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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

VLIK’o pirm. dr. K. Bobelis

Konservatorių partijos lyderis Joe Clark sveikina rėmėją, besilankydamas 
Montrealyje praeitos savaitės ketvirtadienį. Foto: "The citizen* Ottawa.

I
RINKIMINIAI RATAI
SUKASI
Premjeras Trudeau tęsia 

savo keliones ir priešrinki
mines kalbas Quebec e, lan
kydamas Trois Rivieres, 
Victoriaville ir St.Gedeon.

Joe Clark, aplankęs Van
couver io salą, sustojo Vic
toria, Duncan, Nanaimo ,- 
ir kt.
\ Nauj. Demokratų lyderis 
E d Broadbent, lankosi Sas- 
katchevane, kasyklų srityse .

KODĖL TAIKA TOKIA 

TRAPI ?
Palestiniečių teroristų 

grupė, pasivadinusi Black 
March-Juodasis Zygis-Bel
gijoje, Brussel io aerodrome 
numetė granatų į Izraelio 
keliautojų grupę, kol policija 
po susišaudymų, pagavusi 
keturius jų. Apie IO asmenų 
buvo sužeisti.Teroristai sa
kosi, jie tai darę protestuo
dami prieš taikos sutartį su 
Izraeliu.

Senas pasakymas Biblijoje 
"Kas su kardu kovoja, nuo 
kardo žūva"- vis dar nepa
kankamai prigijęs žmonių 
sąmonėse ir jo prasmė dar 
daugeliui yra neperpranta - 
ma. ..

ŽUDO RUSŲ PATARĖJUS
Musulmonų grupė Afga

nistane, norėdami _atsikra - 
tyti komunistų svetimšalių 
patarėjų ir nepritardami ko
munistinei Kabul vyriausy
bei, pradėjo užpuldinėti ir 
žudyti rusus tarnauto jus. Ru
sai pradėjo siųsti savo žmo- 

< nas ir vaikus namo.

Tarnaujantieji vyriausy
bės kariuomenėje ir bend
raujantieji su rusais techni
kai taip pat yra užpuldinė
jami. Vakariečiai neliečia
mi.

VIENO MILIJONO DOLERIŲ 
PARAMA LIGONINEI 
VERDUNE
Psichiatrinė Douglas Li

goninė Verdun’e gavo Iš pro
vincinės valdžios 1 mil. do
lerių paramos atnaujinimui 
ir pagerinimui kai kurių 
skyrių. Bus pertvarkyti 
gaisro Išėjimai, įrengti dū
mų pranešėjai, pagerinta vė
dinimo, elevatorių sistemos.

Quebec’o Socialinių Rei
kalų Mlnlsterls Denis La- 
zure,pradėjus remonto dar
bus, apžiūrėjo ligoninę. Ma
lonu, kad rado bendrų rūpes
čių, nežiūrint,kuriems "fo - 
nams" priklausytų...

M. Enrico F. Rlggi

NAUJAS DIREKTORIUS
Naujasis Komunikacijos

Direktorius Quebec'o Imig -

BENDRUOMENYBĖS ™
ELTOS PRANEŠIMAS SPAUDAI -

Š. m. kovo 24 d. VLIKo žinomas visuomenės veikė-j 
patalpose New Yorke,įvyko jas, yra pakviestas sudaryti 
buvusios ir naujosios Vyr. ir pirmininkauti PLB Kultū- 
Lletuvos Išlaisvinimo Komi- rinės Talkos Komisijai, kuri 
teto V-bos narių informaci- rūpinsis įvairiais PLB kul
nis ir pareigų perdavimo tūriniais renginiais. Dr. L. 
pasitarimas. Posėdyje daly- Kraiučeliūnas yra baigęs 
vavo (naujos Valdybos p-kas Hannoverio Aukštąją Vete- 
dr. Kazys Bobelis ir nariai rinarijos mokyklą daktaro 
dr. Jonas Stikliorius ir dr. laipsniu ir Chicagoje ver- 
Jokūbas Sfukas; buvusios V- čiasi privačia praktika, 
bos pirmininkas dr. Kęstutis
Valiūnas, vicep-kai Jurgis Dr> Kriaučeliūnas yra 
Valaitis ir dr. Bronius Ne- Lietuvių Montessori D-jos 
mickas, sekretorius Bronius įr Dainavos Ansamblio gar- 
Bieliukas, reikalų vedėja ^ės nary8> priklauso Lietu - 
Marija Noreikienė ir PLB vos Vyčiams ir jiems ats- 
atstovas Kazys Jankūnas. tovauja ALTe, eidamas ALT-

os V-bos vicep. pareigas; y -
Išklausyti du pranešimai: ra aktyvus Korp. Neo-Lithu- 

l)apie dr. K. Valiūno ir Lie - ania narys ir buvęs vyriau- 
tuvos atstovo JAV-se dr. S. sios valdybos vicep. , kelių 
Bačkio apsilankymą Valsty- JAV LB tarybų narys, JAV 
bės Departamente kovo 8 d. LB Kultūros Fondo vajaus
ir 2) dr. K. Bobelio, Pabal-
tiečių Bendrojo Komiteto 
Washingtone delegacijos su
dėtyje, kovo 23 dieną. Pas!-1 
keista nuomonėmis apie tų 
pasimatymų eigą ir galimas 
pasekmes.

Naujosios Valdybos nariai 
susipažino su VLIKo darbų 
apimtimi ir jų atlikimo or
ganizacija. Pasižadėta ar
timai bendradarbiauti. Po
sėdis tęsėsi apie tris valan
das.

PLB PRANEŠIMAS
Dr. Leonas Kraiučeliūnas, 

veterinarijos gydytojas ir

racijos Ministerijoje yra 
italų kilmės M. Enrico F. 
Riggi. Quebec'e gyvena nuo 
1955 m. , aktyviai dalyvavo 
Quebec'o provincijos gyve
nime.

KAS RUSIJOJE PAMIŠĘS ?
Dienraštis Montreal Star 

balandžio 14 d. pranešė, kad 
rusų ortodoksų 50 m. am
žiaus vienuolė buvo Sovietų 
teismo nuteista patalpinti į 
psichiatrinę ligoninę už pa
gaminimą ir pardavinėjimą 
diržų su išsiuvinėtais 90- 
sios Psalmės žodžiais : 
" Viešpatie, Tu buvai mūsų 
prieglauda".

Vakarų reporteriams di
sidentas Andrėj Sacharov’as 
pranešė, kad vienuolė Vale
rija Makijeva buvo nuteista 
neribotam laikui į krimina
linių psichopatų skyrių. Dir- 
žus ji pardavinėjo po rublį. 
Maskvos Kirov o teismas ją 
oficialiai apkaltino nelega
lia prekyba,bet tokia baus
mė už šitokį nusikaltimą nė
ra legali, tvirtina Sacharov ’ 
as, o " gėdingas religinės 
laisvės paniekinimas". 

vedėjas, dviejų sėkmingų 
JAV ir Kanados lietuvių tau
tinių šokių švenčių rengimo
komitetų pirmininkas. Da
bar dr. Leonas Kriaučeliū
nas panaudos savo veiklos 
patirtį lietuvių kultūrinės 
veiklos sustiprinimui lais

ANTROJO KANADOS LIETUVIU TALENTU PASIRODYMO DALYVIAI HAMILTONE. KGVO MEN. 21 <^25d.d. 
IR RENGIMO KOMITETAS. Sėdi 1.4 kairės: pirmininkas M. Chainauskas, vicepirmininkas R. Bagdonienė, vi- 
ęepirmininkas A. Juozapavičius; stovi: iždininkas J. Pleinys ir sekretorius k. Baronas.

Nuotrauka J. Miltenio.

• PQ prlešreferendumo
nuotaikoje paskelbė, kad 
prov. mokesčių panaikinimas 
perkant rūbus /už mažiau , 
negu 500 dol./ Ir batus/ Iki 
1OO dol./pratęs lamas. Mo
kesčių nurašymas perkan
tiems Quebec’o kompanijų 
Šerus už daugiausia 15.000 
dol., anot Parlzeau, turėtų 
paskatinti Investactjas.

JAUNIME l_ stok.f nor.ais . KAN^DQS LIETUVIU FONDĄ. 
— Fondo ateitis — Jūsų, rankose 1

vajame pasaulyje.

• Gabija Juozapavičiūtė, PL
Jaunimo Sąjungos p-kė ir 
PLB V-bos narė, kovo 18 d . • 
dalyvavo PLB V-bos posė
dyje ir pranešė-apie Jauni
mo Kongreso darbų eigą. 
Kongreso ruošos komitetas , 
vadovaujamas Andriaus Smi
to Vokietijoje, rūpestingai 
dirba ir yra pasiruošęs su
tikti visus dalyvius bei sve
čius. ,

• Dr. Algis Paulius, PLB 
V-bos vicep. ir IV-ojo PLJK 
Finansų Komiteto p-kas , 
pradėjo sėkmingą finansų 
telkimą Jaunimo Ko ngresul 
paremti. Visose JAV LB 
apylinkėse prasidėjo vajai,ir 
aukos jau ateina į PLB raš
tinę, 5620 So. Claremont Av. 
Chicago, Ill 60636.

• IV-sis PLJK ptasidės 
liepos H d. Anglijoje ir 
baigsis liepos 29 d. Vakarų 
Vokietijoje.
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JAV LB -nes 
Rinkimai

SU—

Prabėgo trys metai, vadi
nasi pats laikas versti val
džią. Užtenka, pats gyveni
mas ir veikla turėjo įrodyti 
kas vertas tolimesnio mūsų 
visų pasitikėjimo ir kas ne. 
Tai visai normalus ir su
prantamas procesas. Vieni 
pavargo dirbdami trejetą me
tų, kiti gi, įgijo dar daugiau 
patyrimo ir, bent praktiškai 
žvelgiant, šiandien yra kaip 
Ir nepakeičiami. Visuome
nės veikėjo titulas gal ir pa
traukliai skamba, bet jojo 
kasdienybė nėra bent kiek 
žavi. Turėsi draugų, pri
tarėjų, bet nemažiau ir prie
šų įsigysi. Žodžiu, jei eini 
bendrojon veiklon, skaitykis 
su galimybėmis ne tik susi
laukti laurų, bet dar grei
čiau, pamazgomis sklidino 
kibiro ant galvos.

Visa tai liudija išeiviškojo 
gyvenimo gyvybės pulsą, nes 
kita vertus, didi tragedija 
būtų, jei visą mūsiškį gyve
nimą gaubtų vien tik palai- jų pusėje liks bendrieji Be
minta tyla ir ramybė. Gegu- tuviškieji reikalai, kuriuos 
žės mėnesį amerikiečių lie
tuvių aktyvesnioji dalis ren - 
ka naują Liet. Bendruomenės 
Tarybą, kuri, kaip žinoma, 
yra kaip ir koks senatas, sa
vo ruožtu renkąs, skiriąs ir 
tvitinąs krašto valdybą/vyk- 
domąją valdžią. Kandidatų 
sąrašai jau paskelbti, ir ma
loniai nuteikia faktas, kad 
nemaža dalis jų - jaunesnio
sios ir vidut. kartos asme
nybės. Žodžiu, bendruome
nei dar nėra pavojaus iš ar- 
teriosklerozinlo kalkėjimo 
proceso. Jei jau kalbėti apie 
kokį pavydą, tai kaip tik to 
visai bendruomenės struktū
rai gali pavydėti mūsiškiai 
organizaciniai junginiai, te
gebą suįdominti ir patraukti, 
tiesa, gerokai mums visiems 
nusipelniusius, bet tik vyres
nio amžiaus tautiečius. To
dėl ir nėra sunku kalbėti a- 
pie Liet. Bendruomenės atei
tį, kai matai dar gražų būrį 
amžiumi jaunesnių veikėjų, 
kurių kūrybinis potencialcs 
dar toks gaivus, ryškus ir 
neišsemtas.

Ateinatieji rinkimai tai lyg 
savotiškas egzaminas ameri
kiečių lietuvių nuotaikų, na
ir pilietinio subrendimo. 
Joks individas, net ir jokia 
grupė (jei tik panorėtų, bent 
neoficialiai), neturėtų rimto 
pagrindo skųstis, kad netu
rėjo galimybės savuosius 
kandidatus "iškelti" (matote, 
kas darosi, kai nuolat seki 
sovietinamos Lietuvos spau
dą. ..), siūlyti į Tarybos na
rius. Kurie to neatliko, vis- 
tiįc turi ganėtinai didesnį pa
sirinkimą iš gausaus kandi - 
datuojančių būrio. Tiesa, 
vieni tų kandidatų, visumoje 
žvelgiant, neblogai pažįsta
mi, jei ne asmeniškai,tai iš 
jų visuomeninės veilos, kiti, 
tiesa, gal ir mažiau girdėti

2 p sl.

vieni atrodys " partiniai 
kiti "nepartiniai", bet pasi
rinkimas toks, kad regis, 
turėtų patenkinti kiekvieną, 
kuris dar bent kiek domisi ar 
bent minimalų dėmesį krei
pia į bendrąją veiklą. Sekan
tieji spaudą sutiks,kad ab
soliutinė dauguma kandidatų 
yra girdėti ar matyti mūsų 
pačių periodikos puslapiuose. 
Šio rašinio pagrindinis tiks
las ir kvietimas yra beveik 
revoliucinis, keliant šūkį —
verskime senąją valdžią, rin- prez. A. Sadat’u ir Izraelio 
kime naują.’ Aštrusis ir tik
rai taiklus ginklas tėra tik. 
vienas: balsavimo kortelė* 
Su ja labai nesunku versti 
valdžią, mesti lauk napatin- 
kamus pareigūnus, jų vieton 
įstatyti patinkamus ir pasiti
kėjimo vertus asmenis.

Jei šie rinkimai parodys, 
kad visuomenė nėra apatiška 
kad dauguma jos supranta 
rinkimų reikšmę ir kiekvie
no pareigą balsuoti, laimėto-

reprezentuoja plačius dirvo
nus užsimojusi aprėpti Lie
tuvių Bendruomene. Gal tai 
ir ne visai tobula organiza
cinė struktūra, gal ji reika -• , 
linga reformų, papil iymų, 
tačiau, kol nieko geresnio 
neturime, bandykime sau 
patinkamas ar būtinas refor
mas pravesti ne šalimais 
stovėdami, bet iš pačios vi
dujinės jos sistemos, akty
viai dalyvaudami veikloje ir 
vadovaujančių organų rinki
muose.

Al. Gi mantas

B.BAČIŪNO- "DĖL DRAUS
MĖS" Ir kitos "PILVOSO- 
PIJOS

Gerokai nustebau, bet ne- 
suslžavėjau B.Balčiūno įsi
kišimu Ir Išsišokimu raši
nyje DĖL DRAUSMĖS, NL 5 
nr., Ir kitomis "pllvosopl- 
mls".

Pavarė lūs 
rluomenės drausmės statutą, "blusos įkandimus
atraslme, kad drausmė yre 
kariuomenės pagrindas, o 
gyvenime' matome drausmės 
reikalingumą netik kariuo
menėje, bet Ir kiekvienoje 
organizacijoje, o net Ir šei
moje. Šiais laikais, tačiau , 
kada vtel daug kalba Ir rašo 
apie demokratijas Ir viso
kias laisves Ir ypač, kada 
mes vtel labai Išgudrėjome 
Ir Išmandrėjome, tai "pllvo-
sopljos" apie drausmę yra ją liečiančius ' sieksninius 
labai jau nepopuliari tema .straipsnius dažnokai mato-

Sporto srities žinovą Ir me Tėv. Žiburiuose Ir Ka- 
aktyvų sportininką kpt.BR. ryje, apie tas eitynes nuo- 
KETURAKĮ daug tautiečių širdžiai išsireiškė,kad"ėjo- 
pažįsta ar žino nuo neprtk - me kaip mongolų gauja- pa
lauš omos Lietuvos laikų, o jo laidoje minioje "... O,ar

SPECIALIOS JAV LAIVYNO džlagos. Be to, prez. prašys 
GRUPĖS MISIJA - 
netikėtumas, kantrybė ir 
interesai —
Kada Irano fanatiko mulos 

Khomeini sukelta revoliuci
ja buvo pasiekusi stipriausią 
įtampos laipsnį, Amerikos 
prezidentas įsakė Iš Filipinų 
specialiai laivyno grupei, 
vadovaujamai atomine jėga 
varomam lėktuvneštulCons- 
telatlon, plaukti arčiau Irano 
krantų. Bet, praslinkus die
nai, Išplaukimas buvo 
laikytas. Amerikos jėgos 
pademonstravimui į Saudi 
Arabiją buvo pasiųsta grupė 
neginkluotų F-15 bombone
šių. Parodę gražias oro kil
pas, paskraldę padangėje, 
paliko Saudi Arabiją Ir nu - 
skrido, kur jiems reikėjo. A7 
merlkos spaudoj Carter’lo 
kritikai pajuokavo Iš prezi
dento parodytų pastangų 
" gelbėti savo draugą šachą 
Ir jo dinastijos tęstinumą 
Irane", pasiuntimu negink
luotų F-15 lėktuvų grupės.

Lėktuvnešio misija
Prez. Carter’te specialiai 

laivyno grupei su lėktuvnešiu 
Constellation įsakymą plauk
ti skubiai įArabljos jūrą da
vė Išvažiuodamas su gausia 
Ir stipria delegacija, vesti 
talkos derybų su Egypto

> mynų yra Maskvos Ir jos 
mln.pirm.M.Begln’u.Tenka satelitų žinioje,globoje Ir į- 
prlpažtntl, kad tai buvo pa - 
demonstravimas vieno Iš at
viresnių veiksmų, remiamų 
ginkluotos jėgos Ir parody
mas Sovietams, kad A metiką 
gins savo paliestus Interesus
ne įspėjimais,pareiškimais,^suspausti Saudi Arabijos' kokios pažiūros Ir koks prl- 
bet Ir priešui vertinančiam?, nuosaikų monarchijos rėži- ( tarimas šacho rėžimui. IDėl 
jo gailą, suprantančiu ginklu

Antroji misijos priežastis- ir kontroliuojamą 
parodyti savo draugams Ir 
priešams, kad užpuolimas 
ginklu pietinio Jemeno, re
miamo ginklais Ir patarėjais 
Maskvos, Kubos Ir Rytų Vo
kietijos šiaurinio Jemeno, 
paliečia Amerikos Interesus 
Ir turi būti sustabdytas.To
kią pastabą daro Chlcagos 
Tribune savo vedamajame , 
užvardintame The Constell
ation’s Mission.

Siaurės Jemenui siunčiama 
ginklai

Be atplaukusios specialios 
laivyno grupės į D žibutės 
uostą, jau atplaukė keli ka
ro laivai. Specialiu prez.ak
tu, Carter’Is pasiuntė Š.Je - 
menui ginklų Ir karinės me - 

Ilgus sporto srityje straips
nius skaitome Ir dabar. Iš 
B.Bačlūno pasisakymų atro
dytų, kad jis dedasi didesniu 
sporto ekspertu už kpt.Ke- 
turakį, bet gaila, niekas Ilgi 
šiol apie tai nežinojo’. Nętl - 
k tu, kad toks džentelmenas, 
kaip kpt. Keturakis reaguotų

Lietuvos Ka- į jam taikytus tokius mažus

Dėl tų sarmatlyvų Ir apsi
juokiančių eitynių po Pasau
lio Lietuvių Dienų didžiojo 
koncerto Ir dėl posakio "žy
giavo lyg mongolų gaujos"- 
tal buvo kitaip Išsireikšta Ir 
šia progaBąčtūnul priminsiu 
posakį,kad mes visi mokame 
rašyti, bet nemokame skai
tyti.

Žinomas Toronto tautietis 
dlpl. tnž.P.L. .kurio istori-

Kongreso, kad Š. Jemenu! 
leistų duoti lėktuvų, tankų, 
raketų. Už ginklus Ir karinę 
medžiagą mokės Saudi Ara
bija.

Prez. Carter’te, nelaukęs 
Kongreso sutikimo, pasiūlė 
Saudi Arabijai 18 pačių mo
derniausių F-15 bombonešių 
ginti savo kraštui Ir padėti 
Š. Jemenui išvyti Iš savo že
mės įsiveržusius P.Jemeno 
marksistinės valdžios kari
ntų dalinių, remiamų Mask
vos Ir Kubos su Rytų Vokie
tija. Jau žinoma, kad P. Je
mene yra 1500 sovietų,ku
biečių Ir Rytų • Vokietijos 
"patarėjų Ir technikų". Kito
mis žiniomis.P.Jemene yra 
tarp 2.700 Iki 4150 kub’ečlų 
armijos karių.

/Senatoriaus Jacks on’o 
Pas tūlymas

Sen. Henry M.Jackson’as 
kovo 9 d. Houston UP I 

žinių agentūros pranešimu , 
savo kalboje, pasakytoje 
Houston U-te energijos rel- 
kalupasakė.kad Sovietų pas
tangos apsupti Vld. Rytų a - 
lyvos laukus, yra aiškus no
ras ir matomos pastangos 
Vld. Rytų alyvos ginklu pa
siekti pergalės Ir padiktuoti, 
ką jte norės Ir kaip jai pa
tiks. Pietinis Jemenas, vie
nas Iš Saudi Arabijos kal- 

š. m.

takoję. Pradėti karo veiks
mai prieš Š. Jemeną yra tik 
prellūdas slinkti į Saudi A- 
rabljos teritoriją Ir, jei ne 
tiesioginiais karo veiksmais, 
tai suklršlntmu Iš vidaus , 

mą Ir pastatyti sau palankų 
Kritus 

Saudi Arabijai, kuri aprūpina 
^Vakarų Europą gyvybine bū-.
tlnybe-alyva, kristų Irma- 
žesnl Kuwait Ir kiti šelkal į 
Maskvos glėbį. Sen. Jackson’ 
'o nuomone Ir rimtu susirū
pinimu, prez, Carter*te pri
valėtų suorganizuoti Vld. Ry
tuose atltlnkamąkontlngen - 
tinę karinę jėgą, į kurią ga
lėtų įsįjungti Egyptas, Izra
elis Ir kitos arabų nuosai
kiosios valstybės.

Po pasirašytos talkos su
tarties tarp Egypto Ir Izra
elio manoma,kad sen. Jack- 
son’o planas Ir pradėtas 
vykdyti, nes Saudi Arabijos 
Ir jos kaimyninių kraštų aly
vos reikalingumas Vakarams 
yra gyvybinės reikšmės.

taip nebuvo?’. Gi,tautiečiui 
RL,tinkančiam būti Istorijos 
profesoriumi, Bačlūno pri
minimas,kad "likimo broliai 
mongolai, kaip Ir lietuviai, 
yra komunizmo vardu rusklo 
pavergti", yra daugiau negu 
juokinga, nes vtel, o ypatln - 
gal Istorikas PL. tai žino.Gal 
darretkėjoBačlūnul priminti, 
kad sviestas yra sviestuotas’.

Atrodo.kad Bačlūnas "po
terių sumaišymą" galėtų 
pats sau prisitaikyti. Jo pa
mokymai sporto ekspertui ir 
Istorikui gali prilygti tik 
prieš kurį laiką Karyje ats
pausdintiems kito Išmln - 
člaus, tūlo J. Bušausko, spė
jamai sumanaus eUlnlo ar 
grandinio,;pamokslams karl-l 
n Ink ui apie kario garbę ’.... 
Vis tas įžūlus aklplėšlšku-
mas arba žemos asmeninės visos kitos Bačlūno "pllvo- 
kultūros apraišką’. sopljos" yra daug kartų gir-

Turbūt, Bačlūnas ruošiasi dėti dalykai, Iš kurių karto
tos vtršpamlnėtos s ar mat - jimų, turbūt, Kalnas antrą 
lyvlos eisenos dalyvius ap - kartą užmuštų Abelį... 
dovanoti medaliais, jeigu Jurgis Gedlmlnėnas
jaudinasi dėl panaudotų Iš- Šiaurinis Ontario 1

MilžInIšJkAs tankas atvežtas i sandėli, kuris naudojamas atominiams reikalams.

Netikėtumas, Kantrybė, 
Interesai

Kaip begalvotume, kokius 
darytume palyginimus, Iš
skaičiavimus, JA V vyriau - 
sybės parodyti minėti veiks
mai negalimi laikyti netikė
tais ar kantrybės ribas per
žengusiais.

Kodėl Amerika neparodė 
tokių veiksmų sustabdyti I- 
rano revoliucijai? Juk įta
rtas buvo Vld. Rytų Persijos 
alyvos laukų saugotojas Ir 
sargas? 
domas 
draugo, 
Rytuose 
ntauslals ginklais? Argi Ira
no revoliucija Ir krašto rė
žimo pasikeitimas nepalietė 
Amerikos Interesų?

O Iranas buvo val- 
monarcho, Vakarų 
jo armija buvo Vld. 
ginkluota moder-

Amerika laikėsi stebėtojos 
Ir neutralumo linijos. Ste-
bėjo, kaip komunizmas pa - 
s įgrobė Etlplją, nematė, kas 
darosi Angoloje, kaip Kubos 
kariai buvo įvesti į Afriką 
"padėties stabilizavimui"... 
Pagaliau, nesusigaudymas , 
kas tikrai darosi Irane,ko
kios yra gyventojų nuotaikos, 

to, Iki paskutinės valandos, 
Carter’lo administracija pa - 
laikė Ir rėmė šachą Pahlavi. 
Nuogąstis buiro nemažas,kai 
religinio musulomų fanati
ko Khomeini sukelta revo
liucija susiūbavo Ir monar - 
chą privertė palikti kraštą , 
Ir Carter’Is negalėjo įvyk
dyti įabal svarbių karinių 
Instrumentų, įrankių Ir tech
nologinių prietaisų Išveži
me ar sunaikinimo. Negalė
jo apginti net savo^ Irano 
sostinėje Teherane ambasa
dos nuo ginkluotų revoliuci
nių gaujų’.T Ikrai turėjo būti 
paliestos kantrybės ribos. 
Nežiūrint to, greitai pripa
žino Khomeini paskirtą vy
riausybę. Taip,Amerikos Ir 
Vakarų Interesai yra palies
ti, Š. Jemenas yra buferis 
sulaikantis priešo veržimą
si į Persijos alyvos laukus , 
kurie palaiko civilizuotos 
žmonijos gyvenimą Ir gyvy
bę.Energijos reikalingumas, 
gaunamas alyvos pagalba 
Kongrese pataikaujantiems 
komunizmui turės atverti 
akis Ir juos paveikti.

K. Mltuva

slrelšklmų.kalp "juodos dė
melės- nepasisekimai’’, ap
rašant puikiai pavykusias PL 
Dienas. Kartoju,kad reikėjo 
viską skaityti, o daiktus ar 
įvykius norint ' objektyviai 
aprašyti, reikia juos vadinti 
tikraisiais vardais.Savo pa
mokslu Bačlūnas turėjo ar 
galėjo sakyti 12. OQO . tau
tiečių, kurie dėl savo Išpo- 
nėjlmo ar Išlepimo po kon
certo toje nepavykusioje ei
senoje visai nedalyvavo, o

RUPESČIAl DĖL 
RADIACIJOS
Po nelaimės Harrteburgl'e, 

Pennsylvania, rūpestis už
gulė viso pasaulio branduo
linių reaktorių įmonių tvar
kytojus, Kanadoje, Europoje 
Ir kitur. Japonų mokslinin
kai ypač susirūpinę, nes jie 
operuoja didelį skaičių reak
torių, Nuo jų gero veikimo 
priklauso didele dalimi Ja
ponijos ekonomija. Japonų 
mokslininkai . oficialiai iš
reiškė didelį nusistebėjimą, 
koktu būdu JAV-se reakto
riaus konstrukcijos klaidos 
Ir žmogiškasis neaps Ižlū - 
rėjlmas galėjo būti toleruo
jami. Tuo, reikia pasakyti , 
stebisi Ir visi kiti.

ŠI nelaimė Išjudino Iš ap
snūdimo kitų kraštų specla - 
1 tetas. Visur,kur tik randa
mi reaktoriai Kanadoje Ir
Europoje —jie yra atydžlal 
tikrinami.

Kitokią reakciją parodė- 
kur kitur? - nekantrieji pa - 
ryžiečiai Prancūzijoje, Lai 
Seynė-sur Me r vietovėje . 
Miklūs sabotatortal įlindo į 
Industrijos įmonę Ir Iš
sprogdino branduolinius 
prietaisus,kurie buvo sklr - 
tl eksportui į Iraną Ir du ki
tus kraštus. Nuostollat-ml - 
lljonlnlal.Trys sargūl juos - 
tintame gamybos skyriuje 
/assambly line/ Ištrūko ne
sužeisti.
DIEVŲ, VIEŠBUČIAI

Rlchar Bradshaw, chemi- . 
kas Ir ekspertas : primity
viojo Indėnų meno praneša, 
kad jis surado 350 mylių į 
šiaurę nuo Vancouver’lo ant 
uolų seną Indėnų raižinį. Jis 
yra Identiškas į rastus rai
žinius ant uolų Sacharoje, 
Viduržemio jūros krantuose 
Ir kitur Europoje, kuriuos 
nagrinėjo ir aprašė Van De- 
niken, šveicarų tyrinėtojas.

Van Dentken savo sensa
cijas sukėlus loję knygoje 
Chariot of the Gods/Dlevų 
Važmenys/ tvirtina,kad še- 
ntejl dievai dingusiųjų civi
lizacijų buvo ne kas kita, 
kaip svečiai Iš kitų planetų.

Piešiniuose ant uolų tie 
dievai vaizduojami su šal
mais Ir antenomis, prime
nančias mūsų 2O-jo amžiaus 
astronautus. Nors nemažas 
skaičius Istorikų nepripaži
no Danlken teorijų, bet Ir 
nesugebėjo jų visiškai pa
neigti.

Bradshaw mano, kad ras - 
tieji Britų Kolumbijoje pie
šiniai įrodo, jog tie "dievai” 
ir ten lankės l. "Kodėl ne?", 
klausta Bradshaw. "Juk yra 
įrodymų, kad Ispanijos kon- 
klstadoral buvo nuvykę Iki 
Slmllnameen slėnio, vidury 
šios provincijos, Ir Kanados 
Istorijos knygose apie tai 
nekalbama"..,

VILLE NEUVE LAIMĖJO 
GRAND PRIX

Kvebekietis Gilles Ville
neuve laimėjo antrą kartą iš 
eilės automobilių lenktynėse
Grand Prix Kalifornijoje.

Jis yra kilęs iš Berthier- 
vi 11 e, Que, prieš porą metų 
buvo priverstas pardiotl sa
vo namus, kad galėtų finan
suoti savo lenktyniavimo 
profesiją.

Nepriklausoma lietuvė
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Vilniaus Universitetas 
įsteigtas prieš 400
metų

VILNIAUS AKADEMIJA
V. a. buvo įsteigta apie XVI 

a. vidurį, nes aukštosios mo
kyklos steigimas buvo pri - 
brendęs reikalas. Tuo pačiu 
reikalu domėjosi ir katalikų 
bažnytinė vyriausybė, nes 
aukštoji mokykla galėjo būti 
veiksminga užtvanka prieš 
Lietuvai grasinančias klaida - 
tikybės bangas. Darė žygių 
vietos vyskupai ir Roma. Jau 
1564 m. II Vilniaus vysk. Pro 
tasevičius kolegijos steigimo 
reikalu kalbėjosi Varšuvoje 
su jėzuitu B. Hustovinu, bet 
išteklių stoka tuomet neleido 
jam imtis konkrečių žygių . 
Pop. legato Commendone 
skatinamas, Žygimantas Au-

vysk. Protasevičius, be iš 
vyskupijos nuosavybės pa
skirtos žemės su 5 kaimais 
netoli Medininkų ir be Ry
kantų ež. bei to paties vardo 
kaimo, kolegijai perleido ' 
prie Maišiogalos bažnyčios 
turėtas dvi altarijas ir už 
savo pinigus nupirko Širvin - 
tų miestelį su dvaru ir jam 
priklausančiais valstiečiais 
(tą nuosavybę jėzuitai iškei
tė į ivalsybinius Trakelius); 
be to, nupirko dar Dvariškių 
(Dworzyszcze) žemes Lydos 
aps. su dvaru ir 11 kaimų. 
Pagaliau, kai reikėjo atida
ryti teol. fakultetą, vysk. 
Protasevičius davė stambią 
pašalpą, už kurią 1577 m. jė
zuitai įsigijo Žemaitkiemį. 
Visos šios žemės buvo pa
grindinis V. a. išsilaikymo 
šaltinis iki pat jėzuitų panai-

51-53). Tuo pat metu karalius 
patvirtino ir vysk. Protase - 
yičiaus išduotą universiteto 
funkcijos dokumentą. Visa 
tai pagaliau buvo sankcionuo
ta bendrajame Varšuvos sei
me 1585. II. 23; čia įjungti ir 
kiti Vilniuje duoti raštai. Iš 
bažnyčios pusės universitetb 
titulą ir visas universite - 
tams priklausančias teises 
bei privilegijas suteikė pop. 
Grigalius XIII 1579.X. 30 Bu
le Deum attenta. Tuo būdu 
Vilniaus kolegija tapo juri
diškai pilnateisiu universi
tetu, kuris tačiau daugiausia 
buvo vadinamas Academia 
Vilnensis, nes šis pavadini
mas buvo humanistiškai išsi
lavinusiems priimtinesnis už 
tuomet dar nenusistovėjusį 
daugaireikšmį žodį "univer
sitetas".

ir Eutino.' Iš viešbučio "Gin
taro*, ’ panoramos langų, kaip 
perlai grandinėje, matomos 
gotų, baroko ir renesanso 
stiliaus bažnyčios. Geresniu 
panoramos tašku, tarnauja. 
apsuptas Nerimi ir Vilnija, 
Gedimino Pilies kalnas, pa
vadintas miesto įkūrėjo var
du 1323 m. Kalno papėdėje 
stovi sena katedra su kolono
mis šiandieną ji yra pa
veikslų galerija. Už jos pra
sideda senamiestis . Nepa 
prastai gražios gotų sti - 
liaus Šv. Onos bažnyčios 
bokšteliai, kuriuos Napole
onas rankomis norėjo Pary
žiun nusinešti, kai jis 1812 m. 
persikėlęs prie Kauno per 
Nemuną į Maskvą žygiavo. 
Gražios meniškos statybos 
Šv. Jono bažnyčia šiaurėje, 
o pietuose nuostabiais baroke 
lubų skliautais papuošta Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia. Iš 
siaurų vingiuotų gatvelių ky
šo bažnyčios, o namai tose 
gatvelėse kokliniais ir gele
žiniais herbais išpuošti, ku
rie byloja šio krašto praeitį.

Vytauto Didžiojo laikais 
(1392 - 1430 ) Lietuvos vals-

ipriemiesčiai. Ir čia lietu
viai parodė savo architektū
rinius sugebėjimus. Prie
miestyje Lazdynai tarp pa
statų paliktas pušynas. 
Aikštes puošia modernios 
skulptūros. Parduotuvės bu
vo taip įruoštos, kad jų fa
sadai liko meniškai įdomūs. 
Gyventojai, Šliurėm apsiavę, 
per kiemus eina į tas krau
tuves. Statybininkų grupė 
už pastatų konstrukciją gavo 
sovietinę architektūros pre
miją. Daug meniškų vertybių 
surandama keliaujant krei-1 
vom senamiesčio gatvelėm. I 
Čia matome įvairiausių Kur
šių, marių gintaro išdirbinių. 
Į svetainę "Lokys" per siau
rą įėjimą veržiasi svečiai, 
kad rūsio skliaustuose , pa
puoštuose meškų ir šernų l 
galvom, galėtų grybų pada
žais paskanintus patiekalus 
valgyti. Jauni lietuviai daili
ninkai valgyklų prieangiuose 
rengia savo modernilį pa
veikslų parodas. Dar ir šian
dien jaučiama gyvybinė Kata
likų Bažnyčios esmė. Pilnos 
bažnyčios žmonių ankstyves
nėse ir vėlyvesnėse pamal-

Katalikų Bažnyčios atveju 
rotušė nėra per daug įsipa
reigojusi. "Mes protarpiais 
pągelbstime pastatų restau
racijoj. " 250 hektarų sena - 
miesčio restauracijai mies
to valdyba iš savo metinio 80 
milijonų rublių biudžeto > ski- 
ria 4.5 milijono metams. 
Miesto pramonė gamina skai
čiavimo mašinas, įrankius ir 
šveicavimo aparatus, daugiau 
šia eksportui. Miestas, tu
rėdamas tūkstančiui gyvento
jų 50 automobilių, turėjo jau 
pirmuosius daugiaaukščius 
garažus statyti. Šiuo metu 
trylika kvadratinių metrų 
gyvenamos patalpos skiria
ma kiekvienam gyventojui. 
Tikimasi, kad 2000 metais 
kiekvienas šeimos narys tu
rės po atskirą kambarį ir 
dar vienas papildomas kam
barys bus duotas visai šei
mai. Miesto taryboje nuro
doma, kad miestas daugu
moje lietuviškas esąs Ko
munalinio ūkio žinovo, nuro - 
doma, kad lietuviai sudaro 
82 % viso krašto gyventojų. 
Vilniuje jų esą daugiaus ne
gu 50 %. Lietuvos teritori -

gustas I 1565 sutiko parūpin
ti visa, kas reikalinga, kad 
Vilniuje galėtų būti įsteigtas 
universitetas ir, Pijaus IV 
noru, Romos jėzuitai jau bu
vo pasiruošę tų metų rudenį 
siųsti į Vilnių savo žmones, 
bet Vilniaus vaivados maiš
tas prieš karalių, stoka en
tuziazmo iš karaliaus pusės, 
neturėjimas ordino pakanka
mai tinkamų žmonių perimti 
naujai kolegijai, tad jėzuitų 
siuntimas į Vilnių buvo ati
dėtas.

Dvi žemiausios klasės vei
kė privačiai jau nuo 1569 m. 
rudens. 1570. X. 23 pradėtos 
pamokos visose 5, tuomet 
įprastose klasėse: Donato 
arba infima, gramatikos, 
sintaksės, poetikos arba 
humanitatis, ir retorikos,

kinimo 1773 m.
Jau steigiant Vilniuje jė- VILNIAUS MIESTO GRĄŽINIMAS 

zuitų kolegiją galvota ją iš
vystyti į universitetą. Tai 
aiškiai išreiškia jėzuitų vi- 
ceprovincijolas Sunyer savo 
1570 m. rudenį rašytoje In- 
structio de novo collegioVil- 
nensi.

Protasevičius prašė pop. 
Grigalių XIII, kad Vilniaus 
kolegijai suteiktų universite
to teises; prašymus popiežiui 
ir karaliui pakartojo ir ki
tais metais. Karalius Stepo
nas Batoras 1578 . VII. 7 
Lvove duotu raštu iš savo 
pusės Vilniaus kolegijai su
teikė universiteto titulą, tei
ses ir privilegijas, kurias 
turi Krokuvos ir visi kiti u- 
niversitetai.Atvykęs į Vilnių, 
karalius 1579 . IV. 1 tai

kurias ląpįcė apie , 160 moki- patvirtino nauju raštu, prie Express" per Minską ir Mo-

(V.Vokietijos Mannheim dienraščio 
“Mannheimer Morgen" koresponden
tas lankėsi Vilniuje ir rugpiučio 2d. 
laidoje atspausdino savo įspūdžius).

Seniausias Sovietų Sąjun
gos universitetas ruošiasi 
švęsti jubiliejų. Lietuva už
sitikrino sau vietą pirmau
jančių respublikų eilėse.

"Mannheimer Morgen" ko
respondentas Heinz Lathe:

Kitais metais Vilniaus uni
versitetas švęs 400 metų gy
vavimo jubiliejų. Tas univer-| palyginamai trumpo Lietuvos 
sitetas šiandieninėje Sovietų 
Sąjungoje yra seniausias. Ju
biliejaus proga miesto val
džia jau dabar tvarko ir puo
šia senamiestį. Dabar tinka- gracija į Lietuvą. Tačiau He
mą proga prisiminti praeitį 
ir pagalvoti apie ateitį. Try
lika valandų trunka "Litva

tybė pasiekė didžiausią teri- dose. Tarp jų daug jaunuome- joj gyvena 70 įvairių tauty- 
torijos išsivystymą. Jos sie-nės. Kas tikinčiųjų klausimu 
nos siekė Nemuną ir Doną įdomaujasi, sužino, kad apie 
bei Suomių marias ir Juo- 30% tuokiasi bažnyčiose bal- 
dąją Jūrą. Iškastas piliakal- tuose apdaruose ir virš 50% 
nyje radinys turėjo įrašą 
1940 metai. Tai priminimas 
Žalgirio mūšio su vokie - 
čių kryžiuočių ordinu. Lie
tuvos kunigaikščiai vėliau 
kovojo daugiau su savo ru
siškais kaimynais. 1830 ir 
1863 metais įvyko sukilimai 
prieš caristinę valdžią. Po

nepriklausomybės laikotar
pio (1920 - 1939), po prijun - 
gimo prie Sovietų Sąjungos, 
prasidėjo stipri rusų emi-

nių. Kitą rudenį turėjo būti kurio, atsisakius kalvinistui 
įvestas filosofijos kursas, 
bet dėl Vilnių ištikusio maro, 
mokslo metus tebuvo galima 
pradėti 1572.11. 25.

Profesorių, mokinių ir pa
čios kolegijos išlaikymui

tuvių tautinė sąmonė išsilai
kė. Pasakojama čia, kad dar 
1950 netų pabaigoje lietuviai 
partizanai vis dar sprogdin
davo transportus miškuose.

Iš Gedimino kalno taip pat 
pastebimos sovietinių laikų

žo gamta. Vilnius guli švelnių naujovės. Kontraste su sena- 
kalvų vainiku apsuptas. Jo miesčiu išaugo aukšti pasta-

lodečno pasiekti Vilnių. Jau 
iš traukinio lango pastebima 
savotiška pietų Lietuvos ruo-

kancleriui Mik. Radvilai, ne
palankus katalikams vice
kancleris Eust. Valavičius, 
tik tų metų rudenį grasina -
mas sutiko pridėti D. L. K. apylinkės primena Holšteino tai: 23 aukštų Inturisto vieš- 
antspaudą (išl. Balinski I Šveicarijos gamtą prie Plbno būtis, sporto halė ir nauji

kūdikių krikštijami irgi baž
nyčiose.

Jei netruktų dažų, miestas 
atrodytų gražesnis, nors 
prie daugelio senų pastatų jau 
pastebima dažymui pakopos. 
Ypatingai sparčiai dirbama 
prie 1579 m. Jėzuitų ordeno 
įsteigto universiteto, kurio 
jubiliejui sekančiais metais 
laukiama daug studentijos at
stovų iš visų pasaulio kraštų. 
18-tame šimtmetyje suvisuo- 
minta aukštoji mokykla turi 
šiandieną svarbiausius fakul
tetus. Jų mokslininkai su 
Halbleiterio fizika ir techni
ne Kybernetika Išėjo į tarp
tautinę areną. 473000 sos
tinės gyventojų burmistras, 
Algirdas Motulas, dėl trūku
mo sako: "Mes dar neturime 
užtenkamai dažų ir impor - 
tuojame iš Jugoslavijos. Tvir 
tina, kad jau statoma nauja 
dažų gamykla. Atrodo, kad

bių.
Kad galėtume truputį iš

vykti į provinciją ir apeiti 
griežtus Maskvos reguliavi
mus, karietai draudžia, bu
vo patarta apsilankyti pas 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministerį. Vytautas Zenke
vičius, dabartinis užsienio 
reikalų ministeris, gyvena 
dviejų aukštų name. "Užsie
nių reikalų ministeris turi 
čia užtenkamai darbo", atsa
ko jis į smalsų klausimą. 
Nors čia nevedama jokia pla
ti užsienio politika. Toji funk 
cija priklauso Maskvai. Pa
galiau šalia 3.6 milijono lie
tuvių savame krašte, virš 
vieno milijono gyvena kitur, 
daugiausia JAV. Iš to susi
daro .teisinė dokumentacija ir 
konsularinės problemos. Be 
to, Lietuvoj gyvena 200. 000 
lenkų. Jie turi savo mokyk - 
las ir laikraščius, o 20.000 
lietuvių gyvena lenkų terito
rijoje. Taip pat mano įstaiga 
dalinai rūpinasi užsienio sve
čiais, kurių apie 120. 000 kas-

Steponas Batoras — Vilniaus Akademijos įkū
rėjas

UNIVERSITETINIS MIESTAS
(Rrof. dr. Juozas Jurginis —

universitetą buvo didelė garbė miestui, todėl 
rasti „katedrą" profesoriams nebuvo sunku. 
Universitetai pagyvindavo ir dabar pagyvi
na kultūrini ir intelektualinį miesto gyveni
mą, tačiau mūsų laikais universitetui persi
kelti iš vieno miesto i kitą nebeįmanoma.

XIII a. bažnyčia ėmė steigti savus univer
sitetus, siekdama išsaugoti savo įtaką moks
lui. Pirmasis bažnytininkų įsteigtas universi
tetas buvo Sorbonos universitetas Paryžiuje. 
Šio universiteto pavyzdžiu steigėsi ir kituose 
kraštuose bažnyčios išlaikomi universitetai. 
Atsirado ir tokių universitetų, kuriuos finan
savo karaliaus valdžia. Karalius davė lėšas, 
skyrė profesorius, nustatė mokymo ir moks
lo laipsnių teikimo tvarką. Tokį karališkąjį 
universitetą 1348 m. Karolis įsteigė. Prahoje, 
o Kazimieras Didysis 1364 m. — Krokuvo
je. Krokuvos universitetas, vos pradėjęs 
veikti, nusmuko ir susilygino su bet kuria 
katedros mokykla. Dėl to šį universitetą 
1400 m. atkūrė Jogaila, ir nuo tų laikų jis 
tebesivadina Jogailos vardu.

Vilniaus universitetą įsteigė karalius Ste
ponas Batoras, tačiau, kaip kitose šalyse, 
taip ir čia, valstybė pati universitetų nelai
kė. Ji atiduodavo mokslo įstaigas bažnyčiai: 
katalikų arba protestantų. Pirmieji kolegijos 
steigimu Vilniuje rūpinosi protestantai, ta
čiau karalius atidavė ją katalikų vyskupui, 
kuris pakvietė dėstyti jėzuitus. Vilniaus uni
versitetas nuo pat pirmosios savo gyvavimo 
dienos pateko į didžiausių to meto reakcio-

Mokslas ir Gyvenimas’merių — jėzuitų rankas. Tačiau net ir tokio-
Vilnius prieš kitus Pabaltijo ir Rytų Eu

ropos miestus gali pasididžiuoti tuo, kad jis 
seniausias universitetinis miestas. Artimiau
si tokie miestai j vakarus nuo Lietuvos buvo 
Karaliaučius, Krokuva ir Praha. Vilnius uni
versitetiniu miestu tapo XVI a. 1570 m. čia 
buvo įsteigta kolegija, pakelta 1579 m. į 
akademiją. Aukštosios mokyklos atsiradimą 
Vilniuje nulėmė ne tik tas, kad tuomet Vil
nius buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės, didelės ir galingos valstybės, sostinė, bet 
ir tas, kad čia buvo susibūrę įžymūs to meto 
Rytų Europos humanistai, kurių pažiūros 
pasklisdavo toli už valstybės sienų.

Dabar aukštųjų mokyklų tiek daug, kad 
mes nebeskiriame, kuris miestas universite
tinis, o kuris ne, tačiau skirtumas tarp jų ne 
tik tradicinis, nors tradicijos taip pat daug 
ką reiškia. Viduramžiais, kada steigėsi uni
versitetai, miestai didžiuodavosi studentais 
ir profesoriais. Universitetai, panašiai kaip 
amatininkų cechai ir pirklių gildijos, tuomet 
buvo savivaldžios organizacijos, mažai te
priklausančios nuo magistrato ir bažnyčios. 
Jeigu kildavo aštrus konfliktas su bažnyčia 
arba miesto valdžia ir būdavo pažeidžiama 
universiteto autonomija, studentai ir profe
soriai išsikeldavo į kitą miestą. Tai padaryti 
nebuvo sunku, nes savų patalpų universite
tai dar neturėjo. Paskaitas profesoriai skaitė 
savo butuose arba bažnyčiose, todėl žodis 
„katedra" ilgainiui ėmė reikšti ne tik aukš
tesnio Ūpo bažnyčią, bet ir iš sakyklos skel
biamą kurią nors mokslo šaką. Turėti savo

mis sąlygomis jis gerokai pasitarnavo lietu
vių ir kaimyninių tautų kultūrai. Ir bažny
čiai priklausiusiuose universitetuose gimda
vo naujų filosofinių krypčių, plito logiškas 
galvojimas, mokėjimas klasifikuoti, daryti 
apibrėžimus ir apibendrinimus, diskutuoti.

I Vilniaus gyventojus jėzuitai kreipėsi 
skelbdami, kad humanistinės žinios, dėsto
mos kolegijoje, reikalingos ne tik tikėjimui, 
žmogui, bet ir valstybei. Kolegijos atidary
mas buvo pradėtas teologiniu disputu. Te
zės, kurias numatė ginti jėzuitai, prieš sep
tynias dienas buvo prikaltos prie Vilniaus 
bažnyčių durų. Svečių prisirinko daug, jų 
tarpe buvo ir nemaža protestantų, bet niekas 
iš jų į disputą nestojo. Vėliau disputai virto 
dažnomis ir atkakliomis protinėmis grumty
nėmis.

Aukštoji mokykla su savo profesoriais ir 
studentais įvairino miesto gyvenimą ne tik 
viešais disputais, procesijomis ir vaidini
mais, bet ir mokslo laimėjimais. Jėzuitų or
dino narių, ypač akademijos profesorių, pa
žiūros nebuvo vienodos. Jie negalėjo visuo
meninio gyvenimo reiškinių vertinti pagal 
vieną iš anksto duotą matą, juo labiau, kad 
buvo atvykę iš įvairių Vakarų Europos ša
lių. Atsirado profesorių, kurie teigė, kad rei
kia pertvarkyti feodalinius santykius. To
kiomis mintimis garsėjo M. Smigleckis, „Lo
gikos" ir veikalo apie palūkanas autorius. 
Teisės profesorius A. Olizorovskis parodė 
nemaža drąsos, kritikuodamas katalikų dva-

sininKų celibatą ir ragindamas bajorų jau
nimą mokytis amatų. Amato mokėjimas esąs 

.naudingas fiziniam brendimui ir užtikrinąs 
padorų pragyvenimą. Kai kurių profesorių 
paskaitose ir leidiniuose skelbtos mintys 
apie vergiją ir baudžiavą ugdė kritišką po
žiūrį į visuomeninę santvarką. Todėl iš aka
demiją baigusių studentų atsirasdavo kata
likų ir jų gynėjų jėzuitų priešų.

Jėzuitai, kovodami su idėjiniais savo prie
šais, turėjo siekti mokslinio prioriteto, ki
taip jų pastangos būtų buvusios tuščios. Ta
čiau svarbiausia, žinoma, tai, kad akademija 
išgarsino Vilnių kaip universitetinį miestą. 
Profesorius A. Vijukas-Kojalavičius, lo
tynų kalba parašytos „Lietuvos istorijos" au
torius, padarė tokią išvadą: „Savo didumu, 
turtais, gyventojų daugumu, atvykstančių 
svetimšalių įvairumų ir gausumu, šventovių 
didingumu, universitetu, prekybos platumu 
ir kitais miestus puošiančiais dalykais Vil
nius yra garsiausias iš sarmatų (Rytų Euro
pos tautų) miestų".

1640 m. vasarą Vilniaus akademija šven
tė jėzuitų ordino įkūrėjo Ignaco Lojolos šim
to metų gimimo sukaktį, pabrėždama savd 
pergalę prieš kitatikių mokyklas. Didžiau
sias darbas teko studentams. Jie nešė arba 
patys vaidino alegorines figūras, kurios 
vaizdavo ne tik miestą, akademiją, teologi
ją, filosofiją, poeziją, bet ir tai, kaip graikų 
mūzos iš savo tėvynės persikelia į Neries 
krantus. Persirengę studentai gatvėse vaidi
no šventraščio, mitologines ir istorines sce
nas. Iškilmės truko visą savaitę. Vidurdienį 
Rotušės aikštėje įrengti stalai buvo apkrau
nami valgiais elgetoms.. Rytais bažnyčiose 
vyko pamaldos. Vakarais dirbtinės ugnys 
švietė bažnyčių ir kitų viešųjų pastatų lan
guose. Sutemus miesto gyventojus stebino 
įvairiaspalvės fejerverko ugnys. Profesoriai 
ir studentai supažindino publiką su chemi
jos, mechanikos ir net raketų technikos 
mokslu. Šios jėzuitų ir akademijos iškilmės 
buvo jų pergalės ir kartu Vilniaus, kaip 
mokslo centro, sutemų pradžia. Naudoda
miesi išimtine teise laikyti aukštesniąsias ir 
aukštąsias mokyklas ir nebeturėdami su kuo 
lenktyniauti, jėzuitai visai nusmukdė akade
miją.

Vilniaus universitetas kaip ir kiti Europos 
universitetai buvo laikraščių leidimo pradi
ninkas. Laikraščius redaguodavo profeso: 
riai. Jie buvo ir pirmieji straipsnių autoriai. 
Viename „Literatūrinių žinių" (lenkų kalba) 
numerių buvo pranešama, kad akademija, 
tenkindama visuomenės pageidavimus, be 
hebrajų ir graikų kalbų, dar dėstys prancū
zų ir vokiečių kalbas. Laikraščiai buvo kas 
savaitę skaitomi ir nagrinėjami per akade
mijos studentų užsiėmimus. Akademijos 
leidžiami pirmieji Vilniaus laikraščiai tiek 
savo estetine puse, tiek redagavimu ne ką 
tesiskyrė nuo kitų to meto Europos miestų 
laikraščių.

1773 m. uždarius jėzuitų ordiną, akademi
ja, jos spaustuvė ir laikraščiai atiteko Edu
kacinei komisijai. Vilniaus laikraščių leidi

mo privilegiją gavo astronomas Martynas 
Počobutas (1728-1810), kuris netrukus buvo 
paskirtas ir perorganizuotos akademijos rek
toriumi. M Počobutas skatino miesto gyven
tojus skaityti laikraščius, jis premijuodavo 
prenumeratorius knygomis.

Universitetas kėlė feodalinėje visuomenė
je susidomėjimą mokslu. 1753 m. vyriausio
jo tribunolo suvažiavimo metu daugiau bu
vo kalbama apie įspūdžius, patirtus akade
mijos „matematikos muziejuje", negu apie 
spręstinas bylas. Didžiausią susidomėjimą 
kėlė elektros mašinos ir kiti fizikos kabine
to įrengimai.

Dėstomoji buvo lotynų kalba, kurią varto
jo ir užsienio universitetai. Tad nesunku bu
vo pasikviesti į Vilnių žymių mokslininkų iš 
kitur. Dabar mažai kas težino, kad Darvino 
evoliucijos teorijos daigus pirmasis ėmė ug
dyti Liudvikas Bojanus, nuo 1804 m. Vil
niaus universitete dėstęs veterinariją, o nuo 
1815 m. — lyginamąją anatomiją. Dėstomo 
kurso svarbiausiu uždaviniu jis laikė „duoti 
gyvūnijos progresyvaus vystymosi vaizdą 
nuo pačių paprasčiausių ir nesudėtingiausių 
iki žmogaus."

1803 m. universitete įsteigta M. Očapovs- 
kio vadovaujama agronomijos katedra buvo 
pirmoji tokio pobūdžio katedra Europoje. 
Universiteto medicinos fakulteto profesoriai 
J. P. Frankas ir jo sūnus buvo įžymūs moks
lo autoritetai Rusijoje ir Vakarų Europoje. 
Senasis Vilniaus universitetas turėjo nema
ža Europos masto mokslininkų. Jame viena
me iš pirmųjų XVIII a. pabaigoje — XIX a. 
pradžioje buvo įsteigtos meno dalykų ir ar
chitektūros katedros. Tiek universiteto stei
gimo, tiek jo uždarymo priežastys rodo, kad 
Vilniaus mokslo darbuotojai buvo aktyvus 
visuomenės veikėjai, o geriausi jų atstovai 
ėjo kartu su pažangiąja visuomene.

Uždarius 1832 m. universitetą, Vilniuje 
mokslo židinys neužgeso. Ilgą laiką sėkmin
gai dirbo observatorija. Ir toliau vystėsi hu
manitariniai mokslai, prisiglaudę įvairiose 
mokslo draugijose ir komisijose. XIX a. ant
rojoje pusėje Vilniuje vaisingai dirbo ar- 
cheografinė komisija, kuri tvarkė ir skelbė 
istorinę-archyvinę medžiagą. 1855 m. Vilniu
je įsisteigė archeologinė komisija, po metų 
atidariusi Senienų muziejų. Komisijai ir mu
ziejui talkininkavo beveik visų profesijų in
teligentai. XX a. pradžioje lituanistinio 
mokslo centru tapo Vlniuje įsikūrusi Lietu
vių mokslo draugija. Si draugija subūrė ne 
tik daugelį lietuvių inteligentų, jos nariais 
buvo ir nemažas skaičius kitų tautų moks-' 
lininkų.

Vilnius turi senas humanitarines tradici
jas. Tai senas filosofų, poetų, dailininkų ir 
muzikų universitetinis miestas. Nuo univer
siteto įsteigimo šiemet balandžio 1 d. suei
na 390 metų, o nuo kolegijos įsteigimo atei
nančiais metais sueis 400 metų. Tai žinoti
na kiekvienam, kas domisi garbinga savojo 
miesto praeitimi.

1979. IV. 18

met apsilanko Lietuvoje. 
Stambaus, direktotiaus tipo 
Zenkevičius ilgus metus dar
bavosi Sovietų pasiuntinybėje 
Vašingtone. Priešsovietinės 
Lietuvos emigraciją į užsie
nį Zenkevičius aiškina dirba
mos žemės trūkumu. Trūks
tant žemės, vidutinio ūkio 
dydis tais laikais buvo 5 hek
tarai. Tuo būdu nepirmagi- 
miai vaikai turėjo palikti ū- 
kį. Suteikti pigesnę srovę ir 
energiją bei aprūpinti žemės 
ūkius mechanizacija buvo 
sunkiausi ministerio darbai, 
paskutiniuoju metu. Jis prita
ria važiavimui į provinciją, 
pabrėždamas, kad Lietuvos 
gyventojas esąs aukščiausias 
mėsos sunaudotojas, būtent, 
86 kg. per metus. Taip pat 
grūdų derlius sovietų sąlygo
se, Lietuvoje esąs aukščiau - 
sias - 30 dvigubų centnerių 
nuo hektaro.

Atrodo, kad tas pareina nuo 
krašto vidinės tvarkos. Auto
strada į vakarus veda Kauno 
link. Pastebimos pervažos 
ir tvarkingi šalutiniai keliai. 
Tvarkingai užveisti sodai. 
Pakelyje iš ankštynų lauko 
kyšo iškaba: 335 km. iki Ka
liningrado. " Nežiūrint ko
lektyvizacijos, daugelis lie
tuvių pasiliko nuosavuoše 
viensėdžiuose,kurie toli vie
nas nuo kito stovi. Čia, kaip 
ir Vakaruose, pieninių sunk
vežimiai surenka plentų pa
kraščiuose sukrautus pieno 
betonus. Bet vis daugiau ir 
daugiau maži kaimeliai su
jungiami į didesnius vienetus. 
Šiame sujungime planuotojai 
mato ilgą ir pajėgų krašto
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Lietuvių dienraštis DRAU

GAS, žinodamas sunkias lie
tuvių rašytojų kūrimo sąly
gas Išeivijoje, jau virš 20 
metų skelbia romanų kon
kursus .parūpindamas jų lai
mėtojams IOOO dol. premi
jas. Jas paskiria arba pats 
Draugas, arba turtingesnieji, 
mylintieji lietuvių raštiją, 
privatūs asmenys.

Romano 1978 m. konkur
sui premiją paskyrė Marija 
Ir Juozas Mtkonlal. Ją lal- 
mėjo rašytojas, gyvenantis 
Toronte,Kanadoje už Istori
nį romaną Įkaitę Vilniaus 
Akmenys. Jame vaizduoja
mas Vilniaus Ir Universiteto 
gyvenimas, prbfesorlaujant 
kun. prof.K.Sirvydu 1/1579 - 
1631/. Jis yra parašęs lie - 
tuvlškal Iš Biblijos "Punktai 
sakymu" Ir žodyną lietuvių , 
lenkų Ir lotynų kalbomis.

Rašytojo JuozoKrallkaus- 
ko premijuotasis veikalas 
neišdildomai pamini ir Vil
niaus Universiteto 4OQ metų 
sukaktį, nes dvasiniai pa - 
mlnklal galingesni,stipresni 
už materialinius.

Šiemet premijos įteikimo 
Iškilmės vyko kovo 25 d., 
Detroite. Jas pravedė spe
cialus komitetas Iš 21 asme
nų. Premijos čekį laureatui 
įteikė Draugo atstovas kun. 
V. Rimšelis,kuris perskaitė 
Ir jury komisijos aktą.

Dešinėje- laureatas Juozas Kralikauskas 
su kun. Viktoru Rimšeliu Spaudos parodoje.

Iškilmės vyko Detroit’ 
o Kultūros Centre,kur daly
vavo apsčiai lietuviškosios 
visuomenės.

Laureatas Juozas Krall- 
kauskas pasakė labai reikš
mingą, turiningą kalbą apie 
Vilniaus Universiteto įkūri
mą 1579 m. Ir kitas kultūri
nes apraiškas. Publika juo 
žavėjosi. Su laureatu atvy
ko Ir žmona V.Krallkaus - 
k te nė.

Premijuoto romano Iš - 
traukas skaitė K. Balys Ir D . 
Janklenė.

Laureatas gavo daug svei
kinimų žodžiu Ir raštu.

T a proga buvo paminėta Ir 
Draugo 70 metų gyvavimo 
sukaktis.

Po pertraukos vyko meni
nė dalis. Dainavo solistė Iš 
Chlcagos, Margarita Mom- 
klenė, su dideliu pasisekimu.

Ta proga reikia? pažymėti 
Ir pasIdžįaugti,kad mes To
ronto lietuviai turime savo 
tarpe tokį stiprų, aukštos 
klasės rašytoją,neturintį sau 
lygaus veikalų Istorinėmis 
temomis rašyme. Tik da
lis lietuvių tat dabar jaučia 
Ir žino. Ateities lietuviai, 
net Istorikai .semsis žinių 
Iš Juozo Krailkausko roma
nų, nes jis savo veikaluose] 
kruopščiai Išstudijavęs Iri 
surinkęs kitiems sunkiai] 
prieinamos medžiagos, apra-| 

šo (storinius faktus, apvilk - 
damas juos literatūriniais 
rūbais - papuošalais.

Juozas Kralikauskas, iš 
profes įjos pedagogas, pradė
jo dirbti pradžios mokyklos 
mokytojo pareigose, baigė 
gimnazijos d!rektorIuml.Ku- 
rį laiką buvo pedagoginio 
žurnalo Lietuvos Mokykla 
redaktoriumi.

Juozą Krallkauską pažįs
tu Iš senų Kauno laikų,kai 
abu buvome pradžios mo
kyklos mokytojais prie Kau
no. Vėliau jis studijavo hu
manitarinius mokslus, o aš 
ekonominius, visam laikui

Lenkų ponas su maskolium
Vienkart susitarę,
Ir suėmė mus brolelius, 
sūrišo rankeles.

Ir nuvežė mūs brolelius
Į Šiaulių miestelį.
Šiaulių miestas brukavotas, 
Ašarom nuklotas.

Rankas rišo, krampavojo, 
Galvą šalmavojo.
Ir sustatė mus broliukus
Į vieną gretelę.

Kapitonas kaip šėtonas,
Į akis žiūrėjo.
Seržantukas,kaip čiortukas, 
Aplink bėginėjo. 

Tavo jaunas sūnytėlis 
Gul aukštam kalnely, - 
Tavo jaunam sūnytėllui 
Nukirto galvelę.

nutraukdamas mokytojo dar- 
bą/po 3 metų/, pereidamas 
dirbti į finansų ministeriją .

Nežiūrint to, aš visada 
domiuosi humanitarų laimė
jimais Ir skaitau virš nor
mos / kaip gydytoja žmona 
sako/kaip laikraščius,taip 
Ir knygas keliomis kalbomis

Su laureatu rašytoju Juo
zu Krallkausku Ir Kanadoje , 
Toronte, dažnai susitinku Ir 
žaviuosi pokalbiais Ir jo pa
reikštomis mintimis.

Juozui linkiu daug sveika
tos Ir naujų kūrybinių lai
mėjimų’.

Jonas Karka

Šalta žiema, šaltas apdars- 
Relk šaltį kentėti.
Duonos svaras, kruopų kvorta 
Reik badą kentėti.

IŠ; JURGIS JANKUS
SENAS KAREIVIS MATATUTIS

Pasakojimas apie nepaprastą žemaitį,kuris daug nuosta
bių dalykų padarė, tik nepadarė yieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti.

( tęsinys )

Anais Matatučio laikais Žemaičių kraštą buvo paver
gęs Rusų karalius ir Žemaičių vyrus į savo kariuomenę 
gaudyte gaudydavo.

Tada į kariuomenę nešaukdavo, kaip dabar. Atsiųsda
vo į apylinkę būrį gaudytojų, pasakydavo .kiek reikia su - 
gauti, o tie pasirinkdavo pačius geriausius vyrus ir taiky
davo tokį laiką, kada kurį lengviausia būdavo kur užklupti. 
Pagavę, išvarydavo toli už miškų, už dykumų ir laikydavo 
kariuomenėj po dvidešimt penkerius metus,© jei kurį už
miršdavo, tai ir ilgiau laikydavo. Taip karaliui buvo pato
giau, nes mažiau tereikėdavo vyrų gaudyti.

Bet žemaičiai būdavo apgalvoti ir apsukrūs vyrai . 
Sunku juos būdavo paimti. Kiti net juokų iš gaudymo pa - 
darydavo. Žiūrėk, būdavo, kurį gaudo, gaudo- nebegalėda
mi niekaip kitaip pagauti, naktį namą su visu kareivių bū
riu apsupa, vidun įsilaužia, puolą prie lovos, o lovoj randa 
paguldytą seną ožką arba aviną su dideliais ragais. Rusai 
susisarmatydavo, supykdavo, bet išeiti turėdavo tuščiomis. 
Negi aviną ar ožką karaliui į kariuomenę varysi.

Matatučiaui išėjo visai kitaip. Vestuvėmis vyras bu
vo taip užsiėmęs, kad iš galvos iškrito jo gaudymo laikas. 
Kad būtų buvęs koks menkas, ar kevėža koks, gal ir taip 
būtų praėję, bet kas praleis tokį vyrį, kaip Matatutis. Vie
ną naktį užėjo, apsupo ir tiesiai lovoje gulte užgulė.

- Turėkite širdį, žmonės, - maldavo motina. - Vaikas 
vestuves rengia, o jūs ateinant ir išsivedat, kaip nusikaltė
lį-

- O gal, vyrai, išgerkit, va, vestuvinio alaus ir keliau
kit. Vyras dar jaunas, šiemet tegu veda, o į kariuomenę 
pagauti ir kitąmet suspėsit, - mėgino gaudytojų tvirtumą 
ir tėvas

O gaudytojų vyresnysis tik pažiūrėjo, tik pažiūrėjo į 
Matatutį, pagalvojo, kad toks vyras gali net į karaliaus pul
ką patekti, o jam pačiam už tokio pagavimą irgi gali pa - 
sižymėjimų ant krūtinės prisegti, pasikrapštė pakaušį Ir 
pasakė:

- Alaus paragauti tai galime, taip ilgai vistiek neiš - 
silaikysi, o sūnus ir iš kariuomenės sugrįžęs galės vesti. 
Dar geriau bus: visko matęs bus, geresnę žmoną mokės 
pasirinkti, o ir žmona daug mačiusį vyrą labiau mylės.

Kad užvirė Matatučiui kraujas, kad užvirė, net iš 
pampusios gyslos kaktą pradėjo veržti. Pasiėmė rankomis 
už lovos krašto: tuoj dešimt vyrų su šautuvais ir su ries
tais kardais žvangina, pro kiekvieną langą į vidų dar po du 
žiūri.

Pažiūrėjo, pažiūrėjo ir pradėjo kojas autis. Apsiavęs 
dar pažiūrėjo.

- Nieko neišeis, - garsiai pasakė - Jje su ginklais, ir 
jiems už nugarų pats karalius stovi, o aš vienas ir plikom 
rankom. Nieko neišeis. y

- Už tavo nugaros pats Viešpats Dievas, - motina pati 
nepasijuto, kaip pasakė.

Matutis vėl pagalvojo.
- Dievas, >ai Dievas, - atsakė, - bet ką gali pasa

kyti,ką jis galvoja. Nenusiminkit, neverkit - sugrįšiu. Vi
si sugrįžta, sugrįšiu ir aš. Netrukus tie dvidešimt penkeri 
metai*

( bus daugiau )

Nelaimingi mes broleliai, 
Kur mes pasidėsim, - 
Nuo maskoliaus prisiverksim, 
Ir daug nukentėsim.

Tu varneli, juo dvar nė Ii, 
Tu raibas paukšteli, 
Parnešk kraujo nors lašelį 
Lig mūsų tėvelių.

Nesirūpink, motulėle, 
Mūsų sengalvėle.
Tavo jaunas sūnutėlis 
Nevargsta vargelio.

( į anglų kalbą išvertė S. Talbott, 
Įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Crankshaw)

(tęsinys)

Man vadovaujant, mes tęsėme darną prijungtose nuo 
Lenkijos teritorijose, įtvirtindami Sovietų valdžią Ir nor
malizuodami situaciją. Asistuojamas draugo Serov’o, aš 
susikaupiau ties vietinės Partijos organizavimu. Regtjo- 
ninlal komitetai buvo formuojami Iš asmenų, atėjusių Iš 
sovietinės Ukrainos/rytuose/, dlstrlktų komitetai buvo 
sudaromai daugiausiai Iš vietinių Partijos aktyvistų. Ne
žiūrint stiprios Ukrainos nacionalistų įtakos Ir rezisten
cijos tarp lenkų Inteligentų, dar buvo daug žmonių, norin
čių pripažinti sovietiškąją realybę. Ir nors komunistų 
partija Vakatų Ukrainos buvo panaikinta per valymus 1936- 
1937, dar buvo daug komunistų tose vietovėse, kurie pri
tarė mums.

Katkurle Vakarų Ukrainos vietinės partijos nariai , 
kad Ir teisingai jautė, bet buvo labai neraflnuotl. Aš ypač 
atsimenu vieną linksmą epizodą. L Kartą nuvykau į Lvo
vo Revoliucinį Komitetą, pasižiūrėti kaip jo pirmininkas 
darbuojasi Ir kaip jam sekasi. Jo biuras buvo prlslgrū - 
dęs žmonių,kurie atėjo pas jį pasitarti dėl miesto tvarky
mo - tramvajų Unijų, taisytinų kelių, ir svarbiausia, dėl 
miesto elektra Ir vandeniu aprūpinimu. Asmenys,kurie 
praeityje tais reikalais rūpinosi, buvo visi lenkai. Jie at
vyko gauti pažymėjimus Iš naujosios administracijos Ir 
atsiklausti instrukcijų. Čia, viduryje tų visų žmonių, sė
dėjo pirmininkas. Tai1 no milžinas vyras.su Ilgais vai
lokais ir didžiuliu apsiaustu,kuris gooė jo avių kalio švar
ką. Buvo vėlyvas ruduo Ir darėsi vėsu. Iš po jo apsiausto 

4 psi.

akyvalzdžlat kyšojo du revolveriai. Atrodė,kad jeigu pat
ranka būtų lengvesnė, jis Ir ją būtų prisirišęs aplink kakr 
lą. Žmonės,kurte sėdėjo Ir laukė savo eilės su juo pasi
kalbėti, buvo aiškiai Išsigandę.

Po darbo valandų, aš jam pasakiau, kad pasibaisėjau, 
pamatęs, kaip atrodo Revoliucinio Komiteto pirmininkas . 
"Klausyk", sakiau," šitaip negalima. Tu darai baisų įspū
dį atsilankiusiems, sugadinsi sau ir mūsų Partijai gerą 
vardą. Ką darysi, jeigu teroristas įsibraus ir bandys tave 
nužudyti ? Jis galės lengvai su tavo paties revolveriu tave 
nugalabyti! Nuo dabar, jeigu nori nešiotis revolverį, pasi
žiūrėk, kad jis nekyšotų taip iš po apsiausto'. "

Daugelyje vietų Chruščev as teisina suiminėjimus ir 
naiviai tikina, kad visi pritariamieji pasisakymai susirin
kimuose, viešuose mitinguose buvo tikrai daugumos pri - 
tariamoji nuomonė. Taip pat tvirtina, kad tik'buržuazija " 
nepritarė inkorporavimui į Sov. Sąjungą. O kiek buvo su
imtų, nugalabytų, išvežtų ir nukankintų tų pačių darbininkų, 
ūkininkų « inteligencijos ir paprastų įvairių tarnautojų. . . 
(vert, pastaba)

Sovietizacija taip pat vyko ir Baltgudijoje. Baltgudžiai 
kaip ir ukrainiečiai, džiaugsmingai šventė Sovietų per - 
galę ir istorišką visų baltgudžių sujungimą į vieną sovie
tišką Baltgudijos valstybę.

Prijungimas L1 e tu vo s , La t vi j o s ir Esti
jos Įvyko kiek vėliau. Kai Mussolini pradėjo karo veiks
mus prieš Graikiją ir kai Hitler’is užpuolė Jugoslaviją ir 
okupavo Norvegiją beveik be šūvio, judėdamas šalia mūsų 
šiaurinės sienos netoli Murmansko, mes pradėjome dery
bas su Lietuva, Latvija ir Estija.

( Norvegija buvo okupuota kovo mėn. 1940. Mussolini 
atakavo Graikiją spalio mėn. Hitleris užpuolė Jugoslaviją 
balandžio mėn. 1941 m. Bet Rusija pagrobė Baltijos vals
tybes birželio 1940 m. Knygos Kom-rius ).

Mes norėjome gauti užtikrinimą, kad Baltijos valsty

bės mūsų nepuls. Aišku ir be sakymo,kad netrukus šiose 
valstybėse pasikeitė vyriausybės. Apie tai aš sužinojau iš 
pasikalbėjimo su Stalinu, grįžęs Maskvon iš Kijevo. Mes 
buvome labai apsidžiaugę, kad lietuviai, latviai ir estai bus 
vėl dalis Sovietų valstybės. Tai reiškė mūsų teritorijų 
praplėtimą, mūsų gyventojų padaugėjimą, sustiprinimį mū
sų sienų ir įgavimą nemažo Baltijos jūros pakraščio.

(Ypatingai šaltas pripažinimas, kad keno galia- šiuo at
veju Sovietų- to ir teisybė. Visi trys kraštai dėl 
įvairių sąlygų buvo pakliuvę imperiškosios Rusijos vald
žion 18 amžiuje. 1918 m. jie savarankiškai ir atskirai pas
kelbė s^ivo nepriklausomybes. Šių valstybių gyventojai , 
ne taip , kaip ukrainiečiai, nėra slavai ir visos buvo pra - 
lenkusios Rusijį savo agri kultūrini u ir ekonominiu lygiu , 
bei bendra kultūra. Kaimiečiai ir darbininkai viską pra - 
rado ir nieko nelaimėjo dėka sovietizacijos. Knyg.i Kom- 
rius).

Baltijos valstybių prijungimas taip pat paskatino mū
sų progresyviuosius tikslus. Priešingai balt gū
džiams ir u k r a i n i e č i a m s , ku r i e yra sujungti 
stipriais tautiniais ryšiais su rusais, Bal
tijos gyventojai yra skirtingos tautinės kil
mės. Nežiūrint t o , jiems buvo duota galimybė, g y - 
venti tokiose sąlygose, kaip gyveno darbi
ni n k i j a , ž e m di r b i a i ir inteligentai Rusijos . 
Mes buvome absoliučiai tikri, kad aneksija 
buvo didelis triumfas kaip Baltijos valsty 
bių gyventojams, taip ir Sovietų Sąjungai '. 
Darbininkų klasė ir žemdirbiai Balstijos valstybių žinojo , 
kad ekploatuojančios klasės panaikinimas, ką mes įvykdė - 
me Rusijoje, bus paskleistas ir pas juos, kaip ir visur ki
tur, kur tik bus prijungiami prie Sovietų Sąjungos.

Kurį laiką lietuviai, latviai ir estai atsidūrė prieš 
problemą. Jų vadai pabėgo su buržuazija. Kiti vadai, ne
suspėję išbėgti, gavo darbo naujoje vyriausybėje, bet daū - 
giausia, mes turėjome rasti naujų žmonių.

(bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Lietuvis-kandidatas
Paskelbus Kanados par la

mento rinkimus, kurie įvyks 
š. m. gegužės 22 d. , prasi - 
dėjo karšta partijų agitacija 
per spaudą, televiziją ir ki
tas žinių ir susisiekimo prie
mones. Šie rinkimai vyks
ta sunkioje Kanados ekono
minėje ir politinėje padėty
je, nes kraštą vargina netik 
inflaicija , nedarbas, šilumi
nės energijos ir kitos ekono - 
minės problemos, bet pavo - 
jingiausia problema yra Kve
beko provincijos valdžios 
pastangos išsiskirti iš Kana
dos federacijos.

Mes lietuviai esame šio 
krašto neskaitlinga etninė 
grupė, negalime turėti įta - 
kos į šiuos rinkimus. Esame 
tik pasyvūs stebėtojai šios 
vykstančios kovos, kurios 
gausi agitacinė artilerija su
kelia pažadų ir kaltinimų, 
pagyrų ir pažeminimų dulkių 
debesis. Mūsų veikla yra vi
suomeninė ir kultūrinė, skir
ta tik mums patiems išsilai
kyti svetimtaučių jūros pa
viršiuje. Mes nesidomėjome 
nei liberalų, nei konserva
torių partijų veikla. Mes e- 
same laimingi, jei jų atsto
vai apsilanko mūsų parengi - 
muose, minėjimuose ir pasa
ko keletą teigiamų žodžių a- 
pie mus, kurie neturi jokios 
įtakos Kanados vyriausybės 
vedamai vidaus ar užsienio 
politikai.

Dėl šios padėties mes pa
tys esame kalti, nes įlindę į 
savo lietuvišką lizdą, mažai 
rodėme pastangų išsiveržti 
į mus supančias Kanados po
litines platumas. Mūsų bend- 
ruomenių ir kitų oraganizaci-į parlamentą paremti yra į-
jų vadovybės visiškai nesi - 
domėjo Kanados politinių 
partijų veikla ir su jomis 
neturėjo jokių ryšių. Tai di
delė klaida, nes veikla ski - 
riama mums patiems mažai 
gali padėti mūsų tautos ka
mienui Lietuvoje, kovojan
čiam už savo tautinę egzis
tenciją. Tiesa, senoji mūsų 
karta dėl kalbos ir įeitų kliū
čių negalėjo susiorganizuoti 
į koservatorių ar liberalų 
grupes. Tačiau, subrendus 
jaunajai kartai, kuri čia Ka
nadoje augo ir baigė moks
lus, jau pats laikas organi
zuotai veržtis į šią mums 
mažai žinomą politinių par
tijų veiklą, kuri mums gali 
duoti daug naudos.

Ryšiai su Kanados politi
nėmis partijomis buvo palai
komi tik kai kurių iškilių Be
tuvių, bet tik asmenine ini- veju išrinkti pirmą lietuvį 
ciatyva, kaip Kanados pilie - atstovu į Kanados parlamen- 
čių. Pora iš jų, vienas Ha- savo įnašais į minėtą fon- 
miltone, antras Toronte, dą po 100 dol. iš kurių kiek- 
prieš keletą metų buvo išsta- vienas atgaus $75 ir tik $25 
tyti kandidatais rinkimuose bus rinkiminė auka. Šio at- 
į parlamentą, kurie pralai- stovo išrinkimimas daug pri- 
mėjo ne dideliu balsų skirtu -klausys nuo fii ansinės para
mų. Šie pavyzdžiai ir nepa - mos. Tad nedelskime, įmo- 
vykę bandymai mus visus kėkime asmeniškai arba pa
skatina sustiprinti pastangas siųskime paštu atatinkamą 
ir padėti tiems lietuviamsjįnašą į R. Vaštoko Fondą.,
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į Parlamentą
kotiems pavyksta išstatyti nes rinkiminė kompanija jau
savo kadidatūras į parla - 
mentą. Kitos etninės grupės 
kaip ukrainiečiai, lenkai, i- 
talai ir kiti, turi po keletą 
savo tautiečių išrinktų į par
lamentą ir yra paskirti mi- 
nisteriais arba užima vy
riausybėje kitas svarbias pa
reigūnų pozicijas.

Džiugu, kad vėl atsirado 
iškilus lietuvis dr. Romas 
Vaštokas, Trento universi
teto profesorius, Peterbo- 
rogh mieste, Ontario pro
vincijoje, kuris kaip libera
lų partijos Kandidatas Has
tings-Frontenac apylinkėje 
bus renkamas gegužės 22 d. 
atstovu į parlamantą. Mums 
lietuviams nesvarbu kuriai 
partijai renkamasis atsto - 
vauja, bet mums svarbiau
sia, kad jis lietuvis ir jo iš
rinkimas būtų ne tik didelė 
garbė lietuvių bendruome
nei, bet turėtume labai daug 
praktiškos politinės reikš
mės. Mes negalime paremti 
dr. R. Vaštoko kandidatūrą 
savo balsais, nes negyvena
me jo rinkiminėje apylinkė'- 
je, bet mes galime paremti 
moraliai ir finansiškai. Mūsų 
nuoširdus atsiliepimas, jo 
rėmimas, pagalba ir skatini
mas turi būti ne šūkiai, bet 
turi pasireikšti konkrečia 
pinigine parama. Ši reika - 
linga piniginė parama yra 
nedidelė, nes kiekviena^ 
renkamojo kandidato rėmė
jas gauna pagal pajamų mo
kesčių įstatymus net iki 3/4 
įmokėtos sumos mokesčių 
nuolaidą.

Dr. R. Vaštoko rinkimams 

steigtas Toronte Romo Vaš - 
toko Fondas, kurį tvarko ko
ordinacinis komitetas. Šis 
komitetas yra paskelbęs pi
niginės rinkliavos vajų telkti 
lėšas į Romo Vaštoko Fondą, 
kurios bus naudojamos rin
kiminei kompanijai. Fondo 
komitetas yra paskelbęs šiuo 
reikalu atsišaukimą į Kana
dos lietuvius ir prašo įnašus 
į fondą mokėti Toronte ir 
Hamiltone lietuvių banke - 
liuose, gi kitų vietovių, kaip 
Montrealio, čekius išrašytus 
" Romas Vaštokas Fondas " 
vardu siųsti komiteto kasi
ninkui šiuo adresu: 555 Wil
lard Ave. , Toronto, Ont. 
M6S 3S1.

Lietuviai visuomet buvo ir 
yra duosnūs paremti lietu - 
višką veiklą ir jos prover
žius. Paremkime ir šiuo at

vyksta ir šiuo metu yra la
bai reikalinga finansinė para
ma.

J. Varčius

VILNIAUS MIESTO. .
(Atkelta is3't>sl.) 

kultūrinį, komunalinį ir tech
ninį išsivystymą. Čia pasi
taiko nesusipratimų, tačiau 
oficialiai tvirtinama, kad 
dauguma užklaustųjų noriai 
eitų gyventi į techniškai ge
rai įrengtas dideles gyvenvie 
tęs.

Pigi energija ir daug tech 
nikos krašte.

Šalutinis kelias veda šalia 
didelio Trakų ežero. Kaip 
ir Mozūruose, čia susijungia 
pusė tuzino ežerų. Istoriniai 
krašto paminklai čia aiškiai! 
matomi saloje - naujai res
tauruota tvirtovė - pilis. Mo
kyklos čia gausiai lankomos. 
Šio ežero apylinkėje gyvena 
reatai kitur užtinkami Lietu
vos kunigaikštystės palikuo - 
nys. 14-tame amžiuje karai
mai buvo čia atgabenti iš 
Krymo. Ta muzulmonų tikė
jimo žydiškos kilmės grupė 
sudarė Lietuvos kunigaikščių 
asmeninę sargybą ir per iš
tisus šimtmečius iki šios die 
nos nesusimaišė (neasimilia- 
vosi ). Keletas šimtų dar ir 
šiandieną čia gyvena ir mel
džiasi savo maldų namuose.

Ežere vyksta sovietų olim
pinės rinktinės baidarių ir 
valčių treniruotės. Vandens 
paviršius čia yra labai gerai 
apsaugotas ir todėl tikri tre
niruotės davinai atsiekiami.

Techniškos pažangos pa-
puošalu ir socialiniu įsipa-
reigojimu reklamai tarnauja Jėzuitų ordiąas įsteigė aųkš- 
elektros jėgainė Elektrėnai, tąją mokyklą, pirmasisuio- 
gan tolokai nuo Vilniaus nu- vietų saugumo viršininkas 
tolusi. Elektrėnai savo 1.8 Feliksas Dzeržinskis, dar 
milijono kilovatų jėgaine ap- gimnazistu būdamas, užsi
tarnauja visą pietinę Lietuvą, tarnavo savo pirmuosius re- 
Vyriausias inžinierius pasi- voliucinius pentinus.

Kur galima dar 
toliau žengti ?
Ar galėtų Išsilaikyti ko

munistinis rėžimas, ypač So
vietų Sąjungoje, jei jo nepa - 
laikytų Ir neparemtų vadina
mas "laisvasis" pasaulis . 
Gal tas Vakarų Europos Ir 
JAV pasaulis yra tikrenybė
je laisvas, bet kodėl jis re
mia Ir technologija Ir kredi
tais tą brutalios priespaudos 
sovietinį rėžimą? Suprasti 
tai tegalima ne kitaip, kaip 
kad tas laisvasis pasaulis 
turi įtakingų slmpattkųko- 
komunlstlnel sistemai.

Kur regėta, kad komunis
tinės Kinijos vicepremjeras 
JAV-se sutinkamas tiesiog 
karališkai, Ir pats jų pre -
zldentas Carter’ Is vadina jį vyks įvairios delegacijos su- 
savo draugu? stpažlntl su pirmaujančia

Štai U. S. A .Neyrs & World pasaulyje JAV-lų technologl- 
Report Iš vasario 5,1979 m . ja; bus siunčiami į Kiniją 
rašo: "Kiniečių bendruome- specialistai statyti moder- 
nės 3.000 narių vadas At- ntškų fabrikų, įrengti kasyk- 
lantoje šaltai reagavo į atst- las,Ieškoti naftos versmių , 
lankymą Teng.-Hs lao-PIng , Ir 1.1. Na, dar priedo-JAV

didžiuodamas a pro do, prie 
dirbtinio ežero, 8 tūkstan
čių gyventojų žalumynuose
paskendusį miestelį, Jacht 
klubą, didelį plaukymo ba
seiną, čiuožyklą ir nuosavą 
pramogų centrą (Luna Park). 
"Viskas įkurta sava iniciaty
va . Pigesnė energija ir tech
nikos pažanga suteikta savam 
kraštui, o tuo pačiu pažabo
ta ir žmonių emigracija. Vy
rams pasidarė įdomesnis gy
venimas provincijoje. "Trūks
ta tik moteriškių" - sakoma 
Vilniuje.

Didesnė dalis mergaičių, 
kurios lanko dėstomos lietu
vių kalba mibkyklos dešimtą 
klasę, nori studijuoti toliau. 
Jų išsilavinimui apylinkė ne
turi pakankamai užsiėmimų. 
Vilniuje studentams yra pa
statyti gyvenami namai ir 
mokslo pastatai miesto pa
kraštyje. Komunalinė valdžia 
kiekvienos dirbančios moti
nos vaiką priima į vaikų dar
želį.

Vidinėje struktūroje Lie
tuva užsitikrino sau vietą 
pirmaujančių sovietų respub
likų tarpe. Yra labai sunku, 
trumpai apsilankius, nustaty
ti ar bendra žmonių nuotaika 
yra aktyvi ar susitaikiusi su 
likimu, ar sovietams drau
giška ar ne. Akin krenta rū
pestingas istorinių tradicijų 
kultivavimas ir paveldėtas 
solidarumas svečių aptarna
vime ir kvaliteto kas patie
kiama ant stalo. Stalai šva
riai apdengti, patarnautojai 
tvarkingai apsirengę. Mieste 
pastebimi seni, sunykę žmo
nės, kuriais, matomai, ma
žiau rūpinamasi, negu jauni
mu. Senų Klasiškų pastatų su
nykimas šalutinėse gatvelėse 
parodo ilgamečių investacijų 
trūkumą. Tik universiteto ju
biliejaus proga jie taisomi. 
Neužmirštama oficialiai pri
minti, kad aikštėje, kurioje

s akydamas, kad Peklngo vy
riausybė yra "labiausiai dik
tatūrinė, totalitarinė Ir dau
giausiai slopinantis rėžimas 
visoje žmonijos Istorijoje

Sakytum, lyg Ir JAV pre
zidentas sutiktų bendrauti 
su pačiu velniu, kad tik būtų 
tikimasi ekonominių pliusų . 
Žinome, kad kiekviena ko
munistinė valstybė, kaip ji 
save bevadlntų, yra vlsvtena 
marksistinė, Ir kuri tikru
moje yra darbininkų didžiau
sia Išnaudotoja. Tad Ir ko- 
munlsttnėKlnlja čia nesuda
ro jokios Išimties. Tuoj 
prigūžės JAV universitetai 
kom. kiniečių studentų. At-

VE/dRoDž/AI

•
 Baltras ginčijasi su žmona dėl pinigų.

— Tau tik pinigų, pinigų ir pinigų, — šaukia 9 jis įpykęs.
£ — Tau vis reikia pinigų . Man rodos, kad

tau reikia daugiau proto, ne pinigų.. .
— Gal būt, — šaltai atsako žmona.

V — Bet jo tu turi dar mažiau, negu6 pinigų. . .

padės pastatyti modernius 
viešbučius, kad galėtų J ko m. 
Kiniją kuo daugiau atsilan
kyti turistų Ir paliktų jiems 
reikalingų dolertlį...

Gal kalkas naiviai mano , 
kad sumoderninus kom.Ki- 
nlją/žlnoma, tai užtruks gal 
dešlms, dvldešlmits ar dau
giau metų/, pasikels jos rė
žimas, sudemokratės. Ar
ba, vėl kiti mielai kartoja 
"seną dainelę" apie esančius 
priešingumus tarp Sovietų 
Sąjungos Ir Kom. Kinijos. 
Girdi, jau Kom.Kinija ei
nanti Rumunijos Ir Jugosla
vijos keliu. Deja,tenka vi - 
stems tokiems, labai neįž
valgiems priminti, kad ko
munistų tarpe viešai keliami 
nesutarimai gali būti Ir per
einamojo pobūdžio.

Nelyginant, kaip seniau 
Lietuvoje sinagogose šešta
dienį susirinkę žydai sukel
davo pašaliniams atrodantį 
nesutarimų triukšmą. Iš tik
rųjų,toks jau buvo tos tautos 
būdas - melstis Ir kartu tar - 
tls biznio reikalais. Prieš 
velk 2.000 metų Kristus Iš
vijo pirklius Iš sinagogos. 
Vienok tat reiškia, kad žy
dai, nors Ir triukšmingai 
kalbėdamiesi Ir tardamlesl- 
yra labiausiai vieninga visa
me pasaulyje tauta.

Jugoslavijos prez.TTto jau 
nuo 1947 m. nesutinka Ir rie
jas l su Sov. Sąjunga,bet Ir 
pas TItolankosiSov.Sąjun - 
gos vadai, Ir jis pas juos 
lankosi Maskvoje. Ta jų ne
santaika yra savotiška ap
gaulė, arba teatras akims 
apdumti. Visi komunistai 
siekia bendro tikslo- užval
dyti visą pasaulį.

Jei šiandieną kom.Klnlja 
yra neva priešinga Sov.Są- užvaldyti pasaulį.
jungai,tai labai gali atsitikti, J. Valiūnas

' . ----------------------------
PRA* ICISKONIĮ VASARVIETE KENNEBUNKPORTE 

Pranciškonai visus lietuvius kviečia atostogauti savo vasar
vietėje, Kennebunkporte. Čia ideali vieta fiziniam ir dvasiniam 
poilsiui. Pavargusias nuo darbo jėgas stiprina didinga Maino 
gamta — jūra, miškai, tyras oras, o taip pat geras maistas, 
patogūs kambariai.

Dvasios atgaivos teikia aplinka — monumentines skulptūros 
lauke, nuostabaus grožio koplyčia, dailės parodos ■ koncertai, 
literatūros vakarai, paskaitos. Pranciškonu vasarviete JAV ir 
Kanados lietuviams yra tapusi visokeriopo poilsio vieta karštais 
vasaros menesiais.

Atostogavimo sezonas prasideda birželio 30 ir baigiasi rugsė
jo 3 dienomis. Informacijų, ir rezervaci jų. reikal ai s kreipiamasi 
šiuo adresu: Franciscan Guest House, Kennebunkport, ME 04046. 
USA. Tel. (207) 967 -2011.

5 DSi.

kad tas jų menamas priešin
gumas gali ateity pasikeisti 
Ir pavirsti į draugiškumą . 
Prisiminkime tik Korėjos 
karą, kur kiniečiai atėjo į 
pagalbą sumuštiems Š.korė
jiečių ms, puldami pergalingą 
McArthuro amerikiečių ar - 
mlją visomis savo pajėgo
mis. Arba kaip neseniai 
Vietnamo kare ginklus Ir į- 
valrlą kitą technikinę pagal
bą/ žudyti bet žaloti JAV 
jaunus kareivėlius/- siuntė 
” drauginga "Soy. Sąjunga Ir 
dabar pasidariusi "draugin
ga" Kom.Klntja. Ginklai Iš 
So/.Sąjungos buvo siunčiami 
per Kom.Kiniją.

Nelyginant kaip šunys , 
plaunasi dėl numesto kaulo- 
bet pamėgink tą kaulą Iš jų 
atlmtt-vlsl tie šunys vienin
gai puls tave’. T e ne mėgina 
laisvo pasaulio valstybės 
rimtai / ne kaip Korėjos ar 
Vietnamo karuose/ užpulti 
kurią komunistinę valstybę . 
Tuoj beregint visos sutarti
nai pasipriešins. Labai tei
singai kuris tai Iš Sov.Są
jungos vadų yra pasakęs,kad 
laisvieji Vakarai patys nu- 
sįpins virvę, kad juos būtų 
galima pakarti. Ar bet kuri 
technologinė, ypač sujungta
su kreditais/ dažnu atveju , 
palengvintais procentais/, 
pagalba nereiškia stiprini
mo priešo, kuris neslėpda
mas skelbta turįs tikslą už
valdyti pasaulį, neišskiriant 
nė demokratiškiausių JAV- 
bių I

Nieko negelbės konstatuo
ti faktai,jei laisvieji Vaka
rai Ir A me r tka yra perdėm 
Infiltruoti komunistų slmpa- 
tlkų, kurie neva vardan"btz- 
nlo", talkina komunistams

5
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., ieStadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybė* Ir asm. paskali; drauda. 
Nemokamai pilnas čeklg patarnavimas.
Kapitalas — -iri $1X000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9’4 %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9?4 % 
pensijų fondas 10%

12% 
11 %

FILATELISTŲ PARODA TORONTE
FILATELISTU PARODA Balt- ania". Autorius rašo, kad 
pex 6 įvyko balandžoi 7-8 d. d. Lietuvos pašto ženklai (iki 
1979 m. Lietuvių : Namuose, 1941 ) gražiai nupiešti ir nu-
Mindaugo Salėje. Parodą a- 
tidarė Hon. Frank Drea.(7. IV.) 
Ją sveikono Lietuvos Gen. 
Konsulas dr. J. Žmuidzinas. 
Paroda buvo gausi visų trijų 
tautų eksponatais. Joje daly
vavo su savo rinkiniais, paš
to ženklais, pinigų kolekci
jomis ir Amerikos lietuviai, 
kurių tarpe sutikau žymius 
kolekcionierius Charlį Motu
zą iš N. Y. (Nepriklausomos 
Lietuvos 1935-40 filmų ga
mintoją, turintį anų laikų 
vaizdus archyvuose, W. 
Norton ir kt.

Lietuviams filatelistams 
vadovauja P. Barbatavičius. 
Lietuvos filatelistai yra iš
leidę (JAV) Lietuvos pašto 
ženklų albumą-knygą anglų 
kalba (Postage Stamps of Li
thuania), kuri turi didelį pa
sisekimą visame filatelistų 
pasaulyje. Joje su įrodymais 
(pašto ženklais) atskleidžia - 
ma Lietuvių Valstybės isto
rija. Knygoje L. F. yra išsa
miai pavaizduota Nepriklau
somos Lietuvos istorija iki 
mūsų laikų.

Baltpex G programoje irgi 
yra" parašyta trumpa Lietu
vos istorija ( Lithuania - 
Country and Nation), taip pat 
Latvijos ir Estijos istorijos.

Atskiruose straipsniuose 
(anglų kalba) žymus JAV lie - 
tuvis filatelistas Walter 
Norton rašo:"Different ways 
to collect Stamps of Lithu -

spalvinti. Vieni jų buvo spaus
dinami Anglijoje, kiti Lietu
voje. Tarptautinėje filatelis
tų prekyboje turi svarią vie
tą ir gerą kainą. Filatelistų 
perkami ir gaudomi ypač 
1918-20 metų ženklai.

Nemažą vertę turi Liet oro 
pašto ženklai: Kaunas - Ber
lynas, Klaipėda, Latvija oro 
linijos, Maskva - Varšuva 
(1938 m.) -Kaunas ir kt. žy
mūs pašto ženklai 1919 m. Ra
seinių distrlkto , suvenyrų 
pašto ženklų lapai, k941 m. 
SSSR perantspauduoti Lietu
vos pašto ženklai, vokiečių o- 
kupacijos ir kt. Jie yra ver
tingi.

J. Grigaliūnas rašo: The 
overprints of 1941 SSSR pašto 
ženklai " Vilnius", "Išlais
vinta Ukmergė", Raseiniai, 
Rokiškis, Panevėžys ir kt. , 
tai Lietuvos sukilėlių 1941 m. 
istoriniai dokumentai. Tik
rieji pašto ženklai aukštai 
vertinami. Bet yra ir pa
dirbtų.

Toje knygelėje-programo- 
je B. Maudvere parašęs 
"Teps Issues Courier Labels" 
ir A. Engel : " Philatery 
ir present day Latvia." Lat
vių filatelistų klubas tun a-i 
pie 500 narių Rygoje. Pašto 
ženklais leidžiama prekiauti, 
bet laiškai cenzūruojami.

Baltpex 6 paroda puikiai 
pavyko, nes turėjo daug lan
kytojų. J.Ka.

SI'. DABKAUS NUOTRAUKOS IS VIENOS FILATELIJOS PARODOS TORONTE

6 psl.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 
nekiln. turto pask.

toronto
A. LUKOŠIUS

PRO PAMUILIUOTUS 
AKINIUS

Maskvos parėdymu, už 
Lietuvos ribų gyvenantiems 
lietuviams juodinti,juos kir
šinti, šmeižti bet visokiais 
būdais vilioti, Vilniuje yra 
leidžiamas taip vadinamas 
Gimtasis Kraštas. Daugelis 
Iš mūsų žinome Ir patyrėme, 
kaip įkyriai Ir neatlaldžlal 
jis siuntinėjamas laisvėje 
gyvenantiems tautiečiams.

Šių metų kovo mėn. 8 d. 
laidoje vienas sovietinio 
"žemės rojaus "didelis ger - 
bėjas, turintis drąsos pasi
rašyti tiktai R.U. inicialais, 
Ir į viską žiūrėdamas pro 
ružaval pamufluotus akinius, 
bando šaipytis tš vieno ma
no rašinio, tllpusto šiame 
savaitraštyje.

Šitam žmogėnui gana juo
kingai atrodo,kad svetur, už 
pavergtos Lietuvos ribų Iš - 
einančiai lietuviškajai spau
dai reikalinga nuolatinė pa
rama, jos palaikymui renka
mos aukos Ir dedamos įvai
rios pastangos jos Išlaiky
mui.

Tuom šis pilietis jau Iš 
karto pasirodo ko vertas jo 
supratimas,ko jis tuo siekia 
Ir kam jis tarnauja.

Visiems padoriems tautie
čiams yra žinoma, puikiai 
suprantama, koks sunkus , 
galima sakyti, net dramatiš
kas lietuviškosios raštijos 
nueitas kelias. Niekados jis 
nebuvo rožėmis klotas.Nuo 
baudžiavos laikų, spaudos 
draudimo,Iki pat vėliausių Ir 
rafinuotų 2O-ojo amžiaus 
cenzorių- Inkvizitorių, ga
lima sakyti, vyksta nuolatinė 
llklmlnė kova.

Tik šiam piliečiui tai nė
ra suprantam, nes kadaise , 
stipriai pašildytas Stalino 
saulės spinduliais, dar Ir 
šiandieną aiškiai tebejaučia 
jų malonią šilumą...

Suprantama Ir tai, kad bū
nant visiškoje " vyresniojo 
brolio" įtakoje Ir globoje , 
jam tik nūs Išplauti į visus 
mūsų lietuviškosios spaudos 
Išlikimo rūpesčius.

Nepasirašo pavardės-pap
rasčiausiai- nedrįsta. O 
kad nemini manos los, tai čia 
truputį kitaip Išeina. Nagi , 
nenori prarasti Gimtojo 
Krašto skaitytojo/ mat,esu 
Ilgametis to leidinio prenu
meratorius/. Taigi, juok
damasis Iš manęs, Ir save 
pastato lygiai ton pačlon pa
dėt In. Kas gi nežino, kad 
prenumeratoriai leidėjams 
visais laikais buvo Ir bus 
pats svarbiausias Ir pagrin
dinis reikalas?

Ar aš kada pakenkiau sa
vo tikram gimtajam kraštui, 
savo tautai Ir jos žmonėms , 
deja, ne jums "draugas", tai 
nuspręsti. Tai neabejotinai 
Ir tiksliai parodys Ir pas
vers Istorija. Gal Ir laimin
gas pats tenai esi žmogau: 
nereikia nei aukų rinkti, nei 
galvos kvaršinti,kai yra kas 
tuoml pasirūpina. Mums čia 
matai, kitaip Išeina. O jei 
pats čia gyveni Ir nematai , 
nesuprantl-tal jau visai olo- 
gl reikalai, Ir greičiausiai 
nuo šios ligos nebepas- 
velksl...

Juokingi, ar ne, tie visi į 
Vakarus Išbėgę dypukal: re ry
ką aukas,be reikalo sleloja- 
sl, s lekia kažkokio tai tėvy
nės Išlaisvinimo.Leidžia to
kius laikraščius,kaip Nepri
klausoma Lietuva. Juk visa 
tai be relkalo’.Vls tiek vieną 
gražią dieną nueis viskas 
šuniui ant uodegos,kada toks 
lemiamas momentas ateis; 
pasakyta - parašyta, kad 

"mes jus palaidosime".
Jeigu jau už tą lletuvšką - 

ją spaudą terlojo lietuvius 
caras, gaudė,kankino Ir trė
mė žandaras, tai turbūt jie 
Ir žinojo,ką daro. Gerai tą 
žino, jaučia Ir dabartinė vi
są galinti valdžia.Tikri dur
neliai tie Išeiviai...

Šia proga norėtųsi pa
klausti draugo R.U. /gal tai 
reiškia rusas?/, gal jis ga
lėtų mums paaiškinti vieną 
labai įdomų, tikriausiai Ir 
jam žinomą dalyką?

Kodėl gi ta tobullauslojllr 
šviesiausioji santvarka,ku
riai jis pavedė savo sielą,su 
nepaprastu įžūlumu, užsls - 
pyrlmu, visiškai be gėdos Ir 
sąžinės Išeivių gyvenamuose 
kraštuose tiesiog beprotiš
kai gaudo ieško tų pačių 
dypukų sunkiai už - 
dirbtų .pomirtinių pa
likimų, to supuvusio, 
kapitalistinio gyve - 
nlmo trupintų, kartais 
žmogui net Ir numirti nesus
pėjusiam?

Zinai ką, pilieti,būk šau
nus Ir paprašyk Gimtąjį 
Kraštą, kad I r šį mano at
siliepimą atspausdintų, bet 
tiktai visą Ištisai, nelškrel- 
plant sava

O pačiam dar štai ką turiu 
pasakyti: ant šios žemelės 
yra daug įvairiausių vabz
džių Ir vabalų,betgi Iš jų yra 
Ir tokių, kurie niekados ne- 
nutūpla ant gėlės, ten kur 
gražu, o tiktai ten, kur dvo - 
k ta, kur jovalas...

Išaušus laisvės rytmečiui, 
nevienam Iš dabartinių ta- 
rlamų komunistų tauta atleis, 
kitiems gal būt Ir paminklus 
pastatys, bet tik jau ne tik
riesiems mūsų Tėvynės 
duobkasiams...

IŠKILMINGAI PAMINĖTAS 
DAIL, TELESFORAS VALIUS

Velionis dali, grafikas Te
lesforas Valius (1914. VII. 16- 
1977.XII. 1) buvo iškilmingai 
paminėtas jam skirta aka
demija ir paroda Toronte , 
1979 m. balandžio mėn. 6 d. , 
Prisikėlimo parapijos pa
talpose.

Akademija prasidėjo pa
maldomis bažnyčioje, pa - 
mokslą pasakė poetas kun . 
Leonardas An driekus. Mišių 
metu giedojo Volungės' mer
ginų choras, va d. muz. D . 
Viskontienės.

Akademija vyko Prisikė-: 
limo parapijos didžiojoje sa- 
Įėję. Kalbėjo apie velionį 
Telesforą Valių Lietuvos 
Gen. Konsulas dr. J. Žmuid - 
žinąs. Labai įdomiai ir pat
raukliai apie velionį kalbėjo 
poetas dr. Henrikas Nagys . 
Įjungta poezija, Rilkės ver
timai lietuvių kalba, kuriuos 
ėmėsi velionis iliustruoti, 
prisiminimų epizodai apie 
pirmuosius susitikimus Eu
ropoje, buvo taip meniškai ir 
įdomiai, patraukliai pas kai - 
tyta, kad apie 500 klausytojų 
klausėsi mirtinoje tyloje.

Dail. Viktoras Vizgirda, 
artimas velionies draugas , 
rodė skaidres, pasakodamas 
apie Telesforo Valiaus gy
venimą, kūrybą, vietą gra - 
fikų tarpe, laimėjimus, ge- 
ras ir sunkias dienas-

Skaidrėse matėme cha
rakteri ngesnius velionies 
kūrinius, kitų lietuvių grafi
kų kūrinius, gyvenančių Va
karų pasaulyje ir okup. Lie
tuvoje.

Telesforas Valius buvo 
gerbiamas ir plačiai žino
mas grafikas ne tik lietuvių 
bet ir viso pasaulio grafikų 
tarpe.

Oficialiosios dalies pra-

Toupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja > M A M 
TORONTO LIETUVIŲ PARA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE --------

MOKA: = IMA:<3
10% už 1 m. term, indėliu* = z . ■
♦ už 3 m. term, indėliu. = «* ««• P<»k<»l«

už pensijų ir namų planq E
954"% speciali taup. sųsk. = IO!4 % už mortgičius 

už taupymo s-tas
♦% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI jrirš 22 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirtie* 
atveju apdrausto* iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

SOSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė, 
Visų rūšių Drauda, 
24 metų patirtis, 
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403, 
Toronto, Ontario 

M8V 1C6.

♦ Namų — Gyvybės 
/ Automobilių
< * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO 
M6P 1A5

Visais kelionių reikalai* 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533 3531

Lietuviška maisto -gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT h 
MARKET

335 Ronco*voiles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233 3334 231 2661 231-6224“/

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1KB

ĮVAIRUS] 
SIUNTINIA

SIUNTINIAI | BALTUOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ 
o Priimome užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos, 
o Turime įvairiu medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitariu telefonu); 

ieftadianiois 9 r.r. — 4 30 v.p.p.; trečiadieniais atdaryta.
482 Roncesvalle* Avė., Telefonas Savininkai
Toronto. Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

nešėja buvo choreogr. šokėja 
Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė , 
kuri labai vykusiai pravedė 
vakarą

Po skaidrių rodymo, ve-
. lionies žmona Aldona Valie- 
nė nuoširdžiai padėkojo šios 
akademijos ruošėjams , 
programos atlikėjams ir 
atsilankiusiems gausiai sve
čiams. Ypatinga padėka bu
vo pareikšta žurnalistui S. 
Krašauskui(švogeriui), dau - 
giausiai prisidėjusiam prie 
šios akademijos suorganiza
vimo ir suruošimo.

Parodų salėje T. Valiaus 
darbus apibūdino dail. J . 
Račkus,pabrėždamas jų jų 
vertę.

Svečių tarpe buvo ir dalis 
kitų tautybių atstovų, velio
nio draugų ir kolegų.

Kafeterijoje visi buvo pa - 
vaišinti kava, elegantiškais 
pyragaičiais. Draugiška ir 
kultūringa atmosfera domi - 
navo, visi svečiai ilgai vai - 
šinosi, kalbėjosi.

Tai reto sklandumo aka
demija, kultūringas pobūvis , 
pagerbimas žmogaus ir me
nininko. Padėka ir rengė - 
jams ir menininkams.j.Karka 
o Bilietai į operą EMILIJA 
PLATERYTĖ platinami sa
lėje po kiekvienų mišių. Ši 
muzikinė drama Toronte 
bus balandžio 28 d. , 7 v. v. 
Central Techn. Mokyklos 
Auditorijoje.
• Prisikėlimo Parapijos 
velykines rekolekcijas pra
vedė kun. L. Andriekus. Lan
kytojų buvo nemažai, dau
giausia moterų, jaunimo ma
žoka.

Buvo kalbama apie kolek
tyvinę išpažintį, bet tai ne
buvo pakankamai išryškinta. 
Todėl dauguma atliko išpa
žintį individualiai. Ukrai
niečiai katalikai jau seniai 
praktikuoja kolektyvinę iŠ-’ 
pažintį. Šiuo reikalu mūsų, 
dvasiškiai turėtų pasisakyti 
plačiau spaudoje, išryškinti. 
neaiškumus.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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hamiton
"AIDO " GIMTADIENIS,

" Aido " devintojo gimta
dienio koncertas - Šokiai į- 
vyks balandžio 28 ČL , šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Jauni
mo Centre. "Aidas" su savo 
vadovu muziku J. Govėdu 
smarkiai ruošiasi šiam kon
certui. Bus visai naujas re
pertuaras dainų. Be "Aido" 
šio koncerto programoje da
lyvaus Toronto tautinių šokių 
grupė " Atžalynas ", vad. p. 
S. Leparskienės. Toronto 
"Atžalynas" yra viena iš jau
niausiųjų grupių Kanadoje, 
bet gabios vadovės rankose 
jau yra pasiekęs gana aukštą 
meninį lygį.

Grupėje yra apie 90 šokė
jų, pasiskirstę grupėmis. Į 
Hamiltoną "Atžalynas" at
vyksta su vyresniąja grupe, 
32 Šokėjai. "Atžalynas" yra 
jau turėjęs visą eilę gastro
lių Kanadoje ir Amerikoje. 
Atliko programą Ottawoje, 
Sudbury, Thunder Bay, Lon
done, New Yorke ir buvo net 
nuskridę į tolimą Floridą, 
kur šoko lietuviams ir ame
rikiečiams. Be to, Toronte 
dažnai išpildo programas per 
įvairius minėjimus bei šo
kius. "Atžalynas" į Hamiltoną 
atvyksta pirmą kartą ir kar
tu su "Aidu" duos koncertą. 
Šio koncerto programoje da
lyvaus virš 70 jaunuolių. "Al
das" ir tėvų rėmėjų komite
tas tikisi, kad lietuviškoji 
visuomenė įvertins mūsų jau
nimą, jo darbą ir skaitlingai 
dalyvaus šiame "Aido" devin
tojo gimtadienio koncerte. 
Tad nepraleiskime šios re
tos progos pasigrožėti jauni
mo pasiektais laimėjimais 
dainoje ir šokyje.

" Aido " rėmėjų komitetas 
ruošiasi visus priimti, pavai
šinti atvykusius iš toli ir ar
ti gardžiais valgiais. Be to, 
bus turtinga loterija bei lai
mės staliukai. "Aidas" turi 
nuoširdžių rėmėjų, kurie vi
sada paremia jo darbus. Ir 
šiuo kartu "Aidas" susilaukė 
rėmėjų, kurie paaukojo lai - 
mės staliukus ir fantus lote
rijai. Laimės staliukus au
kojo Sakas Parcel Service 
sav. p. p. E. V. Sakai, p. p. 
J. J. Kamaičiai ir P. F. Kri- 
vinskai. Šio koncerto gautas 
pelnas bus panaudotas naujo-

sios plokštelės išleidimui . 
Trečiosios plokštelės išleidi
mui aukojo p. p. L. J. Kriau- 
čialiūnai - lOOsdol. , P. Gry
bas - 10 dol. Visiems "Aido" 
rėmėjams nuoširdus ačiū 
už aukas. Tad visi dalyvau
kime šiame koncerte. Savo 
dalyvavimu paremsite naujo
sios plokštelės išleidimą.

J. R,

TAUTOS FONDO VEIKLA
Paskutiniame Tautos Fon

do Hamiltono sk. valdybos 
posėdyje buvo mestas žvilgs
nis į pereitų metų veiklą, pa
sidžiaugiant, kad hamiltonie- 
čiai labai stipriai parėmė 
mūsų laisvės kovą finansi
niai, kadangi su 1977 m. li
kučiu turėta 5401.90 dol. pa
jamų, kurių 3600 dol. pasiųs
ta centrui.

Kiek pavėluotai pradedame 
1979 m. piniginę rinkliavą. 
Miestas padalintas rajonais, 
tad kiekvieną hamiltonietį 
jo namuose aplankys rinkė
jas. Brangūs hamiltoniečiai, 
neišleiskite rinkėjo tuščio
mis rankomis. Mūsų laisvės 
kova vyksta visuose frontuo
se, tad kiekviena maža auka 
yra labai reikalinga mūsų 
Tėvynei.

Nuo Atvelykio, po kiekvie
nų šv. Mišių aukos bus pri
imamos Jaunimo Centre,kur 
prie stalo budės Hamiltono 
sk. valdybos narys. Įteikda-

tororito
DRAMA TORONTE

"Emilija Platerytė" muzi
kinė drama, ruošiama Čika
gos meno" ansamblio "Daina
va" Toronte, š. m. balandžio 
mėn. 28 d. šeštadienį Cent
ral Technical mokyklos sa
lėje suįdomino torontiškius, 
nes bilietus jau baigia iš
pirkti. Taipgi, vaidinimo iš
laidoms padengti, jau susi
rado 50 mecenatų (po $ 100). 
Jų skaičius vis didėja.

Veikalo premjera Čikago
je (31. III.) turėjo labai dide
lį pasisekimą: visi bilietai 
buvę išparduoti.

mi pinigus salėje, Jūs pa
lengvinsite rinkėjo darbą, 
kadangi jis savo laisvalaikį 
skiria tautiečių lankymui na 
muose. Hamiltono sk. val
dyba šiemet tikisi rinkliavo
je pasiekti 4000 dol. sumą. 
Hamiltono Tautos Fondui va
dovauja A. Patamsis.

DLK Algirdo šaulių kp. 
pirm. Povilui Kanopai pada
ryta lengva operacija.

Susipažinti su darbu Vasa
rio, 16 gimnazijoje išvyksta K. 
Baronas. Turintieji kokių 
nors reikalų šioje mokslo įs
taigoje bei Miunchene prašo
mi kreiptis iki balandžio 25 d.

K. B.

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEM&-PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
SIS1VMA Sylko R.alll.a InC. 

445J.onT.lon W, Suit. 305,Mtl. 
Tols 273-9161 Ri:s.737-0844

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

6396 Bonnontyne Ave. Verdun, Montreal Tel. 767-6183

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas A Son Tel. 364-5712.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti sf.gd.ngys Guy

'Rlehard',kuris jau s.nlai lietuviams patarnauja. Darbo otll.ko sgilnlngol 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas ar kol statot.

1979.IV.18

Veikalui libretą parašė 
rašytojas S. Kairys, muziką 
sukūrė kompozitorius a. Jur
gutis, prieš kelis metus iš 
okupuotos Lietuvos pabėgęs, 
kad galėtų kurti laisvajame 
pasaulyje. ’

Grafaitė Emilija Platerytė 
jaunutė kapitonė pakėlė kar - 
dą (prie Dusetų) prieš Lietu
vos pavergėją carą (1830 m.), 
trokšdama laisvės Lietuvai.. 
Kazokai didvyrę Emiliją su
žeidė. Ji mirė kaip Joan de 
Arc, už tautos laisvę.

Ateikite torontiškiai ir pa
matykite, kad laisvė kardu- 
ginklu nenužudoma. J. Ka.

A t A BARBORAI JURKIENEI mirus, 
jo sūnui dr. Algirdui Jurkui su šeima, ir 
artimiesiems gilią užuojauta, 
reiškiame —

Juozas ir Danute Daniai

A t A BARBORAI JURKIENEI mirus, 
nuoširdžia užuojautą reiškia vyrui Domui Jurkui, sūnums 
Rimui ir Algirdui bei visiems artimiesiems —

M. G. Čapkauskai

KRONIKA —
PAVASARIO EKSKURSIJA 
-KLEVŲ NUCUKRINIMAS

Pavasarinė ekskursija, 
tradiciniu "sugaring off" - 
klevų nucukrlnt mo- ,1 laiku, 
jau organizuojama Ir įvyks 
BALANDŽIO 2 2 d., sekma
dienį, po 9 vai. mišių.

Autobusas lauks ekskur
santų prie Aušros Vartų pa
rapijos po 9 vai.pamaldų. 
Grįžtama apie 4 val.p.p.Vl- 
sl kviečiami dalyvautu

Išvyka valkams kalnuos a- 
ple 6 dol. Smulkesnių infor
macijų gausite pas A.Dreše- 
rlenę tel: 768-5823.

REIKALINGAS BUTAS
Vienam asmeniui reikal ingos 3 - 4 

kambariu butas su garažu bei auto
mašinai pastatyti vieta. Butas rei
kalingas nuo biržei io (June) 30 d.

Telefonas: 727-7453.

PARDAVIMAS
Gerame stovy je p arduodami 

lietuviški tautiniai rūbai, kurie 
daugelį metų, nedevimi.

Skambinti tel. 637 - 6 108.

IEŠKAU PIRKTI NAUDOTA 
PIANINĄ.

Skambinti tel. 32 1 • 0/67.

INCOME TAX
Pildau IncomeTex formas, prašau 
skambinti vakarais 727-0879 — 
Leonui Markauskui-

I
MŪSV SENOLIU ŽODŽIAI 

IŠ ANAPUS
Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrą

ją praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą j 
bei tikrą visatos pastovumo nustatytą amžinumą. I

1 Remiantis mūsų tautos padavimais, tikra tautine va- ? 
lia ir sveiku — tarptautinių šmėklų neužburtų protu, T 
šioje knygoje yra išdėstyta tikra ir niekų kitu nepa- i 
mainoma mūsų tautos būtis. f

Knyga 306 psl. Kaina 5 dol. Už platinimą 1 dol. I 
šią khygą turėtų skaitytį Ir į duotus padavimus įsi- j 
gilinti kiekvienas lietuvis,*o ypač mūsų tautos jau- į 
nimas * ?

Knygos autorius M. Aukštuolis. Užsisakyti gali- I 
ma pas autorių šiuo adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza- į 
beth Ave., Springdale, Conn. 06907. f

I f’ "' T-'~t1 1'y Ts T- T "-'—1' -T1 - 'T -V-T> T"V T1 V I1 -'Tl T}"T)' 1>
ib^i IlSMMtMinblTII ■ 11 !■ VIIII—

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 1979
— tiktai 1,133.00 kanadiški doleriai !

IŠVYKIMO DATOS:

Gegužes 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpjūčio 16 

ir Rugsėjo 20 dienomis.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS -
LENINGRADO -

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į ŠĮ 
KRAŠTA^ - KANADA.

KELIONĖ į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU 
Rašyti angliškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.O. H2W 1Y7

r VladimirL’rbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

KELIONĖMS Į LIETUVA PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O, H1N 1C9 • Tel. 255-4076

Saukiamas susirinkimas
Lietuvių Šeštadieninės Mokyklos Tėvu visuotinis susirinkimas 

Įvyks Seselių patalpose didžiojoje salėjo, balandžio 22 d., sekma
dieni po 10 vandos pamaldų.

1 Tėvų k-to pirm. E Verbyliene

Montrealio '"Dainos Trijule" — Rasa, Rytis ir Ina.

Prieškongresinis 
Pavasario 

Balius
Balandžio 28 d. 7:00 vai. vakaro, .

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE.

Programa - MONTREALIO “DAINOS TRIJULE"
- Rytis Bulota, Ina ir Rasa 

Lukoševičiūtės.
Šaltas bufetas - Kongresinė loterija— Baras — 

Šokiai, grojant lietuvių jaunimo 
orkestrui ‘Pegasus“, i

įėjimas: suaugusiems $6.0D, stud. $4.00. 
Rengia Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

Montrealio Skyrius

13 dienų su giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

VILNIUS-Ryga h epos 16 — liepos 30 d.
VILNIUS-Minskas rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 d. 
Kelionės- ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772
2385 Dundas St. W„ Toronto Ont. Telefonas 537-2165 

M6P 1X2 *
Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

kelnėms
pristatant

ir atsiimant
365-7146

M PHILIPPE iZZI
Prop.

SKAM3INKIT -

NETTOYEURS CLEANERS
coin/ cornar 5o evu g h a » m m *■ m ■ ■■7661-A CENTRAL!

495-90e AVĖ
coin / corn.r Baync 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard

7 6 6-2667.

Me :hani suolas rotų ir kitų dailų reguliavimas. I <orr r» (B ody) taisymas ir 
Jafymos naujame garaJe ir moderniom! s priemonėmis, Kreipkitės • 
De LoVerendrye, pr e Lopierreic vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psi.

7
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NL REIKALAI
SPAUDOS BALIAUS 
REIKALU

Tikime, kad šį šeštadienį 
ir koncertas, ir balius neap
vils atsilankiusiųjų. Gėrė- 
simės svečiais- Vyrų Choru 
ir kitais torontiečiais, kurių 
vien tik traukiniu atvyksta 
48 asmenys.

Atvyksta ir Rudens Spau - 
dos vakaro karalaitė Vida

Barakauskaitė, kuri praves 
meninę programą ir perims 
montrealiečių buvusių kara
laičių pereinamąją trofėją.

Spaudos Baliui esant čia 
pat, belieka laukti ir vietinių 
svečių, kurių gausiu atsilan - 
kymu balius įgaus malonią 
nuotaiką. Taip gi- dar pri - 
mename dėl loterijai dovanų 
- jas priimsime ir Spaudos

NL S pandos Balius
Koncertas- IŠPILDO IŠ TORONTO

VYRŲ CHORAS, 
vadovaujamas sol. V. Verikaičio. 
Akompanuoja Linda Marcinkutė.

Montrealio Jaunimo Ansamblis
* GINTARAS*

ruošia

Ąpneettą
į

PAMINĖTI

SAVO VEIKLOSdešimtmeti 
Programa:

Laikas:

Vieta: 1111 Lapierre St., La Sali e,P. Q. 
Andrė Laurendeau CEGEP salė.

Gegužės mėn. 5 d., 7 vai. vak.

Žodis, daina, muzika ir šokis 
Donelaičio "METŲ” plane. ;

Susisiekimas: Metro iki Angrignon stoties, 5 min.
autobusu Nr. 113, auto - mašinomis 
iš dela Verlndrye Blvd.

įėjimas: Suaugusiems 5 dol., studentams 3dol.

Balius: Po koncerto, 9 vai. vak. Aušros Vartų, 
parapij os salėj e( prie Jollcoeur Metro stoties).

v a i Lė^s ir šoki ai 
visiems: svečiams, dalyviams ir 
rengėjams.

Įėjimas: Suaugusiems 5 dol., studentams 3 dol.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Cath/erinc Ouest,-
Suite 600

Tai; 866-8235, namų 4 88-8528

DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja

- • -
Mio ouy stmeet 

surra 11.12 ,
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6062; nomų 73? - 968 I.

Dr. E. Andrukaitis, «y.r.c.r. <c>
TtL.: 522-7236 MONTREAL H2J 1K4

832, BOUL ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
R.A.. M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C . E.R.C.S.fr'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Qua.

PHARMACIĖNS PHARMACISTS,

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIĖNS
Ouvert 9 a.m. O-to 10 p.m. Open.
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison grafaite - Free delivery
Skubu* ir nekainuojantis pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

NOTARE

Rūta Pocausl<as,BCL
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. iSganaitis, BA, BCL

216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288*6316, namų -658-5513

( NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suite 627, 3 Ploc, Y I//e Marle, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Til. (514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.C.L.
168 Natri Dome Street E. Jut fe 205.

Til: 866-2063; 866-2064

8 psl.

T. Laurinaičio nuotraukoje V. Lauga- 
lis nipestingai laikąs loterijos laimės 
krepšį, iš kurio ink. A. Kilnius išima 
laiminga bilietą. *- k.

Vakaro metu, jei kam būtų 
nepatogu kitur pristatyti.
Tad- iki pasimatymo' NL

< ■ •’ ■ Me
LEONAS GURECXAS

BALANDŽIO 21 d. - ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, AUŠROS VARTŲSALĖJE.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Įėjimas 7 doleriai.

• LaSaliėčiai Kuprevičiai gi
laus liūdesio prislėgti, nes 
staigiai mirė žentas Williams 
Roberson Toronte, jų vienin - 
teles dukters vyras, palikda
mas našlę jauną žmoną ir 
dukterį 10 metų amžiaus.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Poirtiec ir Buick ★ Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

A

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE >
PASINAUDOKITE I ___

PASIKALBĖKITE SU L
Manogsnu 8SS!

______ IEO GUBEKASmat montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 4B9-5391

Plečiame 
komercinio 

draudimo 
sritj I

APDRAUDŽIAME KOMERCINIUS APARTMENTINIUS 
IR INDUSTRINIUS PASTATUS, BET KOKIO 
DYDŽIO.

APDRAUDŽIAME PREKYBA, GAMYBA, STATYBA 
IR PATARNAVIMA.

APDRAUDOS KAINOS NUSTATOMOS KIEKVIENAM 
PASTATUI IR REIKALUI INDIVIDUALIAI, IR 
LENGVAI LYGINASI SU RINKOS KAINOMIS.

PRAŠOME TEIRAUTIS MŪSŲ 
PASIŪLYMŲ.

ADAMONIS Insurance Agency Inc
Tel.: 722-3545

Tel: Bus. 482-3460
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
3 1(1 VICTORIA AVENUE. SUITt 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
I r. vestoci jos JtA. V. ir kf. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35 th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3701

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E I I 0 N A S , BA. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

TORONTO VYRU CHORUI NE TIK SCENOJE, BET IR PRIE ALAUS BAKALO 
CHORISTŲ DALIAI GRAŽIAI SKAMBA DAINA — "JEI TAIP BŪTŲ"-J. Grizausko. 
šį šeštadieni panašiai taip, jais gėrėsimės ir Mantrealyje,,spaudos baliaus metu;

- - - - - ♦ — -------------- 1   —————

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

KASOS VALANDOS
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

AKTYVAI — virš 16 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

Skyrius

10-3
10-3

10% 
9’/4% 
9’/4%

9% 
6%

10’/2%
10'/4%
10’/2%

10-8
10-8
9- 1 

9.30-1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokomo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių Čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

MNfl

LEFEBVRE & ROBERT
■ Asuusumwr • Ntswtruu .  

PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ

BALDŲ 

PER 

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad į/nonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAL! :r 4e AVENUE lašalu 363-3887
TO43 CENTRAL! 384-1282 (DKCORATION

. — KlūNTHEflUŪLJETLUJJlį
IJlZli HREOITQ ilNJJfl

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas...............9 <25 %
Pensijų planas 8.5 %
Term. ind, 1 m. ................ 10.$5%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .................. ......11,5%
Nekiln. turto ........................ I J 0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo ..................12.0%

Nei.iok. gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
146S De Save-St., pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: , ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.
vakaro ir penktadieniais nuo 12 Iki 6 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIĘTUVA
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