
in LITHUANIAN LEGATION 
ŽČ22 - l6th Str.
Washington, D.C.
U.S.A.

N.W.

Lie
MA THIS PAPER WAS MAILED 

Thursday, September 2!5 . 1986.

&

Ik

LITUANIE INDEPEND ANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY

Nr. 39 (46—tieji metai) RUGSĖJO- SEPTEMBER 25 d. * LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS * 7722 GEORGE St., LA SALLE, P.Q. H8P 1C4. Tel.: 366-6220 * 50 c.

SAVAITINIAI ĮVYKIAI

■■■II .......................... ... ................................ .... H

BAIKIME VASAROS ATOSTOGAS SU LIETUVIU DIENA MONTREALYJE SPALIO 10-11-12 DIENOMIS!

(h.

PALESTINIEČIŲ POLITINĖ 
NUOMONĖ

Amerikiečių (didele da
lim ir kanadiečių) didžiojo
je ir įtakingoje spaudoje la
bai retai randame žinių apie 
Izraelio ištremtųjų arba pa
sitraukusiųjų bei Izraelio 
teritorijoje tebegyvenančių 
palestiniečių likimų ir jų 
politinį nusistatymų. Daž
niausiai patiekiamos žinios 
iš Izraelio šaltinių, su Izrae
liui palankiais komentarais, 
nėra visai objektyvios, o 
kartais ir visiškai vienaša
liškos. Bet visai neseniai 
pasirodė žinių apie palesti
niečių viešųjų nuomonę. Jos 
labai priešingos toms, kurias 
iki šiol skleidė šiaurinės A- 
merikos spauda. Apklausinė
jimų pravedė arabų žinių 

, agentūra kartu su australų
t ir amerikiečių spaudos at-

, stovais.
Paminėsime tiktai kai 

kuriuos to apklausinėjimo 
davinius. { klausimų, kuris 
iš palestiniečių vadų ginus 
ir atstovaujųs labiausiai jų 
interesus, 71% paminėjo Arą 
fatų, PLO vadų. Visi kiti 
gavo žymiai mažiau balsų, 
o Jordano karalius Hussein' 
as tiktai apie 3į%. Beveik 
70% (69.7%) pateisina ir
terorų, jei kitu būdu nepri
klausomybės negalima atsiek
ti. Vos 7.3% pritaria, kad 
nepriklausomos valstybės 
būtų siekiama tik diplomati
nėmis priemonėmis. Net 
87.6% pritaria įvairiems 
veiksmams prieš žydų civi
lius gyventojus, jei kitaip 
neįmanoma atsiekti savo 
tikslų. Kitaip tariant, beveik 
trys ketvirtadaliai pritaria 
dabartinei PLO Arafato va
dovybei ir beveik toks pat 
nuošimtis yra daug karingiau 
nusiteikęs, negu Arafato va
dovaujama nuosaikesnioji 
PLO dauguma.

Šie rezultatai, aišku, nie
ko gero nežada ateičiai ir 
tiktai patvirtina tų nusista
tymų, kurie tvirtino, ir 
tebetvirtina, kad Vidurinių 
Rytų problemų reikia spręsti 
visai kitaip, negu iki šiol 
buvo siūloma JAV-ių ir Izra 
elio. Pirmiausia betgi, atro
do, reikia pasiklausyti pačiu, 
palestiniečių balso. Galų ga
le, kalbama gi apie jų na
mus - virš trijų milijonų 
žmonių jau beveik 40 metų 
gyvena arba tremtinių pala
pinėse svetur arba savoje 
žemėje, bet nebe šeiminin
kais, o neperdaugiausiai 
pageidaujamais įnamiais.

DRUMSTI KANADOS 
POLITINIAI VANDENYS

Po vasaros atostogų kon
servatorių vyriausybė, o y- 
pač ministeris pirmininkas 
Brian Mulroney, tikėjosi, 
kad įvairios nelemtos praei- 

1 ties dumbladuobės nebedrur^ 
nei sostinės, nei valstybės 
vandenų. Bet jau po pirmųjų 
prakalbų, pasakytų Vakaruo
se ir nevisai taip pat pakar
totų rytinėse Kanados pro
vincijose, paaiškėjo, kad vie-

n.)

nas didžiausių mūsų min. 
pirmininko priešų yra jo pa
ties burna. Vancouver'yje 
netikėtai pareiškęs, jog Ka
nadoje siaučia narkotikų epi ■ 
demija, kad vyriausybė ko
vos prieš jų, kad jis asme
niškai visai nesipriešintų, 
jeigu būtų prievarta tikrina • 
mi įvairūs valdininkai bei 
tarnautojai, dirbu atsakingų 
darbų, vėliau savo kategoriš 
kų teigimų tiek suskystino, 
kad nebeaišku, kų jis iš tie
sų galvoja. Panašiai atsitiko 
ir su ilgai ir iškilmingai 
trimituota laisva prekyba 
su JAV. Š.m. rugsėjo mėn. 
17 dienos pasitarime su visu 
provincijų premjerais Otta- 
woje Mulroney pritarė jiems 
kad derybos su JAV dėl tos 
laisvesnės prekybos nevyks
tančios sklandžiai. Anot Mu, 
roney, "jeigu būtum žmogus 
mėgstųs lažybas, galėtum 
susikirsti, kad iš tų derybų 
nieko neišeis".

Net tokia iškilminga pro • 
ga, kaip paminklo atidengi
mas senajam ir garbingajam 
konservatorių min. pirminin
kui bei kovos liūtui "šefui" 
John Diefenbaker'iui, neapsi 
ėjo be drumzlių: po š.m. 
rugsėjo mėn. 18 dienų į vyku 
šio paminklo atidengimo tu
rėjęs įvykti balius Diefenba- 
ker'io garbei, buvo skubiai 
atšauktas, kai paaiškėjo, kad 
rengėjai į savo balių nenori 
pakviesti paties min. pirmi
ninko Mulroney. Kodėl? Ogi 
todėl, kad kai kadaise (1960 
tųjų dešimtmečiui įpusėjus), 
konservatorių sųmokslininkai 
organizavosi ir sėkmingai 
nuvertė iš kandidatų į kon
servatorių vadus tų patį "še 
fų", tame susimokėlių chore 
("Dump-Dief") galingu savo 
bosu tūravojo ir Brian Mul
roney.

Konservatoriai gali ne
bent tuo pasidžiaugti, kad 
ir liberalai ėmė tarpusavyje 
peštis. Štai, senas ir paty
ręs federalinės liberalu par
tijos strategas K. Davey 
viešai pareiškė, kad partijos 
nariai nebūtinai turį palaiky
ti savo vadų, nes, anot jo, 
pirmiausia reikių būti ištiki
mu partijai. O čia, kaip ty
čia, lapkričio mėnesį bus 
liberalų suvažiavimas, kuria
me, tarp kitų svarbių reika
lų, bus svarstomas taip pat 
ir partijos vado klausimas. 
Jokia paslaptis, kad už kam
po būriuojasi Quebec'o maiš
tininkai liberalai, pasiryžę 
ir vėl iškelti savo pasirinkto
jo į vadus Jean Chretien 
kandidatūrų. John Turner 
tačiau ir kitose provincijose 
nėra visuotinai numylėtas 
- daugelis liberalų įsitikinę, 
kad Chretien būtų ne tiktai 
patrauklesnis vadas, bet taip, 
pat labiau atstovautų daugu
mos liberalų politinį nusista
tymų. Turner'į jie laiko per 
daug dešinėn palinkusiu 
beveik niekuo nesiskiriančiu 
nuo didžiosioms korporacijo- 
joms pataikaujančių konser
vatorių.

Jeigu pridėsime dar ir 
finansų ministerio Wilson'o v 
nepasisekusį valstybinio defi- i 
eito sumažinimų (valstybinis ra 
nuostolis bus 2 į bilijonų do- 
lerių didesnis už numatytųjų, O 
seniau paskirtos komisijos ® 
siūlomas radikalias reformas -į; 
Kanados televizijos pramonė- .ų 
je (beveik visiškai užgožtoj 
amerikietiškų programų), & 
negaluojančias medžio ir \
kitų žaliavų pramones, didė
jantį nedarbu ir vienu metu Jį 
staiga susvyravusių biržų fe 
- tai jau susidarys plati ir 
gili gerokai drumstų vande- 
nų srovė. Jų dar labiau su- fe- 
drums ir vėl Mulroney pu- 1 
siau tikslūs pasisakymai apie |-Jį 
kalėjimų, projektuojamų pa-B 
statyti jo rinkiminėje apy- į 
linkėję, ir apie General B 
Motors įmonių finansavimų 1 
Oshawoje.

Žinoma, taip atrodo, 
žiūrint pesimistiškai. Žiūrintį: 
optimisto akimis - tie vandeL 
nys tiktai pusiau drumsti,W 
kitaip tariant, pusiau švaru *

TORONTO LIETUVIŲ SPORTO KLUBO "VYČIO" ŠALPAS SĄJUNGOS 
ŽAIDYNIŲ VYRŲ "B" ČEMPIJONAl. Iš kairės stovi: R. Stanulis, P. Si
manaitis, L. Ažubalis, A. Balsys, A. Slapšys, T. Putrimas, R. Duliūnas, 
P. Karpis, Sėdi: E. Stravinskas, V. Kneitasj B. Pollmafi.

DALYVAVIMAS VIENOS KONFERENCIJOJE
PLB ir Kraštų Bendruomenės dalyvaus su intensy

via programa Vienos Konferencijoje, kuri patikrins Helsin 
kio Akto vykdymų. Tai gera proga vėl iškelti Lietuvos 
klausimų tarptautinėje arenoje. Sutarta programa tokia:

1. Komisija susidedanti iš dr. Tomo Remeikio, Juo 
zo Danio ir Gintės Damušytės ruošia Helsinkio Akto sep
tinto principo (žmogaus teisių) ir aštunto principo (tautų 
apsisprendimo) vykdymo Lietuvoje dokumentacijų. Konfe
rencijos delegatams pramatoma įteikti dokumentuotų rin
kinį su atitinkamais memorandumais. Dokumentacijos skle'.- 
dimas bus dviejų fazių. Pirmoje, visi konferencijos daly
viai gaus dokumentacijų per LB kraštų valdybas dar prieš 
konferencijos pradžių. Antroje fazėje, dokumentacija bus 
pateikta konferencijos delegacijoms Vienoje. PLB kartu 
su kitų kraštų Bendruomenių pagalba, tam tikslui siunčia 
trijų asmenų štabų į Vienų: Šveicarijos LB krašto valdy
bos pirmininkų Narcizų Prielaidų, Lietuvių Informacijos 
Centro narę Gintę Damušytę ir vienų asmenį iš Kanados.

2. Helsinkio Akto idealų vykdymui savo gyvybes 
yra paaukoję Helsinkio grupės nariai Lietuvoje bei Sovie
tų Sųjungoje. Jų atminimui bei jų veiklos priminimui yra 
ruošiama monografija skirta Lietuvos Helsinkio grupei.

PRANEŠA ELTA'.

MASKVA MĖGINA ĮTIKINTI ŽYMIUOSIUS EMIGRANTUS 
SUGRĮŽTI Į SSRS-ų

Amerikiečių spaudos žiniomis, sovietai patylomis 
mėgina įtikinti kai kuriuos į Vakarus emigravusius meni
ninkus ir rašytojus sugrįžti į Sovietų Sųjungų. Pastarųjų 
mėnesių bėgyje draugai ir pažįstami iš SSRS-os kontak
tavo buvusį Maskvos Tagankos teatro direktorių J urijų 
Liubimovų, filmo režisierių Andriejų Tarkovskį, rašytojų 
Viktorų Nekrasovų ir Vasilijų Aksionovų, skulptorių Ernstą 
Neizvestnų ir čelistų Mstislavų Rostopbvičių, kuriuos jie 
ragino sugrįžti į Sovietų Sųjungų, kur jiems būsiųs užtik
rintas geras gyvenimas. Panašiai stengiamasi paveikti ir 
nerusų tautybių menininkus bei rašytojus, išvykusius iš 
Sovietų Sųjungos.

Pagal sovietinį įstatymų, "atsisakymas sugrįžti į 
Sovietų Sųjungų iš užsienio" yra laikomas išdavimu ir 
baudžiamas nuo dešimties iki penkiolikos metų laisvės 
atėmimu, arba mirtimi ir nuosavybės konfiskavimu.

Atrodo, kad dabartinė sovietų valdžia mėgina page
rinti žymių kultūrininkų ir menininkų gyvenimo sųlygas, 
tikėdamasi tuomi sumažinti jų troškimų emigruoti.

Monografijoje bus pateikti grupės darbai bei jų išleisti 
dokumentai, kartu su akademiniu jų veiklos įvertinimu.

3. Pabaltiečių Santalka Vienos Konferencijos metu 
ruošia viešas demonstracijas, prie kurių pasisekimo prisi
deda ir Lietuvių Bendruomenė. Šių demonstracijų organiza 
toriai yra latviai. VLIKO prašoma, PLB prisidės prie šio 
įvykio organizavimo ir todėl dabar kreipiasi į pasaulio 
lietuvius ir LB kraštų valdybas Europoje prašydama gau
siai demonstracijose dalyvauti. Taip pat PLB tariasi su 
Vasario 16 Gimnazijos vadovybe, kad gimnazijos mokiniai 
vyktų į Vienų demonstruoti dėl Lietuvos laisvės.

4. PLB ir kraštų Bendruomenės veiks per įvairių 
kraštų delegacijas bandydamos sudaryti sųlygas minėtiems 
planams įgyvendinti.

Visa ši plati ir Lietuvai svarbi programa pareikalau
ja didelių išlaidų, todėl PLB kreipėsi į lietuvių visuomenę 
prašydama paremti šiuos LB planus aukomis.

LIETUVIS KORESPONDENTAS ČERNOBYLIO 
"PAVOJINGOJE TERITORIJOJE"

Praėjus porai mėnesių po Černobylio avarijos, Lite
ratūroje ir Mene birželio 21 d. pasirodė pirmas lietuvio 
korespondento pranešimas iš nelaimės vietos - „Černobylis- 
lyg vienos rankos pirštai". Pasak Juozo Malašausko, tai 
"klastingai pavojinga teritorija", lyg jis stovėtų "ant pūlin
gos, bet nematomos žaizdos". Viso to kaltininkas jam 
"žmogaus nesuvaldyta AE reaktoriaus energija".

Malašauskas aprašo pirmuosius bandymus gesinti 
"liepsnų sūkurį", žuvusius ugniagesius, evakuacijų, iškelia 
"tarybinių žmonių didvyriškumų". Černobylio spaudos cent
re jam pranešė, kad avarinis reaktorius būsiųs užmūrytas 
storo betono siena ir, sulyginus žemės paviršių, "tarsi nie 
ko nebūta". Vis dėlto jis tenai jautėsi "lyg žiūrėdamas 
sunkų slegiantį karo tematikos kino filmų. Rodyklės - 'Va
žiuoti kelkraščiu draudžiama', 'Draudžiama naudotis gam-

"KARO NUSIKALTĖLIŲ“ MEDŽIOKLĖ
PLB Visuomeninių Reikalų Komisija išklausė pra

nešimus Coalition for Constitutional Justice (Antanas Ma
žeika) ir American for Due Process (Rasa Ruzgaitienė) 
koordinacijos. Taip pat konstatuota, kad Lietuvių Bendruo
menės aktyviai dalyvauja šio klausimo vystyme. Ko trūks
ta, tai bendrai sutartos strategijos ir taktikos. Kiekvienas 
veikloje dalyvaujantis vienetas siekia savo siaurų tikslų, 
nesitardamas ir nederindamas savo veiksmų su kitais. To
dėl buvo įtaigota, kad PLB sukviestų šiame darbe dalyvau
jančių grupių ir organizacijų pasitarimų, siekiant artimes
nio bendradarbiavimo. Nors šis klausimas šiuo metu yra 
pagrindinai JAV problema, PLB jungiasi į veiklų dėl dvie
jų priežasčių: panaši "nusikaltėlių medžioklė" persimeta 
ir į kitus kraštus ir PLB jaučia pareigų atitaisyti šios 
akcijos iššauktas implikacijas apie lietuvių tautos laikyse
nų nacių okupacijos metais.

tos gėrybėmis', 'Draudžiama maudytis ir kaitintis saulėje'. 
Pakeliui į Kijevu jis stebėjo sutiktų betonvežių automaši
nų emblemas ir buvo laimingas sutikdamas Vilniaus, Kau
no, Šiaulių ir Mažeikių "drųsių savanorių" autotransporto 
ūkių pavadinimus.

Savo straipsnį Malašauskas užbaigia būdingai '‘tary
biniu" optimistišku patosu. Rudeniop reaktoriaus apylinkė
je vėl apsigyvens grįžę iš evakuacijos gyventojai, veiks 
mokyklos, meno kolektyvai, "žėrės žydrieji televizijos ek
ranai". (Čia prisimena Lietuvoje populiari satyrinė daina: 
"Suplėšysiu! į gabalus / Tuos Kolorado vabalus / ir vėl 
žydės laukai".) Išvažiavus iš "pavojingos zonos" ant jo rū
bų aparatai neaptiko padidintos radiacijos. Kijeve jis jau 
nebebijojo valgyti braškių ir pomidorų. Korespondentų ne
ramino tiktai "mintis apie atominio karo grėsmę".

Apie Ignalinos reaktorių pavojus Lietuvai Malašaus
kas taip ir nepagalvojo...



Ui Lietuvos iilaisvinimą! Ui Utikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! LoyautĖ au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSciai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuolidra, gražinami tik 
is anksto susitarus. U z skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

PASAULIO LIETUVIU ANKETA 1985-1986

Pranešimas visuomenei

Prieš pradedant platinti PASAULIO LIETUVIŲ AN
KETĄ, kai kas pranašavo, kad ši anketa parodys tai, ką 
mes jau ir "paprasta akim" matome, t.y. kad išeivijoje 
nutaustam, ypač jaunimas. Pranašystė ne visai pasitvirti
no.

Ši anketa parode ne vien tik, kad lietuviai, ypač jauni
mas, nutausta. Ji savo platumu ir išsamumu atskleidė lie
tuvių kilmės žmonių keturiuose kontinentuose etninę savi
jautų, tautinius ryšius bei plyšius, tautinės sąmonės (vai
ravimų kartose, gyvenamųjų kraštų skirtingų įtakų ir kt.

Pavyzdžiui: be abejo, lietuviškiausia yra išeivijos 
vyriausioji karta. Tačiau, šalia to, ši anketa parodė, kad 
po vyriausiosios kartos lietuviškiausiai jaučiasi jauniau
sias jaunimas (10-20 m. amžiaus), mažiau - vyresnysis 
jaunimas (21-29 m. amžiaus); dar mažiau - vidurinioji kar
ta. Taigi, ši anketa apibūdino nutautėjimų kaip kreivę 
tiksliau, sudėtingiau ir faktiškiau, negu "paprasta akim" 
matosi. Ji dargi nurodė ir kraštų bei vyrų - moterų skir
tumus (bet apie tai - kitų kartų). Jau vien iš čia sumi
nėtų anketos rezultatų seka praktiškos išvados veiklai: 
jauniausiųjį jaunimų lietuviškume grūdinti, vyresnįjį jau
nimų - remti, viduriniųjų kartų - susigrųžinti (plačiau a- 
pie tai - ateityje).

Pasaulinis vaizdas
Susipažinus su šiuo vienu iš daugelio svarbių anke

tos duomenų, dabar galima atsakyti, kas šiai anketai duo
da pagrindų faktiškai parodyti lietuvybės padėtį pasaulyje^ 
kaip niekada iki šiol nebuvo parodyta. Atsakymas aiškus 

- 3000 su viršum anketų užpildžiusiųjų iš keturių kontinen
tų, nuo 10 iki 96 m. amžiaus. Apie tautinę savijautų ir 
apie lietuvių tarpe palaikomus ryšius bei plyšius tegali 
pasisakyti patys lietuvių kilmės asmenys. Gi 3000 pasisa
kymų išgirsti vienu laiku nėra pavykę nei vienam, nei 
būriui išeivijos gyvenimo stebėtojų. Dabar gi kompiuterių 
pagalba galima vienu metu išgirsti įvairaus amžiaus 3000 
balsų iš keturių kontinentų apie lietuviškumų liečiančius 
klausimus. Pasaulio lietuvių išeivijos istorijoj panašaus 
masinio pasisakymo nėra buvę. Neteko girdėti, kad kokia 
kita išeivių tautinė grupė pasauliniu mastu būtų pravedus 
panašų apklausinėjimų.

Užpildyta 3078 anketos
Atsiliepimas į anketų buvo stebinantis. Iš išsiųstų 

12000 anketų /ne visos išsiųstos buvo išplatintos, bet kai 
kurios buvo savom priemonėm padaugintos/ sugrįžo 3000 
su viršum užpildytų anketų.

Ketvirtadalis, o vietomis ir trečdalis visų užpildytu 
anketų sugrįžimas toli prašoka paruošusių ir išplatinusiųjų, 
lūkesčius, ypač suvokiant lietuvių nepripratimų pildyti an
ketas, ypač netrumpas, su nelengvais klausimais.

Pasaulio Lietuvių Anketos reikšmė ir vertė labiau
siai yra paremta ir patvirtinta tiek jos uolių platintojų, 
tiek jos gausių užpildytojų. Jiems priklauso didžiausia pa
dėka.

Duomenų paruošimas
Buvo užsibrėžta anketų baigti rinkti 1985 m. pabai

goje. 866 atrinktų anketų duomenys buvo pateikti moksli
nėje konferencijoje apie tautinę sųmonę 1985 m. lapkričio 
23 dienų Čikagoje ir V-jo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo 
plenumo sesijoje 1985 m. lapkričio 30 d., taipogi Čikago
je.

Laukiant papildymų iš Kanados, V. Vokietijos bei 
lituanistinių mokyklų, terminas buvo nukeltas iki 1986 
m. balandžio mėn. Šio termino sulaukus, visų anketų atsi
liepimai buvo pakeisti skaičiais bei užrekorduoti kompiu
terių juostelėse. Taip susidarė keli šimtai tūkstančių skai
čių. Užrekordavimai buvo pakartotinai patikrinti, klaidos 
pataisytos pagal anketų originalius atsakymus.

Visų anketų pirmieji duomenys buvo pateikti Skau
tų Akademikų šeimų studijiniame savaitgalyje 1986 m. 
rugpjūčio 15 d. Dainavos stovyklavietėje, Manchester, 
MI.

Tolimesnės analizės laukia atskiros anketos dalys, 
jų tarpe - lituanistinių mokyklų vertinimas (paruošė dr. 
Dalia Katiliutė-Boydstun; užpildė 397), politiniai klausi
mai (paruošė dr. Tomas Remeikis) ir tautinis angažavima- 
sis (paruošė dr. Jolita Kisieliutė-Narutienė).

Iš keturių kontinentų
Viso grųžinta beveik 3100 anketų. Keliolika labai 

menkai arba netiksliai užpildytų anketų buvo atmesta. 
Kompiuterių apskaičiavimui panaudotos 3078 anketos.

52.8% anketų buvo užpildytos vyrų; 46.3% - mote
rų; 0.9% savo lyties nepažymėjo. Amžiaus vidurkis - 49 
metai. Iš vyresniosios kartos'(66-96 m. amžiaus) atsiliepė 
1059 (34.4%); iš jaunosios kartos (10-35 m. amžiaus) - 
933 (30.3%). Įsidėmėtina, kad, nei jokia Pasaulio lietuvių 
jaunimo studijinė anketa neprilygsta nei pusės šios anke
tos jaunosios kartos skaičiaus; tokiu būdu ši anketa |tųm- 
pa svarbiausiu šaltiniu jaund^ds’ kartos padėčiai šiuo mė
tų išeivijoje,,apžvelgti.............. . \ ................ .

Pastebėtinas aukštas anketų užpildžiusiųjų išsilavi
nimo lygis: 1637 (54%) kolegijų ar universitetų yra lankę; 
iš jų daugiau kaip du trečdaliai (1124) - baigę.

Anketų užpildė 344 tarnautojai, 308 namų šeiminin
kės, 243 moksleiviai, 155 inžinieriai ir architektai, 139 
mokytojai, 127 darbininkai, 109 amatininkai. Skaičiumi 
visus pralenkia pensininkai - 921.

1651 (53.6%) yra iš JAV-ių; 446 (14.5%) - iš Aust
ralijos; 348 (11.3%) - iš Kanados; 205 (6.6%) - iš V. Vo
kietijos; 184 (6%) - iš Anglijos; 90 (2.9%) - iš Brazilijos; 
88 (2.9%) - iš Argentinos; 46 (1.5%) - iš Urugvajaus; iš 
kitų kraštų - 6 (0.2%).

Lietuvoj gimusių - 1610 (52%); kitur - likusieji; 
iš jų 1 196 (38%) - dabartiniame gyvenamajame krašte. 
Iš grynai lietuviškų šeimų - 2784 (90.4%); iš mišrių šeimų 
- 233 (96 turi lietuvę motinų, 137 - lietuvį tėvų); iš ne
lietuvių šeimų - 36.

I gyvenamąjį kraštų patys atvyko 1578 (51.3%), 
tėvai pirmiau - 988 (32.1%), seneliai - 390 (12.7%), pro
seneliai - 55 (1.8%).

Lietuvių kolonijoj gyvena 1435 (46.6%); arti koloni
jos tik 2-9 mylių atstu - 690 (22.9%); kiek toliau - 10- 
49 mylių atstu - 611 (19.9%); dar toliau , 50-99 mylių 
atstu - 127 (4.1%); visai toli, 100 mylių ir toliau - 157 
(5.1%).

Nepramatyti rezultatai
Šiame pranešime suminėsime tris nepramatytus re

zultatus.
1. Bendrai paėmus, daugelis turbūt galvoja moteris 

esant lietuviškesnėmis už vyrus. Taipogi 1983 m. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo studijinėje anketoje mergaitės pasirodė 
lietuviškesnės už vaikinus. Tuo tarpu Pasaulio Lietuvių 
Anketų užpildžiusieji vyrai pasirodė reikšmingai lietuviš
kesnės sųmonės už moteris. Šie duomenys verti tolimes
nio aiškinimo.

2. Visi žinome lietuvių motinų reikšmę ugdyti lietu
viškumui vaikuose. Vyrauja įsitikinimas, kad motina labiau 
lemia lietuviškumų vaikuose negu tėvas. Visdėlto Pasaulio 
Lietuvių Anketų užpildžiusieji, kilę iš mišrių šeimų, su 
lietuviu tėvu, proporcingai gausiau sakėsi esu lietuviškes- 
ni, negu turintieji lietuvę motinų. Šie duomenys nebūtinai 
paneigia lietuvės motinos reikšmę mišrioj šeimoj, bet nu
rodo lietuvio tėvo bei kitų "paprasta akimi" nepastebimų 
priežasčių svarbų. Apie tai plačiau kitų kartų.

3. Nors ši anketa buvo skirta lietuvių kilmės ame- 
nims, jų užpilde kai kurie nelietuvių kilmės asmenys, ku
rių abu tėvai nelietuviai. Nuostabu, kad kai kurie jų pasi
sakė besijaučių grynai ar dalinai lietuviškos sųmonės. Kas 
juos lietuvybėn palenkė? Kokių įtakų ir galių turi lietu
viai pakreipti nelietuvius į lietuvybę? Tai klausimai, lau
kių atsakymų bei tolimesnių paaiškinimų.

Pasaulio Lietuvių Anketa yra visų lietuvių išeivijoj 
bendro darbo rezultatas. Už įdėtų darbų tenka dar kartų 
padėkoti uoliems anketos platintojams bei jos kantriems 
užpildytojams.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, jos vicepirmininkų 
dr. Tomo Remeikio ir Birutės Jasaitienės rūpesčiu, yra 
to projekto iniciatorė.

Tenka laukti anketos tolimesnės analizės duomenų 
ir išvadų ir tikėtis visuomenės plataus susidomėjimo, gyvų, 
svarstymų bei konkrečių pritaikymų išeivijos veikloj bei 
gyvenime. Kęstutis Trimakas, Ph.D.

Pasaulio Lietuvių Anketos Direktorius

PROGRAMA

penktadienj., spalio 10 d.
7:00 v.v. VINCO KRĖVĖS LITERATŪROS PREMIJOS ĮTEIKIMAS 

Orkestras, šalta vakarienė, baras.
Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve $12.50 asmeniui

šeštadienĮ, spalip 11 d.
9:00 V.r. KREPŠINIO"RUNGTYNĖS

Toronto HAušra“, Hamiltono "Kovas", Londono "Tauras" 
Montrealio "Tauras" ir Toronto "Vytis*’.
Verdun Catholic High School
6100 Champlain Boulevard Laisva auka

7:00 v.v. DIDYSIS BALIUS
Orkestras, šokiai, vaišės, baras, loterija.
James Lyng High School
5440 Notre Dame Street West $10.00 asmeniui

sekmadieni, spalio 12 d.
11:00 v.r. PAMALDOS KATALIKAMS 

iškilmingas Mišias laikys kun. dr. V. Skilandiiūnas. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 
3426 rue Parthenais

12:30 v.p.p. PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas laikys kun. P. Dilys.
Šv. Jono bažnyčioje 
359^ rue Jeanne Mance 

3:00 v.p.p. K.L.D. KONCERTAS. MONTAŽAS: LIETUVA 
Solistai: G? čapkauskienė ir A. Keblys 
Chorai: Otavos "Ramunėlės"* Toronto "Aras", Lietuvos 
kankinių parapijos ir Prisikėlimo parapijos chorai* 
Montrealio Vyrų Oktetas, "Pavasaris", Aušros Vartų 
parapijos ir Šv. Kazimiero parapijos chorai 
Šokių grupės: Toronto "Gintaras", Montrealio 
"Gintaras" ir Hamiltono "Gyvataras"
Dirigentai: L. Marcinkutė, A. Stankevičius, I. Tark 
ir V. Verikaitis
Akompanuoja: Montrealio liaudies instrumentų orkestras 
"Gintaras" ir muzikai: J. Govėdas ir A. Stankevičius. 
CEGEP Andrė Laurendeau
1111 rue Lapierre $10.00 asmeniui

7:00 V.V. JAUNIMO ATSISVEIKINIMO^VAKARAS 
Orkestras, šokiai, vaišės, baras. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje
3426 rue Parthenais $4.00 asmeniui .

ž psl

"GYVATARO" STUDENTŲ GRUPĖ su vadove Genovaite Breichmaniene 
atvyksta į š.m. KANADOS LIETUVIŲ DIENAS, Montrealin, dalyvauti programoje.

1986 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
1986m. Š.A. Lietuvių Individualinės Šachmatų Pirmenybes įvyks 1986 m. spalio 

11-12 d.d., Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor S.t. West, Toronto, Ont. Varžybas 
praveda Toronto Lietuvių Šachmatų Klubas, pirmininkaujamas VYTAUTO GENČ1AUS.

Esant pakankamai dalyvių, varžybos bus vykdomos A ir B klasėse, atsižvelgiant 
į žaidėjų reitingų (Chess rating).

Pirmenybės bus pravedamos 5-kių ratų šveicarų sistema. Trys ratai bus vykdo
mi pirmų varžybų dienų ir du - antrųjų. Pirmo rato pradžia: spalio 11 d., šeštadienį, 
9:00 vai. ryto. Registracija - nuo 8:00 vai. ryto. Tolimesnis tvarkaraštis bus vie
toje nustatytas.

Specialūs metinių ŠALFASS-gos žaidynių atžymėjimai bus duodami už tris vie
tas kiekvienoje klasėje. A klasės nugalėtojui teks dr. Algirdo Nasvyčio Atminimui 
Pereinamoji Taurė, įsteigta 1982 m.

Pirmenybėse dalyvauti kviečiami visi lietuviai šachmatininkai. Dalyvių registra
cijų prašoma atlikti iki š.m. spalio 4 d., šiuo adresu:
Mr. Vytautas Genčius, 39 Clissold Rd., Toronto, Ont., M8Z 4T6. Tel: (416)-239-7524.

Dalyviai bus priimami ir varžybų dienų, tačiau tokie žaidėjai imasi rizikos dėl 
eventualių pasikeitimų.

Smulkios informacijos pranešamos šachmatų bei spoeto klubams ir pavieniams 
šachmatininkams , jei jų adresai yra žinomi.

Pavieniai, nepriklausomi šachmatininkai dėl smulkių informacijų prašomi kreip
tis į V. GENČIŲ arba į bet kurį šachmatų bei sporto klubų bei Šachmatų vadovų V. 
NASVYTĮ.

Š. Amerikos lietuvių šachmatų veiklų koordinuoja ŠALFASS-gos Šachmatų Komi
tetas, kurio vadovas yra Vytautas Nasvytis, 1234 West Blvd., Cleveland, OH, 44102. 
Tel.: (216) - 631-0210.

Šalfass-gos ŠACHMATŲ KOMITETAS ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



TORONTO LIETUVIŲ JAUNIKIO ANSAMBLIS "GINTARAS"

ŠIOS DVI GRUPĖS 
RUOŠIASI KANADOS 

LIETUVIŲ DIENŲ 
MONTREALYJE 
PROGRAMAI, 

kuri žada būti 
labai Įdomi.

Dalyvaus ir
Hamiltono
GYVATARAS bei 

Montrealio GINTARO 
šokėjai

su savo orkestru.

"RAMUNĖLIŲ DAINININKĖS: Vida Balsevičiūtė, Daiva Jurkutė, Rasa 
Jurkutė, Rūta Jurkutė, Silvija Jurgutytė, Julija Mitalaitė, Lina Radžiūtė, 
Rima Radžiūtė.

20-ji MOKYTOJŲ,TĖVU IR 
JAUNIMO STUDIJŲ 

SAVAITĖ
L.EIMA NTA S

(tęsinys)

Dėmesys M.MONTESSORI sistemai

JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba ir Lie
tuvių Montesorinė Draugija spausdina leidinėlį "Mūsų Vai
kas", skiriamų lietuviy mažamečių šeimoms. Redakcijos 
ir Administracijos adresas yra:

St.Vaišvilienė, 3704 W. 68-th Street, Chicago,IL. 
60629., USA

Danutės Dirvonienės paskaita "Kalbos pristatymas 
priešmokyklinio amžiaus vaikams", taip pat buvo įdomi.

Armėnija -
Bendro Likimo Sesuo
5. (tęsinys)

Visos moterys, kurios taiso šaligatvius, kurios dirba 
pačius sunkiausius darbus, yra dažniausiai kurdės; tai 
nė armėnės. Armėnai nedirba tų darby. Bet mes tai su
žinojom vėliau. Žodžiu, mes atsidūrėm žemėje, kuri ne
va tai armėny šalis, bet kuri mums pradžioje nieko ne
sakė. Svetima žemė.

- Ar užrašai armėny kalba?
- Armėny ir rūsy.
- Rusų pirmoj vietoj, armėny - antroj?

- Ne, priešingai. Armėny pirmoje vietoje, po to 
rūsy. Visur ant gatviy, paminkly susisiekimo ženkly.

Autoriaus pastaba: Neseniai Maskva buvo nuspren
dusi paprasčiausiai panaikinti tautinius armėny ir gruzinų 
raidynus. Bet pasipriešinimas Tbilisi mieste buvo toks 
smarkus, kad soviety valdžiai teko to sumanymo atsisa
kyti. Tuo veiksmu gruzinai ryžtingai pasitarnavo armėnų 
raidyno išsaugojimui. Armėny raidynas, kurį išdirbo apie 
405 m.šventasis Mesrob'as yra reikšmingas ne vien sim
boline prasme. Prieš šię data , rašo Jean -Pierre Alem 
(L'Armėnie. P.U.F.,1962) armėnai naudojosi graiky kalba 
kaipo literatūrine kalba ir persų kalba- administracijos 
reikalams. Veikiami ty dviejų kultūrų, kurios buvo nuos
tabios, bet svetimos, ir nesusikūre savo tautinio raidyno, 
armėnai būty ilgainiui praradę tautinę sęmonę, galbūt, 
net religijų, bet, neabejotinai, savo valię egzistuoti sa
varankiškai, kurię jie taip ryškiai įrodė per visę drama
tiškų savo istorijų.

Po to mus nugabeno viešbutin. Viešbučio tarnauto
jai pasitiko mus šaltai. Pesonalas spokso jums į veidų. 
Savaime aišku, jūs atklydę iš Paryžiaus, turit prestižų. 
Tai didžiulis dalykas. Vadinasi, atsiranda truputis nepasi
tikėjimo, truputis pavydo. Kadangi jie yra kaliniai. Ar
mėnai kenčia Armėnijoje todėl, kad jie yra kaliniais sa
vo pačių žemėje, negalėdami išvykti už jos sienų.

- Ar jiems sunku išvažiuoti?
- O taip, labai. Jie gali važinėti po visas respubli

kas. Bet jie negali išvykti Prancūzijon vieno mėnesio 
kelionei, nebent su kokia teatro trupe, su kordebaletu, 
ar dar, jei yra dailininkai ar rašytojai, kurie, kaip čia 
pasakius...

- Darbuojasi pagal partijos linijų?-
- Kaip sykis....Aš pažinojau dailininkų, kuris buvo 

iš vadinamų "prakeikty" tapytojų . O tačiau, Viešpatie 
brangus, koks talentas.... Aš žinau, man aišku, kad vi
suose Ryty Europos kraštuose yra varžomos kelionės į 
Vakarus. Bet Armėnija?'...Kur nuolatos atvažiuoja ir iš
važiuoja turistai armėnai iš visų pasaulio kampų - jos 
gyventojai negali būti indiferentiški. Jie turi visur gimi
nių, atvykstančių jy aplankyti. Ir jie patys norėtų išva
žiuoti. Bet negali...

- O tie, kurie išvažiavo iš Prancūzijos ir Vakary 
Antrajam Pasauliniam Karui pasibaigus ir grįžo Armėni- 
jon, ar leidžiama jiems grįžti laisvai Prancūzijon?

- Jie labai ilgai laukė tos teisės. Pagaliau, atrodo, 
daugumas jy - tie, kurie buvo išsaugoję savo prancūziš
kų pasų - atgavo Prancūzijos pilietybę.

Autoriaus prierašas: Sovietinė valdžia pripažino 
1960 m. dešimtmečio pabaigoje reikalų "sujungti šeimas". 
Nuo tada dešimtys tūkstančių repatriantų grįžo su vai
kais į Vakarus ir Artimuosius Rytus. Paskutiniųjų mėty
1986. IX. 25

Dabar, ypač turbūt Amerikoje bandoma pagerinti 
auklėjimo sistemas. Universitetuose aktyviai daromi įvai
rūs tyrimai vaiky vystymosi srityje. Jau pilnai įsitikinta, 
kad vaiko vystymasis prasideda nuo jo gimimo. Todėl ma
žę vaikę reikia traktuoti kaip žmogy. Todėl šeimose ypač 
reikia pilno dėmesio vaikui. Sudarytinos sęlygos, kad vai
kas matyty daug daikty ir aplinkę.

Vaiko reikia išklausyti iki galo. Į mūšy klausimus 
vaikas turi atsakinėti pilnu sakiniu. Kalbų su vaiku reikė- 
ty įrašyti juoston. Vaikas mėgsta klausyti savo žodžiy 
Būtina yra komunikacija su kitais žmonėmis.

Ypač išeivijoje, yra svarbus vaiko kalbos turtinimas. 
Todėl į vaikus kalbėkime aiškiai. Teigiamas būdas turtina 
vaiko kalbę. Jo kalbę praturtina ir žaidimai (net pav.lo- 
to).

Reikalingas supažindinimas su raidėmis. Raidės gali 
būti kortelėse. Parodomos raidės apvedžiojamos pieštuku. 
Vaikui nesunku išmokti atpažinti raides. Jis turi gerai 
įsiklausyti raidės- garso ištarimę. Žodžiuose vaikai grei
čiau įpranta tarti pirmę ir paskutinį garsę (sunkiau su 
viduriniu garsu}.

Pradžioje mokoma veikti su mažosiomis raidėmis. Vė
liau iš raidžiy sudaromi žodžiai.

būvyje (1978-81) 5.000 armėny iš Sov.Armėnijos apleido 
šalį, įsikurdami JAV, keli šimtai atkeliavo Prancūzijon.

Verta paminėti, kad emigracijos plotmėje, kaip ir 
dalyje kity sričių, armėny tauta primena žydų tautų ir 
jos diasporų. Soviety Sųjungoje egzistuoja "žydy tautybė" 
lygiai kaip ir "armėny tautybė", iš 10.000 Prancūzijoje, 
kurie buvo įsikūrę Sovietų' Sųjungoje, beveik visi grįžo 
at§a]-____

- Ar jie turi teisę važinėti ten ir ’ėtgal, pavyz
džiui tarp Marselio ir Ėrevanes, pabuvodami porų mėty 
viename krašte, po to kitame?

- Ne, tai neįmanoma. Prancūzy pilietybės armėnai, 
kuriems nepatiko gyventi Sovietų Sųjungoje, galėjo dau
gumoje atvejų, išvažiuoti, bet jiems nebuvo leista grįžti 
Soviety Sųjungon.

- Iš pradžiy jums pasimatė, kad atsidūrėte "sveti
mame krašte". Bet pamažėli jus užvaldė kita savijauta?

- Tie kiti jausmai atsirado, kai mes suėjome sųly- 
tin su armėnais. Mes aptikome neįtikėtinų žmogiškų ši- 
lumų ir svetingumų. Visiškai nepažįstami žmonės pasi
tinka jus gatvėje išskėstomis rankomis, kadangi jūs ar
mėnas, kadangi atkeliavęs iš kito krašto. Yra šiek tiek 
smalsumo- tai normalu. Yra galbūt kiek apskaičiavimo, 
bet ne kažinkiek; bent ne visais atvejais (juk jūs atsiga- 
benat vis tik daiktų iš Vakarų, kuriy jie negali įsigyti), 
bet tai nereikšmingi dalykai. Atvirai kalbant, kas mus 
labiausiai paveikė, tai jy širdingumas, smingųs tiesiai 
širdin.

- Kaip jus priėmė žmonės, kurių jūs nepažinojote? 
Kaip jūs su jais susitikot?

- Gatvėj.
- Ar galima užkalbinti žmones gatvėj?
- Žinoma’ Jums leidžiama užvest pokalbį su žmonė

mis. Jie atpažįsta jus iš aprėdo, kad jūs nesat žemiečiu 
armėnu. Jūsų užklausia: "Iš kur Jūs?" Tada jūs atsakot: 
"Iš Paryžiaus.' Aš atvažiavau iš Prancūzijos". Kontaktas 
visiškai laisvas, savaimingas. Duosiu jums pavyzdį; su mu
mis buvo porelė, kurios vyras buvo prancūzas, o žmona 
- armėnė. Tie žmones viskuo domėjosi, visur ėjo. Mes 
aplankėm su jais visky, kų galėjome. Buvome Metro, ku
ris naujas, ištaigingas, visas iš marmuro. Tų porelę pasi
kviečia stoties viršininkas. Jie pasišnekėjo, pareiškė vieni 
kitiems simpatijas, ir stoties viršininkas - tai buvo tarp 
kitko viršininkė, nes daug motery tenai dirba - juos pa
kvietė vakarienei. Ji jiems pasakė: "Užeikit, kai baigsiu 
darbų". Ir jie praleido nuostaby vakarų. Mes patys turėjo
me panašių nuotykių. Mus kvietė pas įvairiausius žmones. 
Visy pirma, mes susipažinome su jaunais armėnais, Lenin
grado studentais. Vienas jy pasinaudojo Velykų atostogo
mis, kad parvažiuotų iš Leningrado ir būty mums palydo
vu. Jis norėjo priimti mus pas save Armėnijoj. Matot, 
prie ko prieinama. Niekas nevertė jo grįžti trims die
noms į Armėnijų. Jis parvažiavo specialiai mums.

- Juo labiau, kad yra trijų tūkstančiy kilometrų nuo
tolis nuo Leningrado...

- Taip, bet tenai kelionės lėktuvu pigios. Tai lei
džia žmonėms judėti, kaip tinkamiems. Mus priėmė stu
dento tėvai. Jis turėjo brolių ir seserų. Vienas buvo mon
teris, kitas statybininkas. Tai buvo, visiškai kuklių pajamų, 
žmonės. Jy gyvenimo sęlygos buvo vidutiniškos. Nežiūrint 
to, jie turėjo visus namų reikmenis: skųlbįmo mašinų, šal
dytuvų ir, žinoma, televizorių. Bet net ir tada, kai jie 
turi pinigų, jiems nėra kur jy išleisti, nes prekių retoka. 
Butai gana maži, kaip visur Sov. Sųjungoje. Nėra kam
bario, kuriame nebūty lovy.

- Ir kelios kartos gyvena tame pačiame bute ?
- O taip. Kelios kartos, kol jaunieji gauna butus sau.

( bus daugiau )

Reikia vaikus paruošti rašymui. Išmokoma, kaip var
toti pieštukų Raides rašyti galima pradėti smėlyje, vėliau 
ant lentelių. Čia vėl parašyta raidė apvedžiojama. Pa
ruošti popieriaus lapelių, kur vaikas turės rašyti raides, 
kituose lapeliuose duoti jau parašyty raidžiy.

Šitokius paruošiamuosius vaiky darbus, kaip prele
gentė sakė, galima daryti ir šeimose. Ji savo paskaitų 
pailiustravo daugybe savo pačios pasidarytais pavyzdžiais 
bei piešiniais.

Norėčiau pabrėžti, kad prelegenčių mintis bandžiau 
gal ir nevisai tiksliai užrašyti šiame reportaže. Tikėkite, 
kad tai nebuvo man lengva, bet visgi norėjau, kad kas 
tokiy paskaitų neišklausė, gaišty nors iš laikraščio susida
ryti šiokį - tokį vaizdų. Žinoma, geriausia būty, jei suin
teresuotos šeimos galėtų tai išgirsti betarpiai. Manyčiau, 
kad tokiy paskaitų reikėtų ypač jaunoms šeimoms ir ma
žesnėse mūšy išeivijos ietovėse. Gal tokios šeimos ati
džiai išklausytų, įsidėmt ; ir į širdis įsidėty. Tvirtai no
rėčiau tikėti, kad pas mūšy jaunas šeimas glūdi lietuvy
bės pradžia.

Rašytojy kūrybos apybraižos
Studijy dalyviai turėjo malonios progos pasiklausyti 

įdomiy paskaitų literatūrinėmis temomis.
Cikagiškė Stasė Petersonienė, Pedagoginio Instituto 

lektorė ir dabartinė direktorė davė, sakyčiau, literatūri
nės kritikos plotmėje ir fone okup.Lietuvos rašytojo Jo
no Avyžiaus (gim.1922 m.) romano "Chameleono spalvos" 
išleisto Vilniuje 1979 m..apibūdinimų.

Jonas Avyžius pasireiškė savo apsakymais "Pirmo
sios Vagos" jau 1948 m., tačiau jį išpopuliarino romanai 
"Kaimas Kryžkelėje" bei "Sodybų Tuštėjimo Metas" (1977 
m.), vaizduoju kolūkinę tikrovę. Čia rašytojas pabandė, 
turbūt, pirmų kartų literatūroje iškelti partiniy autorite
tų "neklaidingumų" ir kolūkinio gyvenimo trūkumus.

J. Avyžius pažįsta kaimų ir moka duoti gyvųjų 
žmonių apybraižas. Jo stilius vaizdingas, intriga patrauk
li. Taigi Avyžius geras kaimo vaizduotojas, kaip ir mūsų 
išeivijos rašytojas M.Katiliškis.

Tačiau "Chameleono Spalvose", Išleistose 1979 m., 
Avyžius pavaizdavo jau miestiečius arba tiksliau sakant, 
inteligentus (menininkus ir kt.) ir jy "reiškimusi" okup. 
Lietuvoje. Ir čia vėl visi veikėjai, gal tik išskyrus Mo
destų Telkšų, pavaizduoti kaip tikri chameleonai, pilni 
prieštaringumo ir prisitaikymo.

Rašytojas, žinoma, susilaukė kritikos, bet į tai at
sakydamas, jis vėl išdrįso pasakyti, kad romane iškėlęs 
skaudžiausias Lietuvos gyvenimo problemas ir norėjęs 
"veikėjus" meniškai "nuvainikuoti" bei pavaizduoti mora
linį nuosmūkį ". Gal su tuo nesutiko jo kritikai ar parti
niai autoritetai, bet visgi "Chameleono Spalvy" Il-oji 
laida išėjo 1980 metais.

Beje, J.Avyžius parašęs veikalų ir apie pokario 
partizanus, bet kūrinio išleidimo taip ir nesusilaukė.

Užbaigai prelegentė paskaitė iš "Chameleono Spal
vų" tikrai būdingų citatų. Todėl jos paskaita susilaukė 
didelio visų susidomėjimo. Po paskaitos daug kas iš 
klausytojų susispietė apie St.Petersonienę, nes ji šiame 
Avyžiaus romane įmatė būdingų žymių, kurias eilinis 
skaitytojas netaip lengvai gali įžvelgti.

Kitų literatūrinę paskaitų skaitė klivlandiškis išeivi
jos rašytojas Vaclovas Kavaliūnas. Jis dar nepriklauso
moje Lietuvoje yra mokytojavęs keliose gimnazijose. Čia 
išeivijoje taip pat dirbęs pedagoginį darbų ir yra išleidęs 
kelis romanus (kai kurie premijuoti).

V.Kavaliūno paskaitos tema - "Kaip rašytojas kuria, 
kaip rašytojų nagrinėti klasėje".

Pirmiausia, rašytojų reikėtų suprasti, kaip individu
alumu pasižymintį asmenį. Kartais jis rašo-kuria ir ne
gali sustoti. Kartais ilgokai negali nieko parašyti. Rašy
tojų taip pat paveikia žmonės ir aplinka.

Prelegentas pažymėjo, kad savo veikalų "Dalia" 
parašęs per 12 dienų. Tuo tarpu kitiems savo romanams 
reikėjo skirti daug daugiau laiko. Stiliaus atžvilgiu, daž
nas jo romanas parašytas pirmuoju asmeniu, bet kai kur 
rašyta trečiuoju asmeniu. Galutinėje išvadoje jo romanai 
baigiami šviesos atskleidimu. Jis savo 
veikaluose skiriųs daug dėmesio kalbai. Beje, yra para
šęs ir paskelbęs bent 20 novelių ar eilėraščių.

Antroje savo paskaitos dalyje - klasėje nagrinėjant 
rašytojo kūrybą, - būtina duoti rašytojo biografijų. Daž
nai rašytojo kūrinius nulemia laikas ir vieta. Reikia pa
žymėti rašytojų literatūrinių srovių tarpe: romantikas, 
klasikas, modernistas. Svarbu pažymėti, kad kartais te
ma nelengvai suvokiama. Svarbu realistinis simbolizmas, 
pagrindiniai ir kiti veikėjai, kurie iškyla iš jų veiksmų, 
į klasėje kūrinių nagrinėjimų įtraukti ir mokiniai. Čia 
svarbu pabrėžti kūrimo motyvacijų. Socialinę ir gamtinę 
įtaigų, su veikėjais susijusių. Galima naudotis ir litera
tūros teorija ir stiliaus formų nagrinėjimu. Juk geras 
stilius iškelia kūrinio gyvumų ir grožį. Iškelti, iš ko ga
lima atpažinti kūrinio idėjų. Padarytina išvada- ar kūri
nys patiko. Būtinai iškeltina kūrinio estetinė vertė.

Ši dvilypė paskaita, atrodo, labai naudinga mokyto
jams, dirbantiems mūsų mokyklų aukštesniuose skyriuose 
ar aukštesniuose lituanistikos kursuose.
( bus daugiau )
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
XVI-TOSIOS VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĖS PREMIJOS LAUREATAS

LEONARDAS ŽITKEVIČIUS

Pažįstamiems paskutiniųjų metų nepriklausomosios 
Lietuvos literatūrą, ypač poeziją, naujojo laureato var
das jau žinomas nuo tŲ laiką. Jis pradėjo spausdinti ei
les 1927 metais. Tos vaikams ir jaunimui skirtos eilės 
buvo (šalia Vytės Nemunėlio) labai populiarios ir mėgs
tamos jaunąją skaitytoją. Pirmasai rinkinys tą Žitkevi
čiaus lengvą ir grakščią posmą pasirodė vardu "Čyru vy
ru pavasaris" 1935 metais. Po to sekė dar šios jaunimui 
skirtos poezijos knygos: "Su tėvelio kepure" (1938),"Mu
zikantą brigada" (1941), "Tarp tūkstančio žvaigždelią" 
(1944), "Saulutė debesėliuos" (1953) - ši knyga buvo ap
dovanota Lietuvią Rašytoją draugijos jaunimo premija 
- ir laisvai iš vokiečią kalbos versta "Septyni Krausiu- 
kai" (1942). Štai kaip atsiliepia Lietuvią Enciklopedijos 
XXXV-tame tome (365 psl.) mūsą humoristinės poezijos 
meisteris Antanas Gustaitis: "Grakšti eilėraščio 
forma, vaiko bei paauglio pasauliui artimas turinys,gied
ri nuotaika ir humoristinis elementas šią Žitkevičiaus 
eiliuotąją kūrybą iškėlė tarp geriausiąją šios mūsą jauni
no literatūros vertybią, kuriomis naudojosi mokykla, šer
ną ir net vaiką darželiai."

Be jaunimui skirtą eilią, poetas yra sukūręs nema
ža poezijos, kurioje lyriniu žodžiu išsako žmogiškąją da
lią Tai poezijai betgi dažnai būdjnga lengvutė ironiška 
Šypseną . - ypač jo lyrinių ironiją rinkinyje "Daiktai ir 
nuorūkos" (1955)- kurios vis daugiau randame paskuti- 
niuJsė'1 autoriaus rinkiniuose. tokios satyrinės ir humoris
tinės, kartais net labai aitrios, dvasios buvo daug Žitke- 
čiaus eilėse, parašytose ypač vokiečiu okupacijos metais, 
kurios buvo atspausdintos pogrindžio leidiniuose ir žmo
nių dažnai dainuojamos. Kas gi neatsimena šią anuo me
tu plačiai paplitusią posmą, taip trumpai ir taikliai nu
sakančią abieją okupantą plėštą panašumą:

Dino BUZZATI

SPARNUOTA ŽMONA
3. (tęsinys)

- Apmąstykim ramiai, mano sūnau! - kalbėjo Don 
Francesco grafui Giorgio. - Jaunai tavo pačiutei, visais 
atžvilgiais nuostabiam padarui, tu su tuo sutiksi - užaugo 
sparnai. Tu, tavo motina ir aš, mes visi įsitikinom, kad 
tų sparną pagalba Liucina gali skraidyti, o tai ženklas, 
kad nėra jokio piktą dvasią įsikišimo. Šiam požiūry, aš 
tau garantuoju, visi Bažnyčios Tėvai, o aš juos tyčia per- 
siskaičiau, yra vieningos nuomonės. Atseit, čia esama die
viškos intervencijos, nenorint to vadinti stebuklu. Ir anaip
tol, aš neteigiu, kad žiūrint iš grynai teologinio taško, 
Liucina privalėtą būti šiandien pripažinta angelu.

- Visą pirma, jei aš neklystu, angelai yra belytės 
esybės.

- Sutinku, sūnau! O tačiau aš esu įsitikinęs, kad 
tie sparnai niekada nebūtą išdygę tavo žmonai, jeigu Visa
galis nebūtą jai patikėjęs kokios svarbios misijos.

- Kokios misijos?
- Neįžvelgiami yra Amžinojo planai... Kiekvienu 

atveju, man neatrodo, kad tu turi teisę laikyt tą vargšą 
vaikelį uždarytą; taip nesielgiama netgi su raupsuotaisiais.

- Vadinas, kągi, Don Francesco! Aš turėčiau ją 
mesti žmonėms sudraskyti? įsivaizduojat, koks kils erzelis. 
Va, tokios antraštės laikraščiuose, žioplią antplūdis, viso
kie interviu, maldininką kelionės, visokiausi nemalonumai. 
Siaubas! Sutartis su filmą kompanija būtą užtikrintu daly
ku, kaip to išvengti!.. Ir atsitik man tokiam dalykui Ve
nanzi šeimoj! Skandalas! Niekad, niekad, kaip aš gyvas!

- O kas tau sako, kad visa ši reklama neįeina į 
dangaus planus? Ir būtent, ar susipažinimas su tuo prajo- 
vu negali turėt neapskaičiuojamo poveikio į žmonių są
mones. Tartum būtų atsiradęs savotiškas mažas mesijukas 
moteriškos lyties. Pagalvok, pavyzdžiui, kas būtų, jei gra
fienė Liucina imtų ir perskristų virš fronto linijų Vietna
me? Ar tu apie tai pagalvojai, vaikeli mano?

- Gana, maldauju jus, Don Francesco, gana! Man 
rodos, jog aš kraustaus iš proto... Ir ką aš padariau, kad 
nusipelnyčiau tokią nelaimę!

- Nevadink nelaime; kas žino, gali prasikalsti nuo
dėme. Tau kaipo vyrui, užkrautas sunkus išbandymas, su
tinku! Bet tu privalai įžvelgti jame, iki tam tikro laips
nio, priežastingumą. Sakyk man, ar yra kas nors, kas be 
tavo mamos ir tavęs, žino kas dedas?

- To tik betruktų!
- O tarnai?

- Nieko.'.. Liucina šiuo metu gyvena mažame butu
ke ir tik aš vienas ten įeinu.

- O kambarinės?... Kaip su maistu?
- Jinai viską pasidaro pati. Žinote, netgi perkeltine 

prasme, jinai tikras angelas. Ji nesiskundžia, neprotestuo
ja. Jinai pati pirmoji suprato, kokia kebli visa padėtis.

U s
Dvi švilpynės - vienas tonas: 
Čia Berlynas, ten Maskva.
Kas nešvilpia kaip jo ponas, 
Tam nusirita galva.

Toks ten draugas, toks čia ponas, 
Toks ir būdas, kaip spalva: 
Viens raudonas, kaip šėtonas, 
Kitas rudas, kaip šuva.

( "Šilkai ir vilkai", 22 psl.)

Cituojami posmai paimti iš eilėraščio, pavadinto 
"Švilpos ir kilpos" ir turinčio dar antrinį pavadinimą: 
"Iš praeities klaikios buities". Rinkinys "Šilkai ir vilkai" 
išleistas 1950 m. Runcės Dandierino slapyvardžiu. Gi 
Balio Pavabalio slapyvardžiu pasirašyti kiti du, taip pat 
humoristinės bei satyrinės poezijos rinkiniai: "Vizijos 
prie televizijos" (1957) ir dabar premijuotasai "Milžinai 
ir slibinai", išleistas 1984 metais.

To paties, anksčiau cituotojo poeto Antano Gustai
čio teigimu, "...Žitkevičius išgarsėjo eiliuotu humoristiniu 
žodžiu, išaugdamas vienu talentingiausiąją mūsą humo
ristinės poezijos kūrėju" (L.Enciklopedija XXXV t., 365 
psl.). Pritardamas Antano Gustaičio teigimui, norėčiau 
pridėti, kad kaip tiktai premijuotasis Leonardo Žitkevi
čiaus rinkinys "Milžinai ir slibinai" yra sutelkęs savo 
puslapiuose daug pačios šmaikščiausios ir iškiliausios jo 
humoristines kūrybos. Lygiai kaip okupaciją sutemose 
poetas sugebėjo savo lakiu aukštaitišku žodžiu bei sąmo
jumi pakelti savąją ir dvasią, ir viltį, ir tikėjimą gimtą
ja žeme, taip ir šiandien jis pasimetusiam niekniekiuose 
ir pertekusiam viskuo amerikietiško rojaus gyventojui 
randa žodžius,- kurie grąžina skaitytoją į tikrąją, ne
paperkamąją ir nenuperkamąją vertybią pasaulį, grąžina 
į, kaip šiandien įprasta sakyti, tikrąsias jo šaknis. Ir 
grąžina be kartėlio, nepamokslaudamas, neteisdamas, ne
pasmerkdamas. Ne iš aukštumos kalbėdamas, bet greta 
eidamas , šalia gyvendamas ta pačia dalia ir nedalia.

(Plačiau ir išsamiau apie Leonardo Žitkevičiaus 
premijuotąjį rinkinį bei visą jo kūrybą turėsiu progos 
pasisakyti Vinco Krėvės premijos įteikimo vakare, š.m. 
spalio mėn. 10 dieną.)

Dar keli laureato biografijos bruožai: Leonardas 
Žitkevičius (dabar pase įrašytoji pavardė 
Žitkus) gimė 1914 .XI.6., pagarsėjusio Aukštaitijos 
poetą krašto viename nemažiau garsiame mieste- Vabal
ninke. Važiuotam ar pėsčiam keliaujant iš Biržą į Va
balninką, tenka pereiti dainose išdainuotąją Kiausučią 
ulytėlę.

Baigęs Vabalninko pradžios mokyklą ir Biržą vals
tybinę gimnaziją, poetas 1934 m. įstojo Vytauto Didžiojo 
universitetan studijuoti lituanistikos mokslą, tačiau ne
trukus persikėlė į Klaipėdos', Pedagoginį institutą, kurį 
baigė 1938 metais ir kelis mėtys mokytojavo. Atgavus 
Vilnią, vėl studijavo lietuvią litęratūrą bei lituanistiką 
Vilniaus universitete.

Jis buvo Valstybinės leidyklos redaktorium (1942- 
44) ir Kauno radiofono literatūros skyriaus vedėju.

1944 m.pasitraukė į Vokietiją kur, karui pasibaigus, 
dirbo savaitraščio ŽIBURIŲ redakcijoje.

- O ką jūs pasakėt giminėms, draugams?
- Kad jinai išvykus atostogų pas savo tėvus į Vai 

d'Aoste.
- Bet, sakyk man, ar tu ketini ją laikyti uždarytą, 

it vienuolyne, visa, amžių?
- O ką aš žinau? - jis ėmė purtyt galvą neviltyje.

- Raskit man sprendimą.
- Juo yra tas, kurį, mano sūnau, aš tau nurodžiau. 

Išlaisvint ją, parodyti pasauliui tokią, kokia jinai yra. Ei
nu lažybų, kad jinai jau ima nerimti savyje.

- Niekados, niekad gyvenime, gerbiamasis kunige! 
Aš jau jums sakiau. Aš ilgai apie tai galvojau. Tai mano 
kankynė, mano košmaras. Aš nepajėgčiau, prisiekiu, pa
kelt tokios gėdos.

Bet grafas Giorgio gyveno iliuzijomis. Atėjo spalis. 
Iš tvenkinių, kurie juosė miestą ratu, ėmė kilti nuo vidu
dienio garsiosios ūkanos, kurios ištisą šalčių metą gaubia 
sritį neperžvelgiama danga. Tomis dienomis, kai jos vyras 
tursėsi savo laukuose ir grįždavo vien sutemus, Liucina 
suprato, kad jai atsirado nepaprasta proga. Būdama švel
naus ir tingoko būdo, jinai prisitaikė prie geležinės kalėji
mo drausmės, kurią jai primetė Giorgio. Bet diena dienon 
joje augo tviekulys, kaip išbūt dvidešimtmetei po užraktu 
namuose, nematant jokios draugės, neturint jokio kontak
to su žmonėmis, neturint teisės pasiremt ant palangės. 
Antra vertus, kokia kančia negalėt išskleist tų nuostabių 
sparnų, žėrinčią jaunyste ir sveikata. Ne kartą ji buvo 
prašiusi Giorgio, kad jis ją nuvežtą naktį, kaip tąsyk, pir
mąjį kartą, į laukus, niekam nežinant, ir leistų jai pale
kioti kelias minutes. Bet tas žmogus buvo neperlenkiamas. 
Tos naktinės ekspedicijos metu, kurioj dalyvavo taip pat 
jo motina ir Don Francesco, buvo rimtai surizikuota. Ir 
laimei, joks svetimas žmogus nieko nepastebėjo. Bet pra
dėti iš naujo, būtų beprotystė; ir kam? - kad patenkinus 
vieną užgaidą.

Vienok vieną pilkšmės popietę, apie vidurį spalio, 
rūkas užgulė visą miestą, paraližuodamas susisiekimą. Liu
cina apsivilko dviem vilnoniais vieną ant kito kolianais, 
ir aplenkdama kambarius, kur maišėsi tarnai, išslinko į 
sodą, apsigaubus apsiautalu. Jinai apsižvalgė. Viskas atro
dė, tarsi suvyniota į vatą, niekas negalėjo jos matyti. 
Ji numetė apsiaustą, paslėpė jį po medžiu. Atsistojo atvi
rame plote, suvasnojo dailiais savo sparnais ir pakilo virš 
stogų.

Tie slapti pabėgimai iš namų, kurie atsinaujindavo 
vis dažniau ir dažniau dėl to, kad oras buvo toks netikęs, 
suteikdavo jai nepaprastą paguodą. Jai nestigo nuovokos 
pasišalinti tuoj pat nuo centro ir pasukti priešinga linkme 
nuo ten, kur buvo jos vyro valdos. Ten driekės daugių 
daugiausia vien nykūs miškai, ir pagauta neišsakomo svai
gulio, ji braukė medžių viršūnėmis, smigdavo žemyn į ūką 
ną, o pastebėjusi kokios lūšnelės šešėlius, sukiojosi ratu

1949 m. atvykęs į JAV, dirbo New York'e, pra
džioje AMERIKOS savaitraščio redakcijoje, o vėliau ilgus 
metus DARBININKO savaitraščio vienu^ iš redaktorių. 
Prieš kelis metus buvo sunkokai susirgęs. Šiuo metu svei
kata iš lėto gerėja. Autorius tebėra kūrybingas: jo nauji 
eilėraščiai reguliariai pasirodo mūsą periodinėje spaudoje 
Gi šią metą pradžioje poetas išleido ir eilėraščių knygą 
vaikams "Aš nelauksiu, kol užaugsiu".

Henrikas N a g y s

Leonardas Žitkevičius
GYVENIMAS

Pakėlė motina mane ant ranką.
Švytavo laikrodis lėtai.
Pakėliau aš akis, rodyklei slenkant, - 
Pakėlė saulę man rytai.

Ir pakilau į ją širdim poeto
Ir.niekad meilės jai neišsakiau.
Tiek daug žiedą prasiskleidė iš lėto, 
O laikrodis švytuoja vis tankiau.

( Iš "Daiktai ir nuorūkos" ,.1955 m.)

VABALNINKAS- šiaurės Lietuvos miestelis 6 kelią kryž
kelėje. Nepriklausomybės metais jame veikė 3 gariniai 
ir 2 vėjiniai malūnai, lentpjūvė, kailią apdirbimo dirbtu
vė, verpykla, vilną karšykla, dažykla ir eilė smulkiu, 
amato dirbuvią. 1940 m.parapijai priklausė apie 8700 
parapijiečių.

Intensyvus organizacinis veikimas prasidėjo XIX 
a.pradžioje, netrukus po lietuviškos spaudos atgavimo.

Vabalninkėnai aktyviai dalyvavo 1905-6 m.revoliu
cijoje, 1919 m.pastojo kelią raudonarmiečių pulkų da
lims ir jas atmušė, o 1941 m.sukylant prieš bolševikus, 
žuvo būrio vadas Itn.Adolfas Laužikas ir Alb.Pateckas.

Po Maro metų (1714 m.) Vabalninkuose ir apylin
kėje buvo išmirę apie 3/4 gyventojų. Po 1983 m. sukili
mo caras buvo įsakęs ištremti visą Lebeniškių kaimą ir 
klebonui pavyko išgelbėti tik dalį.

Iš Vabalninku, yra kilę Balys ir Kazys Sruogos, Er
nestas Galvanauskas, kun.Alfonsas ir Vytautas Petruliai, 
Konstantinas Šakenis, Aloyzas Baronas, Leonardas Žitke
vičius ir visa eilė kitų žinomų veikėjų.

aplink save, laiminga, jei koks retai sutinkamų paukščių, 
sprukdavo į šalį išsigandęs,

Būdama kiek vėjavaikiško tyrumo, jaunoji grafienė 
nesiklausė savęs, kodėl tik ji viena pasaulyje susilaukė 
sparnų. Taip atsitiko, štai ir viskas.' Mintis, kad jai skirta 
kokia antgamtinė misija, jos net neužkliudė. Ji vien žino
jo, kad jai čia gera, kad ji įgavo pasitikėjimą savimi, kad 
ji apdovanota kažkokia antgamtiška galia, kuri sklandymo 
metu kilsterdavo ją į svaigulingą palaimos stovį.

Kaip dažnai atsitinka, įpratimas išvengti bausmės, 
atbukina ilgainiui atsargumą. Vieną popietę, išnirusi iš 
tiršto sluoksnio padūmavusių rūkų, kurie hermetiškai den- 

'gė- laukus, ji užsimanė ištirti teritoriją, kuri buvo apa
čioj. Ji nėrė į ledinį ūkanos prietamsį ir sustabdė savo 
smigimą į taikinį, vos už keletos metrą nuo žemės pa
viršiaus.

Kaip tik apačioj po ja, ėjo jaunas vyras su šautuvu 
matomai traukdamas į medžiotoją būstinę, viename iš gau
sią medžioklės draustinią. Kai medžiotojas išgirdo didžią
ją sparną plazdesį, jis- staiga atsigręžė ir instinktyviai 
atsuko karabiną.

Liucina pamatė pavoją. Užuot bandžius pakilti oran, 
- to jinai visvien nebūtą suspėjus - rizikuodama išduoti 
savo paslaptį, jinai sušuko visu balsu: "Palauk, nešauki" 
Ir nespėjus tam žmogui atsipeikėti iš nuostabos, nutūpė 
priešais jį už dvieją žingsnią.

Medžiotoju buvo tūlas Massimo Lauretta, vienas 
iš spalvingiausią "Salioną liūtą" mažoje provincinėje vi
suomenėje. Kilęs iš šaunios, turtingos šeimos, jis buvo 
ką tik baigęs mokslus, puikiai slidinėjo ir vairavo lenkty- 
nią mašinas; jis buvo intymiu Venanzi šeimos draugu. 
Nežiūrint jam įprasto pasitikėjimo savimi, jis taip pasime
tė, kad paleidęs iš ranką ginklą, suklupo ant kelią, sudėjo 
rankas ir ėmė kalbėti balsiai: "Avė Maria, gratia plena"..

Liucina prapliupo juokais: "Kas gi tau darosi, dur
neli?.' Negi nematai, kad tai aš, Liucina Venanzi.'

Tasai pakilo ant koją, vis dar tebesvirduliuodamas. 
"Ar tai tu? Kas nutiko?... Kaip?...

- Liaukis kamantinėjęs, Massimo.'.. Čia žvėriškai 
šalta.

- Užeikim j būstinę, - tarė jaunuolis, nurodydamas 
pastatą. - Tikriausiai bus užkūrę židinį.

- Ar yra kitą medžiotojų?
- Nieko, išskyrus eigulį.
- Ne, ne, tai neįmanoma...

Jie liko stovėti keletą minučių, žvilgčiodami viens 
» kitą, nejudėdami. Tada Liucina pratarė:

- Man šalta, sakau tau... Bent apkabintume!...
Jaunuoliui, nors jis pats dar drebėjo, neteko karto

ti antru kart.

* * *
Tą vakarą, kai Giorgio Venanzi grįžo namo, jis ra

do savo pačiutę salionėly sėdinčią ir siuvančią, bet spar
nų nebuvo likę nė žymės. ‘

- Liucina, - sušuko jis. - Brangioji, kaip tai atsiti
ko?.'

- Kas? - atsakė jinai, nė kiek nesumišus.
- Nagi, sparnai... Ką tu padarei su savo spranais?
- Kokiais sparnais? Ar pamišai?
Visiškai susimaišęs, jis nebežinojo ką pasakyti.

- Bet... aš nežinau... rasit būsiu susapnavęs kokį 
blogą sapną.

Niekas niekad nieko nesužinojo apie tą stebuklą 
(arba nelaimę), išskyrus Giorgio, jo motiną, Don Frances
co ir jaunąjį Massimo, kuris, kaip doras bajoraitis, nieko 
nepapasakojo savo draugams. Bet netgi ir tarpe tų, ku
rie žinojo, toji tema pasidarė tabu.

Vien tik Don Francesco, atsidūręs už kelių mėne
sių, vieną dieną, akis į akį su Liucina, tarė jai šypsoda
masis: "Dievulis tikrai nori tau gero, Liucina. Tu negali 
paneigti, kad kaipo angelui, tau pasitaikė nepaprasta lai
mė. .. w

- Kokia laimė? •
- Sutikti Velnią pačiu geriausiu momentu.

Vertė V.A.J.
-j



IS PADANGĖS MIELOS
f |? SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KAUNO “ŽALGIRIO” KREPŠININKAI po rungtynių su JAV studentų komanda Vilniaus sporto 
rūmuo se,k artu su svečiais iš Amerikos. Šios rungtynės vyko Pasaulio Moterų Krepšinio pirmenybių 
metu. Nuotrauka iš Ed. Sulaičio archyvo.

nes Vilniuje laimėjo įtikinan- Jeigu Pasaulio Vyry Krep- pažymėdavo jog JAV rinkti- 
čiais rezultatais. šinio Pirmenybės Ispanijoje ’ nė pogrupio rungtynes žaidė

susilaukė daug dėmesio Arne-* Maskvoje (negi Maskva ir
Vilniuje išeinantis "Spor- rikos spaudoje bei televizi-į Vilnius yra tas pats?). Net 

to" laikraštis bei kita lietu- joje, tai Motery Pirmenybės neteko matyti šios žiaurios 
viy spauda labai šiltai verti-buvo gana menkai atžymė-j Klaidos atitaisymo. O iš tik-
no amerikiečiy krepšininkiy tos. Tokie gerai informuoti' rŲjŲ amerikietės 5 pirmąsias
žaidimą, talpino pasikalbę- dienraščiai kaip Chicago1! rungtynes žaidė Vilniuje,
jimus su JAV krepšininkiy "Tribune" bei "Sun Times",] 0 tik dvejas Maskvoje,
trenere Kay Yow, kuriuose savo kukliuose pranešimuose eš.
ji labai palankiai atsiliepė  'g'

PASAULIO KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS VILNIUJE

Po plačiai net ir mūšy 
spaudoje nuskambėjusių Pa
saulio Vyry Krepšinio pirme- 
nybiy Ispanijoje, rugpjūčio 
mėnesį buvo surengtos Pa
saulio Motery Krepšinio pir
menybės, kuriy vienas ratas 
įvyko Vilniuje. Čia žaidė 
rinktinė iš keturiy kontinen- 
ty, jy tarpe ir aukso meda
lius laimėjusios JAV krepši
ninkės.

Vilniuje žaidimai prasidė
jo rugpjūčio 8 d. ir čia rung
tyniavo 6 komandos (lygia
grečiai kitos 6 komandos 
žaidė Minske). Vilniaus po
grupyje laimėtoja išėjo JAV 
rinktinė, o antroje vietoje 
liko Čekoslovakijos krepšinin 
kės. Jos abi, o taip pat ir 
antro pogrupio Minske pirmo
sios dvi vietos - Sov. Są
junga ir Kanada, rungtynia
vo dėl medaliy Maskvoje.

Pusfinalyje susitiko Sov. 
Sąjunga ir Čekoslovakija (lai
mėjo pirmoji 78-67) ir JAV- 
Kanada (nugalėjo amerikie
tės 82-59). Tad finalas suve
dė Amerikos atstoves su 
Sov. Sąjunga. Tai buvo jy 
antras susitikimas vieno mė
nesio laikotarpyje.

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GAU

Dr. Gv. Valančiui

• MOKINYS aplankė sergančią mokytoją. Po to klasėje 
jis pasakoja draugams;

- Padėtis beviltiška’. Rytoj jau ji bus mokykloje.

Kaip žinome, "Gerosios 
Valios" Žaidyniy Maskvoje 
finale amerikietės sukūlė 
tarybines krepšininkes net 
23 tašky skirtumu. Toks 
triuškinantis pralaimėjimas 
Sov. Sąjungos krepšinio vado
vus gerokai sujaudino ir 
tuoj po to buvo paskirtas 
naujas treneris ir pakeista 
rinktinės sudėtis (nepakvies
ta abiejy lietuvaičiy: V. Tuo- 
maitės ir R. Šidlauskaitės, 
o taip pat ir pagarsėjusios 
U. Semionovos iš Rygos). 
Tačiau tokie drastiški veiks
mai neišėjo Sov. Sąjungos 
sporto vadams į naudą, nes 
šį kartą prieš amerikietes 
pasirodyta dar blogiau, nors 
pralaimėta "tik" 20 tašky 
ąJ^Įftųrnų. ,(108-88). Spv,_ Są
junga pogrupio varžybose 
turėjo vargo ir prieš Kanadą 
ir vos ne vos laimėjo vienu 
tašku. Tuo tarpu JAV krep
šininkės visas penkias rungty-

• ALYTAUS Medvilnės Kom
binato Kultūros Rūmuose 
liaudies kūrybos ansamblis 
suruošė 10 O-tą jĮ koncertą , 
pavadinta ’’Dzūkiška Vesei- 
le". Ši mėgėjų grupė išvy
kų metu supažindina su gra
žiomis dzūkų tradicijomis 
kitų vietovių gyventojus,ne 
tik dainuoja ar šoka.
• ŠIAULIAI paminėjo savo 
750 metų Įkūrimo jubiliejų . 
Ta proga parko estradoje 
vyko dainų ir šokių šventė , 
pavadinta " ŽYDĖKITE , 
ŠIAULIAI”.

• TBILISYJE vyko daininin
kų atranka tarptautiniam 
konkursui Atėnuose ir Bar- 
celonoje. Į kamerinio daina
vimo kategoriją pakliuvo 
solistė Sigutė Trimakaitė, 
Lietuvos Valstybinės Fil
harmonijos narė. Konkuren
cija buvo didelė, nes Į Tbi
lisį buvo suvažiavę 40 kan
didatų iš Įvairių didžiųjų te
atrų.

apie lietuvius bei Vilniaus 
miestą.

Beje, bronzos medalius 
šiose pirmenybėse laimėjo 
Kanada, kuri rungtynėse dėl 
IlI-čios vietos nugalėjo Če
koslovakiją 64-59.

Pasaulio Motery Krepši
nio Pirmenybiy dienomis Vil
niuje viešėjo JAV studenty 
komanda, kuri rungtyniavo 
prieš Vilniaus "Statybą" ir 
Kauno "Žalgirį". Vilniečiai 
svečius iš Amerikos nugalėjo 
88-67, o žalgiriečiai, žaisda
mi be pasaulinio garso krep
šininką (A. Sabonio, R. Kur
tinaičio ir V. Chomičiaus), 
sukūlė krepšinio gimtinės 
atstovus 89-80. Beje, prieš 
šias rungtynes buvo pagerbti 
Pasaulio. Vyry .krepšinio , vice
čempionai: Sabonis, Kurtirjąi- 
tis ir Chomičius, nors Sabo
nis salėje ir nepasirodė (tas 
įgalino kai kuriuos paskleis
ti gandą, jog Sabonis dingęs).

Atėnų konkursas numaty
tas kovo menesĮ.

KODĖL BLOGA BALDU
KOKYBE?

Kauniečiai skundžiasi, kad 
baldų kokybė yra nepatenki
nama, o geresnės rūšies bal
dams užsisakyti teko išsto - 
vėti iš vakaro eilėje per 
naktį* Baldai, kuriuos jie 
turėjo laimės užsisakyti ki - 
tą dieną, bus pas Imtinie
siems pristatyti tiktai Naujų 
Metų dieną...

Yra tikrai gerų meistrų - 
baldininkų. Kodėl tad bloga 
baldų kokybė ?

VEIKLŪS ESPERANTININKAI

SMALININKUOSE įvyko 
Pabaltijo esperantininkų sto
vykla, kur buvo suruošti es
perantininkų klubų vadovų ir 
literatūros vertimų į espe - 
ranto kalbą bei šios kalbos 
dėstytojų seminarai, paro
dos, kalbos tobulinimo užsi - 
ėmimai.

RUDENS GĖRYBĖ - OBUOLIAI

Kanadoje obuoliai yra auginami komerciniams tiks - 
lams 5-kiose provincijose: Britų Kolumbijoje, Ontario , 
Quebec'e, Nova Scotia ir New Brunswick'e. Kasmet su - 
renkama apie 25 milijonus bušelių (anglų saikas, apie 36, 
3 litro talpos) obuolių. Apie pusė jų suvalgoma. Kiekvie
nam kanadiečiui išeitų apie 70 obuolių per metus. Kita jų 
dalis sunaudojama obuolių pyragams, paraugintai sunkai , 
vynui, saldžiai sunkai, košei, actui, želatinai, blynams, 
pudingams ir net ledams. £

Obuoliai buvo labai vertinami nuo seniausių laikų. O- 
belys, kilusios nuo Kaukazo kalnų, tolimos rožių giminai
tės, palaipsniui išplito po visą Europą. Archeologai yra 
suradę fosilų, iš kurių sprendžiama, kad obuoliai buvo ir 
Akmens amžiuje džiovinami atsargai.

Žinoma yra tradicinė legenda, kad obuoliu buvo su - 
gundyti Adomas ir Jieva ir ębels medis simbolizavo gėrio 
ię. blogio pažinimą, Antikinę Graikijoje. Afroditė - gro
žio ir meilės deivė- mėgo obuolius. Senieji Britanijos kel
tai tikėjo, kad esanti Sąulės karalija, Obuolių sala, kur 
neegzistavo senatvė, Ilgos nė kančios.

Iki pirmųjų imigrantų atvykimo Į Kanadą, Pietų On
tario ir B. C. pajūryje augo tik vadinamieji mažieji rojaus 
obuolėliai- ’’crab apple”. Atvykę imigrantai atsivežė su 
savimi mėgiamų obuolių sėklų, o kai kurie ir obelų sodi
nukų. Sėklos pasiekė vakarinę Kanados dalį. Indėnai taip 
pat pamėgo obuolius ir pradėjo kultyvuoti medelius savo 
kaimuose.

Tikriausiai obelis ir buvo pirmasis kultyyuojamas 
vaismedis Kanadoje. Atvykę europiečiai žemdirbiai 17-ta~ 
me šimtmetyje. Pirmieji komerciniai obelų sodai Nova 
Scotia provincijoje užveisti 1760 m. .Annapolis slėnyje. Iš 
ten nuo vidurio 19 a. iki II-jo Pasaulinio Karo dideli obuo
lį ių kiekiai buvo eksportuojami į Britaniją. Šiuo metu a - 
pie 88% Kanados obuolių sunaudojama čia, visa kita eks - 
portuojama Į įvairius kraštus.

Obuolys - turbūt vienintelis, vaisius , turintis ir savo 
herojų- Johnny Appleseed- Joną Obuolsėklininką. Šis žmo 
gus per 50 metų keliaudavo pėsčias, dažnai basas, užsi
maukšlinęs virimo puodą ant galvos, Ohio valstijos vieš
keliais ir sodindavo ar sėdavo obuolius. Sėklas gaudavo 
iš Pennsylvanijos įmonių, gaminančių obuolių sunką vynui.

Kiekvienas obuolys turi apie 1O sėklų ir kiekviena jų iš
auga į skirtingą obels rūšį.; Sakoma, kad iš kanadiečių 
imigrantų pasėtų sėklų išaugo apie 3. 000 rūšių obuolių.

Botaniškai moksliškai išauginti tinkamą naują obuo - 
lių rūšį yra sunku ir trunka apie 50 metų, dažnai ir ne - 
pasiseka. Tad ir dabar Kanados obuolių derliaus pagrin
dą, sudaro obelys iš 1700, 18OO-jų metų: "Gravenstein", 
"YellowBellflower”. "Crimson Beauty", "Snow", "Yellow 
Newtown" ir "McIntosh".

Žinomieji McIntosh obuoliai buvo išauginti John Mc
Intosh1©. Jis .1811 m. Įsigijo ūkį netoli Ottawos. Atradęs

London 438—1)22 < 
Windsor 252—3842 j 
Calgary 287 — 2712' 
Winnipeg 233 - 3504 
Sudbury 674- 6217

tavo Reikalas
musu

AA CENTRINĖS : 
Mont root 273-7544 
Onawa 523 -9977 KSnR 

Toron)g 489-3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI

JEIGU NORI NUSTOTI

ARBA SKAMBINK MUMS:
Lmmi G. : 366-2548 ( ); 489-5391 U«U);
Henrikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-6437
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savo žemėje apleistą obuolių sodą, persodino kelis sodi - 
nukus Į kitą vietą. Tik vienas jų prigijo ir pradėjo nešti 
pažymėtino skanumo vaisius. McIntosh'o sūnus Allan iš
moko kaip skiepyti ir padauginti šią obuolių rūšį.

Dabar McIntosh’o obuoliai auginami Kanadoje 5-kio
se provincijose ir 35-kiose Šiaurės Amerikos valstijose F

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA
GRAŽIAUSIU, IR SENIAUSIĮl J-___

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENJ NUO 11:30- 12 vol. nakties 
Programos vedėjas ; UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7
Tol.: 669-8834

• ĮSTAIGOJE, tarnautoja paėmė anketos lapą ir klausia at
vykusioje:

- Šeimos padėtis ?
- Nepakenčiama, - atsako atvykęs.

GERAS PATARIMAS
Vokiečių kancleris Bismarkas buvo šiurkštokas 

žmogus.
Kartą jam susirgus, buvo pakviestas gydytojas. 

Sis norėdamas geriau išaiškinti ligos priežastis, ėmė 
kanclerį smulkiai klausinėti. Netekęs kantrybės, Bis
markas pratarė:

- Užuot kamantinėjęs, verčiau gydytum!
Gydytojas, nė kiek nesumišęs, atsakė:

Patarčiau ekscelencijai kreiptis į veterinoriy. 
Tai vienintelis gydytojas, kuris savo pacientų niekad ne
klausinėja.

tapo viena populiariausių obuolių rūšių. "Spartan" rūšis 
buvo sukryžiuota ’’McIntosh" su "Yellow Newtown" ir 
federalinės valdžios parama bandymų stotyje Summerland 
B. C. išauginta Richard Palmer* io.

Obuoliai yra idealus valgis dietos besilaikantiems; 1 
obuolys turi apie 85 kalorijas ir suteikia greitai energi
jos savo 12% cukrumi. Obuoliai pagerina virškinimo pro
cesą ir mažina cholesterolį; turi pažymėtiną kiekį pota - 
siumo ir vitaminų A ir C. Be to, 85% obuolio sudaro gry
nas, natūraliai išvalytas, medžio įpumpuotas vanduo.

AR ŽINAI, KAD..............
- CITRONAI - "grapefruit" - gavo tokį vardą anglų kalbo
je, nes jie auga kekėmis, kaip vynuogės.
- RAUDONOJI JUROS KEMPINĖ yra nepaprastai gaji. Su
malta ir perkošta per ploną nailono tinklelį, paversta Į 
smulkiausias dalelytes, vėl susigrupuoja Į pirmykštę, vi
siškai tokią pat kempinės formą.
- Bambukas yra tikrumoje milžiniška žolė, galinti iš - 
augti iki 120 pėdų augščio.

(Parinko Ž. )

NAMŲ REMONTO

VAJUS
REIKALINGA $.15,000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,- 

Prašome pasinaudoti žemiau 

esančia atkarpa ir ją 

atgal atsiųsti "NL" adresu:

7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 
H8P 1C4, CANADA

Mr.Mrs......................................................................................................

Adresas ..........................................................................................   •

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m........... dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ......   dol.

5 psl.



toronto
• KAS NORI VYKTI Į KANA
DOS LIETUVIU DIENAS 
Montrealyje ir dalyvauti spa
lio 10-11 d. d. programoje , 
gali prisidėti prie Toronto 
choristų, kurie vyksta auto - 
busu ir dainuos koncerte.

Kreiptis į Prisikėlimo Pa
rapijos raštinę tel:533-0621 
arba pas chorų pirmininkus - 
J. NeŠukaitį 691-7798 ir V. 
Pečiulį 767-8877.

o Rugsėjo 14 d. Prisikėlimo 
Parapijoje 50 metų sukakties 
proga Lietuvos Karo Mo
kyklos 18~tosios laidos na - 
riai organizuotai paminėjo 
savo mirusius ir žuvusius 
karininkus. Po mišių buvo 
padėtos gėlės prie Paminkli
nės Lentos bažnyčios priean
gyje-

• Šią vasarą ROMUVOS sto - 
vykioje prityrusių skaučių į - 
žodį davė Vilija Bijūnaitė , 
Jūratė Gaičutytė, Aurelija 
Karasiejūtė,Audra Puzerytė, 
Alicija Raškauskaitė ir Ona 
Šileikaitė.

stcatharines
VISUOTINAS BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Baigiant savo antrųjų me
tų kadenciją, nutarta su
šaukti VISUOTINĄ BEND
RUOMENĖS SUSIRINKIMĄ 
lapkričio mėn. 9 d. , 
sekmadienį, tuojau po pa-

To u py k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

6)4,% už 90 dienų term, indei 
7 % už 6 men. term, indei. 
7’4 % už 1 metų term, indei. 
7'4 % už 2 metų term, indei. 
7’4 % už 3 metu term, indei. 
734 % už pensijų plana^ 
6)4 % už speci ai i ą taup. s—tą 
6 % už taupymo sąskaitas 
6—7% kasd. palūk. sąskaita 
5)4 % už čekių sąskaitas

IMA :
— už asm. paskolas nuo ...11% 
•» už nekiln. turto (mortgages): 
“ su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų....... .....10 %
2 metų ...............10’4%
3 metų .......... 10)4 %

(fixed rate)
a» — — — —

S su keičiamu nuošimčiu
S 1, 2 ar 3 metų...... . 9%%

(vari abi e rate)

AKTYVAI VIRŠ 56 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji moftgičlai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI VIRS 3 1 MILIJONO DOLERIŲ
KASOS VALANDOS: 

t

« 
Pirmadieniais 1C-3 i
Antradieniais 10-3 i
Trečiadieniais 10-3
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

X
S
B

8
M

1

DUODA PASKOLAS:
a*

asmeninas nuo ......
mortgičius nuo.......

MOKA UŽ:
90 dienų term, indėlius .... 6'/ž% 
180—185 d. term, indėlius 7 % 
Term, indėlius 1 metų ..... 7¥i % 
Terra indėlius 2 metų........7)4%
Terra indėlius 3 metų ...>.. 7)4% 
Pensijų suskaitą.............. ,.7%%
Specialių taupymo sask...< 6)4% 
Taupomąją sąskaitą...... 6 % 
Kasd. taupymo sąskaitą...6%% 
Depozitų -čekių sąskaitą..6 % 

11 % 
9’4%-12%

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). Draudfiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
P aiduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
Čekius (travelers cheques). Neitram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

6 psl.

FOLK ARTS FESTIVALIS birželio 1d. 1986: Miss Lithuanian Community TAMARA LABUCKAITE 
vežama bendrame parade per visą miestą, dalyvaujant šimtams tūkstančių žiūrovu.

Prie miesto rotušės dalyvavo 35 tautybių atstovės su savo vėliavomis. Salia T. Labuckaitės stovi Vincas 
Statkus su I ietuviŠka tautine vėliava. .■/. Abi nuotraukos S. Šetkaus.

skolinkis

PARAMA

Šiemet nutarta tai padaryti 
anksčiau, negu kad paprastai, 
kad būtų daugiau laiko naujai 
valdybai pasiruošti tinkamai 
sekančių metų Vasario 16- 
tajai.

Tad LAPKRIČIO 9 d.
bai svarbi mūsų Apylinkei.

la - i Mickus

VEIKLUS "GELEŽINIS VILKAS"
Sudbury ir Apylinkės Žve- 

jų-Medžiotojų Klubas GELE
ŽINIS VILKAS gegužinėje ir 
pereinamosios taurės šau
dymo varžybose š. m, rugsė
jo 6 d. , gražioje V. G u d- 
riūno vasarvietėje, French 
River rajone, dalyvavo daug 
Klubo narių, vietos lietuvių 
ir svečių. Dalyvių galėjo bū
ti ir dar daugiau, jeigu saulė, 
dažnai pasirodydama, nebūtų 
vėl slėpusi savo karštų spin
dulių į tamsius debesis, o 
šiaurės vėjas būtų davęs 
laisvę švelniam pietų vėje
liui. Gegužinėje dalyvavo 
svečiai :Ged. Poderis, žmona 
Danutė ir graži mažoji duk
relė-iš Sault St. Marie, D. 
Poderienės teta - iš Kauno, 
Sal. Poderienė, Giedra Nor
kienė- iš Toronto, VI. Mic
kus- iš Wawa.

Šaudymo varžyboms vado
vavo J. Paulaitis , Kęstu - 
tis Po de r i s ; trokštančius 
gaivino -J. Bataitis, o iš
alkus lems skanius pietus 
paruošė, padedant Klubo na
rėms - Valdybos pirmininkė 
Audra Albrechtienė.

Šaudymo varžybose vyrų 
pereinamąją taurę laimėjo - 
Kęstutis PODERIS, moterų
pereinamąją taurę - Onutė reikšmę.
PODERIENĖ. J. Kr.

Birutė Grigaitytė-Spadienė
namų pirkimo Ir pardavimo agentė

1280 Dundas St. West.
( prie Dovtrcourt Rd.)
Torontą. Ont. M6J 1X7

Įstaigos Tol.: 535-2500
Nam^ Tel.: 445-9469

SOLD

Šaudymo premijas laimėjo: 
Vacį. STEPŠYS, Kęst. PO - 
DERIS, VI. MICKUS (Wawa).

Po šaudymo varžybų su
ruošta loterija. Žymiausią 
laimikį dovanojo svečias VI .

Gegužinės programai bai
giantis, po draugiškų pasi
kalbėjimų, saulutei sle - 
piantis už tamsaus horizon
to, dalyviai skįrstėsi į na
mus. J. Kr.

JUODOJO KASPINO DIENA
Molotov’o ir Ribbentrop’o 

sutartis, kuri atidarė kelius 
sovietinei agresijai, buvo 
paminėta rugpjūčio 23 d. - 
kaip JUODOJO KASPINO 
DIENA.

Komitetas, sudarytas iš 
lietuvių, latvių, estų, lenkų, 
ukrainiečių it kroatų, prieš 
minėjimą per TV Cable, 7 
kanalą, 3 kartus žiūrovus su
pažindino su SSR komunisti - 
ne okupacija, buvusius ir 
dabar vykdomus žiaurius 
žmonių žudymus ir kovą 
prieš tautinius ir religinius 
įsitikinimus.

TV pasirodyme lietuvių 
atstovas dokumentaliai įro
dė tautinę ir religinę prie - 
spaudą okupuotoje Lietuvoje. 
Rugpjūčio 23 d. , gedulo-Juo- 
dojo Kaspino Dienoje- dve
juose Sudbury miesto di
džiuosiuose prekybos cent
ruose, kur lankėsi tūkstan - 
čiai kanadiečių, lietuvių, lat - 
vių, estų ir kt. tautybių at
stovai kanadiečiams segė 
juodus gedulo kaspinus, da
lino specialius spaudos la - 
pelius, rodė SSR okupacijos 
žiaurumų paveikslus ir aiš
kino Juodojo Kaspino Dienos

PADĖKA
Po sunkios, skausmingos ligos, mūšy my

limam sūnui, broliui ir vyrui
a.a RIMVYDUI-EDMUNDU1 SKUČUI

1986 m. liepos 11 d. mirus Royal Victoria ligo
ninėje Montrealyje, nuoširdžiai dėkojame klebo
nui kun. St. ŠILEIKAI už sakramentų suteikimą 
ligoniui, už rožinį, atlaikytas šv. Mišias ir pa
mokslą jy metu.

Širdingai dėkojame sol. Antanui KEBLIU1 
už jautriai sugiedotą "Viešpaties Angelą" rožinio 
metu ir už solo giedojimą Mišiy metu. Dėkoja
me sol. Juozui SKĖRIUI už giedojimą laidotuvių 
Mišiose.

Dėkojame prieteliams mus užjautusiems 
skausmo valandoje, Aušros Vartą Seselėms už 
maldas, visiems ligonį lankiusiems šventovėje 
ir dalyvavusiems Mišiose.

Dėkojame už spaudoje pareikštas užuojau
tas, dėkojame aukojusiems TAUTOS, KANADOS 
LIETUVIŲ ir Toronto "ŠIRDIES" Fondams. Dėko
jame aukojusiems parapijoms, spaudai ir aukas 
Mišioms už velionio sielą. Dėkojame už gėles.

Mississaugoje - dėkojame kun. J. STAŠ- 
KUI už rožinį nauju būdu pravestą Koplyčioje, 
Mišias, reikšmingą pamokslą ir Velionio palydė
jimą į amžiną poilsio vietą Lietuvių Kapinėse.

Dėkojame sol. Slavai ŽIEMELYTEI, muz. 
Jonui GOVĖDUI už jautrias giesmes Mišiy metu.

Dėkojame Toronto - Mississaugos drau
gams, pažįstamiems tautiečiams, atsilankiusiems 
į laidotuvių pamaldas.

Nuo visos mūšy šeimos, Velionio žmonos- 
priimkite mūšy nuoširdžią padėką.

LIŪDINTI SKUČŲ ŠEIMA

^KINGSTON ĮĮ
LIETUVIU TAUTODAILĖS 
INSTITUTO METINIAME 
SUVAŽIAVIME

Š. m. rugsėjo 20 d. į dali. 
A. ir A. Tamošaičių Sodybo
je vykusį LTI suvažiavimą 
buvo atvykę 24 nariai-rės iš 
Toronto, Montrealio, Otta- 
wos, Detroito, Philadelphi- 
jos ir New Yorko.

Susirinkimui pirmininką - 
vo Lilė Milukienė iš New 
Yorko, sekretoriavo Irena 
Meiklejohn. Mandatų komi
siją sudarė B. Čepaitienė ir 
Nijolė Racevičienė.

Šeimininkų vardu visus 
pasveikino dail. Antanas Ta
mošaitis. Jis priminė, kad 
1987 m. sueis 1O metų nuo 
LT Instituto įsteigimo ir 
siūlė jau dabar pagalvoti , 
kaip jį atžymėti.

V. Matulaitis supažindi
no kaip vyksta Instituto iš
leistų tautodailės klausimais 
knygų platinimas. Pasirodo, 
kad jų jau labai nedaug teli - 
ko atsargoje. Iždo reikalai 
taip pat geri.

Tarybos posėdį pravedė 
Albinas Paškevičius. Į 20- 
ties žmonių Tarybą išrinkti : 
Leopoldas Balsys, Alb. Paš - 
kevičius, V. Matulaitis, A . 
Vaitonienė, O. Taseckienė, 
G. Urbonienė, A. Veselkienė , 
G. Mačiūnienė, V. Rimienė , 
A. Zanderienė, D. Staškevi- 
čienė, L. Nakrošienė, L. Mi
lukienė, A. Škėmienė, S. Ša
tienė, P. Regina, B. Palilio- 
nienė, A. Tamošaitienė, A. 
Tamošaitis ir A. Trečiokas.

Į Valdybą išrinkti-L. Bal
sys, A. Vaitonienė, O. Ta
seckienė, V. Matulaitis ir P. 
Regina.

Auditorium perrinktas J. 
Adomavičius.

Šiuo metu LT Institutui 
priklauso 223 nariai-rės.

Susirinkime daugiausiai 
buvo diskutuojama baigiama 
rengti spaudai knyga apie 
lietuviškųjų juostų audimą , 
juostų istoriją, tradicijas , 
simbolius ir taip pat apie
juostų audimo techniką.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU Į

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

SKAMBINKITE Tek: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Knyga, parašyta dali. An
tano ir Anastazijos Tamo
šaičių, gausiai iliustruota, 
anglų kalboje pasirodys 1987 
m. pavasarį. Jos žadama iš
leisti- 3. 000 egzempliorių.

Suvažiavimo proga dali. A. 
Tamošaitis supažindino su 
naujausia vaizdajuoste apie 
šiaudinukų darymą.

Laikas greitai prabėgo ir 
po skanių vaišių, visi išsku
bėjo į namus. d .

Lietuviu. Namų 
Žinios

o LIETUVIŲ NAMŲ SOČIA - 
LINIŲ REIKALŲ KOMITE
TAS tarpininkauja vyresnio 
amžiaus žmonių reikaluose 
su valdžios įstaigomis. Pa
deda parūpinti pensijas,už
pildo įvairaus pobūdžio do
kumentus, organizuoja ligo
nių lankymą ir kt.

Ligonių lankymo komite - 
tąs renkasi sykį į mėnesį 
pasitarimams.

Rugsėjo 30 d. , antradienį 
8 vai. v. bus sekantis posė - 
dis Lietuvių Namuose. Visi 
galintieji prisidėti prie šio 
komiteto darbų, kviečiami 
posėdyje dalyvauti. Žinan - 
tieji apie tautiečius, esan
čius ligoninėse, sergančius 
namuose ar reikalingus ki
tokios paramos ar pagalbos, 
praneškite Vyt. K u 1 n i u i 
tel: 769-1266, J. D a m b a- 
rui - tel:769-4891 arba dar
bo valandomis Lietuvių Na
mų vedėjui Algiui V a i č i ū - 
nui, tel: 532-3311.

• Š. m. lapkričio mėn. 15 d. , 
šeštadienį, 7 vai. v. Lietuvių 
Namuose rengiamo koncer - 
to programą atliks sol. Dai
va MONGIRDAITĖ ir Toron
to Vyrų Choras ARAS. Ji 
taip pat dainuos su ARU ir 
su sol. Vaclovu VERIKAI- 
ČIU.

Solistams ir Chorui akom- 
ponuos muz. Jonas GOVĖDAS

LN nariams įėjimas į šį 
koncertą nemokamas. 
Kitiems- $6 , - asmeniui.

Nemokamus bilietus NL 
nariai turi atsiimti PRIEŠ 
LAPKRIČIO 12 dieną.



Hamilton
“GRANDINĖLĖS” KONCERTAS

ŠALPOS FONDO Komiteto 
kviečiama, atvyksta į Ha
miltoną garsioji Cleveland1 c 
šokių grupė GRANDINĖLĖ, 
vadovaujama Liudo ir Alek
sandros Sagių. .Koncer
tas įvyks š. m, spalio 19 d., 
sekmadienį, 3 v. p. p. West - 
dale Gimnazijos salėje 700 
Main str. ,W. GRANDINĖ LĖ 
į Hamiltoną atvyksta jau ket
virtą kartą ir visada salės 
būdavo pilnos žiūrovų. Ši 
Šokių grupė savo veiklą pra
dėjo 1953 metais. Kelių me
tų bėgyje šis šokių vienetas 
išaugo į savitą sceninių šo
kių vienetą, kur liaudies šo
klų atlikime ieškojo įvairu - 
mo, interpretacijos natūra
lumo ir pilnumo. GRANDI
NĖLĖ nuo 1960 metų ruošia 
ir atlieka pilnas šokių prog
ramas- spektaklius.

Šie spektakliai atskleidžia 
lietuviškos buities, papročių, 
sodžiaus žmonių gyvenimo 
dalį. Visi spektakliai yra 
palydimi grupės šokių kape
los. Ši šokių grupė aplankė 
su koncertais visas Ameri - 
kos bei Kanados lietuvių ko
lonijas po kelis kartus. 1970 
m, grupė koncertavo Pietų 
Amerikoje, o 1972 m. vasarą 
GRANDINĖ LĖ lankėsi Euro
poje ir su dideliu pasiseki
mu koncertavo Anglijoje ir 
Vokietijoje. Pasirodymus 
filmavo miestų televizijos 
stotys ir gražiai įvertino 
kraštų didieji laikraščiai. 
Taip pat GRANDINĖLĖ su 
koncertais apkeliavo tolimo
sios Australijos lietuvius . 
Visur jos koncertai praėjo 
su didžiausiu pasisekimu.

"Dirva"1986 m, balandžio 
24 dienos laidoje po spėk - 
taklio Philadelphijoje rašė: 
"Šokis sekė šokį. Štai Vilio- 
tinis. Rusnietis. Jaunimo 
žaidimas. Čia scenoje pa
sirodo Renė Motiejūnaitė , 
kuri savo solo partiją atliko 
nepaprastai grakščiai ir 
žaismingai,parodydama daug 
vaidybinio gabumo. Nuo jos 
neatsiliko šaunus ir ener
gingas Alvydas Jasinevičius. 
Toliau sekė Tolkašokis ir 
ypatingai įdomus Juostų šo
kis".

GRA NDI NĖ LĖ S grup ę š i uo 
metu sudaro 35 šokėjai ir 8 
muzikantai. Orkestrui vado
vauja jauna muzikė R. Klio- 
rienė.

Hamiltono ir visų artimų- 
jųbei tolimųjų apylinkių lie
tuviai yra kviečiami šiame 
koncerte dalyvauti. Bilietai 
gaunami sekmadieniais po 
pamaldų Jaunimo Centre ar
ba koncerto dieną prie įėji - 
no. Tad visi tą SPALIO 19 d. 
sekmadienį skirkime GRAN
DINĖ LĖS koncertui. J. P.

• MERGAIČIŲ CHORAS 
"AIDAS" naują sezoną pra
dėjo rugsėjo 21 d. pirmąja 
repeticija Parapijos salėje .

Chorui vadovauti sutiko 
neseniai iš Lietuvos pasi
traukęs muzikas - solistas 
Vaclovas Povilonis.

Visais Choro reikalais da
bar prašoma kreiptis į J. 
P 1 e i n į tel. 549-5372., 

Į Chorą prisijungti kvie - 
čiamos visos buvusios ir 
naujos choristės.
• KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba paskyrė $150,-au
ką persiuntimui Lietuvių En
ciklopedijos Vasario 16 Gim
nazijai. Šalpos Fondo K-tas 
dėkoja už paramą.

7661 A CENTRALE, LaSalle

V/UVKL4
SPECIALYBES:

BATU TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE*/ 
ZOMfAS

495-90* AVENUE, LaSalte

2955 ALLARD, VINe Ernam
766-2667

1986. IX. 25

NEGRĮŽTAMAI IŠĖJO KAZIMIERAS SITKAUSKAS
■

A. a. KAZIMIERAS SITKAUSKAS

Po eismo nelaimės sun
kiai sužeistas, virš 2-jų mė
nesių gydomas Notre Dame 
ligoninėje, mirė visų ger
biamas savanoris- kūrėjas , 
Vyčio Kryžiaus kavalierius 
Kazimieras Sitkauskas.

Laidojimo Namuose jo 
karstą aplankė daugybė lie
tuvių. Visą laiką garbės 
sargyboje stovėjo L. K. Min
daugo Šaulių Kuopos vėliava 
ir Savanorių-Kūrėjų vėliava. 
Velionis ją ištikimai neš - 
davo dešimtmečiais visų 
mūsų tautinių švenčių mi
nėjimuose Montrealyje.

L. K. Mindaugo Šaulių Kuo
pos vardu atsisveikinimo žo
dį tarė Kuopos pirmininkas 
Augustinas Mylė,

KLB Montrealio Apylin
kės, "Nepriklausomos Lie
tuvos" savaitraščio, Tautos 
Fondo ir Vilniaus Šaulių 
Rinktinės vardu- trumpą at
sisveikinimo žodį tarė Juo - 
zas Šiaučiulis.

Maldas kalbėjo ir rožinį 
pravedė Šv. Kazimiero Pa - 
rapijos kleb. kun. St. Šileika 
OFM. Jis trumpai apibūdino 
savo buvusį parapijietį, su 
juo atsisveikindamas.

Rugsėjo II d. a. a. Kaži - 
mieras Sitkauskas buvo lai
dojamas iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios.

Prie durų karstą pasitiko 
uniformuotų šaulių palyda , 
vėliavos ir žmonės, atvykę į 
pamaldas. Šauliams apden
gus karstą tautine vėliava , 
jis buvo įvežtas į bažnyčios 
vidų. Garbės sargyboje šau
liai stovėjo per visas pa
maldas ir išlydint iš bažny
čios vėliava buvo įteikta Ve
lionio žmonai.

Pamaldas laikė kun. St. 
Šileika. 4 giesmes pagiedojo 
sol. Gina Čapkauskienė. Skai
tymą atliko Velionio vaikai
tis dr. Raimundas Zabie- 
liauskas ir atsisveikinimo 
žodį visų Montrealio lietuvių 
Vardu tarė dr. Henrikas Na- 
gys .: _................ ........

rt Atsisveikiname su Kazimieru SITKA USKU, savano - 
riu - kūrėju, Vyčio Kryžiaus kavalieriumi, vienu iš tų , 
kurie pirmieji su ginklu rankoje ir begaline viltimi sielo
je stojo kovon su visais mūsų prisikeliančios šalies prie
šais ir laimėjo savo ir mūsų Lietuvai laisvę. Jie išjojo 
pačių išaugintais žirgais, pačių pasisiūdintomis papras - 
tomis milinėmis apsirengę, neieškodami nei garbės, nei 
ordinų, nei atpildo. Jie stojo mirties akistaton nesvyruo
dami ir neabejodami - taip giliai jie tikėjo gimtąja žeme, 
taip tvirtai jie tikėjo pergale.

Atsisveikindami su Mirusiuoju, mes atsisveikiname 
ir su ta Lietuva, kurios taip be galo maža teliko. Atsi - 
sveikiname su Lietuva, kurios netrukus nebeturėsime sa
vo tarpe. Liks atsiminimai užrašyti ir neužrašyti. Liks 
legendos. Liks viena kita savanorių daina, kurią girdėjo
me. Liks keli posmai, nepasipuikavę apdainuoti mūsų 
vargdienės mažos Lietuvėlės pilkųjų savanorių didvyriškų 
kovų, kapų ir laimėjimų. Pagaliau, dar po keliasdešimt 
metų, užmaršties migla uždengs viską visiems laikams..

TODĖL - nepamirškime KAZIMIERO SAVANORIO IR 
JO VISŲ KOVOS DRAUGŲ. Nepamirškime, kad gimtoji 
žemė laukia mūsų pelenų. Mūsų laukia Viešpaties namai 
mūsų namuos.

|> P p C U E* D INSURANCE &
U H L V H L 11 REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v. v. , ieitadieni ai s 9 v.r, r 12 v.r.p.

Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS f 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-1NSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

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

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

Tel. S33-3S31

Savanoriui — Kūrėjui, Vyčio Kryžiaus Kavalieriui, 
L.K. Mindaugo Šaulių Kuopos Garbės Šauliui

A. A. KAZIMIERUI SITKAUSKUI
mirus, 

nuoširdžia, broliška užuojautų reiškiame žmonai
ONAI, Genovaitei ZABIELIAUSKIENEI su Š’eima-

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

Tešviečia Prisikėlimo šviesa tiems, kurie prikėlė 
mūsų gimtinę iš vergijų nakties ir tegul šviečia Amžinoji 
Šviesa visiems tiems, kurie tebekovoja, arba jau nukan
kinti ištrėmimų sibiruose, bet kartu su visais tikinčiais 
Visagalio teisingumu tikėjo ir tebetiki Lietuvos prisikėli
mu. Tada, ir tiktai tada galės ramiai ilsėtis mus palikę 
mūsų kovų savanoriai.

Ilsėkis dabar ramybėje. Tu nugalėjai.”

Gausiai vilkstinei auto
mobilių lydint, karstas buvo 
nuvežtas į Cdte dės Neigęs 
krematoriumą.

Po maldų, paskutinį atsi - 
sveikinimo žodį tarė Augus
tinas Mylė, šauliams einant 
garbės sargybą. Sugiedojus

Tautos Himną,karstas buvo 
nuleistas.

Pusryčiai vyko Šv. Kazi
miero Parapijos salėje.

Velionio palaikai palaido
ti Lietuvių Kapinėse Missis- 
saugoje. d.

Juozas STANIŠAUSKAS

SKEVELDROS

3.
Mėlynas antvožas ilgesiu gaudžia. 
Varpas užgautas ant mūsų galvų. 
Tolimas trimitas verkia ir griaudžia, 
Vakaro ugnys toli ant kalvų. 
Mėlynas antvožas ilgesiu gaudžia.

Medžiai išbėgo viršūnėm į viršų. 
Meldžias sustingę padangių aušroj. 
Gėlės pasistiebę, saulę pamiršo, 
Smilko iš taurių rausvoj sutemoj. 
Medžiai išbėgo viršūnėm į viršų.

Tolimo maršo negirdimi tonai 
Aidi širdyje lyg griausmas sapne. 
Kam mane pasmerkė ilgesio duonai, 
Kurgi, o kurgi vadina mane 
Tolimo maršo negirdimi tonai.

• "Stiprių žmonių esame reikalingi, nes stovime 
prieš didelį uždavinį - nesunykti trąša svetimuosiuose, 
o išsiskleisti pasaulyje Lietuvos žiedu, kuriant dvasinės
erdvės Lietuvą.’1

Juozas Girnius

• Gelmės nėra matomos, bet be jų išdžiūtų ir pa-"’
viršius.

PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI

A. a. KAZIMIERO SITKAUSKO, sąvanorio-kūrė- 
jo atminimui, aukojo Kanados Lietuvių Fondui:

po $25, - R. Lapinas, V. Piečaitis, R. Danaitis;
po $20, - A. Danaitis, J. Lukoševičius, J. Kęsgailienė,

J. Skučas, J. Dalmotas, B. ir H. Nagi ai; $15, - B. Staške
vičius, G. Montvilienė;

po $1O, - Z. Valinskas, R. Valinskienė, B. Botyrienė, I . 
Maziliauskienė, J. Pakulis, V. Pavilanis, K. Rašytinis, V. 
Markauskas.

Visiems aukotojams nuoširdžiausias AČIŪ.
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS.

GUY 
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7 p«l.



montreal
• CIALKA Jonas a. a. KAZI
MIERO SITKAUSKO atmini - 
mui paaukojo Tautos Fondui 
$1OO. Nuoširdus AČIŪ.

Tautos Fondo Atstovybė 
Montrealyje

• BARISAS Zigmas, a. a. 
žmonos EUGENIJOS mirties 
metinių sukakties atminimui 
Tautos Fondui paaukojo$1OO.

Nuoširdus AČIŪ .
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

• Mikalojus ir Stefanija 
MEŠKAUSKAI, a. a. Kazi
miero SITKAUSKO atmi
nimui aukojo "NL" $20. 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• LUKOŠEVIČIENĖ Viktori - 
ja, prisiųsdama prenume
ratą, paskyrė ir savo draugų 
a. a. Justino NAVICKO (gyv. 
Anglijoje)ir a. a. Antano ŠU- 
KAIČIO atminimui $30.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• MICKŲ, Teresės ir Antano 
sūnus pakrikštytas Antano- 
Pauliaus vardais. Krikštynų 
vaišės vyko Seselių Namuo
se.
• RUSINAS Alb. atsiuntė 
"NL" $50, - a. a. L. GUREC- 
KO ir a. a. K. SITKAUSKO at
minimui.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• N. AUKŠTIKALNIS, a. a. J. 
JUODGUDŽIO atminimui, au
kojo "NL" $20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL”

• ŠIMONĖLIS Leonas ir 
ALENSKAS Bill išvažiavo j 
Campbell River žvejoti sal- 
monų. Lankysis Victoria B. 
C. ir EXPO 86 parodoje.

AUŠROS VARTŲ SPAUDOS 
KIOSKE

galima gauti neseniai iš
leistą Danieliaus Ralio 
{domią aktualią knygą apie 
Lietuvos ir kitų kraštų žy
dus THE CHOSEN PEOPLE. 
Kaina $ 13.

Taip pat galima gauti ir 
tik ką išėjusią sol. Vaclovo 
VERIKAIČIO įdainuotą 
plokštelę PALIK TIK DAINĄ 
MAN ir muz. Aleksandro 
STANKEVIČIAUS švelnaus 
"rock" muzikos plokštelę - 
13-e AVENUE, B. NAGIENĖS 
ir muz. A. STANKEVIČIAUS 
paruoštą lietuvių liaudies 
pasakų plokštelę PASAKOS, 
Montrealio VYRŲOKTETO- 
ŠIRDIS DAR ŽYDI, Montrea
lio Jaunimo Ansamblio "Gin
taro" KUR GINTARAIS, To - 
ronto Lietuvių Jaunimo An - 
samblio "Gintaro“•GINTARAS 
SU DAINA, Toronto VYRŲ 
CHORO "ARO" - TOLI NUO 
TĖVYNĖS, Montrealio Jung - 
tinio Choro-KA LEDOS, ir kt. 
Visos po $1O .

Plokštelės VOLUNGĖ ir 
DU GAIDELIAI- po $12. Yra 
ir daug kitokių plokštelių 
pasirinkimui. J. Š .

* BARAUSKAS Vytautas tik - 
rino sveikatą Reddy Memo - 
rial ligoninėje. Jaučiasi ge
riau ir grįžo į namus.
o JAU ATSPAUSDINTAS ir 
AV KIOSKE gaunamas XXXI- 
jų KANADOS LIETUVIŲ 
DIENŲ. Montrealyje LEIDI - 
NYS. Kaina- $5.
• LITUANISTINĖ MOKYKLA 
pradėjo mokslo metus tose 
pačiose patalpose -4115 St. 
Jacques W., prie pat St. HEN
RI METRO.

Visi atgabenkite savo vai -

kus į savųjų mokyklą. Joana 
ADAMONYTĖ suteiks dau
giau informacijų tel. 256- 
5355.
• SPALIO mėn. I-ąjį sekma
dienį, PRIEŠ 1O vai. pamal - 
das, A V Parapijos salėje 
Seselės lauks visų Litua
nistinės Mokyklos vaikų. IŠ 
ten visi bendrai eisime į pa
maldas.

Po 1O vai. pamaldų visus 
mokinius kviečiame į Sese
lių Namus užkandžiams. Po 
jų su kun. Iz. Sadausku bus 
pravestas pasitarimas, pa -

• KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS MONTREALIO 
APYLINKĖS KANDIDATŲ SĄRAŠAS Į XIII-TĄJĄ KRAŠTO 
TARYBĄ:

ADOMONIS Jonas, inž. KLIČIUS Algis, NAGIENĖ Bi
rutė, NORKELIŪNAS Albertas, dr. LUKOŠEVIČIUS Pet
ras, PIEČAITIS Vincas, STAŠKEVIČIUS Bronius, STAŠ
KEVIČIUS Arūnas, ŠIAUČIULIS Juozas, kun. ŠILEIKA Sta- 
sys. _________________________________________________

RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
Lena Leipienė, A. Saladžius, J. Macikas ( už 4 m.), 

P. Kerevičius, V. Drešeris, B. Pakalniškis, J. Karka.
RĖMĖJO PRENUMERATĄ ir AUKĄ :
J. Jurėnas - $5;
UŽSIMOKĖJO PRENUMERATĄ ir ATSIUNTĖ AUKĄ:
L. Pliura (2 m.) - $25; K. Mylašius - $1O.
ATSIUNTĖ AUKĄ:
$25, - Welland’o Medžiotojų-Žvejoto jų Klubas;

20, - J. ir S. Skučai. $ 1O, - V. SuŠinskas.
VISIEMS- nuoširdžiausias AČIŪ. "NL"

HONEY FOR SALE ’

Direct from the Beekeeper. $ 1.00 a pound.
Delivery could be arranged too ! Please call :

Tel.: 627-1328.

a GAISRAS o AUTOMOBILIAI o ATSAKOMYBE o GYVYBĖ• 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

9.00-3:00

12:00-8:00 
10:00-6:00 

10:30- 12:30

Tai. Bus.: 722-3545
Pas.: 256-5355

DUODAME VISUS BANKINIUS 
PATARNAVIMUS

AKTYVAS VIRŠ $ 17,000,000. REZERVAS $ 600,000.

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”

MONTREAL ENTERPRISES Reg’4 
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6 

TIL. 727 -3 120Kamą 376 -378 1

Albertas NORKELIONAS,*A. C.Sę., I.B

6

39O7A RŪBEMŪNT BLVD. MONTRKAL, QUE. Hlk 1U7

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas

4:00-8:00

2:00-6:00
---------------- 10:30-12:30

simokyta giesmių. Tėvai 
prašomi tą dieną atvežti sa
vo vaikus į AV Parapijos sa
lę. M. N. P. Seselės

• Regina BRIKIENĖ,Danutė 
STASKEVIČIENĖ ir Elena 
KERBELIENĖ- "Vaivorykš
tės" narės- rugsėjo 20 d. 
buvo nuvykusios į metinį 
Lietuvių Tautodailės Institu
to suvažiavimą, kuris vyko 
Kingston, Ont., dail.Antano 
ir Anastazijos Tamošaičių 
Sodyboje.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖ JIMO,PROGA MONTREALYJE, 
1986 m. RUGSĖJO 7 d. , AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SA
LĖJE, GAUTOS AUKOS TAUTOS FONDUI;

$60, - Alf. Patamsis; po $20, - M. Guobis, V. Kličienė, 
Alb. Ruzgas, A. Piešina, J. MaliŠka, M. Meškauskas;

po $1O, - V. Jakonis, A. Kalvaitis, B. Nagienė, A. Pan- 
kienė, E. Bitnerienė, M. N. P. Seselės, kun. St. Šileika, A. 
Mylė, Ig. Petrauskas, P. Kerevičius, V. Kačergius, K. 
Toliušis;

po $5, - A. Kačinskas, A. Žiūkas, J. Babrauskas, M. Pa- 
kulienė. Perduotas TF minėjimo pelnas - $102.

Aukas rinko Kostas Toliušis.
Visiems aukotojams ir Tautos Šventės^rengėjams -L . 

K. Mindaugo Šaulių Kuopai, nuoširdus AČIŪ.
Tautos Fondo Atstovybė

Montrealyje

SVARBU !
Palyginti namų vertę su draudimo suma.
Daugelio yra apdrausta tik 50% pastato vertės.
Kai atsitinka gaisras, paaiškėja ši labai rimta padėtis.

Apsidrausti naujus automobilius naujo atpirkimo verte. 
Nauji automobiliai yra brangūs .
Kada atsitinka didesnė nelaimė, per pirmus metus 

nustojama 20- 25% vertės.

Pridėti prie automobilio draudimo automobilio 
nuomos draudimą, nelaikei atsitikus.

Taisymui užtrukus ilgiau, nėra kuo važiuoti į darbą.
4 4 *

Apdrausti bent 500,000 dol. automobilio savininko atsa
komybę. Išvažiavus iš Quebec’o provincijos ribų, už 
nelaimes mokės Jūsų draudimo bendrovė, bet ne Quebec’o 
valdžia. * y *
Apdrausti inventorių naujo atpirkimo verte.
Tik paskaičiuokime, kiek šiaislaikais viskas kainuoja.

Išvažiavus iš Quebec’o provincijos ribų, už

Adamonis Insurance Agency Inc 
Tel. 722-3545

• LAIKU ATSIUNTI PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. "NL"

ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.O. 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė "Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dr. J. MALISKA 
d. d. s;

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St. W. 
Suite 600. Montreal. P.O.
Tel. Bus.: 886 -8235

Namu : 781-4675
________________6 _ . .

Dr Philip Staig inski
D.D.S.

Dont^ gydytojos — chirurgas
MM Centrals, coin comer 45e ave.

M He 209. 344-4454
Tel: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai. r. iki 9:30 vai. vok. 

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r., iki 9:30 vai. vak.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P IL2 
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis Pasirinkimas gatavirpaltjL
• Vasaros laiku saugojimas (storage) 
o Taisau ir remodeliuoju
e Siuva ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. • goo.afijA 
Montreal, P.Q. &H3A 2Q6___________ TCl. ZW-MM

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

Dr. A. S. PORERAITIS
B.A. M.D. C.K M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.QL TEL: 931-4024

TONY
PHOTO Į MARIAGE - WEDDINGS
STUDIOl5220 Queen Mary Rd. Suite 8

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.U H3W 1X5 TeL: 481-6608

TRANS OUĖBEC SIDINGS LTD

NOT ABAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel. 1514) - 871-1430

ALIUMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
Savininkas : JOHN O SKONI C Z 

3351 Belair Si., Montreal, Qua., H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

8 psi.

MONTREALIO 
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

1475 DE SĖVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD.

§V. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DE SĖVE 3907 A ROSEMONT Šv.KAZIMIERO PAR

Pirm. Antr. Treč.
Ketvirtadieniai s

Penktadieniai s

Sekmadieniai s

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS "LITAS” bus uždarytas.

RESTORANAS OI
KOSUHS

įvairūs gėrimai

Specialybė - “BROCHETTERIE
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

Priėmimų salė 2-me aukšte, talpina apie 120 asmenų 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

Automobilių nuoma 
Naujų ir vartotų 

pasirinkimas 
Pardavimas 
Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P. Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

MEMBE* D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

p Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

* 445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel- Business: 273-9181 * Residence: 737—0844.

1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS &CČTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAITIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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