPALIO 10 d. 12.30 p.p. 
šv. Jono bažnyčioje

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

DUODA PASKOLAS:MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m....,13.5%
Certifikotus...................  *4.
Spec. Taupom, s—tas..13 %
Taupymo s—tas .............11 %
su apdraudė iki S 2.000 
Trumpalaikius indėlius!235-f3% 
už $20,000 ir daugiau

u s-tas...............:.... 6 %

%

%

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve

Vytas REMEIKA'* jo darbus matysime LD parodoje

Dide!

parduodu

D. N B ALTRUKONISMember

Nuotr: A. Mickaus

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 .............Namą: 737-0844

MONTREAL, QUEBEC 
h3a 2G6 T£L 288-9646 5

3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3 — ■ —- —

Ketvirtadieni ai s 12 - 8 6 - 8
Penktadieniais 12 - 6 12-6

dį tarti Aušros Vartų para
pijos kleboną Tėv.Joną Ku - 
bilių. Jis savo žodyje nede- 
talizavo Seselės Teresės 
nuopelnų, nes anot jo:"Jūs 
visi žinote, ką ji pas mus nu
veikė’L Po jų kalbėjo į vai - 
rių organizacijų atstovai 
"Gintaro "Ansamblio- L.

"Neringa"-A.Urbonavičie - 
nė, Kat. Moterų D- jos - D 
Staškevičienė, L.K. Mindau
go Šaulių Kuopos-Aug,Mylė, 
A V Parapijos Komiteto-A 1b . 
Jonelis, Šv. Onos D-jos-A . 
Ūsienė, Vilniaus Šaulių Rink
tinės ir KLB Montrealio A- 
kės-J.Šiaučiulis, AV Choro- 
D.Mališka; A.Keblys ir E . 
Kardelienė. Pr. Tękutienė 
perskaitė savo kūrinį Sese
lės Teresės garbei. Visi kal
bėtojai apgailestavo muzi -

o to M. L. S.

SIST EMA

MONTREALIO OKTETAS - 
įš kairės: A. Gudas, R. Bulota- I-ieji tenorai, A.Urbonas, 
A.Rusinas- TI—ieji tenorai .Aleksandras Stankevičius -di
rigentas, H.Celtorius, V.Murauskas-baritonai, P.Ma - 
liška, A. Mickus- bosai.

—' ..... —

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

Tel . Bus: 4 82-34 60
Kės. 767-4690

PRAŠOME REGISTRUOTI VAIKUS Į LIETUVIŠKĄ MO
KYKLĄ JAU DABAR I Kreipkitės i. Mokyklos Vedėja. 
Monika. Jonynienę, Tel.: 489—2106. ŠUTEI KITE SAVO 
VAIKAMS PROGA, GERAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO 
PRIEŠPIETI, SUSIDRAUGAUTI SU LIETUVI AIS, PA
GERINTI LIETUVIU KALBĄ,

14 4 0 
S uit e 
Te 1 :
N a mu :

OR. J. M A LIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. Catharine W.
6 00, Montreal, P, Q.

8 66-8235
4 88-852 8

DR. A.O. JAUGELIENĖ 
danti; gydytoj a 

1410 Guy St.
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Namu,: 737 — 968 1

p • m.

p . m
p . n

m iki 10
iki 9:30 

m. iki 9 :
PRI STATYM AS

St . Vi I I e LaSalle, P.Q.
36 5-0 50 5

Dr.A. S. POPIERAITIS d

B. C. L.

ADVOKATAS

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

s Dome E. Suite 504
u! , Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8 -95 34

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryto kasdien nuo 9 a.
Šeštadieniais: nuo 9 a, m.
Sekmadieniais : nuo 10 a.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Central 
366-774 2

B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sh e . b r o o k St.W. 
Suite 215, Montreal, P- Q. Tel. 931—4024

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

168 Notre Dame St. E. , Suite 20 5 
Tel: 366-206 3 H 866-2064.

kės Seselės Teresės išvyki
mą, dėkojo už jos nuveiktus 
darbus , o ypatingai už vado
vavimą Mergaičių Chorui 
"Pavasaris", kuris ne tik 
kaip dainos vienetas, bet 
ir kaip jaunų žmonių grupė 
mums labai reikalingas ir 
mes dar ilgai juo gėrėsimės.

Visi kalbėjusieji sveikino 
ir naujai atvykusią Seselę 
Palmyrą,kuri užims Seselių 
Namuose išvykstančios Se - 
selės Teresės pareigas.

Sės. Teresė gražiu ir iš
mąstytu žodžiu atsisveikino 
visus dalyvius. Ji dėkinga 
savo pašaukimui, kad leista 
buvo Montrealyje pagyventi , 
patarė neapgailestauti, nes 
išvykimas yra jos "laimė ar 
nelaimė"- tai tąsa jos pa
šaukimo kelio.

Seselė Palmyra pasidžiau
gė tokiu nuoširdžiu jos pir- 
matakūnės 
sakė, kad iš jos tiek daug 
montrealiečiai nesitikėtų.Ji 
kitu būdu būsianti visų tarpe 

g -stengsis kiekvienam vaiku- 
cl čiui nušluostyti ašaras, už- 
p] degti žvakutę esant reikalui 
£ arba paduoti kavos puoduką. 
£ Taip baigė savo prisistaty - 
E mą Seselė Palmyra. Daly - 
k viai gausiu plojimu palydėjo 
D, Seselių ir kalbėtojų žodžius, 

•[p Nepaprastai gražiai šal
ip tais užkandžiais ir ypač na- 
& muose keptais įvairiausių

vardų pyragais buvo paruoš
tas bufetas Auks'! nio Am
žiaus Klubo "Rūta"iniciaty- 
va.

Vaišėmis pasirūpino Alb. 
Jonelis, E.Krasowski, N. 
Bagdžiūnienė ir O. Augūnie- 
nė.

Pr.Paukštait is

MONTREALIO- VYRŲ 
OKTETAS CHATEAUGUAY

Š. m. SPALIO mėn. 1 d. 
8:30 vai., Montrealio Okte
tas ruošia dainos vakarą 
ChateauguayKultūros Cent
ro salėje, kur. randasi 15 
Maple Blvd., Chateauguay .

Po programos užkan
džiai įr kavutė.

Visus nuolankiai prašo - 
me dalyvauti. Neturintiems 
susisiekimo priemonių,Ok
tetas jas parūpins nuo Auš
ros Vartų bažnyčios iki sa- 

atsisveikinimu lės įr atgal nemokamai.
Okteto Valdyba

LIETUVIAI IS KALIFORNIJOS
• A NIC LA US KA S Vincas 
STOKAS Vincas,DOVYDAI
TIS Laimutis ir BUREIKA 
Romas iš Los Angeles atos
togų proga automobiliu važi
nėjo po visą Kanadą. Grįž - 
darni iš rytų, buvo sustoję 
Montrealyje. Ta proga sek
madienį aplankė Aušros 
Vartų bažnyčią ir dalyva
vo Tautos Šventės minėjime

0

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL , P.Q. !H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu luito Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV tr Kanados provincijose

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOM Y Bt • GYYYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
90 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g . , M . En 9 . L. L. B. , B. C- L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampos 2— nd Ave<), Que, H4G 1E6 
Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—624.

LOTS FOR SALE 
$ 100.00 SPECIAL 

Wooded lots, 5000 sq. ft. 

( 50 x lOO ), near lakes.

r '
RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuviška^ medžiagą.

P. ADAMON1S 
Tel: 722-3545

gureckas
MĖNAGER

LEONAS
S ALĖS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenua, Montreal H1T-3A6 

TEL. 727 -3 120 3 76 - 3 78 1

Albertas N O R K E L I D N A S , B.A C.S.£„ LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n fyj_o._v.e

notaras

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, 

Tel: ( 5 14) 87 1- 1430.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Doihaine, II e Perrot, Que, H7V5V6

įs Re s. Tel: 45 3-9 14 2
K JEsasasBSESHSHsas^sEsasasasasasasasasBSBSzsEsasasasasasBsasas^s

8 psl.

in

Call ; 656-5126

APKALIMAI AL1UM1NIJUM, PLIENU, PLASTINE
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS 

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD j

ALI ŪMI NU AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, į

Montreal west 
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ! 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS! 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE !

MIC

montrea! watt automobile

PASIKALBĖKITE SU 
Menag er'iu L eo GURECKAS

GM

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end oi Shabrooke Street West). 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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