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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Beiruto skerdynėse nepagailėta nei vaikų, nei arklių-
PRANEŠA ALT A:

MASINĖS DEMONSTRACIJOS 
IZRAELYJE

Tel Aviv mieste apie 
400 „OOOžmonių rugsėjo 25 
d., didžiausioje masinėje de
monstracijoje Izraelio 
valstybės istorijoje, reika
lavo Begin’o ir gynybos mi- 
nisterio A.Sharon’o atsista - 
tydinimo, protestuojant dėl 
Izraelio vyriausybės rolės 
masinėse žudynėse V.Beiru
te rugsėjo 18 d.

Kasdieną įvairiose vietose 
vyko demonstracijos, tačiau 
ši paskutinioji netikėta savo 
gausumu, nustebino visus . 
Ją koordinavo opozicijos 
Darbo Partija ir "Taika 
Dabar" grupė.

Tuo pačiu metu ties Tel 
Aviv’o Muziejumi vyko ara
bų demonstracija iš keletos 
tūkstančių dalyvių, nešinų 
tradicines gedulo vėliavas . 
Vienas arabų studentas pa
reiškė, jog 2 žmonės yra 
atsakingi-ne visi izraelitai- 
už tai, kas įvyko: Begin’as ir 
Sharon’as.

.Izraelio kariuomenė ne
reagavo į vykstančias žiau
rias 
nors

žudynes 36 valandas, 
ir žinojo , kas darosi .

ATSTOVAS HABIBJAV 
IZRAELYJE

Philip Habib, JAV atstovas 
sėkmingai pravedęs susita
rimus dėl PLO evakuacijos 
iš Beiruto, po įvykusių ma
sinių palestiniečių išžudymo, 
atvykęs į Izraelį, susitiko su 
Beg-n’u, Sharon’u ir Užsie - 
nių Reikalų Min. Yitshah 
Shamir’u. Izraelio vyriausy
bei buvo perduotas griež
tas prez.Reagan’o įspėjimas 
ir pareikalavimas išvesti Iz
raelio trupes iš Beiruto.

Į Beirutą atvyko 250 
prancūzų svetimšalių legi - 
jono parašiutininkai,padidin
dami iki 600 prancūzų karių 
skaičių. Jie yra susigrupavę 
daugiausiai ties Prancūzijos 
ambasada ir dalis jų randa
si uoste.

Izraelio kariams dar del- mėnesiais Hong Konge labai 
siant ties, uos.tu ir aerodro- nukrito, nes Kinijoje kalba 

mu Beirute, kairiųjų leba - 
noniečių grupelė paleido 
prabėgomis keletą šūvių ir 
sužeidė porą Izraelio karių.

Mieste uždrausta vaikš
čioti gatvėmis vakare.

GHOTBZADEH SIŪLYMAI

Buvęs Irano Užsienių Rei
kalų Ministeris Ghotbzadeh, 
kuris buvo sušaudytas Kho - 
meini režimo už išdavystę , 
savo laiku. Tranui pagrobus 
53 amerikiečius įkaitais, į?ū- 
vo atvykęs į Baltuosius Rū
mus. Jis tada slaptai susiti
ko su tuometiniu JAV prezi
dentu Carter’io vyriausybės 
atstovu Jordan’u derėtis dėl 
tų įkaitų paleidimo.

Ghotbzadeh buvo pasiūlęs 
kaip lengvai ir paprastai iš
spręsti įkaitų krizę-te reikė
ję nužudyti Irano šachą.Jor- 
dan'as buvo sukrėstas tokio 
pasiūlymo. Ghotbzadeh ta
čiau rimtai ir primygtinai 
kartojo, kad tai visiškai 
lengva padaryti, nes šachas 
buvo Panamoje ir, anot jo, 
ČIA galėtų kokiu nors būdu 
duoti jam fatališką injekciją.

Ko kitam linkėjo-pats ga
vo ,tik iš savo pačių žmonių. 
Jo didžiam nusivytimui,Kho
meini nebeatatiko jo idea - 
lams ir jis pradėjo kovoti 
prieš jį, bet buvo susektas ir 
nubaustas.

BRITANIJA TARIASI DEL 
HONG KONGO

Britanijos min,p-kė Mar
garet Tatcher lankysis vieną 
savaitę Azijoje. Japonijoje 
numatyti pasitarimai sumin. 
p-ku Zenko Suzuki prekybos 
balanso klausima:s. Ji taip 
pat bandys gauti Japonijos 
investacijų Britanijoje.

Pekinge M.Tatcher tar
sis dėl Hong Kongo,turtin
giausios ir paskutinės britų 
kolonijos statuso, baigiantis 
sutarčiai 1997 m.

Nekilnojamo turto kainos 
ir akcijų vertė paskutiniai s

ma, jog planuojama atsiimti 
beveik visą Hong Kongo plo
tą sutarčiai pasibaigus.

TERRY FOX IDEALU 
ĮTAKA PLINTA

Nuo Terry Fox - vienakoje 
vilties Maratono įsteigėjo ir 
bėgiko mirties-jis prisime - 
namas. įvykdant įvairius ma • 
žesnės apimties maratonus.

Praeitą savaitgalį Vilties 
Maratonai vyko Montrealyje, 
Pietų Pakrantėje ir Lavai 
priemiesčiuose. Juose daly
vavo, ne žiūrint atvėsusio oro, 
apie 2.500 įvairaus amžiaus 
žmonių. Surinkta vėžio ligos 
tyrimams apie $60.000,

POLITINIŲ KALINIŲ REIKALU

Amerikos lietuviai turintieji savo artimų žmonių, ku
riuos okupantas kaip politini, as kalinius laiko kalėjimuose. 
ar beprotnamiuose, prašomi tuojau apie tai pranešti Ame
rikos Lie tuvių Tarybai (2606 W. 63rdSt. Chicago, IL. 60629). 
Tie duomenys bus pateikti mums palankioms delegacijoms 
Madrido konferencijoje, kad primintų Sovietų Sąjungai ne
leistiną elgesį su lietuviais patriotais.

PRANEŠA ELTA:

EUROPOS PARLAMENTO KOMISIJOS REZOLIUCIJA
APIE PABALTI Jį.

Europos Parlamento Politinė Komisija rugsėjo 23 d. 
priėmė rezoliuciją Pabaltijo Valstybių klausimu. Apie 
tai VI iKo Valdybą iš Europos telefonu informavo inž. 
Adolfas Venskus, VI/Ko atstovas prie Europos Parla - 
mento.

Šią rezoliuciją, liečiančią padėtį Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje, pasiūlė Europos Parlemento nariai - ketu
ri britų ir du danų parlamentarai.Rezoliucija da
linai remiasi 1979 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje padary
tu 45-ių pabaltiečių pareiškimu, pasmerkiančių Molotovo- 
Ribbentropo paktą. Po litinė Komisija rezoliuciją prista
tys Europos Parlamento pilnaties posėdžiui, kuris įvyks 
Strasburge lapkričio - sausio mėn. bėgyje.

BARBOROS RADVILAITĖS PALAIKAI £ KROKUVA?
Paryžiaus lenkų Kultūrą savo gegužės laidoje prane

ša apie "no įtikėtiną" sumanymą: "Lenkijos Liaudies Res
publikos Moterų Sąjunga" sausio mėnesį nutarė į Va- 
velį Krokuvoje iš Vilniaus perkelti Barboros Radvilaitės 
palaikus, nes ji turėtų būti palaidota šalia savo vyro, ka
raliaus Žygimanco Augusto. Ryšium su šiuo perkėlimu 
š.m. gruodžio 4 d. planuojamos iškilmės.

Karalius Žygimantas Augustas Barborą palaidojo Vil
niaus Katedros rūsyje, kur jos karstas buvo užtiktas 
prieš 50 metų. Dabar Katedra paversta vargonų koncertų 
sale ir galerija. Š v. Kazimiero palaikai buvo okupanto 
iškelti į Šv. Petro ir PĮvilo bažnyčią. Manoma, kad ru
sai vargiai prieštarautų Barboros palaikų iškeldinimui 

ir istorinių relikvijų atėmimui iš lietuvių.

DAŽNĖJA AREŠTAI LATVIJOJE
Pastarųjų metų bėgyje padažnėjo patriotų areštai 

Latvijoje. USSR News Brief / 1932.IV.30/ biuletenio ži
niomis, 1981 m. lapkrič o mėn. Rygoje suimti. Igor Zu - 
ravskis už bandymą iškelti latviiį tautinę vėliavą ir 
Haralds Burmckis .. už platinimą atsišaukimų, protes
tuojančių prieš Latvijos rusinimą. 1982 m. kovo 8 d. bu
vęs politkalinys Maigonis Ravinš pasiuntė SSRS-os vy

riausiam sovietui peticiją, kad būtų leidžiama veikti Lat
vių Tautiniam Sąjūdžiui, kurio tikslas yra atskirti Latvi
ją nuo Sovietų Sąjungos, nes " SSRS- os dalyvavimas 

ginklavimosi lenktynėse neužtikrina Latvijos saugumo".
Taip pat pranešama , kad Latvijoje platinami atsišauki - 
mai smerkiantys Afganistano užpuolimą. Viename jų 
rašoma: "Mūsų sūnūs neturi žudyti afganisraniečiij sū
nų ir dukterų... Laisvė afganistaniečiams ir latviams’."
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Lietuviškai tariant, oriental iškas Lenciūgėlis...

KNYGA APIE LIETUVOS ARCHYVUS
Princeton’o Universiteto Leidykla išleido stambią 

knygą apie Lietuvos, Latvijos, Esti jos ir Gudijos archyvus 
i r rankraščių rinkinius "Arch.ves and Manuscript Reposi
tories ;n che USSR. Knygos autorė aplankė 16 archyvų ir 

rinkinių I ietuvoje.
. KOMUNIZMO KRIZES POVEIKIS LIETUVAI

Vilniaus "Komunisto" žurnale išspausdintas sieksninis 
"Pravdos" straipsnis, pasmerkiantis Italijos kompartiją. 
Jis vertas ypatingo lietuvių skaitytojų dėmesio. Tš jo su - 

. žinome, kad italų kompartijos vadovybė nesižavi tariama 
Maskvos "kova už taiką" kalba apie "tarybinę karinę grės 
mę", simpatizuoja Lenkijos "Sol darnosč" dešiniesiems 
ekstremistams ir apibūdina Maskvos politiką, kaip "pase
nusią ir nevertingą". Pasak "Komunisto" -"Pravdos", ita
lų kompartijos pozicija sutampa su JAV-bių valstybės sek
retoriaus Haig'o samprotavimais apie "tarybinės santvar
kos krizę".

Sekdamas Italijos pavyzdžiu, Japonijos "nepriklauso
mos" kompartijos plenumas š.m.kovo mėnesį vėl pas
merkė Afganistano invaziją ir "karinę represiją" Lenkijo
je, kaip "nepateisinamą nusikaltimą", už kurį atsakingas 
tarybinis režimas. Jugoslavų žurnalistas Davor Sosič ra
šo, jog Italijos ir Sovietų Sąjungos kompartijų konfliktas 
peržengė eilin o ginčo ribas ir giliai veikia pasaulinį ko
munizmą. Nors Belgrado vyriausybė po Tito mirties el
giasi labai atsargiai ir vengia suerzinti Maskvą, jugosla
vai neslepia savo simpatijų italų komunistams. Jie lygina 
dabartinę Maskvos ideologinę ofensyvą prieš italų kompar
tiją su 1948-ųjų metų įvykiais, kai jugoslavų kompartija 
buvo "ekskomunikuota" ir pašalinta iš Kominformo organi
zacijos. Italai puolami nemažiau aštriai, kaip kadaise ju
goslavai ir neseniai kiniečiai. »

Tarptautinio komunizmo krizė reikšminga ir Lietuvai.. 
Kol Maskva buvo "neklaidinga" ideologinė pasaulinio ko - 
munizmo sostinė, įvairių šalių kompartijos Pabaltijo už - 
grobimą laikė dėsningu ir neišvengiamu istorinės raidos 
tarpsniu. Ideologinei vienybei iširus ir vis didesniam 
kompartijų skaičiui protestuojant prieš Lenkijos, Cekoš - 
lovakijos ar Vengrijos suverenumo pažeidimus, tos kom
partijos turės susidurti ir su Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
suverenumo pažeidimo klausimu. Šiandien ir jų rečiau gir
dimas ankstesnis argumentas,kad Pabaltyje egzistuoja 
"socializmas" ir "darbo žmonių valdžia".

Ispanų kompartijos vadovas Carillo šių metų pradžio
je pareiškė,kad "nebepakanka kritikuoti paskirų Maskvos 
klaidų", o "atėjo laikas žengti toli anapus eurokomuniz 
mo". Praėjusių metų lapkričio mėn.Japonijos kompartija 
atmetė Maskvos argumentą, kad iš tautų galima atįimti jų 
teisę į laisvą apsisprendimą,pasiteisinant "internaciona
lizmo" or "klasių kovos" argumentais, kaip Čekoslovaki - 
jos atveju.

Zengdamos tokiu keliu ir remdamosi s tokiais princi - 
pais, nemaskv'nės kompartijos turės pripažinti laisvo ap
sisprendimo teisę ir L ietuvai. "Arba su rusų tąuta, su 
visomis tarybinėmis tautomis nacionalinio suklestėjimo 
keliu"- prieš keletą metų tvirtino propagandistas Jonas 
Aničas - "arba imperialistinė vergovė, lietuvių tautos su
naikinimo grėsmė.Trečio kelio nėra’." Ne, "trečias ke - 
lias " yra - skelbia ne tik antikemunistai, bet ir italų , ju
goslavų, ispanų, japonų, britų ir kitos kompartijos.Mask
vos imperializmas nėra neliečiama istorinė būtinybė ’.Tai 
suprato ir kaikurie lietuvių komunistai,kurių pažiūras at
stovauja savilaidinėse "Perspektyvose" pasireiškęs judė
jimas už Lietuvos išstojimą iš TSRS-os.
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bz Lietuvos išlaisvinimą! Uš ištikimybę Kanadai!
I our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada!
Uor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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MŪSŲ DIENOS-MŪSŲ LAIMĖJIMU w v *
PATVIRTINIMAS

Puošnusis Kanados ruduo, po įprastinių vasaros a- 
tostogų, poilsio, stovyklavimų, kursų ar kelionių, ženk--, 
liną naują kūrybi nio, profesinio ar eilinio darbo ciklą.

Ruduo Kanados lietuviams ženklina ir primena dau - 
gelio rudens metu atvykusių pirmą kartą į šį kraštą, die
nas: nuostabą didžiuliais ežerais, nesapnuoto platumo u- 
pėmis, miškais, miestų gatvėmis, pastatais; svetima kal
ba, keistoku apsirengimu, reklamomis, gėrybių pertek- 
liumi ir - svetimumu. Sukritome, kaip lašai į jūrą. Bū - 
tume susilieję, išnykę, susmukę savo viduje, nebesi- 
vystę jokia kryptimi nei su savais, nei su "šitais" nie
kam niekė gero nepadarę, tik gyvenę savo gerokai ma - 
žesnį gyvenimėlį. Niekas nebūtų iš kitataučių girdėję ar 
sužinoję kas yra lietuviai, kur yra Lietuva,kodėl mes čia. 
Būtu taip buvę - jeigu ne atgaiva ir stiprybė, kurią teikė
me vieni kitiems susitikdami, bendraudami,daugiau ar 
mažiau prisidėdami prie mūsų įvairių tradicinių ir nau - 
joviškų renginių, švęsdam mūsų.lietuvių šventes, burda
miesi į klubus, organizacijas, parapijas, stovyklas, lit . 
mokyklas, skaitydami savo laikraščius, žurnalus.

Taip stiprinome savo asmenybes, puoselėjome savo 
vertybes. Reikia tikėti- ryžtamės ir. toliau taip gyventi , 
nes matome, kad teisingumo, žmoniškumo, laisvės / ne 
anarchijos ar prievartos/ idealai dar stipriau, negu bet 
kada pasitvirtina savo svarbumu. Ne tik mums,bet ir vis 
didesne' žmonių masei visame pasaulyje.
ROi;.-.Me^. toje masėje esame vienas iš autentiškų balsų 5 
skelbiančių žmoniškumo vertybes. Mes atsilaikome prieš 
užgųžiąntį, prae nančių , trlukšmi ngai pateikiamų, dažnai 
apgaulingų neva idealų maišatį. Tai liudijame savo kul
tūrine veikia, savo vaikų auklėjimu tiek gilesnėje plotmė
je, tiek gyvenimiškame kasdieniniame apsiėjime, kokį į- 
sigijome savitoje lietuviškoje kultūroje.

Ne pas kendo me, nes jutome ir juntame- kad kaip ge - 
rąi nebūtume prisitaikę prie šio krašto gyvenimo, kaip ge
rai nebūtume išmokę įvairių kalbų ir įsigiję kitataučių 
draugų - tikrai esame svarbūs - kiekvienas mūsų - lie
tu v i a m s. Jeigu mums seksis/nekalbu apie smulkius 
incidentus ar smulkiadvasius žmogelius/- lietuviai la
biau džiaugsis negu kiti. Jeigu ne - 1 a b i a u supras 
ir stengsis padėti, negu kiti.

Už visa to- neatskiriamai riša mus gilus genties 
tautos ryšys sy mūsų kamienu- šaknimis- su mūsų tė - 
vynainiais, mūsų tauta, kad ir už jūrų marių, kad ir am
žių amž'ams, dešimtmečiams po dešimtmečio bėgant 
Tegul tas ryšys ir toliau gilėja, stiprėja, išsilaiko, tegul 
meilė lietuviškumui išsilaiko.

Kanados I ietuvių Dienos- tai mūsų visų šventė. Tai 
patvirtinimas sau ir k tiems, kad dar esame dvasiniai gy
vi l’etuviai. Ne tik patvirtinimas- bet ir atsinaujinimas , 
pasistiprinimas, pasidžiaugimas.. Todėl TE NE LIEKA 
NĖ VIENO , sėdinčiojo namuose, niurnančiai kritikuojan
čio ir save teisinančio, kodėl neis į vieną ar kitą Lietuvių 
Dienų parengimą. Nereikia kritikos ir nereikia pasileisi - 
nimų - REIKIA ATVYKTI LR DALYVAUTI.

O matyti bus ko: pažvelgę į skelbimus- nenusivilsi - 
me ir kiekvinas atrasime ką nors įdomaus ar mielo.At
silankydami - sutiksi me savo dinamiškąjį jaunimą, kuris 
su entuziazmu repetavo ir laukia mūsų įvertinimo,pagerb- riumi sulietuvino 
sime rengėjų ir jų talkininkų pastangas, susitiksime su 
mūsų Kanados meni ninkais, kurie yra mūsų tarpe, išgir
sime iškilųjį, svečią poetą Kazį Bradūną, matysime dar
bus dailininkų, kurių nebėra. Susitiksime pažįstamus iš 
arti ir toli. Susitiksime ir visą masę nežinomų,bet mie

lų saviškių veidų, kuriuos matydami pasakysime sau - O 
VISGI MŪSŲ DAUG1. MES NEPRAŽUVO ME, kaip lašas 
jūroje. MES BRANGŪS VIENI KITIEMS’.

Iki pasimatymo -pažįstamieji ir nepažįsta
mieji KANADOS L ETUVIŲ DIENOSE’,

PLUNKSNA
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ZzPSl.

vyriausybė 
" atsiklausė jūsų kaip 
jūs norite kad būtų 

tvarkomos mokyklos?
DABARTINĖJE MOKYKLŲ SISTEMOJE. MOKYKLŲ 

KOMISIJOS TARPININKAUJA TARP VYRIAUSYBĖS IR 
JŪSŲ MOKYKLŲ. JOS YRA RENKAMOS VIETINIŲ 
BENDRUOMENIŲ. KURIAS JOS ATSTOVAUJA.

TAČIAU Da’bAR VYRIAUSYBE NORI VISA TAI 
DRASTIŠKAI PAKEISTI . SUMAŽINDAMA VISUOMENES 
TEISES BALSUOTI IR IŠRINKTI ATSTOVUS MOKYKLŲ 
KOMISIJOJE.
MOKYKLŲ KOMISIJOS IŠLAIKO TINKAMA LYGSVARA . 

C. u-
Jos pateikia efektinga vietine valdyba, užtikrindamos , kad 
mokyklos yra tvarkomos taip, kaip jūs norite

Tėvai, mokytojai, mokiniai ir balsuotojai , visi turi 
teise išreikšti savo nuomones švietimo srityje. 
VYRIAUSYBES PLANAS.

Vyriausybe nori panaikinti esančias mokyklų komisijas. 
Tai panaikintu svarbiausias visuomenes priemones daly—' 
vauti akademiniuose ir administraciniuose sprendimuose, 
liečiančiuose jūsų mokyklas.

PASEKMES
. Jeigu esančios mokyklų komisijos yra panaikinamos, 

•mokyklos bus stipriau kontroliuojamos vyriausybės.
Bet jūs galite pakeisti dabar vedama, vyriausybes 

krypti , pasisakydami, kaip jūs norite, kad mokyklos 
būtu tvarkomos .

Ateinančiomis savaitėmis siusime papildomu informacijų 
šios problemos klausimu. Paskirkite laiko ir įsigilinkite 
i tai. ^iuo to priklauso jiisu mokyklų ateitis.

Take a stand 
on how you want your schools run.

A message from your elected school commissioners.

16-ji MOKYTOJU ir JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITE
L.EI MA NT AS

/tęsinys /

Per visą savaitę, tuoj po pusryčiu, daugelis studijų daly
vių skubėjo į muz. St. Sližio dainų pamokas. Mat studi
jų užbaigai ruošėmės atsisveikinimo vakarui. Jaunimas taip 
pat mokėsi tautinių šokių, energingai vedamus Jadvygos 
Matulaitienės.

Studijos — paskaitos prasidėdavo 1O vai. ryto. Kadangi, 
kaip ankstyvesniuose reportažuose pabrėžiau, šiemet minė
jome didžiųjų Tėvynės žmonių pažymėtinas sukaktis, štai šį 
kartą bandysiu kai ką parašyti apie sukaktuvininkus ar kitus 
iškilius įvykius.

Mokytojas ir žemaitis-pnetas Apolinaras Bagdonas sa
vo paskaitoje ryškiai apibūdino mūsų tautinio atgimimo dai
nių kun. Joną M ai r o nį , nuo kurio gimimo šiemet sukako 
120 metų ir nuo jo mirties — 50 metų.

Maironio skelbtas ir taip giliai prigijęs mūsų tautinio at
gimimas niekad neišblėso. Maironio dvasia labai gyva ir da
bar Tėvynėje bei išeivijoje. Maironis 1909 m. tapęs reKto- 

.................... ) Kauno kunigų seminariją pil
na to žodžio prasme. Tačiau, Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę jis nesutapo nė su viena mūsų pelitine partija. Jis Ii - 
ko tik Jono Basanavičiaus leistos "Aušros"ištildmiausiu ša
lininku.

Bet visa J. Maironio stiprybė glūdi lyrikoje. Jo "Pavasa
rio Balsai" pradėjo naują lietuvių literatūrinę, galima bū
tų pasakyti, politinę epochą. Ir kiti jo poetiniai kūriniai pa
pildė,ugdė ir nuolat kėlė bei plėtė tą naują epochą, kitaip sa
kant rodė lietuvių tautinį kelią.

Pedagogas ir rašytojas Vacys Kavaliūnas kitą dieną 
iškėlė kitą mūsų sukaktuvininką dr. Vincą Krėvę, nuo ku
rio gimimo šiemet taip pat suėjo šimtas metų.

Gamta, senovė ir žmogaus gyvenimo dvasia iškyla "Dainai 
vos šalies senų žmonių padavimuose". Tatai tikras lietuviš
kas peisažas "Šarūno" pasaulyje atsiskleidžia vaizduotei fan
tastiška dvasia. Gi senovės ir žmogaus ryšis slypi Krėvės 
"Milžinkapiuose".
. Tačiau, mūsų didžiojo beletristo V. Krėvės kūryboje, rei

kia pasakyti, centrinę vietą užima žmogus. Todėl turbūt 
"Skerdžiuje" medžių aprašymai lyg prilygsta žmopių cha
rakteristikai. O tas žmogaus kelias toks dramatiškas: gyve
nimo pabaigoje neišvengiama būtinybė — mirtis. . . ir viskas 
paskęsta amžinybėje. . . Kapinės slogi žmogui vietovė: pra
eini pro jas žmogus, ir lyg akmuo užgula krūtinę.. .
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Stebina mus ir verčia susimąstyti mūsų gyvenimo keliai. 
Bet V. Krėvės kūryboje nėra nieko, ko nebuvo jo paties ar 
žmogaus gyvenimo kelionėje.

Tiek Maironio, tiek Krėvės nužymėtas lietuviškas kelias 
mums tebėra prasmingas ir verta tuo keliu eiti.

Jauna Čikagietė, Northwestern Universiteto studentė Ra
minta PENK'JTĖ kalbėjo apie Tėvynės poetės — Janinos DE
GUTYTĖS "Lietuvą".

J. Degutytė yra gimusi 1928 m. Kaune. Vilniaus Universi
tete 1955 m. baigė literatūros mokslus. Rodos savo autobio
grafijoje ji rašot "atėjau ieškoti ir ilgėtis. Gyvenau su paukš
čiais ir,akmenimis. . . Greitai netekau globėjų. Toliau mane 
globojo knygos ir gamta".

Degutytės žodis trumpas, eilėdara laisvoka. Tačiau ji yra 
stipri ir originali Tėvynės Lietuvos lyrikė. Beveik kiekvie
name jos eilėraštyje galima užtikti Liėtuvos sąvoką. Jai Lie
tuva—riekelė rupios duonos, tyras vandens lašas, o dažnai- 
ir kraujo lašas. . . Jos eilėraščiai lyg pasikalbėjimai su jau
natvišku džiaugsmu, kartais — sopuliu, meile, kietu gyveni
mu. . . Bet dažniausiai poetė yra optimistiškai nusiteikusi ir 
tuo reiškia meilę Lietuvai.

Norėtųsi pažymėti, kad iš jaunos paskaitininkės R,Pempu
tės tono galėjom pajusti gilią meilę Tėvynei Lietuvai.^

Pagaliau .lietuviškos stiprybės jutome ir A. Bagdono pa
skaitoje apie Mažąją Lietuvą — mūsų kultūros lopšį.

Maž. Lietuva turbūt pirmą kartą kitataučių raštuose pami
nėta apie 1500 m. Ką mums davėMaž. Lietuva, A. Bagdonas 
labai vaizdžiai iškėlė. O tatai buvo: Martyno MAŽVYDO pir
moji lietuviška knyga. J. Brėkūno p i r rh a s i s š v,. 
Rašto vertimas, D. Kleino pirmoji lietuvių kal
bos gramatika. Pirmieji mūsų žodynai, Aizopo 
pasakų ve r 11 m a s, na ir mūsų grožinės lietuvių ’ kūrybos 
šedevras — Kr. Donelaičio "METAI".

Maž. Lietuvoj atsirado pirmieji mūsų tautosakos 
rinkėjai ir išaušo bei švietė pirmasis lietuviškas- pasau
lietiškas laikraštis "AUŠRA".

Deja, 19 amž. Mažąją Lietuvą svetimieji (vokiečiai) ėmė 
labai slopinti ir stumti į nutautėjimą...

Dabartinė Maž. Lietuvos padėtis tikrai sunki: ten stengia
masi naujųjų komunistinių okupantų viską ištrinti, kas bent 
nors truputį primintų, kad ten buvo senųjų prūsų gimtoji že
mė ir lietuviškos kultūros lopšys.
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V-toii LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO STOVYKLA

Penktoji Lietuvių Jaunimo Kongreso (V PLJK) stovykla 
įvyks 1983 m. liejos 4-10 d. Oberlin College, apie 50 my
lių nuo Clevelando, Ohio. Rengėjai mano-kad dalyvaus apie

••• eee
Laurynljos Dainavai 25 m.

K
/tęsinys/

600 lietuvių jaunimo iš 12 kraštų. Stovyklos Techninės Ruo
šos Komisijai.ir Stovyklos Programos Komisijai sutiko va
dovauti Rusnė Kasputienė ir Birutė Bublienė.

V PLJK Studijų Dienos, kaip jaa pranešta, įvyks 1983 m. 
liepos 11-21 d. Trent University prie Toronto. Numatyta Kad 
dalyvaus 120 atstovų iš 12 kraštų. Be atstovu dalyvaus ste
bėtojų grupė: V PLJK Ruošos Komitetas, Studijų Dienų Tech
nikinės Ruošos Komisija, PLJS valdyba, bei kiti. Tad,Stu
dijų Dienose iš viso dalyvaus apie 200 asmenų.

Akademinės Programos Komisija, Kongreso Vado - 
v a s jau beveik paruoštas. Šis sąsiuvinys bus pagrindiniai 
naudojamas paruošti V PLJK atstovus Studijų Dienoms. Bet, 
Programos Komisija tikisi kad su V ado v u visas jaunimas 
galės nagrinėti V PLJK temas, ir tai galės atrasti naujų 
idėjų kaip pravesti savo krašto einamuosius projektus.

Kongresui artėjant, Ruošos Komitetas siunčia atstovus i 
Įeitus kraštus pradėti paruošti atvykstančius dalyvius. Lai
ma Beržinytė keliavo į Australiją, Violeta Abriūtė į Angliją, 
Vokietiją ir Prancūziją, Arvydas Žygas į Braziliją ir Vene- 
cuelą, ir Zita Bersėnaitė į Vakarų Kanadą.

Neužilgo matysime marškinius (T-shirts) su užrašu "Ke
liaujame į^V Kongresą". Šie marškiniai jau platinami Aust
ralijoje ir Pietų Amerikoje, o netrukus pasirodys Kanadoje, 
JAV, ir Europoje.

POPIEŽIŠKOJI ŠVENTO KAZIMIERO KOLEGIJA ROMOJE

J. Kari butas

Dainavimo ir ypač muzi - 
ko.s meile išgarsėjo dainavie- 
tis Zigmas Lapinas. Vai - 
kams bestypčiojant ir be- 
straksint aplinkai,talkoje ar 
prie tų nuolatinių laužų be - 
si šildant5 vis nejučiomis 
iškildavo pasakojimai išgy - 
ventų ar knygose išskaitytų 
naktigonių, na ir piemenė
lių vaizdai. Kaip jie ganyda
mi skudučiais, o kerdžiai 
ragais ir rageliais grodavo. 
O čia štai prie šono ir tokie 
jau piemenėlių amžiaus mū
sų vaikai...

Taigi- Zigmas kaip tarė , 
taip padarė:atsirado jo žino
jimo, išradingumo ir darbš
čių rankų dėka skudučiai . 
Vaikai - tuojau prie jų prili
po. Pirma- mažieji trauk - 
darni keliu aplink ežerą, ša
lia savo mamų, rinko žem - 
uoges ir avietes, ar įvairias 
gėleles. Vėliau žygiuodavo,

DISIDENTAI

Tokiu pavadinimu išleista prel. L.Tulabos redaguota kny - lankydami būreliais kaimy - 
ga, kurioje visi džiaugsmai, vargai ir visos dėl lietuvių, ko - nūs. Ypač užsibūdavo pas 
legijos pastangos smulkiai surašytos ir pasiliks amžių isto- dali. Oną Šablauskienę, kur

votą pieštuką su popierių iš
bandyti ten pat vietoje savo 
sugebėji mus.

Keliaudami pašūkaudavo , 
kartais užtraukdavo ir "Du 
broliukai kunigai", O štai 
vieną dieną išgirdome jau 
keliais balsais tą įžymųjį 
maršą skudučiais tūtuojant ’. 
Kaip miela visa tai buvo. 
"Tai bravo Zigmas’. Žiūrėk, 
vaikams patinka'." * "Matai , 
inžinierius, o muzikos ne
pameta. o. " Tada dar ne
žinojom. kaip toli Zigmas 
nugalvos, ir kaip labai jam 
pritars ne tik mažieji.

Įklimpo Zigmas į saldžią 
viziją: lietuviškųjų muzikos 
instrumentų- visokiausių - 
orkestrą. Ir skudučių, - ir 
kanklių, ir birbynių, ir ra - 
gelių ir galų gale sekminių 
trimitų. Jų gamybai suko 
galvą ir nudžiugęs vieną sa
vaitgalį pranešė, kad sugal - 
vojo, kaip išspręsti ber
žo tošies problemą.. Elitu - 
ziazmo viršūnę pasiekė, kai

rijai. Mano ketvirtas apsilankymas amžinajame mieste Ro- gaudavo ne tik sausainių ar pagamino ir tabalus ir skra- 
moje gal ypatingas tuo, kad Roma jau gerokai apžiūrėta, gi - saldainių, bet dar ir spal - balus’.
das nebereikalingas, bet visas dėmesys nukreiptas į LIETU
VIU KOLEGIJĄ. ,

Lėktuvas iš Tuniso nusileido Romos De Vince aerodrome, 
laukiau limuzino, kuris vež į Romą. Netikėtai prieš akis pa
mačiau didelę lentą, kurioje net dvylika kalbų surašyta (gaila 
lietuviškai nebuvo) VISI KELIAI VEDA Į ROMĄ. Taigi, šitie 
keliai ir mąne čia, šių metų pavasarį, atvedė į Romą.

Mane kiekvienas apsilankymas visada džiugina, kad aš čia 
apsistosiu lietuviškame "lizde" pas savus ir būsiu tarytumei 
savo namuose. Čia mane visada mielai pasitinka prel. A. Jo
nušas, kuris sąvo paslaugumu, šypsena lietuviškai mielas . 
Ne tik mane, jis visus lietuvius globoja, aprodo Romoje pa
čias žymiausias vietas. Jau geresnio gido būti negali. Kitas 
mielas, taurus rektorius prel. L. Tulaba, dėmesingas, vaišin
gas ir mielas pašnekovas sudomina kiekvieną pravažiuojantį 
lietuvį, nors dėl didelių tolių, čia lietuvių turistų labai ne
daug. Bene daugiausiai atkeliauja iš Los Angeles, Calf. Čia 
man trumpai viešint, buvo Angelė ir Algis Raulinaičiai, Kir- 
šoniai ir Sutkevičius. Gi iš kitų JAV vietovių nė vieno lietu
vio. Čia vyrauja vokiečiai turistai; be jų Kolegija bankrutuo
tų. Kelios didelės grupės pravažiavo čia tik per mano kele - 
tos dienų buvimą. Čia jie atvyksta autobusais. Kas jiems ! 
Toks mažas nuotolis.

Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegija dabar švenčia 
savo 37-nių metų amžių. Palyginus dar labai jauna, bet sa
vo darbais, Dievui, artimui ir tėvynei, nuveikusi labai daug. 
Visa tai atsiekta per didelį vargą ir pastangas. Kaip prel. L. 
Tulaba savo knygoje įžanga pradeda: "Kiekvienas žemiškas 
kūrinys visų pirma gimsta sieloje. Visų pirma gimsta idėja, 
o paskui ji realizuojasi žemiškomis formomis: tampa vieno-’ 
kiu ar kitokiu konkrečiu kūriniu".

Mūsų Kolegija dabar yra labai gerame stovyje. Studi
javo iš v so 167 kunigai. Joje studijavo ir svetimtaučiai. 
Lietuvių kunigų, baigusių Kolegiją yr<i per 50, ir sve
timtaučių 18. Mums daug padeda vienuolės iš Brazili - 
jos. Jos yra vokiečių kilmės, visos kalba vokiškai ir 
jas labai mėgsta vokiečių turistai. Jos pavyzdingai 
tvarko Kolegijos viešbutį, kuriame valgiai patiekia
mi tris kart į dieną.. Palyginus su kitomis Romos užei
gomis - viešbučiais, čia yra labai nebrangu, 0 svarbiau
sia, kad miela ir sava. /Įdomu, kodėl nėra i otuvių 
Seselių ? Red./. Taigi, pręl/A„Bričkos paaukotos 
santaupos,, viso bene 30.000 dol., kas anais laikais I- 
talijoje buvo didelis pinigas, davė užpirkimui gerą pra- 
dži ą.

iš gatvės Kolegijos pastatai gražiai tvarkomi. Trijų 
aukštų pastatą puošia išdidūs bokštai. Aplinkui daug me
džių, gėlių ir vidaus balkonai tikras gėlynas. Tai vis 
geros administracijos padarinys. Daug būtų galima su

minėti dvasiškių, kurie šią Kolegiją lankė, gyveno, ruo - 
šeši dvasiniam luomui .Daugelis išėjo į plačius kitatau

čių vynuogynus, kur dėsto kolegijose bei universitetuose. 
Kiti užsiliko Vatikane.

Jau senokai knietėjo tokia tema ir tuo išsiskiriančiai iš
šaukiančiu (štai, ar ne įrodymas, kad kitataučių teigimu, 
lietuvių kalboje perdaug tų š) žodžiu antraštėje, paberti ke
letą laisvų minčių. Tam reikėjo laukti parankios progos . 
Pagaliau, tokia atėjo. Vadinasi, kantrybė, tegu ir geležinė, 
kai kuriais atvejais tiesiog būtina.

Jūs, kanadiečiai lietuviai, esate užgrūdinti ir tiesai drą
sūs žmonės. Netaip jau labai paisote tautinės drausmės ir 
savitvardos reikalavimų, nebandote ir nenorite, bent kiek 
kraujuojančias žaizdeles tuoj pat vynioti į vatą. Reiškia, te
gu tas neuždengtas ir nepavojingas žaizdeles gydo pats, lai
kas, šviežiasbras. Beveik sėkmingai išbandytas receptas.

Va, visai neseniai, "Tėviškės Žiburiai" išspausdino jau-~ 
nos lietuvaitės įdomiai surėdytus patyrimus ir chronologiją, 
kaip ji bandžiusi patekti į užsienio lietuviams organizuoja - 
mus lituanistinius vasaros kursus Vilniaus universitete.Tai, 
žinoma, individualios pastangos, privačiu, asmeniniu keliu 
tvarkomos, jau iš anksto žinant ir nelaukiant kokios nors 
"įtakingų" pareigūnų talkos, įtakos ar tarpininkavimo. Dėl 
aukščiau Vilniaus žinomų, o mums čia tik spėjamų aplinky
bių, tolti kursai šiemet ten neįvyko, išeivišku žargonu ta
riant — "canceled" ir viskas. Gal tas negatyvus reiškinys ir 
buvo vertas mūsų spaudos didžiijjų antraščių, bet, matyt, lai
ku nesusigriebus, dabar ir tas bent Įtiek suvėluota. Pirmasis 
nusistebėjimas jau kaip ir dingsta, vadinasi, lyg ir mažiau 
aktualu. Tačiau, kaip bežvelgtum į tuos lituanistinius kur
sus, ypač jų dalyvius iš Vakarų, norėtumei visiems tiems 
studentams prisegti disidentų etiketę. Visi žinome, kad vie - 
šai, net ir ne vieru atveju, išeivijoje gana.plačiai pasisaky
ta apie tuos kursus, dalyvavimą juose. Pasisakyta, nukalbė
ta gana pesimistine gaida, ar net dekretais ir rezoliucijo - 
mis (gal ir nutarimais ?) pasisakyta prieš juos. Kas gi lieka, 
kas tokie, kurie važiavo, lankė, grįžo ar stengėsi patekti į 
juos? Kaip tokius.individus vadinsi, jei ne disidentais? Juk 
tie, kurie priešinasi, nevykdo, neklauso bendrųjų nurodymų, 
lyg ir laužo kažkeno nustatytas tautinės drausmės normas , 
vis jau liekasi švelnesne ar griežtesne forma, neklaužado - 
mis, niekadėjais, dar aiškiau, disidentais, tegu ir mūsų pa
čių namų fronte. Dabar tie kursai, juos laikinai ar visam 
laikui uždarius, duos gerą progą mūsų publicistams bent 
kiek giliau, iš esmės, panagrinėti naujai susidariusią situa- 
ei ją, o ir pačių kursų vertinimas dabar gali būti taikomas iš 
bent Įdek kitos perspektyvos. Juk savo tarpe turime tuzinus 
ten buvusių, besimokiusių ir laimingai grįžusių. Anapus , 
su disidentais, išvis baisu susitikti, pasikalbėti, bet pas 
mus, čia, juk tikrai niekas neseka ir slapti mikrofonai dar 
niekur neįjungti, tad platesni pokalbiai yra galimi ir net rei
kalingi.

Įdomu buvo skaityti tos, į Vilniaus kursus, nepatekusios, 
patyrimus ir gana aiškiai išdėstytas intencijas,kodėl ji taip 
ten veržėsi ir kaip jos pastangos nuėjo vėjais. Išties, ar ne
įdomu ir svarbu išeivijai žinoti tikruosius motyvas, taip trau
kiančius pabuvoti tėvų gimtinės akademinėje aplinkoje, nors 
ir ribotą vasaros laiką. Jokia gi paslaptis, kad, bent iki šiol, 
kandidatų visada būdavo žymiai daugiau, negu jie ten buvo pa
siruošę ar pajėgūs priimti. Kas, ištiesų, traukia išeivijos 
jaunimą Lietuvon — smalsumas, tėvų žemės meilė, proga 
susitikti su dažniausiai visai dar nepažįstamais giminaičiais, 
kažkokios pareigos savajai tautai toks ar kitoks supratimas ? 
Tik jau ne patriotizmas — dažnas mūsų pasakytų.

Kada ir kieno sieloje gimė pirmoji lietuviškosios Kolegi - 
jos Romoje idėja? Į šį klausimą nėra lengva atsakyti. Vie
nok turime davinių apie Kolegijos idėjos atsiradimą ir jos 
brendimą.

Knygoje rašoma, 1909 metais, susitinka du lietuviai klie
rikai — Jonas Riauba ir Antanas Briška. Pirmasis studija
vęs Romoje. Jis pasakojo jaunam klierikui. Briškai apie stu
dijas Romoje ir jiems kilo mintis, kodėl lietuviai negalėtų 
turėti kaip tik Romoje lietuvių kolegiją, kad galėtume būti ne
priklausomi nei nuo lenkų, nei nuo rusų, nei nuo kitų politi
nių gailų? Idėja gimė, jos realizavimas buvo vienas iš veiks
nių, kodėl kun. Antanas Briška rinko ir taupė pinigus iki kraš
tutinio šykštumo. Jis taupė, laukė ir tikėjosi,kad savo san
taupas galės paaukoti eventualiam lietuviškos Kolegijos Ro
moje įsteigimui. Nors tada, kaip tai galėtų įvykdyti, nė . pats 
nežinojo. Bet jis žinojo ir tikėjo, kad Apvaizdos keliai yra 
nesuskaitomi ir nepramatomi. Taupė ir laukė.

Karo laikas užklupo mūsų klierikus tremtyje. Jie daug var
go ir neprarado vilties. Daug pastangų, kaip pasakoja prel. 
L. Tulaba, reikėjo padėti, kad išsikovoti sau teisę turėti Ko
legiją Romoje. Jau nebe klierikas, bet prelatas Briška,visas 
savo santaupas paaukojo įsigijimui ir realizavo savo kadai
se turėtas svajones. Todėl dabar, viešbučio Kolegijos prie
angyje stovi jo gražus biustas, kuris nusako to žmogaus — 
dvasiškio ryžtą ir pastangas, per kurias šita Kolegija atsira
do. >

"Kai 1946 metais", pasakoja prel. L. Tulaba, "mane priė
mė privačioje audiencijoje Jo Šventenybė Pijus XII Studijų 
Kongregacijos Dekretu oficialiai paskelbė Lietuvių Šv. Kazi
miero Kolegiją Romoje. Jis tada paskyrė 1O. OOO dolerių 
auką. Tada jis pasakė "Brangus sūnau, pats faktas, kad Ro
moje atsiranda lietuvių Kolegija, yra užtikrinamas, jog Die
vas turi savo specialiuose planuose jus: jog būsite roikalin- 
gi ir naudingi Bažnyčiai ir jūsų brangiai Lietuvai".

"Kai 1948 metų rudenį rengiausi važiuoti į Š. Ameriką" 
pasakoja toliau, "prieš išvykstant buvau priimtas Popiežiaus 
audiencijoje. Jis tada manęs paklausė,kaip mes pajėgiame 
išlaikyti Kolegiją neprašydami Šv. Sosto paramos. Tada aš 
atsakiau, kad remia mūsų tautiečiai gyveną išeivijoje. Jis 
tada atsakė: "A, tai labai gražu, Gražu, kad jūs lietuviai 
£aip vieningi ir solidarūs. Perduokite visiems mano palaimi
nimą". Be abejo, mūsų,Kolegija buvo dėmesio centre ir ste
bėjime. Mes stengiamės savo vardą išlaikyti ir vesti.. nei 
tvarkyti Kolegiją pavyzdingai.
1982. IX. 3(J

KAIRĖJE:
Lietuvių Kolegijoje Ro

moje popiežiaus Jono Pau - 
liaus II-jo atsilankymo me - 
tu, Jo dešinėje lietuvių ar - 
kivyskupas Jonas Bulaitis , 
kairėje - pre L A „Jonušas.

KOLEGIJĄ
Džiaugsmingu-“ veidu pasakoja man prel. A. Jonušas, 

kad pirmasis Kristaus Vietipinkas žemėje aplankė mū
sų Lietuvių Kolegiją. Jis buvo nepaprastai mielas ir 
sakėsi ,kad jo pusė širdies esanti Lietuvoje. Jis kai - 
bėjęs ir lietuviškai. Labai Įdomus buvęs jo vizitas.Ap
silankymo metu jis prisipažinęs, kad jam Lietuvos baž
nyčios dabartiniai vargai ir sunkumai labai savi ir jis 
jais domisi, jais sielojasi, tai intencijai aukoja maldas 
ir jo svajonė- aplankyti Lietuvą. Jis domėjosi Lietuvių 
Kolegijos įkūrimo pradžia, jos nueitu keliu ir ateitimi . 
Šv.Tėvas buvęs Kolegijos labai gražiai priimtas, vai - 
gintas. Jis teikęs palaiminimą ir pasimeldęs už Lietu
vą. Tas buvo šių metų vasario 1O dieną.

Žinoma, tokie ar kitokie atsilankymai šildo lietuvitĮ 
krūtinę, teikia vilčių, ryžto atities darbams ir kovai 
Mes tada ž;nom, kad nesame palikti vieni.

Šiek tiek duomenų: iš viso Kolegijos auklėtinių buvo 
62. Iš jų 41 įšventinti Kolegijoje,kiti 7 Įšventinti kuni
gais seminarijoje ar kolegijose; 14 auklėtinių išstojo.Bū
dami Kole -

gijoje mokslo laipsnius (lie. ar dr.) gavo 2 auklėtiniai. Šiuo
metu iš jų monsinjorais paskelbti 5 (Bačkis, Bulaitis, Jonu
šas, Mincevičius, Žilys), į vienuolius įstojo 2 (Bučmys, Zar 
remba), mirė 3 (Goras, Nekrašius ir Riaubūnas).. Kunigų į 
Kolegiją buvo įstoję 40, mokslo laipsnius gavo 34. Šiuo metu 
iš jų vienas yra vyskupas (Kriščiūnas), 6 monsinjorai (Avi
ža, Balčiūnas, Bičiūnas, Dobrovolskis, Ignatavičius ir Tula
ba, apaš t. protonotaras); vienas vienuolis (Steigvila); du mi
rė (Petrėnas ir Kaleckis). Šitie duomenys paimti gal prieš 
dešimtį metų, ir dabar yra pasikeitimų.

Atsisveikinau su vaišinga Lietuvių Kolegija ir mintimis 
perbėgau apie daugelio girdėtų įvykių eigas. Įvykių, kurie 
anaiptol, ypatingai pradžios — nedžiuginanti. Bet ryžtas ir 
lietuviškas drąsumas viską nugalėjo. Jie dabar tikrieji šei
mininkai. Jie garbina Dievą dvejose Koplyčiose (viešbučio ir 
Kolegijos). Ypatingai sužavėjo ir gegužinės pamaldos. Ir da
bar girdžiu jų paskutinius giesmės žodžius:,

Marija, Marija, skaisčiausia lelija, 
Dangaus Karalienė Šviesi.
Užstok pas Aukščiausią, šį žmogų menkiausią, 
nes viską pas Dievą gali.

3 psi.

3

3



KULTŪRINIS
ALGIS TRAKYS IR
TAKSIUKAS ŠLEIVYS Nuti

kimai Lietuvos kaime. UI- ji 
dali s ŽUVININKAI . 
A utorius-Algįrdas GUSTAITIS.

Iliustruota maloniomis ir 
gyvomis iliustracijomis dail. 
Jinos Leškienės, didelio for
mato, 32 psL knygelė vaikaną 
tinka pradžios mokyklos vi
durinių skyrių mokiniams.

Knygų išleido JAV LB 
Švietimo Taryba, spausdini
mą finansavo autorius ir 
Švietimo Taryba.Spaudė M . 
Morkūno spaustuvė Chicago, 
ILL. Kaina $ 2, - /amer./ .

Šią trečiąją dalį galima 
užsisakyti per visas litUa - 
nistines mokyklas ir lietu
viškos spaudos platintojus.

Jau ruošiama spaudai 
ir ketvirtoji knygutės dalis.

Ši knygelė skiriasi tuo nuo 
kitų vaikams knygelių, kad 
autorius sugebėjo nepapras
tai gerai įsijausti į veiksmo 
slinktį ir įsigyventi į vaiko 
vaizduotę, duodant jam laiko 
įsigilinti, pergyventi tai, kas 
aprašoma, jo neužgožiant 
gražbylyste.

Parašyta gyvai, trumpais 
sakiniais, įsijaustais ritmi
niais pakartojimais, kas pa
daro tekstą tinkamai įsceni- 
zuoti ar skaityti. Ypač da
bar, pradėjus naują sezo
ną mokyklose, verta šią kny
gelę plačiau pavartoti. b.

A / g irdas Gustaitis
Is ALGIS TRAKYS ir TAKSIUKAS ŠLEIVYS

TAKSIUKAS smarkiai nagu pastumia kitą grūdą. Ta
sai vėl nuzvimbia ir trenkia kitam žiogui į koją.

Bet šio žiogo būta vyresnio, nes tuojau iš po smilgos 
pasiųstas įsakymas susirinkti vyresniems žiogams pasita
rimams.

Medį kalenęs genys sustoja ir taria:
- Taksiukui bus blogai, Taksiukui bus negerai...
Voveraitė, paleidusi sultingą žolę, sako:
- Šleivy, Šleivy, kodėl muši žiogus,kodėl muši žiogus? 
Taksiukas:
- Aš nieko nemušu. Čia tiktai toks žaidimas.
Sapalas , iš vandens iškišęs galvą, patenkintas šyp

sosi.
Taks’ukas numeta jam du grūdu.
Tuo tarpu žiogai nutaria atsilyginti Taksiukui Šlei- 

viui.
' Vienas žiogas, pasidaręs iš traukučio lapo garsia - 

kalbį, cirpiančiu balsu šaukia:
- Taksi uk Šleivy, atsistoki ir pasirodyk, kūrėsi.
Taksiukas atsistoja ant tilto.
Vienas žiogas atsineša Taksiuko mestą grūdą prie 

ilgos, stiprios smilgos.
Antras žiogas smilgą prilenkia prie žemės.
- Cyk-cyk-cyk. „. bus cvankt-cvankt-svankt. Taksiu

kui bus svankt, -cyptelėjo pelytė.
Trečias žiogas išsiūbuoja smilgą nuo pat žemės ir 

staiga paleidžia.
Nuo atleistos smilgos viršūnės rugio grūdas pataiko 

Taksiukui į ausį.
Taksiukas sucypia auu.. .auu.. .auu... r žiūrį, iš 

kur galėjo grūdas atlėkti.

Juozas Šilėnus

VEIDU Į ŠIAURĘ
/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

VEIDU Į ŠIAURĘ

__ /pabaiga/

Vokiečių kareiviai, kurie čia jau kelinta diena ilsisi, kal
ba, kad Gros Blumenau esąs jau rusų rankose. Jie panikos 
apimti, sunkiai tiki į mūsų tvirtinimus, kad mes išeidami iš 
Gros Blumenau dar jokių rusų nematėm.

Likusi nakties dalis, tolimo fronto dundėjime praeina ra
miai. Ilgai ilsimės jaukioj patalpų šilumoj. Prie radiiatorių 
išsidžioviname batus ir įdrėkusius autus. Nuo paskutinio 
peršalimo plėšomės užgulusiu kosuliu.

Pusryčiams gaunam karštos kavos ir šiek tiek atsigaivi- 
nam. Gauname praėjusių dienų sausą maisto davinį, bet ji
sai nepalyginamas su gautuojuGesavoje—pusiau mažiau, iš
kart galima būtų viską sukirsti, jei žinotom kada vėl gausi.

Užsislėpęs, išsivalau jau pradedantį rūdyti pistoletą, ke-
lionėje visuomet jį turiu užsislėpęs už juostos, kaip ir visi Jokių tikresnių fronto žinių neturime. Tai slegia mūsų globėjas ir rėmėjas.
kiti. Griežtai slepiame nuo vokiečių ir savųjų, kurie jų ne- nuotaiką; sklinda gandai, kad rusai esą jau netoli Dancigo, © ADRESAS - Rankraščius siųsti DIRVA Aušros šimtme- 
turi. Kelionėje visada gali atsirasti netikėtumų, kada jie kad vietomis jie priartėjo prie Aismarių kranto, kad besi - čiui atžymėti romano konkursui, P.O. Box O 3206, Cleve - 
praverstų. O be to, gaila skirtis su Gedimino ženklu pa- traukiančius Aismarių, Neringos keliais jie apšaudo iš arti-land,Ohio, 44103.
ženklintu ginklu, ištikimiausiu kelionės draugu. lerijos, todėl ir vokiečiai duoda į Belgos pusę. • JURY KOMISIJA - Jury ko misija sudaroma iš trijų na-

Į milžiniškas angaro patalpas atplūsta naujos atvykusių 
bangos. Jie šalčio ir nuovargio iškankinti lyg musės nugula 
įšalusias cemento grindis. Mes jaučiamės laimingi atėjępir- 
miau.' Mūsų patalpos apšildomos, net pertvankioš, atveriam 
duris ir jiems, mūsų likimo broliams kad nors trupučiuką 
būtų šilčiau.

Lauke ir vėl įsisiūbuoja per naktį aprimusi siausti pūga. 
Stūgaudamas vėjas neša lakų sniegą ir gena jį per plačiai už
šalusią Aismarių lygumą. Kopų kauburuose linksta iš po 
sniego kyšančios švendrės, traška retos vėjo išgenėtos me
džių šakos. Baltijos bangų ošimas atsimuša metalinėse an
garo sienose. .

Netoliese jo, ant pusnimis užversto Aismarių ledo, ilsisi 
šeši dideli hidropianai. Jų plačiai išsiskėtę sparnai virpa 
nuo audringo vėjo sūkurių, pasiilgę aukštųjų erdvės plotų.

Pakrantėje pristatyta daugybė įvairių apmokymo įrengi
mų, kopų daubose slepiasi stiprūs cementiniai bunkeriai, 
medžių šakom ir dirbtiniais tinklais užmaskuoti budi prieš- 
4 psl.

Žiogai choru:
- Pataikėm Sleiviui, pataikėm kareiviui tiesiai į au

sį, tiesiai į ausį.
Žiogai atsistoja ant stambesnių žolių ir pradeda 

smarkiai trinti antsparnius taip, kad pasigirsta lengva 
muzika.Žalias žiogas nuo smuikavimo pasikeičia į gelto - 
ną, geltonas žiogas į mėlyną, o pats didžiausias ir dryžas 
atrodo kaip vaivorykštė.

Žiogai choru:
- Bandykime nuo karklo šakos, bandykime nuo kark

lo šakos tiesiai Šleiviui'į šoną, tiesiai Šleiviui į šoną.
Žiogai susiranda antrą Taksiuko mestą grūdą.
Didysis žiogas liepia:
- Zaliasai, suraski ploną, standžią, lygią ir jauną 

karklo šakelę.
Ir paliepia kitiem žiogam.
- Ljpkite ir palenkite karklo viršūnėlę iki žolių vi - 

dūrio.
Žiogai triūsia, lenkia karklo šakelę.
Kiti , pasidarę virveles, visomis jėgomis traukia 

karklą žemyn.
Didysis žiogas įsako:

- Geltonasis žioge, įtvirtinki rugio grūdą karklo vi r - 
šūnėje’.

Geltonasis atsako:
- Klausau’.

iT'tuojau įsilipa į pačią karklo šakelės viršūnę, ru
gio grūdą pririša smilgos siūleliais ir kojelėmis pa- 
smuikuoja:

- Rugio grūdas jau įrištas, rugio grūdas karklo vir
šūnėje.

- Didysis žiogas įsako:
- Vienas... du.. .trys... ir šok’.
Žiogai staiga paleidžia karklą.Ir karklas suūžia , 

sukaukia tarsi šimtas smilgų brazdėtų,tarsi žiogai ir 
pelės lubomis bėginėtų. Tiktai zypt-zypt...

Taksiukas tokio veiksmo nelaukęs, nespėja pabėg
ti ir storas rugio grūdas visu smarkumu trenkia į šo - 
ną.

Taksiukas tik au-au-auau.. „ sukaukia, sukasi ap - 
linkui. /

Žiogai, sulipę ant smilgų, žolių ir karklų juokiasi , 
kojytėmis net ūsus prisilaikydami.

Per traukučio lapo garsintuvą didysis žiogas gar
siai sugieda:

- Dabar žinosi, dabar žinosi, kad neverta mėtytis , 
kad neverta žiogų iš miego kelti. Dabar žinosi, i.

Bet žiogai nepažįsta Taksiuko Šleivio’. Jis nėra 
bailys ir taip greitai nepasiduoda. Jam net nepatogu 
prieš Algį. Neleistina, kad tokie maži sutvėrimai, tie 
įvairių spalvų žiogai iš jo juoktųsi. Palaukite, dar ne 
pabaiga’.

Taksiukas atsitupia ir galvoja, net antakiai juda, 
net kakta susi rauks lėja, net pro nosį suunksčia.

Atskrenda musė, bet ją tuojau nuveja šalin, 
ir vėl galvoja.

lėktuviniai pabūklai, vėjo siautime siūbuoja lauko radijo stie
bai. Vėjo blaškomos baltaplunksnės žuvėdros klykaudamos 
seka lėtai judančius laivus.

Prieš akis, antroje perkaso pusėje, vėjo sūkuriuose juo
duoja kadaise buvusi garsi Prūsų Naito pilies aukštuma ir 
Piliavos miesto namų griuvėsiai. Šalia jų kalVų šlaituose 
miega prieš tris šimtus metų švedų įruoštos tvirtovės liku
čiai. Jūros pakraštyje, tarp retai išsimėčiusių augalotų pu
šų raudonuoja gražūs jūrininkų mokyklos kareiviniu pasta - 
tai. Kiek atokiau nuo jų, jaunų pušaičių prieglobstyje puikuo
jasi nedideli, oro atakų nepaliesti civilių tarnautojų ir dar
bininkų namukai. Jūroje, inkarą įleidęs stovi didžiulis, rau
donu kryžium paženklintas laivas, — ligoninė, į kurį ledu 
nuo kranto skubiai evakuojami sužeisti kariai.

Per visą dieną, vokiečių lėktuvai naikintuvai, nebodami 
siaučiančios pūgos,budriai patruliuoja virš mūsų padangės , 
saugodami sužeistųjų evakuaciją, kelto ir laivų judėjimą. Ne 
žiūrint vokiečių budrumo, rusų lėktuvai prasisvęrbę pro de
besų ir ginklų užtvaras, puola . toliau i jūrą nuplaukiančius 
laivus, apipila juos švino lietum ir staiga vėl dingsta debe
sų ir vėjo sūkuriuose.

Veltui juos palydi priešlėktuvinių pabūklų šūviai.'Sunkioji 
lauko artilerija išsidėsčiusi kopų daubose atidaro ilgainenu 
stojančią ugnį į antrąjį Aismarių krantą. Kurtinančiai tren
kia stiprūs šūviai, garsiai, bauginančiai dreba angaro sie
nos. Mažai turime vilties išplaukti laivais, greičiausiai rei
kė s. pasitikėti savomis kojomis. . .

Pietų einame į jūrininkų mokyklos virtuvę. Iš šalia esan
čios ligoninės, sanitarinėm mašinom skubiai išgabenami Ii - 
goniai į stovintį laivą. Šalimais einančiu keliu slenka keltu 
perkelti vežimai ir žmonės, praeina ir naktį sutiktieji uk
rainiečiai, — jų keli šimtai.

Gražiai išpuoštas virtuvės salės vidus, matyti į gudu- 
šių meistrų rankos, sienos nuklijuotos įvairiausiais arte - 
jančios karo pergalės šūkiais. Pietums ganiame skystos ko
pūstų sriubos ir tiktai po mažą samtuką. Gerai, kad esame 
gavę saūsą davinį, prie sausos duonos gerai ir skystis.

Mūsų diržai jau.seniai ant paskutinės skylutės suveržti , 
ir prieš stipresnį vėją jau sunku atsispirti. Net ir mūsų 
kombinatoriai — nei Liudas, nei Vanagas— nieko iš niekur 
nesukombinuoja.

Baigiasi dar iš Nordenburgo atsivežtieji sūrio trupiniai, 
vėl grįžtame į pokalbius apie taukuose keptas dešras, rie
bius kopūstus ir ajerais kvepiančią, vos iš pečiaus ištrauk
tą juodą gimtųjų laukų ruginę duoną.

Algis Trakys ir taksiukas Šleivys nuo tilto stebi žuveles.
Iliustracija iš naujos knygelės “Žuvininkai”

- Algi, ką patartum daryti? Kaip žiogams atsily
ginti?

Algis:
- Daryk ką nori. Čia tavo reikalas. Arba nieko neda

ryki. Žiogai greit pamiršta.
Taksiukas gudriai nusišypso.
Jis atsitupia v sa: prie tilto krašto.Pasišeria keletą 

didelių grūdų. Pasikratė ausis, paeina keletą žingsnių at
gal.

Kojytėmis stipriai suduoda, smarkiai pasispirta ir į- 
sibėgėjęs visus grūdus pastumia taip smarkiai,kad jie tik 
švilpt, švilpt kažin kur nulekia.

Bet per smarkiai įsibėgėta ir Taksiukas įkrenta į u- 
pelį’t

Žiogai,pelė, voveraitė juokiasi.
Visi keturkojai moka plaukti, išplauks ir Taksiukas.

Matome, Šleivys jau plaukia į krantą.
Toks į vandenį pokštelėjimas išbudina pakrūmy mie

gojusią didelę lydeką.
Ji sujuda, pasipurto, apsidairo, pakreipia galvą, paju

dina pelekus, palinguoja uodega. Klausosi.
Pamato kę stą daiktą, plaukiantį vandenyje.
Kaip strėlė lydeka neria prie Taksiuko. Aplinkui a- 

piplaukia, pražioja ilgas žiaunas , nūsmaigstycas ašt-riais 
dantimis.

Taksiukas šūktelia:
- Gali būti blogai'.Šita lydeka turi labai daug dantų , 

man gali būti blogai...
Žuvis pastebi mažą Taksiuko uodegytę. Ji pamano, 

kad tenai kokia žuvelė, besislapstanti greta Taksiuko.
Tuojau puola- sukanda uodegytę ir tempia į upės dug- 

gną.
- Dabar tai jau gelbėkite,dabar tai jau gelbėkite’.Ly- 

deka visai sukvailiojo ir nutvėrusi mano uodegytę tempia 
žemyn... Gelbėkite, gelbėkite.

oooooooooooooooooo
AUŠROS ŠIMTMEČIO SUKAKČIAI ATŽYMĖTI 
"DIRVOS” ROMANO KONKURSO TAISYKLĖS:

• TEMATIKA - Konkurso dalyviai savo kūriniui temą pa
sirenka pagal savo nuožiūrą. Tematika gali būti įvairi ; 
tautinė, visuotinė, fantastinė,psichologi nė. Siužeto po
būdis - paties autoriaus reikalas.
© ROMANO ILGIS - Romano rankraštis turi būti rašytas 
rašomjąja mašinėle, su dvigubu tarpu ir nėtrumpesnis , 
kaip 200 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, kuri n 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 KAŠEHONIS, ilgametis "Dirvos" novelės konkursų 

rių, kurie savo posėdyje balsų dauguma sprendžia, kuris 
rankraštis yra premijuoti nas.^
© NEPREMIJUOTI RANKRAŠČIAI - Saugomi ir grąžina- 
m autoriams prisiuntus adresus.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO O O

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

nepriklausoma Lietuva
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IB PADANGĖS MIELOS
/lt SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

•i

iš

savo 
tvarki
Įren-

kurie 
Suomijos

MEDIKAI LITERATAI
Lietuvoje veikia medikų 

literatų stiprus būrelis. Du

Programa
RETROSPEKTYVINĖS MENO PARODOS ATIDARYMAS

8:00 v.v

dainos

$6.00 asmeniui

12:50 v.p.P

q-:00 P-

ATSISVEIKINIMO VAKARAS

f 4 -1:

525-8971

4

1982. IX 3D

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

*

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ v

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

8 vai. vakaro.

NUALINTOS GRYBAVIMO 
VIETOS

Skaitytojai okup. Lietuvo
je skundžiasi, kad grybų vis. gydytojai yra žinomi rašy- 
mažiau dygsta. Taurieji gry
bai, kaip kad baravykai, jau 
retesnis laimikis.

To priežastis esąs ne - 
mokšiškas, godus grybą - 
vimas: ieškant jaunų bara- 
vykučių, išdraskoma miš
ko paklotė.

Siūloma gamtos turtų ap
saugos draugijai, kuri pla - 
čiai ir intensyviai ragina ap
saugoti Lietuvos gamtą, lei
sti grybauti tik tiems, ku - 
rie yra draugijos nariai ir 
turi jos bilietus. Tai būtų 
analogiška medžiotojų ir 
žvejotojų leidimams.

Bent laikinai siūlo kai ku
rias grybų augimo vietoves 
paskelbti draustiniais bent , 
kol grybai suspės ataugti.

tojai-E .Selelionis, J.Skliu - 
taus kas. Vasaros viduryje 
šie Būrelio nariai suruošė 
Utenoje 14-tą kartą poezijos 
skaitymus. Jie aplankė Tau
ragnus, Daugainius, Leliūnus, 
A. Miškinio tėviškę Juknė
nuose, T.Tilvyčio muziejėlį 
Tauragnuose.

Be to vyko ir literatūros 
konkursas, kuriame turėjo 
progos pasireikšti mažiau 
žinomi rašytojai.

GARBĖS DIPLOMAS
LIETUVIUI

Bulgarijoje vyko tarptau - 
tinė dailės paroda. Lietu - 
vio dailininko Aloyzo Sta
siulevičiaus realistiniai ta - 
pybos darbai laimėjo garbės 
diplomą.

MIRĖ PARSIDAVĖLIS 
BUDELIS

Vasaros pabaigoje Vilniu
je miTė Viktoras Galinaitis, 
71 m. amžiaus, ilgus metus 
po II-jo Pas.Karo ėjęs Lie
tuvoje prokuroro pareigas. 
Jis buvo prisidėjęs prie dau
gelio lietuvių nuteisimo mir
timi arba ilgalaikiu kalėji
mu.

Už tokius "nuopelnus" bu
vo užsitarnavęs sovietinius 
medalius ir ordinus. Ar tai 
ne šuniška duona?

SVEČIUOJASI SUOMIU 
ŽURNALISTAI

Neseniai Vilniuje, Kaune ir 
Druskininkuose :apsilankė 
būrelis Suomijos žurnalis
tų. Jiems labai patikę pla
ningai tvarkomi Vilniaus ir 
Kauno senamiesčiai,naujie
ji kvartalai. Sužinoję jie ir 
naujienų. Viena jų- kad prieš 
200 m. Vilniaus Universite
te mokėsi keletas suomių.

"Vilniaus" Baldų Įmonė
je žurnalistai susitiko neti
kėtai su specialistais, 
tėvynainiais,- 
atvežtus 
gimus.

UŽSIENIO SPECIALISTAI
Vilniaus Klinikos Ligoni

nėje neseniai buvo atgaben
ti Rytų Vokietijoje gaminti 
nauji rentgeno diagnostikos 
aparatai .Specialistai iš Ber
lyno ir Drezdeno talkininka
vo aparatų Įrengimuose ir 
domėjosi vilniečių pasiūly
mais dėl jų pritaikymo vie
tos sąlygoms.

DIRBTINAS MARMURAS
Anykščiuose iš cemento ii 

kvarcinio smėlio pradėtas 
gaminti marmuras, kuris at
rodo visai kaip natūralusis , 
ir kainuoja žymiai pigiau. Jį 
išrado įmonės specialistai «

s
S .< / < : Lvp/ž“.:/

L-įfe-• I <

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

Donaldui D.: 661-1733.

PENKTADIENĮ. SPALIO 8 
7:00 v.v

4.Programoje': K. Bradūnas, H. Nagys 
a Įvadinis žodis: Dr. J. Girniaus
Vynas ir sūris

Penktadienio programa Aušros Vartų parapijos salėje 
---  $5 .00 asmeniui1465 rue de Seve

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 9
7:00 v.v. DIDYSIS BALIUS

Orkestras, Toronto Gintaro 
šokiai, baras, loterijos 
CEGEP Andre Laurendeau 
1111 Lapierre, LaSalle

SEKMADIENĮ, SPALIO ĮQ '
1:00 v.p.pi PAMALDOS KATALIKAMS 

Iškilmingas mišias laikys J.E.vysk.V. Brizgys 
Sv. Kazimiero bažnyčioje 
34-26 rue Parthenais 
PAMALDOS EVANGELIKAMS 
Pamaldas laikys kun. P. Dilys 
Šv. Jono bažnyčioje 
3594- Jeanne Mance
K.L,L. KONCERTAS

7:00
Orkestras "Pegasus", šokiai, vaĮšės, 
baras <
Sv. Kazimiero parapijos salėje 
3426 rue Parthenais $2.00 asmeniui

IŠSIVYSTĖ TAPYBA IR 
AKVARELĖ

Nors komunistinė'vyriau
sybė dar vis mano, kad ji y- 
ra ir dailės autoritetas, ir 
nuolatos kelia tik socialisti
nio realizmo privalumus , 
Lietuvos dailininkai sugebė
jo savo paveldėtu ir puošė - 
lėtu skoniu išsiskirti Mas - 
kvos dailės parodose, laimė
dami premijas, žymenis, or
dinus ir medalius. Paskuti - 
nių 5 metų laikotarpyje ypač 
išsivystė tapyba ir akvarelė.

Kairėje-Lietuvos senovinės 
bitininkystės pavyzdžiai po 
atviru dangum Nacionalinia
me Parke Stripeikiuose.

Taip pat yra saugojamos 
retos laukinės gėlės, kurių 
daugelis rūšių surasta tarp 
Linkmeno ir Asėko ežerų, 
Girios ąžuolyne.

Nacionalinis Parkas buvo 
įkurtas 1974 m.

PORTRAITS 
PASSEPORT- COMMERCIAL 
MARIAGE* WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE, E.

MONTREAL, P.O. H2K 1E9

RADIO 1410 MONTREAL

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

XXVII KANADOS UETUVIIf DIENOS 
Montreal 1082

J. Akstino, V. Remeikos, T. Valiaus 
Parodos pristatymas: D. Gruodienė. 
Paroda tęsis iki spalio 10
POEZIJOS VAKARAS. "ŽEMĖS" PAMINĖJIMAS '

"Laisvės Šauksmas" temą išpildo Hamiltono 
"Aidas", Londono "Pašvaistė",^Montrealio 
"Pavasaris", Aušros Vartų ir Sv. Kazimiero 
parapijų chorai, Londono "Baltija", 
Toronto "Gintaras", Montrealio "Gintaras" 
ir Hamiltono "Gyvataras" - akomp. 
Montrealio liaudies instrumentų orkestras 
"Gintaras" ir Mme M. Roch 
CEGEP Andre Laurendeau 
1111 Lapierre, LaSalle $8.00 asmeniui 

$5.00 moksleiviams

kRe/vi 
ve/dRodz/ai

TAIKLUS ATSAKYMAS
Žinomas rašytojas ,Nobelio premijos laimėtojas Is

aac Bashevis Singer savo paskaitos metu buvo paklaus - 
tas Virginijos Universiteto studento, ar teisybė, kad au - 
torius yra vegetaras ir nevalgo net viščiukų, atsižvelgiant 
Į sveikatą. "Taip", -atsakė Si.nger, -"atsižvelgiant į viš
čiukų sveikatą

APIE MERKINĖS PILĮ
M.Balinskis teigia, kad Merkinė jau 12 atbuvusi ap

gyventa ir įtvirtinta vietovė. Merkinės pilis buvusi pirma
sis lietuvių atsparos punktas dešiniajame Nemuno kran - 
te, žemupyn nuo Gardino. Tačiau istoriniuose šaltiniuo
se - kryžiuočių žygių aprašymuose - vietovė, rodos, pir
mą kartą minima tik 1377 m. Ten pažymėta., kad marga - 
las Gotfried Von Linden įžygiavo į Lietuvą Algirdo pilių 
naikinti. To žygio metu jis Merkinėje laimėjęs nemažą 
grobį, apardęs pačią pilį ir išsivedęs nemaža belaisvių . 
1391 m. pilis atiteko Vytautui, kuris suėmė joje buvusią 
lenkišką Jogailos įgulą ir atidavė kryžiuočiams. Kai Vy
tautas netrukus susitaikė su Jogaila, kryžiuočiai kelis 
kartus stengėsi užimti Merkinę.

/iš B. Kviklys "Mūsų Lietuva’ 
5 psl.
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IMA-

RENGĖJAI

KASOS VALANDOS:

10-3
10-3

12 Vi% 
12%%
13 %

%
%
%

12 % 
11H%>
U %

%
%

už asm. paskolas nuo 18%% 

už mortgičius nuo 17 y, %

10-8 
10-8 
9-1 

9.30-1

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS______

MOKA:
už 90 dieniu term. Ind.
už 6 mėn. term. ind.
už 1 metu term. Ind.
už pensijų planą
už namų pi antį
už spečialiaslaup. sask.
už taupymo sask.
už čekių sask.

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA UŽ: 
90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term. ind. 14’/2%
term, indėlius 1 metų 15
term, indėlius 3 metų 13
pensijų s-tą 14
sjjec. taup. s-tą 13
taupomąją s-tą 11
depozitų-čekių s-tą 6
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 19
mortgičius nuo 18 1/4%

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir S32-1149 M4P ’A<

Pirmutiniame ir didžiausiame ja JB || jį £A 
TORONTO LIETUVIŲ f*
KREDITO KOOPERATYVE —

S 6.00 asmeniui

SAVAITRAŠČIO

RENGIAMAS

Street W1573 Bloor

MIELI SKAITYTOJAI ,

NEDELSKITE APSIMOKĖTI "NL” PRENUMERATAS.. UZ 
ATSILIKUSIUS TURIME DAUGIAU MOKĖTI PAŠTUI UZ 
PERSIUNTIMU. ■■ — ■ ------------------------------------------

NI-

• LIETUVIŲ NAMŲ 30-me
čio minėjimas aptartas po
sėdyje. Jis įvyks LAPKRI
ČIO mėn. 6 d.

Choro p-ką R. Paulionį tel: 
239-4179.

SPAUDOS VAKARAS
š. m. spalio 23 d šeštadieni g valanda vakaro,

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE

PROGRAMOJE :

ĮĖJIMAS

KINGSTON

Meno Kolektyvas "AUKURAS“ is Hamiltono

Šokiu Muzika "LES & THE MUSIC MASTERS"

LIETUVIU TAUTODAILĖS 
INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS

Metinis LTI suvažiavimas, 
įvyko rugsėjo- mėn. 1« d . 
Kingston,O nt., dailininkų
Anastazijos irAntanaoTamo 
šajeių Sodyboje. Dalyvavo 
27 nariai asmeniškai ir bu - 
vo įteikti 55 įgaliojimai.

Susirinkimui pirmininka- 
vo sumaniai ir patyrusiai 
LTi Tarybos pirmininkas A. 
Paškevičius iš Otta
wos, sekretoriavo Genė 
Montvilienė iš Montrealio.

Susirinkimą atidarė dail. 
A. Tamošaitis, pasi - 
džiaugdamas Instituto 5 m. 
veikla, palygino jį su der
liaus švente, nes kas metai 
bent vienas koks naujas pro
jektas buvo įvykdytas.

Aptarus Tautodailės Insti
tuto Konkursą/tai naujiena , 
kuri, kaip ir visos, užima 
nemažai laiko, kol prigy
ja mūsų, galima sakyti,fleg
matiško temperamento vi
suomenėje/, pasidžiaugus 
gerai tvarkomais finansais 
ir sąžiningai atliekamais 
darbais, buvo pravesti Ta - 
rybos rinkimai.

Šilta vakariene ir gaivinantis bufetas

Turtinga loterija

• V.DAUGINTS, LN Valdy - 
bos p-kas , buvo pagerbtas 
LN posėdyje rugsėjo 16 d. jo 
amžiaus 50 m. sukaktuvių 
proga.

• PRISIKĖLIMO bažnyčioje 
VOLUNGĖS trijulė, vadovau
jama mux. Dalios VISKO N- 
TIĖNĖS giedojo mišių metu, 
pradedant naują sezoną.

« LN Vyrų Būrelis rengia 
originalų koncertą- SPALIO 
16 d., iš Chicagos atvyks
ta jauna solistė Rūta Pakš- 
taitė, Ottawos Mergai čiij 
Dainos Vienetas"Ramunėlės"i 
Šokiams gros naujas Sėtu
vių jaunimo orkestras "Ma
lūnas".

• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ IŠGANYTOJO 
PARAPIJA švęs PJŪTIES ir 
PADĖKOS šventę SPALIO 
17 d.

Pamaldos vyks įprastu 
laiku, po to tradiciniai Mo
terų Draugijos suruošti pie
tūs Lietuvių Namuose.

JAUNIMO KONGRESO 
ATSTOVŲ RINKIMAS

Artėja Penktasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas, 
kuris įvyks 1983 m.

Šiuo metu visame laisva
jame pasaulyje vyksta rinki
mai atstovų į lietuviškų stu
dijų dienas. 120 atstovų 
8 dienas svarstys lietuvių 
jaunimo problemas,uždavi
nius ir pan.

Kanadai tenka 20 atstovų. 
Torontui- 5. Toronte rinki
mai įvyko rugsėjo 26 d.Pri
sikėlimo Parapijoje,Anapi - 
lyje ir Lietuvių Namuose.

Į Tarybą išrinkti šie as
menys: L.. Milukienė- New 
York, A „ Veselkienė-Chicago, 
G. Mačiūnienė-Philadelphia, 
A. Vaitonienė - Toronto, D. 
Staskevičienė - Montreal, A . 
Paškevičius-Ottawa, L. Bal- 
sys-Toronto,A.Tamošatie- 
nė-Kingston,Ont., A .Tamo
šaitis - Kingston, Ont., G. 
Baltaduo nie nė-Toro nto, A 1d. 
Zenders-Toronto, L. Nakro- 
šienė- Tąronto, Violeta At
kimšo n-Chicago, B. Batraks- 
Toronto, Br„ Palilionienė 
- Kingston,© nt., A .Kazlaus
kienė-© ak vi lie, G. U rbo nie nė

- Detroit ir I. Nenortienė- 
Boston.Auditorium perrink
tas L>. Adomavičius.

Kitą mėnesį pasirodys 
nauja LTI išleista knyga,,, 
parašyta ir iliustruota pie -" 
šiniais bei spalvoto mis nuo
traukomis, dail. Antano Ta-■ 
mošaičio"Lithuanian Easter 
Eggs". Vertimą į anglų kal
bą atliko Ir.'Šernaitė-Meik- 
lejohn.

Pasidalihta įvairiais ge
rais pasiūlymais ir suma - 
nyma’.s.

V. Miltenis parodė 
f Imą "Lietuviški Audiniai", 
kurią jis susuko Tamošaičių 
Sodyboje. Filmo je matome 
Anastaziją Tamošaitienę,ku 
ri demonstruoja siūlų dažy
mą, džiovinimą, verpimą, au 
dimą kilimų., audeklų ir juos
tų įvairiomis staklėmis irį- 
vairiais būdais.

Filmai įkalbėjimą atliko 
Henrikas Nagys, muziką pri
taikė Zigmas Lapinas.

Filmą baigiasi jaunų šo 
kėjų šokiais, pasipuošu 
siais tautiniais drabužiais , 
austais A.Tamošaitienės ir 
A. Vaito nienės.

Šią filmą pasilaiko LTI 
Centras ir jo arba Bendruo
menės skyriai už nedidelį 
atlyginimą gali ją išsinuo- 
muoti.

Sklandžiai, darbingai ir 
įdomiai praėjęs susirinki
mas truko virš 4-ių valandų.

Senasis fortas York, Toronto,Ont.

fortą Rouille. kurį po K) m. 
patys sunaikino, kad neati- 
tektų anglams . Miestas į- 
kurtas 1794 m.ir pavadintas 
"York".

Pirmieji lietuviai ĮToron- 
to miestą atvyko apie 1900 
metus. .
/Iš Lietuvių Enciklopedijos

Rinkiminę Komisiją suda
rė kun.A/ Simanavičius,Al
gis Pacevičius ir Laima 
Beržinytė.

• ANAPILIO choras, vad. 
muz. Jo no GO V EDO, po vasa
ros atostogų vėl gieda sek
madieniais per 11 vai. pa
maldas. Kviečiami įsijungti 
nauji choristai. Kreiptis į

Kandidatavo •'O na Jurėnai
tė, Laima Karosaitė, Rita 
Rudaitytė, Morkus Sungaila , 
Audrius Stundžia, Monika 
Spudaitė, Jūratė Uleckaitė .

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK I LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME .KIEKVIENA^ 
TREČIADIEN[ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir " 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psl.

RUGSĖJO 2-16

APIE TORONTO MIESTĄ -
Toronto vardas kilęs iš 

indėnų žodžio, reiškiančio 
susitikimo vietą. Miestas il
gą laiką buvo antras savo 
gyventojų gausumu po Mont- 
realio. Paskutiniu metu, ta
čiau, pralenkė ir tapo p ir - 
muoju. Miestas randasi prie 
Ontario ežero ir užima apie 
1OO kvadr.kilometrų plotą.

Universitetas įkurtas 1«27 
m. Indėnų gyvenvietėje 1749 
m. prancūzai buvo pastatę

Simons
KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

UŽPILDYTA

KALĖDOS IR NAUJI METAI
SU GIMINĖMIS LIETUVOJE 
GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui i Lietuva, ir is Lietuvos, 
Nuperkama Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus oaaei daui amus daiktus.
Sąžiningai tarpininkau/ama tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIŲ ŽINltį TEIRAUKITĖS:

TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL : (514)669—8834— L. Stankevičius
CHICAGO: (3 12) 496 - 8406- V. Ramonis
LOS ANGELĖS - (213)660-6600- J.'Petronis

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

TELEX: 06-986766 5TOR
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI.

Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS SIMINK EVICIAI 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

UlSįįgĄjtęe * KemercIMe?

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontarie

•resher-BirjwkM INSURANCE AGENCY LTD.

Vitų ruliq'drauda • VALTERIS DREŠERIS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 
EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8
LIEPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

■

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

1551 Bloor St. W.
TORONTO, Ont.
M6P IA5

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. S33-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Hamilton montrea
........................... . ................. ............ .....................................

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

kviečia visus Heluvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

.... 6%
11’/!%

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

IMAME UŽ:
neklln. turto pask............ 17’/z%
asmeninės paskolas....... 19%

1V/4% 
14V2% 
... 13%' 
12 % 
133/a%

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

MOKAME UŽ:
deposltus (P.C.A.).......
santaupas.....................
kasdienines palūkanas 
už santaupas..............
term, depoz. 1 m...........
term, depoz. 3 m...........
reg. pensijų fondo......
90 dienų depozitus ....
D A R O VAL^riDOS' p irmodieni eni oi s —k et virt orfitni oi s nuo 10 iki 5 vol. 

p enk t < d: er i oi r. nuo 10 iki 7 vol. še tfodicniois nuo 9 iki 12 vol.

L iepcs — rugpiul ic in. še it odi eai ai s uždaryto.
4

PAŽYMĖS PARAPIJŲ^ METUS

1982 m. rugsėjo mėn. 5 d. 
St. Catharines Wellando fi
ntų Valdybos, parapijos ko
mitetas, Buffalo Lietuvių Klu
bo atstovė, dalyvaujant Tėv. 
Juvenaliui Liaubai susirinkę 
diskutavo Parapijos Metus ir 
kaip tuos metus bendrom jė
gom paminėti Niagaros Pu
siasalyje. Po diskusijų—pa- 
sisakymųprieita vienos nuo
monės, kad reikia Parapijų 
metus kaip galima iškilmin
giau paminėti. Daryti viską, 
kad kuo daugiau įtraukus lie
tuvių į šią reikšmingą išeivi
joje Parapijų metų paskelb - 
tą šventę — minėjimus. Iš
eivijoje parapijos — misijos 
atlieka didelį darbą išlaikant 
religiją, tautinius papročius , 
tradicijas ir daug prisideda 
ir padeda Bendruomenei bei 
organizacijoms lietuviškoje 
veikloje.

Mes visi Niagaros Pusia
salio lietuviai gerai žinome 
ir esame laimingi, turėda - 
mi Tėvų Pranciškonų misi- • 
ją. Jie ne tik aptarnauja Niai
garos Pusiasalio lietuvius 
lietuviškomis pamaldomis , 
bet daug prisideda ir padeda 
Bendruomenei ir kitoms or
ganizacijoms lietuviškoje 
veikloje. Mes be šios Tėvų 
Pranciškonų misijos, jų pa
talpų,neturėtume sąlygų taip 
gražiai veikti lietuviškoje 
kultūrinėje veikloje.Būtume 
išsiblaškę ir pasimetę. Vis
ką išdiskutavus — susuma - 
vus nutarta , Parapijos Metus 
paminėti iškilmingai šių me
tų spalio mėn. 17 dieną—sek
madienį.

Programoje numatyta: 12 
vai. iškilmingos pamaldos

Tėvų Pranciškonų koplyčioje 
(Carlton ir Rolls g-vių kam
pas). Dalyvaus Jo Ex. vysku
pas FuIlu.i ir m kiču parapi - 
jų kunigai.

2 vai. po pietų Multi culture 
Centre 185 Bunting Rd. iškil
mingas Parapijų Metų minė
jimas, paskaita, kurią skai
tys dr. J. Suagaila iš Toron - 
to. Meninę programą išpil
dys Toronto Prisikėlimo Pa
rapijos choras, ved. muz. V. 
Verikaičio. Po programos 
iškilmingi pietūs — vaišės. 
Iškilmingose pamaldose gie
dos Piūsikėlimo parapijos 
Choras.

Visus Niagaros Pusiasalio 
ir iš toliau lietuvius kviečia
me dalyvauti Parapijos metų 
šventėje — minėjime. Ypa
tingai kviečiame jaunimą, ku
rie augote ir lankėte Šešta
dieninę Mokyklą, buvote skau
tais - temis ir šokote tauti - 
nius šokius mūsų Parapijoje. 
Mes visus Jus prašome ir no
rime matyti Parapijų Metų 
šventėje. ,

Par apijų Metų Minėjimo Ko
mitetą sudaro: iš St. Cathari
nes B~nės valdyba— S. Zub - 
rickas, J. Žemaitis, V. ŽeL 
maitienė, J- Dervaitis, J. 
Paukštys, A. Šetikas; Well- 
andb B-nės valdybos — St. 
StaKevičienė, T. Zinaitis, G. 
Paužuolis; Buffalo Liet. KluJ 
bo — E. Šakienė; Parapijos 
Komiteto, Pr. Meškauskas , 
St. Janušonis ir Tėv. Juve - 
nalis Liauba.OFM.

Komiteto p- kas Adolfas 
Šetikas, IO Clark St. St. Cat
harines, Ont. L2R 5G2. Tel. 
682-7326.

Į minėjimą bilietai platina
mi iš anksto. Juos galima 
gauti pas visus išvardintus 
komiteto narius. Kaina suau
gusiems $12. 50, studentams

— $10.00.
Parapijų Metų Rengimo 

Komitetas .

MONTREALIO CHORU 
VEIKLOS APŽVALGA

Su rugsėjo mėnesiu bai
gėsi taip visų mėgiamos va
saros atostogos.Suskambę - 
jo mokyklų skambučiai, jau
nais balsais suklegėjo jų rū
mai bei kiemai. Sugrįžo iš 
įvairių pašalių atostogavę 
ir Montrealio lietuviškųjų 
chorų balsingieji daininin - 
kai. Suskambėjo namų tele
fonai, kviesdami atgal prie 
naujo sezono, naujų veiklos 
barų.

Štai, rugsėjo 5 d., sekma
dienį, didžiajam pasitarimui 
susirinko visi Aušros Vartų 
šventovės patalpose prisi- 
glaudusieji chorai: AV Pa - 
rapijos /veteranų/ mišrusis 
choras, Oktetas ir šaunusis 
Montrealio Mergaičių Cho
ras "Pavasaris".

Jaunasis mūsų maestro 
Aleksandras Stankevičius 
patiesė naujojo sezono pla
nus. Jo sudarytasis jungti
nis- Montrealio Lietuvių 
Choras, kaip žinome, yra jau 
daug atsiekęs.Štai, netrukus 
pasirodys jo vadovauta įdai
nuotoji lietuviškųjų Kalėdi
nių giesmių plokštelė.Dabar- 
gi šis jungtinis choras jau 
yra užkviestas duoti šių Ka
lėdinių giesmių rečitalį Bal
ti morėje gruodžio mėn.4 d., 
ir New Yorke-gruodžio 5 d.

Toliau, tik sugrįžus, jis 
koncertuos čia, Aušros Var
tei šventovės salėje.Prama
tyta dalyvauti prieškalėdi
nėje etninių chorų progra
moje, radijo ir net televizi
jos programose. Tai, kaip 
matome, maestro tikrai ne - 
snaudžia. Jis tiesiog mus. 
veteranus "išvers iš klum - 
pių" su tokia tampria prog
rama.

Tuo tarpu jis skubiai ruo
šia abu chorus netrukus į-

vyksiančiai 27-tųjų Kanados 
Lietuvių Dienų programai: 
apgailėtina tik, kad šventės 
organizatoriai su chorų 
programa bei repertuarais 
gerokai pasivėlavo.

Kaip ten bebūtų, stengsi
mės šventės scenoje gerai 
atestuotis. Mielieji klausy
tojai bei žiūrovai težino, jog 
visa tai bus atlikta vos po 
kelių mokymosi repeticijų...

Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 
oficialiai atsisveikino neži
noma - laikinai/ su mūsų 
vienu iš šauniausių jaunųjų 
choristų -Paulium Mališka . 
Jis pakėtė savo sparnus Ro
mos link, kur Šv.Kazimiero 
Kolegijoje ruošis dvasiška
jam luomui. Ta proga A V 
parapijos choristai jam su
ruošė kuklias išleistuves. 
Trumpą žodį tarė kleb.kun. 
J. Kubilius, SJ, linkėdamas 
Pauliui net Įdardi nolo skrais
tės'.. ..

Paulius, atsiliepdamas, 
pažadėjo mūsų neužmiršti 
ir lūkesčių bei linkėjimų 
neapvilti.

Baigiant reikia pabrėžti, 
kad jaunasis Paulius Mališ
ka yra tikras idealistas.At
siminsim, kad jis jau yra 
baigęs porą kursų iš kitokių 
disciplinų mūsų garsiajame 
McGiH Universitete. Ta;gi , 
jaunuolis tikrai turi būti di
dis i deaįi st as-paaukodamas 
daug materialiai naudinges
nes profesijas, pašiurdamas 
savo jauną gyvenimą grynai 
i ntelektualiniam-dvasiniam 
darbui, lietuviškajai visuo
menei. Didis nuopelnas pri
klauso ir jo tėveliui dr. J „ 
Mališkai, išugdžiusiam 2 
puikius sūnus, kaip ąžuolus .

Visa tai duoda daug naujų 
vilčių ir visai lietuviškajai 
bendruomenei čia, toli nuo 
Tėvynės kamieno, kovojan - 
čiai dėl savo lietuviškumo 
išlaikymo.

D. N. B a lt r ū ko n i s

KAI BĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KAL BŲ -I IETUVTŠKAI’.

PALAIDOTA ONA VINCIŪNIENE

Queens Park kapinėse pa
laidota a. a.O na VINCIŪNIE- 
NĖ, 76 metų amžiaus. Gimu
si buvo Vilkaviškio apskri
tyje. Į Kanadą atvyko 1926 
m. pas gimines į Lethbridge 
miestą, Albertos provincijo
je. ištekėjusi už J.Vyš
niausko /Cherry/, ilgą laiką 
gyveno Coleman mieste, vė
liau atsikėlė į Calgary^ kur 
sūnus buvo apsigyvenęs ir 
dirbo dantistu.

Staigiai mirus vyrui ir 
sūnui, ištekėjo už P. Vi netū
no. Abu P.ir O. Vinciūnai

turėjo daug draugų ir pažįs
tamų. Taip pat buvo Calgary 
Lietuvių draugijos nariai.

Pagerbiant velionę, pa mal
das atliko reformatų-liute- 
ronų kunigas S.J. Wylie. 
Karsto nešėjai buvo :A. Ne va
da, V.'Barron, P.Stakėnas , 
R. Vanagaitis, J.Snith, J. Že
maitaitis.

Po laidotuvių vaišės vyko 
jų pačių namuose.Dalyvavo 
giminės iš Amerikos ir 
Lethbridge,, vietos ir apy
linkės lietuviai ir drau
gai. Pergyvenant skaudžią 
šeimos nelaimę P.Vinciūnui 
daug padėjo artimieji, ku
riems jis visiems nuošir
džiai dėkoja. K .

PASKAITYK SAVO VAIKAMS LIETUVIŲ PASAKŲ ’.

$ 1.50 kelnes 
pristatantHour

Service

SKAMBINKIT: 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
7MI-A CfNTMlE 

365-1143 
415-Kc rw«. LmmIi 

766-2667 
(•MAUMO

•Dz®>3
1982. IX. 30

ir atsiimant

RICHARD^
ROOFER —- COU VRKVR

7725 George LaSelle
Geriausios patarėjas ii darbo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai I ietu v i am s p ot arnaj j a. Darbo^atHcka sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis* N amiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Coūveriures de tous genres — All kinds of roofing
7725, George*_________ _________________LaSalle

Albino URBONO TĖVUI Lietuvoje 
mirus, nuoširdžiausia užuojauta 
reiškia —

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ŽVEJOTOJO - MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS "NIDA“ VALDYBA

Mirus TĖVUI Lietuvoje, 

sūnų Albina^ URBONĄ nuoširdžiai 

užjaučiam liūdesio valandoje —

Augustinas ir Ona M Y LES

A t A

GRAŽINAI ŽURKEVIČIENEI 
mirus,

gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
vyra JONĄ, dukteris RŪTĄ, AUDRĄ ir SILVIJĄ 

su šeima bei kitus gimines ir artimuosius —

MONTREALIO "GINTARO" ANSAMBLIS

A t A 
GRAŽINAI ŽURKEVIČIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

giliai užjaučiame jos vyra JONĄ, dukras 
SILVIJĄ,, AUDRA ir RŪTA bei "artimuosius -

Birutė ir Henrikas NAGIAI

AUKSINĖ VEDYBŲ 
SUKAKTIS

DIKAIČIAI, Valerija ir 
Pranas atšventė auksinę-5O 
m.- vedybinę sukaktį savo 
artimųjų r draugų būryje.

Jiedu veiklūs RŪTOS Klu
be, priklauso ir kitoms or
gan! zaci joms.

Užaugino 2 sūnus ir duk
terį ir džihugiasi tuzinu vai
kaičių.

« Pas B. ir M. MAKAUSKUS 
svečiavosi Algis ir Regina 
ŠLEPEČIAI iš Elizabeth, NY. 
Ta proga svečiai atsilankė į 
Aušros Vartų bažnyčią ir 
RŪTOS Klubą.

• URBANAVIČIUS Antanas 
iš Chicagos lankėsi brolio 
Juozo žmonos laidotuvėse ir 
sekmadienį dalyvavo Aušros 
Vartų bažnyčioje pamaldose.

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai,ryto iki II vol,vakaro.

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

f Lietuviams speciali miniai da 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 P ALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI.

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psl.

7
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D Ė ME S l O 
"Nepriklausomos Lietu

vos" savaitraščio Spaudos 
Bendrovės Akcininkų Visuo
tinas Susirinkimas šaukia
mas š. m. LAPKRIČIO mėn. 
7d„-sekmadienį-12:3O vai .

* p. p. AUŠROS VARTŲ para - 
pijos salėje.

"NL" Bendrovės Valdyba 
kviečia laikraščio skaityto
jus ir visus lietuvius, 
ypač montrealiečius, šiame 
susirinkime dalyvauti.

Netrukus bus paskelbta 
dienotvarkė ir akcininkams 
negalintiems dalyvauti, bus 
atspausdinta įgaliojimo at
karpa bei kitos informacijos.

"NL" Spaudos Bendrovės 
Valdyba

KANADOS LIETUVIU DIENOS MONTREALYJE

SPALIO 9 - 10-11 DIENOMIS LITAS
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, parapijos salėje

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

KONCERTAS - SPALIO lO d. , 4 vai. p.p.
Ahdrė Laurendau salėje

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

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

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

Poetas -ze mi ni nkas- 
Kazys BRADŪNAS

MONTREAUO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

DUODA PASKOLAS:

, 13.5 %
%

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

MOKA UŽ:

T erm. indėlius 1 m- 
Certifikatus...... -..........  *4.
Spec. Taupom, s—tas..13 % 
Taupymo s—tas .............11
su apdrauda iki S 2.000
Trumpalaik ius indėliusl2,5-13% 
už $20,000 ir daugiau
Čekiu 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

3907 A Rosemont

6-8
12-6

l.

o ŠV. KAZIMIERO ir AUŠROS
' VARTŲ parapijų CHORAI 

giedos KANADOS LIETUVIŲ 
DIENŲ iškilmingose pamal
dose SPALIO 1O d. j
0 Montrealio Mergaičių 
Choras PAVASARIS grįžo 
iš atostogų ir su jaunatviš
ka energija ruošiasi Lietu
vių Dienoms Montrealyje.

Naujas PAVASARIO diri
gentas yra Aleksandras 
STANKEVIČIUS.
0 LIETUVIŲ DIENOSE
pirmą kartą išgirsime Mont
realyje poetą Kazį BRADŪNĄ, 
'kuris atvyksta čia kartu susu 
žmona.
Žinojimas yra jėga, 
PASISEKIMAS IR ATEITIS

, Žino ji mas yra būtinybė vi-

sose gyvenimo srityse, ne- Montrealyje turime labai Visa šeima yra aktyvi 
išskiriant politikos. Mes la- gerų Progą pasikalbėti a- 
bai daug laiko praleidžiame 
tuščiai besiginčydami ir tik
rai mažai, kalbame apie po - 
litiką.

lietuvių kultūrinėje veiklo- 
je-GrNTARO Ansamblyje , 
skautuose ir kt„

Gedulingos pamaldos vyko

Daugelis iš mūsų visiškai 
politika nesidomi,palikdami 
tą reikalą politikieriams.

Negalima stebėtis, jeigu 
žmogus ko nors nežino, bet 
kuomet tas žmogus ir žino
ti nenori, tai yra labai nesu
prantama ir keista.

pie labai suktą ir vingiuotą 
politiką š.m. spalio 9 d., 2 
vai. Seselių Namuose, 1450
De Seve,prie Metro Jolicoeur a V bažnyčioje, Velionė pa- 

Pagrindinis kalbėtojas yra 
visame pasaulyje išgarsėjęs 
su savo "Speak Up"G. Ur
bonas, kuris berods jau 
6 metai kariauja politikos 
fronte, rašydamas ir spaus
dindamas kitų kovotojų 
straipsnius anglų kalboje.

P. J .

laidota lietuvių Kapinėse 
Mississauga,prie Toronto.

0 URBANAVIČIENĖ Eliža- 
beta, 68 m.amžiaus, mirė. 
Liko vyras Juozas, duktė Li
lija, sesuo Elena Petrauskie
nė ir brolis Antanas Juozu- 
laitis Montrealyje, kiti arti
mieji - Lietuvoje.

9-3
12 - 8 
12-6

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

p or duo du

MONTREAL, QUEBEC 
h3a 2G6 TĖL 288-9646

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

Didelis p osir ink inios

D. N, BALTRUKONIS

Pradėkime domėtis poli
tika ir daugelis neaiškių 
klausymų paaiškės ir tuo - 
met mes suprasime, kodėl 
buvome parduoti ir kodėl dar 
ir šiandien demokratai ir li
beralai remia komunizmą.

MIRUSIEJI

0 ŽURKEVIČTENĖ-ADO - 
MAITYT Ė Gražina, 51 m., po 
sunkios ir ilgos ligos mirė. 
Liko vyras Jonas, dukros 
Silvija su šeima, Audra ir 
Rūta.

« GUZEVIČIENĖ Julė, po 
operacijos ilgesnį laiką ne
galavusi, mirė.

Užuojauta velionių arti
miesiems.

Member

i 
f .

Foto M. L. S..

SIST EM A

; PRAŠOME REGISTRUOTI VAIKUS I LIETUVIŠKĄ MO
KYKLA JAU DABAR.1 Kreipkitės i Mokyklos Vedėja. 
Monika o n y n i e n ę, Tek: 489-2106 . ŠUTEI KITE SAVO 
VAIKAMS PROGA, GERAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO 
PRIEŠPIETI, SUSIDRAUGAUTI SU LIETUVI AIS, PA-

! GERINTI LIETUVIU KALBĄ.

IXXVII KANADOS LIETUVIU DIENOS
Montreal 1982

OR. J.MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS

144 0 St. Catharine
S uit e 
Te 1 :

N a mu :

w.
600, Montreal, P, Q.
866-8235

T88-8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ 
dantų gydytoj a

14 10 G u j St.
Suite 11 — 12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Namu,: 73 7-96 8 1

10
30
9 :

p • m-
p . m.

C -3 p . m.

m iki 
iki 9 : 

m. iki
PRI STATYM AS 

Ville LaSalle, P. Q-
36 5-0 50 5

M. D.

B. C. L.

A l> V O K A T AS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

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

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 a J 
Šeštadieniais: nuo 9 a» m- 
Sekmadieniais: nuo 10 a. 
, GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Cent 
366-/742

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

ADVOKATAS

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

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

( St or ope)

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

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

DANPAR

» NAKVYNĖS - INFORMANT JOS CENTRAS
Prašome visų, atvykstant į Montrealį, sustoti INFOR

MACIJOS CENTRE ir PASIIMTI INFORMACIJOS LAPUS 
su visų įvykių-rengihių žemėlapiais. jetton

310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nek ilno jam j Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

REALTIES CORP.

INFORMACIJOS CENTRAS randasi MOTEL"AUBĖRGE 
BELVEDERE INN" , 7250 Sai nt-Jaques Ouest, Montreal, 
H4B 1T4 /514/ 481-8121. Čia apsistoja ir dauguma chorų 
ir šokių vienetai. Visi kiti, norintieji čia apsistoti moka 
už 1 asmenį kambaryje-$35, - ; už 4 žmones kambaryje- 
$44.

Kas nori apsistoti miesto centre- siūlome :"SHERAT- 
TON MOUNT-ROYAL" hotfelį, 1455 Peel Montreal, H3A- 
1T5 /514/ 842-7777. Kainos nuo $ 48-$78/be mašinai pa
sistatymo privilegijų/; arba "RAMADA INN", 1005 Guy 
str., Montreal, H3H 3E1 /514/ 866-4611. Kainos-$50- 
$76,/su mašinos pasistatymmC

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBt 

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

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

r
RENKU

Coli : 656-5126

p. a

LOTS FOR SALE 
$ 100.00 SPECIAL 

Wooded lots, 5000 sq. ft. 

( 50 x lOO ), near lakes.

MIC

LEONAS
SALES

gukeckas
MENAGER

• XXVII- jų LIETUVIŲ DIENŲ POEZIJOS VAKARO tema 
yra ŽEMĖS poetų paminėjimas. Vakar© rengėjų komite
tas- Dr.Ilona GRAŽYTĖ-MAZILIAUSKIENĖ, Vytautas 
JONYNAS, dr.Henrikas NAGYS ir Arūnas STAŠKEVIČIUS 
- nustatė šią programą^ bus skaitomos ištraukos iš dr.

Juozo GIRNIAUS įvado ŽEMĖS rinkiniui. Taip pat busdr, 
Girniaus žodis paminėti mirusius žemininkus - Juozą 
KĖKŠTĄ ir Vytautą MAČERNĮ.

Poetai Kazys BRADŪNAS ir Henrikas NAGYS skai
tys savo poeziją iš ŽEMĖS laikotarpio. Jie su Rasa LU- 
KOŠEVIČIŪTE skaitys ir Alfonso NYKOS-NIUŪNO , ir 
jau mirusiųjų žemininkų poeziją.

POEZIJOS VAKARAS įVyks SPALIO 8 d., 8 v. v., 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SAL ĖJĘ.

Įėjimo kaina - $5,- ir poezijos vakarui ir meno pa- 
ft rodos atidarymui, kuris įvyks 7 v. v.toje pačioje salėje . 
& Vakaro pabaigoje bus vyno ir sū^io vaišės

A DVOK AT AS Jį

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

4701 Banrrantyne, Verdun (kampas 2-nd Ave. ) , Que. K4G1E6 ft 
Tel. Bureau: 769-8824; Residence: 366-6245 &

K 
K 
E 
E 
C
D 
E 
E

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

8 psl

notaras

J. BERNOTAS

Tel: (514) 871-14 30

notarė

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

Res. Tel: 453-9 14 2

TRANS QUEBEC SIDINGS
ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU , PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 7 2 7 - 3 120 Namų 376 - 378 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.f., IB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

geni ū_r__o__v ® j. k —d'—

montreal west 
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIŲ I 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS! 
UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu Leo GURfiCKAS

GM

mu/ montreal watt automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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