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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA ELTOS INFORMACIJOS

BENDRUOMENYBĖSM jų fotokopijose uždengtos jos būtų pilnai įgyvendintos, 
siuntėjų pavardės. "Kalbama rusų kalba ųžtvintų didžiu- 
kad šis raštas išvydęs die- mą Lietuvoj kultūrinio gy-

MIRĖ DTEFENBAKER
f

DIEFENBAKER’is ir ukrainiečių disidentas Valentin MQ- 
ROZ, kuris neseniai atvyko Į Vakarus , išleistas iŠ sovie
tinio koncentracijos lagerio.

John DIEFENBAKER. 83 m. amžiaus, mirė . Palaidotas 
iškilmingomis ceremonijomis, valstybine pagarba. Tūks
tantinės minios Ottawoje dalyvavo mišiose ir palydėjo jo 
karstą iki traukinio, kuris nuvežė jį į kapines Saskatoon e.

i

JAUNIMO PETICIJA 
PASIEKĖ JUNGTINES 
TAUTAS

PLB Valdyba gavo laišką 
iš JT Žmogaus Teisių Ko
misijos informacijos sky
riaus vedėjo Jakob Th. Mol - 
ler Ženevoje. Jame prane
šama, kad 1 i e tu vi ų Jau
nimo Peticija JT jau 
yra pasiekusi Žmo
gaus Teisių Komisiją.

Peticijos tekstas buvo pa
ruoštas anglų, vokiečių, is
panų ir portugalų kalbomis.

Vien iš svetimtaučių gau
ta 130. 000 parašų.

NEPAMIRŠTAS KALINYS
Sovietų ypatingai griežto 

rėžimo Mordavijos lageryje 
jau virš 30 metų kenčia Pet
ras PAULAITIS, dr. fil. , bu - 
vęs Jurbarko gimnazijos 
mokytojas. Jis buvo Kęstu
čio apygardos partizanas ir 
1947 metais nuteistas 25 
metų lagerio. 1956 m. jo by
la buvo peržiūrėta ir, radus , 
kad jis priešinosi vokiečių 
okupantui, buvo paleistas. 
Tačiau, 1957 metais vėl buvo 
suimtas ir nusiųstas į lage
rį baigti 25-rių metų baus
mę. Vėliau buvo iškelta 
nauja byla ir jis gavo papil
domą 10 metų bausmę.

Nežiūrint ilgų kalinimo 
metų-liko tvirtas ir mora - 
liškai nepalūžęs. Jis buvo 
gimęs 1904 m. birželio 29 d. 
taigi šiemet jam sueina 75 

.metai. Lietuviai raginami 

siųsti jam sveikinimus.
Laiškus rašyti šiuo adresu :
Petras Paulaitis
Uchrezhdenye 5110-1-Zhkh
Moskva VS - 389
SSSR

BUVO PRIVERSTAS 
ATSISTATYDINTI

JAV atstovas Jungtinėse 
Tautose Andrew Young buvo 
priverstas atsistatydinti,nes 
privačia iniciatyva užmezgė 
kontaktus su PLO1

Štai,kai kurie jo pareiški
mai, padaryti ir prieš šį 
paskutinį lepsusą:
-Kubos trupės Angolai "at
neša pastovumą ir tvarką". 
-Britanija elgėsi kaip"viŠ- 
čiukas" rasinių problemų 
situacijose ir įpilietino ra
sizmą" daugiau negu bet kas 
šioje žemėje.
- Švedija, Sov. Sąjunga ir bu
vę prezidentai Nixon’as ir 
Ford’as-buvę rasistai.
- JAV patalpino į kalėjimus 
"Šimtus, gal tūkstančius po
litinių kalinių", įskaitant Pa
tricia Hearst.
- Khomeini vieną dieną bus 
minimas kaip "Šventasis".

IRANAS BOIKOTUOJA 
AMERIKOS KVIEČIUS

Irano prekybos mlnlsterts 
paskelbė, kad pirks kviečius 
tik Iš Turkijos Ir Australi
jos, o ne Iš Amerikos,kaip 
kad šachas darydavo.

LKP Centro Komitetas Per - 
spėja apie "Buržuazinę Pro
pagandą".

Gegužės mėnesį Vilniuje 
Įvykusiame LKP Centro Ko
miteto plenume buvo daug 
kalbama apie " buržuazi - 
nės propagandos ir "reak
cingos išeivijos" veiklą (Tie
sa, 1979. V. 18) : LSSR KGB 
pirmininkas J. Petkevičius
skundėsi "Priešais", kurie toniškai, neįdomiai... 
"stengėsi pasėti nacionalinės 
nesantaikos sėklą, naudoja 
sionizmo ginklą, spekuliuoja 
tikėjimo laisve, liaupsina Į- 
vairaus plauko atskalūnus" , 
o kai kurie Vakarų propa - 
gandos organai ir "specia
lios tarnybos, kurstydami 
nacionalistines nuotaikas, 
panaudoja > reakcingosios 
išeivijos centrus ir organi
zacijas1.' Tiesos redaktorius 
A. Laurinčiukas tvirtino, jog 
"žurnalistai negali likti abe
jingi šmeižtui, kurį iŠ isto
rijos kapinyno ištraukia ir 
pila ant Tarybų Lietuvos Į- 
vairaus pląūko "balsai"... , 
išsijuosę pučia antitarybi
nius burbulus.... Tuo tarpu 
ne vienas i iš jų slepia savo 
piktadarystes, padarytas II- 
jo pasaulinio karo metais, 
daugelis iš jų neseniai plojo 
Rinijos operacijai Vietnamo 
žemėje". Lietuvos Komsomo- 
lo CK pirmasis sekretorius 
V. Baltrūnas ragino "visada 
atsižvelgti į suaktualėjusias 
buržuazinės propagandos pa
stangas transformuoti tary-

APARATAI AUSIMS 
VELTUI QUEBEC’E

Mlnlsterls Socialiniams 
Reikalams Denis Lazure 
praneša, kad asmenys Iki 35 
m. amžiaus, kuriems reikia 
vartoti girdėjimo aparatus - 
gaus Iš Quebec’o vyriausy
bės juos veltui.

Jeigu tokie aparatai ne - 
naudojami nuo jaunų dienų , 
gali sukelti didelių problemų 
jauniem žmonėm visam 
gyvenimui.

Šis projektas kalnuotų a- 
ple 1 mil. dolerių.

Gavusieji aparatus turėtų 
susimokėti tiktai už bateri
jas jiems operuoti.

NEKOKIE METAI 
RYTŲ VOKIETIJOJE

Iš paskelbtų statistikų a- 
klvalzdujkad pirmoji šių 
metų pusė ekonomiškai ne
džiuginanti.

Chemijos Ir maisto pro
duktų gamyba davė nuostolį, 
buvo stoka anglių dujų Ir 
elektros srovės. Sumažėjo) 
galvijų trpaukščių skaičius.

Iš pareigų buvo f atleistas 
Klaus Selbold, energijos Ir 
akmens anglių mlnlsterls , 
nors prie nedatekllų prisi
dėjo Ir sunki žiema.Tačiau, 
neufžslmenama, kad Ir pati
komunistinė sistema prie vi- kymas,Muziejų Ir Olympinlo 
so to prisideda. Stadljono apžiūrėjimai.

binio jaunimo 
depolizuoti jį, 
cionalistines, 
žiūras, kapitalistinio gyveni- akcija: visas mokyklas, nuo 
mo būdo standartus. Todėl v&ikų darželio iki aukštųjų, 
negalima taikstytis tokiais I siekiama paversti "svarbiau- kalbą darželiuose). Santraū- 
atvejais, kai komjaunimo or
ganizacijos nesigilina į jau
nuolių interesus, polinkius, 
pomėgius, dirba ideologinį 
darbą paviršutiniškai, šab-

pasaulėžiūrą, 
skiepyti j na- 
religines pa-

siaįs rusinimo židiniais " 
SSRS Švietimo ministerijos 
ir Aukštojo ir specialiojo 
mokslo ministrų įsakymai 
reikalauja, kad "visos mo
kymo formos vis daugiau bū
tų atliekamos rusų kalba". 
Analogiškus įsakymus išlei
džia ir "nacionalinių respub- 

________ _ ______________ likų ministerijos". TaŠken- 
Lietuvos pogrindis pasiuntė to konferencijos tikslas bu- 

į Vakarus svarbius dokumen-vęs "parodyti, kad naciona- 
tus apie naują rusifikacijos 
kampaniją. Tai santraukos 
ir ištraukos iš slaptų reko
mendacijų, virtusių Įstaty
mu Taškente gegužės 22-29 d. 
įvykusioje konferencijoje ; 
"Rusų kalba-SSSR draugys
tės ir bendradarbiavimo kal
ba", išrašas iš SSRS aukšto- pabaigoje "pasaulio visuo- 
jo ir‘ specialiojo vidurinio 
ministerijos 1978 .XII. 6 d. 
Įsakymo Nr. 1116 "Apie toli
mesnį „ rusų kalbos mokymo 
ir dėstymo priemonių tobu
linimą sąjunginėse respubli
kos mokyklose" ir išrašas iš 
vėlesnio įsakymo tuo pačiu 
pavadinimu 1979.1. 17. Doku
mentus palydinčiame laiške 
rašoma, kad rekomendacijos 
(34 puslapiai rusų kalba) gau
tos iš Maskvos kovo mėn. ir 
laikomos kelių įstaigų sei
fuose. Kai kurie darbuotojai 
supažindinami su jų turiniu 
bet ] paties rašto darbuoto
jams į rankas įstaigų tarnau- planai įvesti rusų kalbą į 
tojai neduoda. Rekomendaci-

"S, O. S. PASAULI, 
NAUJA RUSINIMO BANGA

Žmonės pries 3.000 me
tu

Kiniečių archeologai at - 
kasė 29 kapus,kuriuose rado 
gerai Išsilaikiusius kūnus , 
palaidotųjų prieš 3.000 me - 
tų. Dėka labai sauso oro to - 
je vietovėje palaidotųjų plau
kai, raumenų skaldullal Ir 
rūbai Išliko nesutrunyję.

ASTRONOMŲ 
KONFERENCIJA 
MONT RE ALYJE

Visuotinas 17-as (s Tarp - 
tautinės Astronomų Unijos 
Suvažiavimas vyksta Mont- 
realyje, rugplūčio viduryje .

Suvažiavo apie 2.000 
specialistų. Paskaitos vyks 
dvi savaites. Bus diskutuoja
mi naujausi atradimai moks
lininkų 5O-les krašįų. Atro - 
do, kad temos ypač aktualios 
nes vien Iš Sov.Sąjungos yra 
atvykę 40 specialistų.

Suvažiavime dalyvauja No
belio premijos laimėtojai 
Vienas jų kanadietis - dr . 
Gerhard Herzberg.

Jų programoje numatomi 
Ir žemiškieji atradimai, kaip 
pav. Senojo Montreallo lan-

nos šviesą su paties L. Brež- venimo ir net pačią šeimą", 
nevo pritarimu".

Laiške toliau tvirtinama, 
kad pastaraisiais metais 
" itin suaktyvėjo" rusinimo

linių respublikų visuomenė 
neva pritaria komunistų; par
tijos ir vyriausybės vykdo - 
mai rusinimo politikai. Ką 
caro valdžia darė atvirai ir 
tiesiai, tą dabartiniai valdo
vai nori atlikti neva pačių 
gyventojų rankomis". Laiško 

menė" prašoma atkreipti dė
mesį į šį grubų Tarybų Są
jungos tautų žmogaus teisių liaupsino rusų kalbą, kaip 
pažeidimą bendrauti ir mo- "tautos milžinės, turinčios 
kytis gimtąja kalba. labai turtingas demokratines

Pačios rekomendacijos ir revoliucines tradicijas, 
susideda iš įvado ir septynių nepaprastai aukštą kultūrą, 
dalių, kuriose aptariamas 
mokyklų švietimas, tautinių 
respublikų mokyklos ir tech
nikumai, universitetai ir in
stitutai, metodai rusų kal
bos kvalifikacijoms pagerin
ti ir masinių informacijų 
priemonių panaudojimą rusų 
kalbos mokyme. Lietuviams 
daugiausia rūpesčio kelia

vaikų darželius, pasiūlymas, 
kad studentai kalbėtųsi ru
siškai tarpusavyje bei na
muose ir nesiliaujantis rusų 
kalbos ir tematikos plitimas
universitetuose ir inštitutuo- dėti ikimokykliniame amžiu- 
se. Savo straipsnyje apie "re-je".
komendacijas", išspausdin - LIETUVIŲ POLITINIŲ.
tame Laisvės Radio biulete- KALINIŲ BUITĮ GULAGE 
nyje (RL 188-79), dr. Kęs-paliečia pernai Vakarų Vo- 
tutis Girnius rašo, kad, jei

DIEFEInhAKER’IS KALBA 
PARLAMENTE

Girnius taip pat nurodo, kad 
Lietuvos savilaidinė spauda 
jau iš anskto buvo tiksliai 
pesrpėjusi apie kai kuriuos 
rusinimo planus (pvz., Auš
ros Nr. 11, 1978, apie rusų 

kos ir ištraukos iš rekomen
dacijų Taškento konferenci
jai buvo paskelbtos savitai- 
dinio žurnalo Perspektyvos 
10-me numeryje.

Kad lietuvių susirūpinimas 
naująja rusinimo banga pa
grįstas, patvirtina ir oficia
lioje spaudoje skelbiami va
dovaujančių SSRS asmenų 
pasisakymai. Savo sveikini
me Taškento konferencijos 
dalyviams(Tiesa, 1979. V. 23), 
Brežnevas kalbėjo, jog atsi
rado ” nauja istorinė bend
rija - tarybinė liaudis, objek
tyviai vis didesnis vaidmuo 
tenka rusų kalbai kuriant ko
munizmą, auklėjant naują 
žmogų". Pasižymėjęs rusi - 
nimo agentas, Uzbekistano 
KP CK pirmasis sekretorius 
S. Rašidov, savo pranešime

Pasak jo, "brandaus socia
lizmo sąlygomis rusų kalbos 
vaidmuo vis didėja. Tai są
lygoja nacijų klestėjimas ir 
suartėjimas". Rašidovas 
džiaugėsi pirmaisiais 1979- 
metų "sąjunginio gyventojų 
surašymo rezultatais, kurie 
rodo, kad Sovietų Sąjungoje 
"daugėja nerusų tautybės as
menų, kurie rusų kalbą laiko 
gimtąja arba antrąja kalba". 
SSRS švietimo ministras M. 
Prokofjev pabrėžė, kad "dar
ni antrosios kalbos studija
vimo sistema ... turi jprasi- 

kieti joje išėjusi Friedricho 
Breiss'o knyga Hass und 
Liebe (Neapykanta ir Meilė). 
Autorius praleido 30 metų 
sovietų lageriuose.

ALEKSANDRAS GINZBURGAS 
buvo pagrindinis kalbėtojas 
liepos mėn. San Francisco 
mieste įvykusiame Amerikos 
Mokytojų Federacijas (Ame
rican Federation of Teachers) 
kongrese. Jis perskaitė da
linį sąrašą mokytojų, kuriuos 
jis paliko kalėjimuose, lage - 
riuose bei psichiatrinėse li
goninėse, Įskaitant Viktorą 
Petkų. /
PASAK BRIUSELYJE 
LEIDŽIAMO BULLETIN 
PANFORMATION - NEWS 
BRIEF. (1979. VI. 15) pasikeitė 
prievarta psichiatrinėje li
goninėje kalinamo Algirdo 
ŽIPRĖS adresas : 4200082, 
Kazan, ui. Eršova 49, učr. 
UE-148 st. - 6, USSR. Savi
laidinė spauda ragina išel - 
vius rašyti jam laiškus.
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NETEKOME DRĄSAUS 
POLITIKO

Š. m. rugplūčlo mėn. 16 d. .ketvirtadienį, 7 v.ryto, ne
tekome vieno spalvingiausiųjų Kanados vyrų, buvusio ml - 
nlsterlo pirmininko, progresyviųjų konservatorių partijos 
lyderio Ir parlamentaro Iki paskutinės jol valandos - John 
George Dlefenbaker’lo. Jis mirė, kaip kitaip Ir nebūtų ga
lima Įsivaizduoti- laikydamas rankose ateinančios parla
mento sesijos popierius.

Juodas kaspinas gaubia jo portretą valstybininkų ga - 
lerljoje Parlamento Rūmuose Ir valstybinės vėliavos nu
leistos Iki pusės.

Pageybtmo Ir užuojautos žodžius atsiuntė Britanijos 
karalienė Elžbieta, Kanados premjeras Joe Clark, buvęs 
premjeras Ir opozicijos lyderis Pierre Trudeau Ir senie
ji politiniai draugai bei priešai. Visi liūdi netekę vąlsty - 
bės vyro, kuris žavėjo žmones savo vizijomis apie Kana
dos šiaurę Ir vieningą Kanadą per dvi dekadas,pradedant 
1950 m.

Karalienė Elžbieta pabrėžė-kad "Kanada prarado di
delio mąsto asmenį". Premjeras Clark,kuris kartas nuo 
karto buvo Įgeltas Dlefenbaker’lo aštraus sąmojaus, pa
reiškė: "Mes praradome retą asmenybę. Jo paliktas ant
spaudas kanadiečių gyvenime yra neišdildomas Ir mes vi
si, kurie turėjome privilegiją dirbti su juo, žinome, kad 
daugiau tokios asmenybės ne besutiksime".

Pierre Trudeau pasilieka dabar vienintelis gyvas bu
vęs Kanados mlnlsterls pirmininkas. Jo žodžiai: " Gal 
atrodys keista girdėti Iš politinio priešo šiuos žodžius , 
be£ aš manau, kad John Dlefenbaker'Is buvo politinis 
draugas ta prasme,kad mudu supratome vienas kitą Ir 
tikrai vienas kitą stimuliavome".

Didelė dauguma Dlefenbaker’lo draugų Ir konkurentų 
pripažįsta,kad jo įvestas Bfll of Rights Ir saugojimas bei 
gynimas1 visų Parlamento Inslttucljų buvo didžiausi at - 
siekimai.

"DlePas",kaip malonyblnlal buvo pravardžiuojamas, 
buvo pulkus politikas su tvirtu Instinktu, kur esminiai už
griebti priešą. Jo oratoriniai sugebėjimai dar nė vieno 
nėra pralenkti Ir jo Istorijos žinojimas, buvo bevelk encik
lopedinis, kaip patvirtina visi jį pažinojusieji.

Jis, v te n l nt ėl Is Iš visų kitų valstybininkų, at v l - 
ral Ir oficialiai /ne tik pasikalbėjimuose/ Iškėlė 
Ir pasisakė prieš sovietų neteisėtą tautų 
pavergimą Jungtinėse Tautose. Jis vienu
tėlis , nes Idangstydamas dvigubu liežuviu , 
pasisakė prieš sovietų Žmogaus Teisių lau
žymą , kuo labai piktinosi sovietai.

Pavergtos sovietų tautos neteko didelio mąsto teisin
go Ir drąsaus valstybės vyro, Įsitikinusio jų bičiulio. NL

IR GERAI, R BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

NED 1PLOMATISKAS 
PATARIMAS KANADOS 
PILIEČIAMS, ARBA - 
NORAS "ATSIKRATYTI"

"Tėviškės Žiburiai" 7.VI. 
1979, nr. 23 rašo apie SSSR 
pilietybės įvedimą.

Sąryšyje su naujuoju SSSR 
valstybės pilietybės įstaty
mu, galiojančiu nuo l.VII. 
1979, kur primetama prie
vartos būdu pilietybė lietu
viams, latviams, estams Ii 
kitiems, gimus lems Vakarų 
Europoje arba kitose pasau
lio dalyse, kyla daug neaiš
kumų. Okupuotos Lietuvos, 
Latvijos, Estijos buvę pilie - 
člal, dabar turintieji Kana- 
,dos,Dldž.Britanijos,JAV Ir 
1.1.pilietybės gimimu ar na
tūralizacijos būdu Įgiję tos 
Kremliaus užmetamos pilie
tybės nepriima Irprotestuo- 
ja prieš prievartą.

Daugelis Kanados piliečių 
yra užklausę Užsienių Rei
kalų Ministerijos/ rašteli. V, 
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1979/sekantls departamento 
/ buv. Užs. Reik.Ministerlo 
D. Jamieson pareiškimas : 
"Departamentas,kaip seniau 
taip ir dabar pataria tiems , 
kurie turi abejonių dėl so
vietinės pilietybės, kreiptis 
į Sov.Sąjungos ambasadą"..

Mano manymu, j ok s Ka
nados pilietis įieprt - 
valo kreiptis į sve
timos valstybės-SSSR 
ambasadą,bet t ik į savo 
krašto -Kanados Užsienio 
Reikalų Ministeriją, kurt 
privalo išaiškinti pilietybės 
įstatymą.

Lankydamas Is pas SSSR 
ambasadorių parodys, kad 
mes patys pripažįstame 
sovietų valdžią lr 
pilietybę. Keistas diplo
mato D. Jamieson patarimas’.

Šluos pilietybės neaišku
mus turėtų Išaiškinti Ir Dip
lomatljos šefas St.Lozorai
tis ar kitas tarptautinės 
konstitucinės teisės 
žinovas, lietuvis dlp-

PANORAMA
PENSIJOS OKUP LIETUVOJE

Paruošė Z. P u 1
Padidėjęs lietuvių pensi

ninkų skaičius Kanadoje ke
lia didesnį susidomėjimą 
pensijomis okupuotoje. Lie
tuvoje. Iš buvusiųjų ten lan
kytojų1 kartais gauname jų 
patiekiamus mokamų pensijų 
skaičius, tačiau dažnai abe- / 
jojame jų autentiškumu.

Šiame rašinyje pateikia
mos mokamos valstybinės 
pensijos sumos ar daviniai 
yra paimti iš įstatymų rin
kinio šiuo reikalu ir išleis
to Lietuvoje 1975 metais. Jo 
laida jau išparduota ir nusi
pirkti jau neįmanoma, tačiau 
šių eilučių autoriui dar pa
vyko vieną jo egzempliorių 
parsivežti Kanądon.

Pagal bendruosius nuosta
tus, valstybinę pensiją turi 
teisę gauti visi darbininkai 
ir tarnautojai. Čįa dar Į- 
jungtį ir kiti, kaip kariai, 
aukštųjų spec, vidurinių mo
kyklų, kadrų rengimo mo
kyklų ir kursų moksleiviai . 
Kiti piliečiai, jeigu jie tapo 
invalidais, atlikdami valsty
bines arba visuomenines pa
reigas. Šiuose nuostatuose 
nurodytų piliečių šeimų na
riai netekę maitintojo. Vals
tybinės pensijos skirstomos 
į senatvės, invalidumo ir 
maitintojo netekimo pensi - 
jas.

Senatvės Pensijos
Jas gauti turi teisę darbi

ninkai ir tarnautojai .-vyrai- 
sulaukę 60 m. amžiaus ir tu
rį nemažiau 25 metų darbo 
stažą; moterys - sulauku - 
sios 55 m. amž. ir turinčios 
ne mažiau kaip 20 metų dar
bo stažą.

Palengvintomis sąlygomis 
senatvės pensiją turi teisę 
gauti darbininkai ii tarnau
tojai, dirbantieji požeminius 
darbus, dirbantieji pavojin
gose darbo sąlygose ir karš
tuose cechuose, vyrai - su
laukę 50 m. ir turį20 metų 
darbo stažą; moterys - su
laukusios 45 metų ir turin
čios 15 m. darbo stažą.

Darbininkai ir tarnautojai, 
dirbantieji kitus darbus sun
kiomis darbo sąlygomis-pa- 
gal TSRS Ministrų Tarybos 
tvirtinimą gamybos, cechų, 
profesijų ir pareigų sąrašą: 
vyrai - sulaukę 55 m. am
žiaus ir turintieji ne mažes- 

lomatas, neštai liečia 
daug lietuj lų. -

J. Vytanls, 
Ontario .

GERĄ DALYKĄ PADARYTI 
DAR GERESNIU

Kanados laikraščių miru
siųjų skiltyse pradedame 
rasti vis daugiau savo tau
tiečių. Tuose trumpuose 
nekrologuose suminimos mi
rusiųjų gyvenimo datos, jc 
artimieji, kur pašarvotas ir 
kur bus laidojamas. Dažnai 
prie to .randame ir prierašų, 
kur prašoma neaukoti gėlių, 
bet tam skirtus pinigus pa
siųsti Kanados vėžio draugi
jai, luošų vaikų draugijai, 
ar kokiai jungtinei apeliaci
jai. Kuklumas ir santūru
mas visada yra geri dalykai. 
Taip pat yra geras dalykas 
šelpti tokias Kanados insti
tucijas. Bet čia šio laikraš
čio vienos skilties pavadini
mas geriausiai apie tai pa- 

ianauskas 
nį 25 m. darbo stažąjmote- 
rys - sulaukusios 50 m . 
amžiaus ir turinčios 20 m. 
darbo stažą..

Darbininkai ir tarnautojai 
kurie darbo laikotarpiu su
silaukė pensininko amžiaus , 
bet neturi pilno jiems rei
kalingo darbo stažo, tačiau 
dirbo ne mažiau 5 metų, iš 
jų nemažiau kaip 3 metus 
betarpiškai • prieš prašyda
mi pensijos. Tokiu atveju 
senatvės pensija skiriama 
tokio dydžio, kuri yra pro
porcinga turimam stažui , 
bet nemažiau kaip ketvirta
dalis pilnos pensijos.

Pensijos Dydis
Maksimalus (didžiausias) 

senatvės pensijos dydis Įs
tatymų nustatytas 120, -rub
lių mėnesiui, gi minimalus - 
žemiausias- šios pensijos 
dydis yra 45 rubliai mėne
siui.

Gaunamos pensijos dydis 
priklauso nuo darbininko ar 
tarnautojo mėnesinio uždar
bio darbovietėje, pav. jei 
dirbantysis ten uždirbo nuo 
80 iki 100 rublių mėnesiui , 
pensijos jis gaus 52 rubliu 
mėnesiui (be priedų). Žemės 
ūkio darbuotojams kolūkiuo
se pensijos minimumas nus
tatytas 20 rbl. mėnesiui . 
Pav. , jei kolūkietis uždirba 
kolūkyje 35 rbl. mėnesiui - 
pensijos jis gaus 20 rbl. mė
nesiui.

Jokiais skaičiavimais 
nustatytos pensijos maksi
mumo 120 rbl. mėnesiui ne - 
galima prašokti. Iš gauna
mų pensijų jokie mokesčiai 
neatskaitomi.

10 str.yra mažas skyrelis 
ir spec, moterims, kuris sa
ko, kad moterys, pagimdžiu
sios penkis vaikus ar dau
giau ir išauginusios juos iki 
aštuonių metų amžiaus,turi 
teisę gauti senatvės pensiją 
sulaukusios 50 m. amžiaus 
ir turinčios nemažesnį kaip 
15 m. darbo stažą, jeigu jos 
neturi teisės gauti senatvės 
pensijos, būdamos jaunesnio 
amžiaus.

Invalidumo Pensijos 
Darbininkams ir tarnau-

sako : ir gerai, ir blogai... 
Gerai, kad yra rodomas kukr 
lumas ir, trumpalaikiu! gė
lių panaudojimui išleidžiami 
pinigai yra skiriami geriems 
tikslams, bet blogai, kad 
tie lietuvių pinigai nepaski
riami pašai pų prašančioms 
lietuviškoms institucijoms.
Kodėl neįamžinti mirusiojo 
atminimo Kanados Fonde, 
kodėl nepaskirti tuos pini
gus tėvynės laisvinimo rei
kalams - Tautos Fondui ? 
Turime dar ir Šalpos Fon
dą, lietuvių laikraščius, li
tuanistines švietimo institu
cijas, Vasario 16 Gimnaziją 
Vokietijoje, lietuvių jaunimo 
organizacijas ir dar kita de
šimtį geriems tikslams tar
naujančioms organizacijoms. 
Mūsų žmonės patys nieko 
gersnioū nesugalvodami,lei
džia į laikraštį įrašyti tai, 
ką laidotuvių direktorius pa
siūlo. Atseit, toks dalykas 
čia yra kitų daromas. Pas 
mus vyksta Įvairių kuriozų, 
pav. lietuviai vienuoliai ar 
kunigai, kartais patys 
nedirbdami lietuviškose pa
rapijose ar vienuolijose, čia 
skelbia rinkliavas ir renka
iš lietuvių aukas kažkokioms 
statyboms Indijoje ar Mek - 
sikoje. Bet čia jau būtų ki
ta tema. K. Mileris 

tojams tapusiais dėl profe
sinio susirgimo ar kitų ligų 
invalidumo pensijos skiria
mos šių lengvatinių dydžių:

I grupės invalidams-100 
% uždarbio, II grupės inva- 
lidams-90% uždarbio ir m— 
65% jų uždarbio. ( Minėti 
procentai apskaičiuojami iki 
50 rbl. uždarbio ir plius 15% 
nuo likusio uždarbio). Mak - 
simalūs šių pensijų dydžiai 
nustatomi: I ir n invalidumo 
grupei- 120 rbl. mėnesiui, 
III invalidumo grupei-60 rbl. 
mėnesiui. Minimalūs šių 
pensijų dydžiai: I inv. grupei 
70 rbl. , II inv. grupei 60 rbl. 
ir III grupei- 25 rbl. mėne
siui.

Maitintojo netekimo pensijos 
28 str. sako, kad maitin

tojo netekimo pensijas turi 
teisų gauti nedarbingi miru
sio darbininko, tarnautojo ar 
pensininko šeimos nariai, ku
rie buvo jo išlaikomi. Nedar
bingais šeimos nariais laiko
mi: a) vaikai, broliai, sese
rys ir anūkai, nesulaukę 16 m. 
amžiaus (moksleiviai 18 m.), 
arba vyresni šio amž., jeigu 
jie tapo invalidais nesulaukę 
16 metų; broliai, seserys ir 
anūkai, jeigu jie neturi dar
bingų tėvų; b) tėvas, motina, 
žmona, byrąs, jeigu jie su
laukę senatvės amžiaus: vy
rai 60 metų amžiaus,, mote
rys - 55 m. arba yra invali
dais ; c) vienas iš tėvų arba 
sutuoktinis nepriklausomai 
nuo amžiaus ir darbingumo , 
jeigu jie prižiūri mirusio 
maitintojo vaikus, •brolius, 
seseris ir anūkus, nesulauku
sius 8 metų įamž.t ir nedirbą 
d) senelis ir senelė, jeigu nė
ra asmenų, kurie pagal įsta
tymą turi juos išlaikyti.

Mirusio vaikai ir nedar
bingi tėvai, kurie nebuvo iš
laikomi, turi teisę gauti pen
siją, jam mirus, jeigu vėliau 
jie neteko pragyvenimo lėšų 
šaltinio.

Šios .pensijos išmokamos 
tokio dydžio: trijų ar daugiau 
asmenų šeimai -100 %, dvie
jų asmenų šeimai - 90% ir 
vięno asmens Šeimai - 65% 
jiuo maitintojo suždarbio i- 
ki 50 rublių mėnesiui plius 
15 % nuo maitintojo likusio 
uždarbio.

Minimalūs pensijų dydžiai 
nustatomi: trims ar daugiau 
šeimos nariams 70 rublių; 
dviem šeimos nariams - 45 
rubliai ir vienam šeimos na
riui - 23 rubliai mėnesiui . 
Maksimalūs pensijų dydžiai: 
dviem ar daugiau šeimos na
rių - 120 rublių, vienam šei
mos nariui - 60 rublių per 
mėnesį.

Be čia jau paminėtų pensi
jų dar yra švietimo tarnauto
jų pensijos, kurios truputį 
skirtingos nuo paminėtų . ' 
Mokslo darbuotojų aprūpini
mo pensijomis nuostatų sky
relis nusako kas turi teisę 
pensijas gauti kaip pav. aukš
tosiose mokyklose ir moksli
nio tyrimo įstaigose . dirbę 
mokslų akademijų tikrieji na
riai ir nariai-koresponden
tai, moks, daktarai bei moks
lų kandidatai; aukštosiose 
mokyklose ir mokslinio 
tyrimo įstaigose dirbę do
centai, vyresnieji moksli
niai bendradarbiai ir vyrės
imi eji dėstytojai, asistentai, 
jaunesnieji moksliniai bend
radarbiai ir dėstytojai. Na, 
ir dar toliau seka visa eilė 
švietimo darbuotojų titulų, 
kurie dėl vietos stokos čia 
išvardinti neįmanoma. Šios 
sritiems darbuotojams skiria 
ma pensija yra 40% nuo gau
to atlyginimo prieš išeinant 
pensijon. Pensijoms apskai
čiuoti imami maksimalūs at
lygių dydžiai, kurie yra: a) 
akademijų tikriesiems na
riams ir nariams-korespon
dentams -600 rublių, b) pro
fesoriams ir mokslų dakta

rams - 400 rublįų; docen
tams, asmenims turintiems 
vyresnio mokslinio bendra
darbio mokslinį vardą ir 
mokslų kandidatams - 200 
rublių; d) asmenims, turin
tiems jaunesniojo moksli
nio bendradarbio mokslinį 
vardą, taip pat asmenims , 
neturintiems mokslino vardo 
ar mokslinio laipsnio - 100 
rubliu mėnesiui.

Dar tebedirbantiems pro
fesoriams-pensininkams mo
kama pusė atlyginimo ir pen
sija, tačiau bendra suma ne
gali prašokti 350 rublių mė
nesiui. Nedirbąs gydytojas - 
pensininkas gauna 40 % nuo 
120 rublių mėnesiui skirtos 
pensijos. Čia paminėtiems 
pensininkams amžiaus ir dar 
bo stažas yra toks, kaip jau 
minėta rašinyje anksčiau.

Personalinės pensijos. Jos 
skiriamos asmenims, turin
tiems ypatingų nuopelnų Ta
rybų valstybei revoliucinės 
valstybinės, visuomeninės 
ir ūkinės veiklos srityje ar
ba didelius nuopelnus kultū
ros, mokslo ir technikos sri
tyje, o tiems asmenims 
mirus, - jų šeimų nariams. 
Personalinės pensijos skiria- " 
mos : sąjunginės reikšmės 
už nuopelnus TSR Sąjungai; 
respublikinės reikšmės už 
nuopelnus sąjunginei respub
likai; vietinės reikšmės už 
vietinės reikšmės nuopelnus.

Sąjunginės reikšmės per
sonalinė pensija nustatoma 
200 rublių., respublikinės 
reikšmės - 120 rublių ir vie
tinės reikšmės - 80 rublių 
mėnesiui.

Dirbančio personalinio pen
sininko uždarbis ir pensija 
negali prašokti 350 rublių 
mėnesiui. *

Personaliniams pensinin
kams, gyvenantiems senelių 
ar invalidų namuose išmoka
mas skirtumas tarp jiems 
paskirtos pensijos ir išlai
kymo invalidų ar seneliiį na
muose vertės, bet nemažiau 
kaip 25 % pensijos.

Pašalpos. Jos duodamos 
asmenims, negaunantiems 
valstybinės pensijos ir ne
turintiems lėšų pragyventi, 
taippat neturintiems giminių 
kurie privalo juos išlaikyti.

Tai taip atrodo mokamos 
valstybinės pensijos okup. 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungo
je, pagal TSRS Ministrų Ta
rybos išleistą įstatymą 1956 
metais liepos 14 dieną.

f

INFLIACIJA- 
NE NAUJIENA

Visi labai domisi infliaci
ja: pinigo vertė krinta, vis
kas brangsta. Ar ir senovė
je yra buvę tokių reiškinių?

Istorikai sako, kad inflia
cija prasidėjo Romoje prieš 
1600 metų, kai vyriausybė, 
norėdama savo-iždą papildy
ti, pradėjo leisti pinigus.Per 
šimtą metų infliacija ėjo 
tikrai pasiutusiu greičiu, ir 
po to šimto metų,pavyzdžiui, 
grūdų kainos jau buvo paki
lusios šimtą tūkstančių kar
tų. Visa imperijos preky
ba subyrėjo.

Tuo metu imšeriją val
džiusieji imperatoriai sten
gėsi aprūpinti liaudį, kad Ji 
nemirtų badu. Dėl to ir duo
nos būdavo duodama nemo
kamai ir į cirkus leidžiama 
už dyką. O kainoj vistiek ki
lo, ir imperatorius Diokle- 
cionas net išleido tokį sun
kiai suprantamį kainoms ir 
pajamoms tvarkyti įstatymą, 
o kai ir tai nieko nepadėjo, 
imperatorius pasitraukė ir, 
sako, pradėjo auginti kopūs
tus. 
*4e**$***j|c3|t$**4c*.
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LIETUVIU MOKYTOJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ

* L. EIMANTAS
(tęsinys)

MOKYKLŲ, IŠLIKIMO 
KLAUSIMU

Buvo dar vienos svarsty- 
bos apie pastangas ir prie
mones, kaip mūsų mokyklas 
išlaikyti ateityje.

Mokytoja Irena Bukavec- 
kienė svarstytas pradėjo 
tvirtindama, kad mokyklos 
išsilaikys tol, kol bus tėvų, 
norinčių jomis pasinaudoti, 
tačiau ir mums reiktų prie 
mokyklos išlaikymo visu kuo 
prisidėti. Todėl reiktų visur 
stiprinti priešmokyklinį auk
lėjimą ir mokymą, steigti 
vaikų darželius ar židinėlius. 
Mokykloms reikia daugiau 
tinkamų skaitinių. Turėtume 
įtaigoti rašytojus, kad jie 
pritaikytų savo kūrinius mo
kykloms. Būtinai reikia dau
giau vaizdinių ir garsinių 
priemonių. Garsinės priemo
nės įgalintų mokinius išgirs
ti mūsų aktorių žodinį meną.

Mokytojas K. Mileris iš 
Kanados įsakmiai pabrėžė, 
kad mokyklos neturėtų pra
rasti savo talkininkų. Kana
dos valdžia šelpia etnines, 
tai ir mūsų mokyklas, ir tai 
pakėlė mokinių motivaciją, 
kad reikia lankyti ir lietu
viškas mokyklas.

Kvieskime kuo daugiau 
jaunų mokytojų. Mokiniai 
juos labiau myli. Leiskime 
mokyklų leidinėlius, ruoški
me išleistuvių šventes, eks
kursijas. Nustokime vadintis 
vargo mokyklomis. Mokyklą 
vaizduokime š/lesiomis min
timis. Tvirtai tikėkime į švie 
sesnę mūsų mokyklų ateitį.

Mokytoja E. Ribokienė kal
bėjo ajjie mums tris sunkiai 
perlipamus kalnus, t. y. jau
nų mokytojų paruošimą, tė
vų vis didėjantį abejingumą 
ir mokinius, dar nekalban - 
čius lietuviškai. Būtinai rei
kia perkopti tuos kalnus. Mū
sų mokyklų išlikimo laidas 
yra Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga.

Per diskusijas daug kas 
pabrėžė, kad tos mokyklos 
turi daugiau mokinių, kur 
yra vaikų darželiai. Taigi, 
vaikų darželiai yra irgi vie
nas mokyklų išlikimo laidų.

"Man reikia

išeiti iš 

kambario.

Kurį myg -

tuką spausti?"

1979 . VIII. 22

MOKYTOJU PARUOŠIMAI
Viena iŠ mūsų dabarties 

problemų yra jaunų mokyto
jų paruošimas. Mokytojas VI. 
Pažiūra iš Los Angeles at
siuntė paskaitą, kaip moky
tojų paruošimo klausimas 
sprendžiamas Amerikos 
tolimuose vakaruose. Los 
Angelyje turėta pedagoginius 
kursus ir rezultatai visi ge
ri. Studijų vadovas Antanas 
MASIENIS davė gerų minčių 
ir perskaitė mokytojų paruo
šimo klausimu žinomo peda
gogo Domo VELIČKOS anks
tyvesnėse mokytojų studijose 
skaitytas paskaitas ir ištrau
kas. Taip pat klausytojai pa
pildė gvildentą temą. Nors 
Chicagoje mūsų Pedagoginis 
Institutas jau kuris laikas 
ruošia mūsų mokyklos dar
bininkus, tačiau jų nepakan
kant, kursai jauniems moky
tojams ruoštini atskirose 
mūsų kolonijose. Čia galė
tų būti mums pavyzdžiu Cle- 
velando lietuvių apylinkės.

MUZIKA IR DAINA
Jauna mokytoja R. Šoliū- 

naitė perskaitė įdomiai pa
ruoštą kompozitoriaus J. 
GAIDELIO paskaitą. Jis siū
lo išleisti dainų rinkinį (su 
gaidomis), tinkantį dabarčiai 
ir aplinkai. Visa tai tiktiį 
mokyklų ar organizacijų cho
rams -choreliams. Juk dai
na - mūsų sielos veidrodis.

Pati mokytoja Šoliūnaitė 
pademonstravo, kaip ji, ypač 
su mažesniais mokiniais, pa
įvairina pamokas parinktais 
žodžiais, kuriems pritaiko 
lengvą, dažnai girdėtą melo
diją. Pavyzdžiui: — Aš maža 
katytė, visai mažutytė. Mėgs
tu aš gėlytes, gaudau ir pe - 
lytės- Miau, miau — aš 
sakau. ..

Vaikai dainuodami greitai 
išmoksta žodžius visai neju
čiomis.

NAUJAS VADOVĖLIS
Nauju A. Rinkūno vadovė

liu nuo ateinančių mokslo me
tų, reikia mahyti, daug kam 
teks naudotis, nes tai, tur
būt, kol kas vienintelė me

džiaga ir nurodymai, kaip 
reiktų dirbti mūsų mokyklo
se, ypač su tais mokiniais, 
kurie lietuviškai dar nemoka 
ar negali reikiamai kalbėti.

Pats pagrindinis vadovėlis 
(text book) turi 223 puslapius 
ir yra suskirstytas į 52 pa
mokas, apimančias fonetiką, 
skaitinius ir žodyną. Prie 
vadovėlio išleisti keturi prie
dai: A, B ir C - pratybų dar
bo sąsiuviniai ir Mokytojo 
Vadovas (teachei? s manuals).

Vadovėlyje pradedama nuo 
fonetikos, bąt pats metodas 
čia tėra kaip vaikų mokymas 
svetimos kalbos. Mokytojo 
Vadovas smulkiai nurodo, 
kaip reikia pradėti darbą 
klasėje, parenkant prasmin
gus garsus, žodžius ar net 
sakinius. Čia svarbu žodžio 
analizė. Žinoma, pradžioje 
vaikas skaito ištisus žodžius, 
bet tuojau žodis skaldomas 
skiemenimis bei garsais. 
Šitoks metodas jau ir Kana
dos valdinėse angliškose mo
kyklose pradėtas vartoti 
prieš 3 metus ir reikia pa
žymėti, kad fonetinė reikš- 
mė skaitymo procese yra 
tiek svarbi ir būtina, kad be 
jos neįmanoma išsiversti. 
Nuo trečios pamokos vaikai 
jau pradeda skaityti ir išti
sus sakinius.

Pakartotinai reiktų pabrėž
ti, kad mūsų mokytojui čia 
didelė pagalba yra Mokytojo 
Vadovas. Mokytojas, norė
damas pasiekti tinkamų re
zultatų, . pagal Vadovą ga
li tinkamai kiekvienai pamo
kai pasiruošti, pasidaryti 
rodomąsias korteles, pa
veikslėlius ir parinkti rei
kiamą žodyną. Atrodo, kad 
šis vadovėlis su visais prie
dais yra rekomenduotinas 
visiems mokytojams ir y- 
pač jauniems mokytojams — 
entuziastams, kurie čia ras 
puikią sintezę angliško ir 
lietuviško mokymo procese.

LIETUVIŲ KALBOŠ 
TOBULINIMAS

Ankstesnėse Studijų savai
tėse tik jaunimas turėjo lie
tuvių kalbos pamokas, per

kurias galėjo savo gimtąją 
kalbą patobulinti. Čia lekto
riais buvo profesoriai: A. 
Klimas, A. Salys, Pr. Skar- 
žius; kalbininkai: L. Damb- 
riūnas, St. Barzdukas ir kt.

Šioje Studijų savaitėje sa
vo kalbą patobulinti turėjo 
progos ir mokytojai. Dabar 
kalbos pasitobulinimo pamo
kas per visas studijų diena*' 
žinoviškai vedė kun. Juozat 
VAIŠNYS. Pamokų dėmesin
gai klausėsi ir mokyto jai-ve- 

‘-teranai. Kun. J. Vaišnys per 
pamokas dažnai naudojosi ir 
nagrinėjo paskutiniu laiku 

- dabar Lietuvoje naujai įves
tą ršaybos reformą. Atro
do, kad ne visi "reformuoti" 
dalykai mums išeiviams yra 
priimtini ir vartotini. Todėl 
dėl naujosios reformos išei
vijos mokytojai vienbalsiai 
nutarė ' kreiptis į Chicagos 
Lituanistikos Institutą ir 
prašyti, kad jis autoritetin- 
gal pasisakytų reformuotas 
rašybos reikalu.

VISUOMENINIS - 
BENDRUOMENINIS 
AUKLĖJIMAS

Bendruomeninis auklėji
mas labai vaizdžiai yra ap
tartas St. Barzduko parašy
toje knygoje "Lietuvis Tauto
je, Išeivijoje ir Šeimoje".

Svarstybas šiuo klausimu 
pradėjo Philadelphijos mo
kytoja Teresė GEČIENĖ. Ji 
tuoj iškėlė per silpną mūsų 
jaunųjų tėvų užsiangažavimą 
lietuviškai vaikiai, o juk tė
vai yra artimiausias ir efek
tingiausias pavyzdys vai
kams. Yra tėvų, kurie gal
voja, kad atveždami vaiką į 
mokyklą, daro jau tiesiog 
žygdarbius. Todėl tuo pilnai 
pasitenkima. Yra dar ir tre
čioji rūšis — tai drungnieji 
tėvai. Į juos turėtų būti kreip
tinas bene didžiausias dėme
sys, kitaip sakant, reikėtų 
tėvynės reikaluose auklėti ir 
tėvus. Anglai turi instrukci
jas " Effective Parenting ". 
Gal ir mums reikėtų kažko 
panašaus.

(bus daugiau)

***
IV^-AJAM MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMUI
SUDARYTAS NAUJAS 
MOKSLINĖS PROGRAMOS 
KOMITETAS

Mokslinės programos pir
mininkas dr. Pranas ZUNDĖ,
Georgia Institute of Technolo
gy ( G. L T.)

Griežtųjų mokslų, techno
logijos ir architektūros da
lies pirmininkas dr. Jonas 
BILĖNAS, City University 
of New York (Cuny)

Medicinos mokslų dalies 
pirmininaks dr. Rimgaudas 
NEMICKAS.

Humanitarinių ir sociali
nių mokslų dalies pirmininkė 
dr. Ina UŽGIRIENĖ, Clark 
University.

Organizacinio Komiteto 
Pirmininkas yra Juozas 
Rinkevičius.

Simpoziumas įvyks Jauni
mo Centre Chicagoje, 1981m. 
Padxkos Savaitėje.

***

Kanados Lituanistinių Mo
kyklų mokytojai, dalvvave 
XIU- oje Studijų Savaitėje 
Kennebunkporte, Ma.

Vidury- mokyt. Ant. klasio- 
nis, Stovyklos vadovas

Nuotr. Vyt; Matulaičio

***

FAĖM£ ARKLĄ, KNYGĄ, LYRĄ...

TOMAS ŽIŽYS, Marytės Ir 
Vacio Žlžlų sūnus,vaikystę 
Ir didelę dalį jaunystės pra
leidęs Montrealyje, 19'76 m. 
baigė McGill Universitete 
Politinių Mokslų Fakultetą Ir 
Išvyko į Toronto studijuoti 
teisę.

Žymiausioje Kanadoje tos 
srities mokykloje Osgoode 
Hall Law School,priklausan
čioje York Unlve rsttetul, pa
darė teisių bakalaureatą Ir 
atlieka praktiką Toronte .

Diplomą gavo šią vasarą 
birželio mėnesį.

Tomas Žlžys Montrealyje 
buvo s kautas .dalyvavo jau - 
n tų krepšinio komandoje, šo
ko Jaunimo Ansamblyje Gin
taras, lankė Lituanistikos 
Mokyklą.

ALGIRDAS FELIKSAS
KASPARAS, 1973 m.pradėjo 
studijuoti University of Hll- 
nols, 197'7 m. įsigijo bakalau
ro laipsnį biologijoje Ir tais 
pačiais metais Išvyko į 
Meksiką,studijuoti mediciną 
Unlversldad Autonoma de 
Guadalajara.

At ostogas p rale td ž la pas 
tėvus, Cicero, III. Vasaros 
darbu papildęs biudžetą, šį 
rudenį pradės tretįjį studijų 
kursą.

Gimęs sausio 30,1956 m. 
Cicero, III., baigė St, Fran - 
eis oi Rome pradžios mo
kyklą Ir mokėsi Cicero 
Aukštesniojoje Lituanistikos 
Mokykloje, kur pasižymėjo 
dideliu stropumu Ir rimtu 
elgesiu.

Studijuodamas Illinois U- 
te, aktyviai reiškėsi lietu 
vlškoje veikloje, domėjosi 
politika. Priklausė vaidinto
jų grupėms Ir chorams, mo
kėsi vargonautl Ir yra įsigi
jęs privataus lėktuvo vaira
vimo leidimą. Yra narys V < 
D.Šaulių Rinktinės Ir Cicere 
Lietuvių Respublikonų Par
tijos.

Studijuodamas mediciną, 
padeda vietos daktarams 
telkti medicininę pagalbą 
Meksikos kalnų Ir dykumų 
gyventojams, kurių dauguma 
dar tebesinaudoja tik įvai
rių "raganių" gydymų. Apie 
patirtus šalies papročius Ir 
susidariusius įspūdžius Al - 
girdas veda užrašus Ir pla
nuoja ateityje Išleisti knygą.

Baigęs medicinos mokyk
lą, toliau gydymo praktiką 
atliks šiame krašte. Artl-

AIDA OSCILA, Genės ir 
Juliaus Oscllos duktė, baigė 
Concordia Universitete Ko
mercijos mokslus.

Ji apsivedė su K.Ohannls- 
slon.

l

Būdamas valkas, prieš 16 
metų, talkininkavo mūsų 
Mcntreallo laikraščiui, pa - 
dėdamas jį lankstyti.

GIEDRA-JULIJA PODE- 
RYTĖ ’balgėLaurentlan Uni
versitete Sudbury, Ont. ket
vertų metų komercijos 
mokslų kursą sugarbės/Ho- 
nour/bakalauro laipsniu.

Giedra-Jullja yra Šiaurės 
Ontario lietuvių jaunimo ats
tovė. " Ramunėlė" tautinių 
šoklų grupės vadovė. <

Ji ankščiau mokėsi Šešta
dieninėje Lietuvių Mokykloje, 
puikiai kalba Ir rašo lietu
viškai. Energingai daly vau - 
ja tautinėje Ir dauglakultū- 
rlnėje veikloje.

mlejl Ir pažįstami džiaugia
si gabaus jaunubllo pas lėki
mais. Jo pasirinktu ryžtin
gu keliu einant, visos gali
mybės Iškilti savo profesi
joje ir visuomenėje yra už-, 
tikrintos. Busimasis dakta
ras yra visapusiškai Išauk
lėtas. Tai jaunas akademi
kas, kuriam rūpi nė tik pro
les Ija, bet Ir saugi Amerikos 
ir Lietuvos ateitis. \

Algirdo motina yra kilusi 
Iš Alvito, o tėvas- Iš Gargž - 
dų. Polinkį mokslui Ir vi
suomeniniam darbui jis įgijo 
Iš tėvų,kurte dėjo visas pas
tangas vlenlntėlį sūnų tinka
mai paruošti gyvenimui. Už 
tai jiems priklauso tikra pa
garba. V.M.

GAILĖ(Gail)NORKELIŪ- 
NAĘTĖ šiais metais baigusi 
biologijos fakultetą bakalau- 
rės laipsniu Concordia Uni
versitete, pasižymėjo veik
lumu ir būvo išrinkta Moks
lo Studentų Asociacijos Pir
mininke. Jai vadovavo tris 
metus.

Ketina toliau studijuoti ir 
siekti magistrės laipsnio.

Gailė yra baigusi Šešta - 
dieninę Mokyklą, šoko Jau - 
nimo Ansamblyje Gintaras, 
aktyvi sportininkė. Dalyva
vo IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongrese. P. T

3 psl.
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SANTAROS-ŠVIESOS TRADICINIAME METI
NIAME SUVAŽIAVIME TABOR FARMOJ. SO
DUS MICHIGAN. NUMATOMA PROGRAMA :

Vincas T ru mp a-svarstys "Laisvės Naštą". 
Aleksandra Kašubtenė -kalbės apie savo 
kūrybą.
Kazys Almenas -nagrinės "Kvanttflkuotos 
rizikos problemą demokratinėje santvarkoje " 
Alina Staknlenė -analizuos literatūros kri
tikos pasiekimus dabartinėje Lietuvoje
Algis M teku nas - skaitys paskaitą "Libera
lizmas Ir dabartinės jo įtakos Žmogaus Teisių 
supratime".
Vincas Rastenis — kalbės apie "Tautą- 
aplinkos ugdytą žmonių bendruomenę" 
Eglė Žygaltė -nagrinės "152y m.Lietuvos 
Statutą, kaip etnografinį dokumentą" 
Pranas Gailius -kalbės apie savo kūrybą 
Ilona Gražytė-Mazlllaus k le n ė-skaitys 
paskaitą apie E.Romualdo Lankausko prozą.
Violeta Kelertienė- nagrinės "Literatūros 
Lankų k literatūrinę kritiką šiandieniniu atžvilgiu' 
Aleksandras Ginzburgas' -kalbės Santaros 
-Šviesos suvažiavime
VAKARAS ALGIMANTUI MACKUI

Apie Algimantą Mackų kalbės Ir savo kūrybą 
skaitys Živilė Bllalšytė, Llūnė Sutema 
NERIJA LINKEVIČIŪTE Ir 
BERNARDAS PRAPUOLENIS - ruošiasi lietuviš
kos muzikos koncertui. Programoje Felikso 
Bajoro Ir Dariaus Lapinsko kompozicijos.

KREIPIMASIS į VISUS

Jau dvyliką metų praslinko nuo V.MYKOLAIČIO - 
PUTINO mirties. Per šį laikotarpį lietuviškoje spaudo
je gausiai buvo paskelbta apie velionį įdomios medžiagos, 
bei gerų straipsnių. Visa tai dabar yra renkama Ir komp
lektuojama į vieną knygą. Čia patelkiama turimų straips
nių Ir jų autorių sąrašas.

Jeigu autoriai ar autorių artimieji (tuo atveju, jei 
pats autorius jau būtų miręs rastų reikalinga ką nors 
straipsniuose pakeisti, pataisyti ar papildyti- yra prašo
mi Ik l šių metų pabaigos atsiliepti knygos paren
gėjams žemiau nurodytu adresu. Straipsniai apie Putiną , 
ttlpę atskiruose didesniuose leidiniuose,pavzdž.dr. J.prl- 
ntaus "VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIU LITERATU - 
ROJĘ, M.Vaitkaus atsiminimuose, P.Orlntattės LIEPA
LOTŲ MEDYNUOSE, St.Santvaro KETVIRTOJOJE PRA
DALGĖJ į numatytos Išleisti knygos apimtį neįeina. 
(Leidiniai, talpinantys medžiagą apie Putiną bus suminė
ti rengiamoj knygoj . Taip pat maloniai prašomi tie 
straipsnių autoriai, kurie savo straipsnius yra pasirašę 
sutrumpintomis pavardėmis ar krlptonlmais, jei tai yra 
galima, pasirašyti pilnu parašu.

Šiuo laiku turimieji straipsniai Iš užsieninės lietuvių 
snaudos: Vysk. Vincentas Brtzgys -Laiškas Lietuvių Spau
dai Laisvame Pasaulyje ("Draugas"Ž; J.Aistis - Langas 
("Draugas/'/; Bern. Brazdžionis - V. Mykolaitis-Putinas 
Rauionspalvėj Audroj /"Lietuvių Dienos"/; K.Bradūnas- 
Ar Putinas Buvo Užsidaręs /"Draugas"/; Vyt.A. Jonynas - 
"V. Mykolaitį-Putiną Amžinybėn Palydėjus /"Neprlklau - 
soma Lietuva"/; Vincas Kazokas - Tauta Gedi Poeto Ir V. 
Mykolaitis-Putinas- Žmogus Ir Poetas / "Mūsų Pastogė"/ 
M.Krunavlčlūs - Vincui Mykolalčlul-Putlnul Mirus /

SANTARA
-ŠVIESA

Vincas Mykolaitis-Putinas

/"Draugas"/; Juozas Almls Jūragls - Mažiau Žlnoinos 
Putino Knygos / "Mūsų Pastogė"/; J. B. - Gelmių Ir Vir
šūnių Poetas /"Lietuvių Dienos"/; St.Perminąs -Bolševi
kai Ir V. Mykolaičio-Putino Kūryba /"Dirva"/; Pr.Pus - 
dešrts - Vincas Mykolaitis-Putinas Io93-lyb7 /"Tėviškės 
Aldai"/; Bronys Rada - 1. D įdėlis-Per Didelis, 2. Kol 
Skriaudėjai Nežuvo, 3.Prie Sukulto Puodo /"Dirva"/;Alė 
Rūta - Iš Atsiminimų / "Draugas"/; Juozas Slavėnas -Iš
siskiriantis Balsas /"Mūsų Pastogė"/; A.Tyruolls-Pu
tino Atminimui /"Laiškai Lietuviams"/ Ir Iš Atsiminimų 
Apie Putiną / "Draugas"/; A. Vč. - Mykolaitis-Putinas 
/"Aldai"/; Irena Trakelytė- Langas Į Poeto Sielą / "Met
menys"/ ; Pranas Visvydas - Svarus Įnašas Į Mūsų Lite
ratūros Kritiką /"Draugas"/; St. Vykintas- Putino Žvilgs
nis Pro Kalėjimo Langą /"Mūsų Pastogė"/; Taura Zaran
kaitė - Laisvė Putino Lyrikoj /"Ateitis"/.

Neturint galimybės visą spaudą patikrinti Ir visus 
straipsnius Išrinkti, prašomi atsiliepti Ir tie autoriai, ku
rie, jei tokių būtų, čia neįtraukti.

Rašyti: M.Slavėnienė, 25 Maranoa Street, Auburn, N.
S.W., AUSTRALIA' , 2144.

LIETUVIŲ DIENŲ, 
žurnalo birželio mėn. nume
ris jau Išsiuntinėtas skaity
tojams, bendradarbiams Ir 
platintojams.

Šis Lietuvių Dienų nume
ris yra skirtas kompozito
riaus Juliaus GAIDELIO 70 
amžiaus Ir 50 kūrybos me - 
tų sukakčiai atžymėti.

Viršelyje jo portretas su 
ta proga jam įteikta choro 
dovana. Daug nuotraukų Iš 
jo vadovaujamų vienetų Ir 
šeimos. Išsamus E.Rlbokle- 
nės straipsnis apie jo kūry
bą, pagerbimą, btograilją ir 
nuveiktus darbus muzikinėje 
srityje.

Vedamajame-Vilniaus U- 
to sukaktis Ir senųjų Vil
niaus Universiteto rūmų 
nuotrauka. Toliau randame 
Technikos mokslų daktaro 
Emanuelio Jarašūno atžymė- 
jlmą jo daktaro laipsnio ga
vimo proga. Muziko Juozo 
Gaubo šimtametė gimimo 
sukaktis, Toronto moterų 
seksteto Antroji Jaunystė 

koncertų įspūdžiai, Gražinos 
Krlvlcklenės -Eltos atstovės 
Baltuosiuose Rūmuose, nuot
raukos tarp kitų korespon
dentų. Aniceto Bučio poezija, 
dr. Jono Matus o straipsnis, 
kaip lietuviai Išgelbėjo šiau
rės Rytų Europą nuo vokie
čių.

Knygos apie dr. J. Basana
vičių aptarimas, Floridos 
lietuvių veikla ir kt;

Anglų kalbos dalyje-rašl - 
nys apie Popiežiaus vizitą ug, 
geležinės uždangos, remlan - 
tls Newsweek raportais.

Sovietų Ištremto Ir kalina
mo Balio Gajausko vestuvės, 
naujas Sovietų pilietybės Įs
tatymas, balt Iečių karinių 
organizacijų Kanadoje suva
žiavimo nuotraukos Ir kt.

LIETUVIŲ D IENAS leidžia 
Antanas F .Skirtus. Adresas : 
4364 Sunset Blvd. Los Ange
les, California, 90029. Pre - 
numerates kaina: ameriko
niškais dolerlals-$15, kana- 
dlškals - $18.

fywfrio AllPOMfc
(tęsinys)

Gintarietis Gintaras klausia Rasos, kokios buvo pada
rytos konkrečios išvados, liečiant ateities darbus. Prašau 
Rasą suminėti tik esminiai, nes oficialūs skelbimai pasieks 
laikraščius ir bus atspausdinti visiems pasiskaityti.

* Pagrindinis tikslas: pritraukti daugiau jau
nimo. Specialių įvykių kaip kongresas- bū
tinai re i ki a . Bet reikia ir ki t o ki ų : Tautinių
s tovykių . . . *

- Bet tai yra kasmet daroma, įsiterpiu, skautai sto
vyklauja, ateitininkai, kitos organizacijos.

* Taip, bet labai svarbu, kad vyktų pasikeitimai 
grupėmis stovyklose arba a s m e ni mi s , kad 
nesėdėtume tik toje pačioje vietoje, su tais 
pačiais žmonėmis.

- Rasa, žinome, kad dirbai keliais frontais šioje iŠ - 
vykoje. Pakalbame nors kelis žodžius apie koncertą Lon
done. Girdėjome, kad pasisekė labai ir labai gerai, kad 
salė pasižymėjo puikia akustika. Kaip labai drebėjai prieš 
tokį koncertą ?

* Pirmą kartą, būdama vadovė, jaučiau, kad nebuvau 
vienintelė, kuri drebėjo. Buvo tikrai viso Gintaro Ansamb
lio ir kiekvieno jo dalyvio asmeniškas drebėjimas ir no - 
ras kuo geriausiai atlikti programą. Niekada šito nebu - 
vau pergyvenusi mačiusi, net ir ankstesnėse išvykose.kur 
tekdavo groti prieš labai gausią publiką. Kiekvienas gin - 
tarietis davė maksimumą,, kiekvienas asmeniškai.priėjęs 
prie manęs, pasisakė, kad "aš šiandien tikrai gerai gro - 
jau. "*

- Ar ansamblis juto, kad štai susirinko jaunimas iš 
viso pasaulio? Ar publikoje dėvėjo savo rūbus ar ženk - 
lūs, kad štai - vieni iš Brazilijos, kiti iš Montrealio, Pa - 
ryžiaus ir 1.1. ?

* Žinojom taip, nelabai matėsi kokių specialių ma - 
sinių ženklų. *

Gintarietis Gintaras sako, kad publika pradžioje buvo 
labai rami ir rezervuota, nė tokia, kaip Šiaip nuvažiavus 
koncertuoti į kolonijas, kur žmonės familiarūs savo tarpe 
ir entuziazmą parodo greičiau. Pabaigoje, tačiau sustoję 
ilgai ir labai nuoširdžiai plojo! Daugelis iš viso buvo pir
mą kartą susidūrę su tokio masto lietuviška muzika ir to
kiais liaudies instrumentais.

- Tr tai jus suartino su publika?
* Taip, nežiūrint, kad kas ir nemokėjo savo kalbos — 

visiems buvo aišku, kad yra gili meilė lietuviams ir lietu
viško žmogaus kultūrai, jo standartams. Reikia surasti 
tinkamą lygį lietuvip žmogaus lietuviškoje aplinkoje ir juo 
gyventi savoje, šio krašto, aplinkoje. Negalima likti lietu
viu vien sentimento prasme, bet reikia konrečiai pasireikš
ti, jungtis savo tarpe. *

- Ar gana daug kalbėjo lietuviškai ?
* Studijų Dienose mes buvome visi labai nustebę,kaip 

sugebėjome ir stengėmės tik lietuviškai kalbėti, vien dėl 
to, kad tai buvo vienintelė mūsų bendra kalba. Kurie silp
niau rašė;ar skaitė,ar kalbėjo - vistiek viską suprato.1 Nu
liūdom, kai pamatėm, jog sugrįžę į savo grupių tarpą
vėl nejučiomis pradedame sugrįžti į kito krašto kalbą. To 
reikia sąmoningai vengti ir stengtis savo tarpe kaip gali - 
ma daugiau kalbėti lietuviškai. *

Tokios buvo pagrindinės išvados ir žodžiai vieno mū
sų kolonijos atstovų Jaunimo Kongresui,už kuriuos esame 
labai dėkingi. (b. d. )

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

( tęsinys )

Trecia- mes priklausom dideliam kraštui, didelei 
Partijai su dideliu autoritetu ir prestižu pasaulio komu - 
nlsttnėje arenoje. Jugoslavų vadai būtų ėmęsi didelės ri
zikos, jeigu mūsų teritorijoje nebūtume galėję rasti būdų 
susitarti.

Taigi, nutarėme nusiųsti delegaciją į Belgradą. Vyko 
Bulganin’as,Mtkoyan’as Ir Sepllov'as. Aš vadovavau.

Atvykus į Jugoslaviją, buvome sutikti tinkama pagar
ba, kuri priklauso užsienio delegacijoms, tačiau, nebuvo 
parodyta jokios broliškos šilimos. Ir vadai, ir gyventojai 
atrodė rezervuoti tr atsargūs. Man padavė mikrofoną. 
Pastabos, kurias turėjau pasakyti, buvo suredaguotos ko
lektyvo, taigi, tenai nebuvo daug mano asmeniškos nuo - 
monės, o Centro Komiteto. Pabaigus man kalbėti, Tito 
tarė: "Na, vertimo nereikia, nes visi čia supranta ruSlš - 
kai". Manau, kad jis tyčia tokiu būdu pademonstravo su - 
sllalkymą.kurĮ mes jautėme aplink. Vis dėl to, aš moku 
ukrainiečių kalbą, bet neganu visko pagauti, jeigu kai - 
bėtojas kalba greitai, o ukrainiečių kalba daug arčiau ru - 
sų, negu serbo-kroatų.

Turiu prisipažinti, kad buvau klek nusivylęs vėsiu su
tikimu aerodrone Ir žinojau, kad tai galėtų padrąsinti tuos, 
kurte priešinosi gerų santykių atstatymui.

/Chruščev’as buvo matomai Įsiutęs, netik nūstvy - 
lęs. Kaltino Beria dėl nepavykusios kalbos nes,kaip jis 
4 psi. 
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sako, nei jis, nei jo bendrai dar nebuvo visai gerai Įtrauk
ti Į Stalin’o suktybes. Kn-gos Koment./

Jugoslavų lyderiai suorganizavo mums kelionę po 
kraštą. Vėl mes buvome priimami mandagiai bet šaltai . 
Buvo aišku,kad žmonės,susirinkę gatvėse mus sutikti ne
buvo atvykę spontaniškai. Jie buvo partijos suorganizuoti. 
Daugurhas jų naudojo šūkį: "T e gyvuoja Tito, Tito, Tito, Titą

Džiaugėmės tačiau, kad jugoslavai su pagarba prisi
minė mūsų karius,kurie atidavė savo gyvybes vaduodami 
Jugoslaviją nuo Hitlerio* Mūsų karių kapai buvo tvarkingi, 
pažymėti lentelėmis su vardais.

Kraštas buvo labai nuskurdęs, vargingų žemdirbių 
kraštas prieš karą, o hitlerinė okupacija buvo liga Ir sun
ki. Matėme,kad ūkininkai vartojo labai primityvius agri
kultūros pabūklus Ir daugiausia dirbo visai be traktorių. 
Jų atsilikimas buvo suprantamas. Jugoslavija buvo labai 
izoliuotas kraštas, nuniokotas, nors kapitalistai pretendavo 
kad padeda Jugoslavijai."

/ Kapitalistiškieji Vakarai kurį laiką labai nenoromis gal
vojo apie pagalbą Tito, būdami skeptiški dėl jo ginčų su 
Stalin’u rimtumo. Laikui bėgant, labai daug padėjo Ir "ne- 
prarljo" Jugoslavijos, kaip Chruščev’as sakė, bet tikrai 
padėjo jai išlaikyti nepriklausomą tautinę egzistenciją už 
sovietinio bloko ribų./Kn-gos Kom./

Pirmojo vizito Jugoslavijon pabaigoje mes paskelbė
me bendrą pareiškimą. Tito tvirtai laikėsi principo, kad 
mes visiškai neslklštume Į kitų kraštų vidaus reikalus nei 
į kitų kraštų partijų veiklą, duodami teisę kitiems Išreikš
ti savo valią be mūsų spaudimo. Sutikome ,
rimtai tikėdami, kad bendravimas turi būti pagrįstas abi
pusiu pasitikėjimu. Po tokio Ilgo priešiško vieni kitiems 
jausmo, aišku,kad vien pareiškimų neužteko, kaip neužte
ko susėdus už stalo, Išgerti po stiklą vyno kartu.

Atvykę Į Maskvą,pranešėme apie savo susitikimą su 
jugoslavais. Sakėme,kad Jugoslavija atrodo tvirtai pasu
kusi socializmo keltu; gyventojal-lr partija tvirtai Įsi
pareigojusi marks izmul-lenlntnzmul. Maskvoje mes su

tarėme, kad norėdami bent pusiau nusileisti Jugoslavijai 
ir sukurti pagrindus tolimesniam ekonominiam bendravi
mui, mes nubrauksime didelę dalį jų skolos mums. Tada 
jugoslavai paprašė mūsų dar paskolos. Neatsimenu, kiek, 
bet žinau,kad buvo geroka suma. Jie norėjo statyti plie
no iabrlką. Mes davėme paskolą su sąlyga,kad ji bus ma
šinerijos Ir įrengimų formoje.

z Tito visada buvo geras komunistas Ir principų žmo - 
gus,tačiau, prieš tai kaip mūsų santykiai pradėjo gerėti, 
Jugoslavija daugiausia prekiavo suamerlkonų,britų Ir ki
tų Vakarų kompanijomis, gaudami paskolas. Buvo sklei
džiami gandai,kad pagal susitarimus, Jugoslavijai buvo 
uždrausta prekiauti su Sovietų Sąjunga. Tikrumoje, tie 
gandai buvo skleidžiami tų jugoslavų .kurie nieko gero 
nelinkėjo Ir Jugoslavija jokių tokių susitarimų su Vaka - 
rats nebuvo padariusi. .Aišku,kad Imperialistai duoda
vo dovanų Jugoslavijai ne dėl jos gražių aklų. Buvo labai 
naudinga kapitalistiniams kraštams tada, kaip yra tr da - 
bar, vartoti gundančius prekybinius susitarimus Ir pavi
lioti broliškuosius kraštus, vieną po kito, Iš socialisti
nio sparno. Sta proga prisimenu vieną pasikalbėjimą su 
draugu Gomulka. Jis paprašė, kad parduotame grūdų Len
kijai. Aš permačlau jo prašymo tikrą priežastį Ir jam la
bai atvirai pasakiau : Drauge Gomulka, aš jaučiu, kad no
ri pirkti grūdus ne vien dėl reikalo. Iš visų socialistinių 
kraštų, žinoma su Išimtimi Sovietų Sąjungos, Lenkija 
yra geriausiai išvysčiusi žemės ūkį. Be abejo, jūs turi
te gana grūdų patenkinti Lenkijos reikalavimus, fšvadoje- 
jums reikia ko nors kito".

Jis pasižiūrėjo į mane intensyviai, ir matydamas,kad 
aš suprantu, nuslšypspjo: "Taip, drauge Chruščev’al, vi - 
sal teisingai. Žinoma, mums nereikia grūdų, kaipo pro - 
dūkto, mums Išsimaitinti. Mums trūksta pašaro. Mes no
rime pirkti jūsų grūdus,kad Išmaitintume bekonus ".Len
kai gaihlna puikius kumpius Ir už juos gauna labai geras 
kalnas Amerikos rinkoje. Amerikonai, blokuodami Im - 
portą Iš Sovietų Sąjungos Ir kitų socialistinių kraštų, už
sitikrino vis dėl to, kad būtų galima Importuoti lenkiškuo
sius kumpius. /bus daugiau/
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Vilniečių sąskrydžio proga - s---

Vilniečių Sąskrydyje Paris, Ont. 30. VI. 1979, Stepo 
Varankos paskaitą skaito aktorė Marija Kalvaitienė

Šie , 19/y metai yra Vil
niaus Universiteto pagerbi
mu metai. Jie yra minimi 
dabartinėje okupuotoje Lie
tuvoje, Lenkijoje, lenkų pa
saulio Išeivijoje, taip pat Ir 
lietuviškoje Išeivijoje,

Mes, lietuviai, pasaul-lo 
valstybės Išblaškyti, neturi
me atatinkamų gerų sąlygų 
tą garbingą 400 metų sukak
ti Iškilmingai paminėti. Ne
žiūrint to, kad ir mažiausia 
organizacija, šią reikšmingą 
Lietuvai sukaktį mini pagal 
Išgales.

Mes vilniečiai,suvažiavę į 
šių metų metinį Sąskrydį- 
sus trinkimą, nors trumpu 
žodžiu prisiminsime Lietu
vos kultūros Ir švietimo 
reikšmę ne tik Lietuvai, bet 
kitomstautyoėms,kurios tuo 
metu "Vilniuje reiškėsi Ir 
gyveno.

Dar Ir šiandieną nežino - 
ma, kodėl mūsų senos, gal 
būt vienos Iš seniausių Eu
ropoje valstyolų krikščio
niška Ir kultūrinė pradžia 
atsjnaidą gan vėlokai, palygi
nus-su kitais kraštais. Tam 
tikriausiai yra rimtos prie
žastys, kurios randasi Vati
kano ar kitų valstybių archy
vuose. Štai ką rašo Lenkt jo - 
je leidžiama lietuviška "Auš
ra", 1977 m. , nr.2/37/,8 psl.: 
" Vytauto laiškas Vroclavo 
Archyve".

"Tyrinėdamas XIV Ir XV a. prie uždarytų Ir slaptai lal-
Istorlnes bylas Vroclavo 
valstybinio archyvo, moksli
nis darbuotojas magistras 
Romdnas Stelmachas aptiko 
Vytauto, Jogailos Ir Jogailos 
įpėdinių laiškus, rašytus 
Vroclavo miesto tarybai. Iš 
tų laiškų galima lengvai 
spręsti, kokie tuo laiku buvo 
politiniai,ūkiniai Ir prekybi
niai santykiai tarp Lietuvos 
Ir Lenkijos, tarp N įsės Ir 
Vroclavo miestų.

Antai, 1416 m. vasario 6 d. 
rašytame laiške Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas kreipiasi į Vroclavo 
m. tarybą, prašydamas grą
žinti 14 markių,kurias atė
mė kryžiuočiai Lutkut Rudol 
doliul. Kitame rašte kara
lius Jogaila duoda Vroclavo 
m. pirkliams, prekiaujan
tiems Lietuvos bei Lenkijos 
žemėse, privilegijas.
********************************************************
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Lietuvių visuomenės kul
tūros draugijos, Vroclavo 
Ratelio Valdyba, sužinojusi 
apie archyvinius radinius , 
kreipėsi į archyvo direkto
rių doc. dr. Jurgį Pablsą, 
prašydami pagaminti tų per
gamentų foto nuotraukas. Y- 
patlnghl šiuo klausimu susi
domėjo senraščlų skyriaus 
vedėjas dr. Eugenijus Kob- 
zajus. Jis greitu laiku parū
pino draugijai toto nuotrau - 
kas Ir dar Draugijos atsto
vei Aldonai Sokolausklenel 
pranešė, kad neseniai Var
šuvos valstybiniame archy
ve buvo atrasti Lietuvos Ir 
Lenkijos valdovų, tuoj po 
Žalgirio mūšio, sus Ir ašinė - 
jlrnas su ordinu laiškai. 
Straipsnį apie tai parapė dr. 
Inž, Vytautas Markavlčlus.

Kaip matome,kodėl mūsų 
tiems , taip nesunkiai atsle- 
klantleips amžiams,skiria
ma tik miglota keliolikos 
puslapių neaiški praeitis 
Prlešvytautlnė mūsų Istorija 
yra tiek sudėtinga Ir komp
likuota ir taip giliai siekia 
senovėn, kad tinkamai Ir 
tiksliai jai aprašyti reikėtų 
keletos tomų. Lietuvių Is
torija nuo pat pradžių sveti
mų "Istorikų”, "žinovų" pa - 
gal ūpą buvo kuriama. Vė
liau per Ilgesnį laiką neatsi
rado lietuvio žinovo, kuris 
galėtų savo lėšomis prieiti 

komų archyvų,kur galėtų su
rasti tikrų davinių, kurie ki
tiems daug gėdos padarytų...

Čia buvo truputį nukrypta 
nuo Vilniaus universiteto te
mos. Nuo mažyčio žiburėlio 
įžiebto 1579 m.Vilniaus vys
kupo Valerijono Protasevl- 
člaus Ir jo Idėjos draugų, di
džiojoje Europos kryžkelė
je tarp Vakarų Ir Rytų, VIL
NIUJE, po garsių Europoje 
universitetų prieita prie vie
no Europoje garsių unlver* 
sltetų, Iš kurio per tuos 
šimtmečius Išėjo mokslus 
visame pasaulyje garsūs į- 
valrlų specialybių žmonės . 
Poetai, rašytojai, dvasiškiai 
Ir kiti.

Vilniaus universitetas , 
kaip Ir pats Vilnius,turėjo 
audringą praeitį. Jo likimas 
priklausė nuo Lietuvos val
dytojų, didikų Ir Rusijos vai-

dorų. Vilniaus universitetą 
į garbingą aukštumą Iškėlė 
tuo laiku mokyti įvairių tau - 
tyblų jėzuitai.Įsteigimui ka - 
tallklško universiteto svar
bią įtaką turėjo užkirtimas 
kelio plintančiam reforma
ciniam judėjimui.

Vilniaus įkurtoji vyskupo 
Protasevlčlaus Aukštoji Mo
kykla per šimtmečius su 
pertraukom buvo priversta 
keisti Ir savo pavadinimus . 
Pradžioje buvo Vilniaus jė - 
’znltų Akademija 1579-1773 . 
Lietuvos Vyriausioji Mokyk
la 1773-1731-1803. Imperato
riaus Vilniaus Universitetas 
1803-1832. Nuo 1842 Iki 1919 
metų universitetas buvo už
darytas .kitaip sakant, panai
kintas. Iki Alma Mater už - 
darymo, ji davė Lietuvai, 
Lenkijai Ir kitoms tautoms 
garsių mosklo asmenybių. 
Nors Vilnius buvo nuo am
žių Lietuvos sostinė, tačiau 
Lietuva nebuvo griežtai m - 
clonallstląė.

Ypač V H mus, jis daugiau 
buvopanašus Į kosmopolitinį 
junginį. Jame gyveno įvairių 
tautybių žmonės. Lietuvos 
kodeksas telkė visiems ly
gias teises. Nenuostabu,kad 
su laiku svetimtaučiai suda
rė daugumą.

Lenkams užgrobus klasta 
Vilnių, Vilniaus Lietuvos u- 
nlversltetas buvo "atgaivin
tas" Ir pavadintas Unlversl- 
tet Stefana Batorego, kadangi 
karalius Batory tuo laiku, 
1578. VII. 7, būdamas savo 
karališkais reikalais Lvove, 
raštu Vilniaus kolegijai su
telkė universiteto titulą, tei
ses Ir visas privilegijas,ku
rias turėjo visi kiti univer
sitetai. Vilnius Ir Vilniaus 
Universitetas- tai daugiau
siai nukentėjęs Europoje 
miestas Ir Alma Mater.

Žlugus Lenkijai, Vilnių 
užėmus bolševikams-komu
nistams, universitetas Ir 
profesoriai buvo apiplėšti 
Ir naikinami. Universitetą 
pradėjo tvarkyti Ir valdyti 
bemoksliai komisarai ir 
komjaunuoliai. Profesoriai 
įvairiais būdais gelbėjo sa
vo studentus nuo areštų Ir 
Išvežimų į Sibirą, rizikuo
dami savo gyvybėmis.Rek
torius M. Biržiška Ir M . 
Roemerls savo butuose Ir 
pas pažįstamus • ūkininkus 
slėpdavo gaudomus studen
tus. Be jų, Ir kiti profesoriai, 
nežiūrint jiems asmeninio 
pavojų, priglausdavo juos pas 
save. Skaičiau lenkų spau
doje, kad Lietuvos Vilniaus 
valdymo metais pas prof. 
Roemerį, jo atostogų metu, 
dėka jo lenko giminaičio 
profesoriaus saugiam bute 
lenkų studentų pogrindžio 
veikėjai darydavo slaptus 
susirinkimus ir jautėsi la
bai saugiai. Vilniaus Lietu
vos saugumas apie tai gerai 
žinojo, bet Į tai pro pirštus 
žiūrėjo, nes vokiečiai Lietu
vai už tai būtų padarę dide
les represijas.

Užėmus Vilnių vokiečiams 
universitetas pradžioje vei
kė ne trukdomai,buvo tik įsa
kyta pašalinti visas komu
nizmą ir žydiškumą liečian-
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čias knygas ir jas persiųsti, 
berods, i Rygą- Vokiečiai 
jausdami, kad karas eina jų
nenaudai, pradėjo sunkinti 
universiteto darbus. Vienu 
metu visos studentų bylos 
buvo Gestapo tikrinamos. 
Buvo universitetui sustab
dytas žiemos metu kuras. Iš 
švietimo tarėjo Prano Ger - 
mano - Meškausko ir pro
fesorių, sušauktų į Kauną, 
Generalinio Komisaro Lie
tuvai vokiečių okupacijos 
metais Renteln'ui daužant Į 
stalą, buvo reikalauta, kad 
būtų sudarytas iš Lietuvos 
studentų, mokinių ir jaunuo
lių SS legijonas.

Tarp atvykusių atsirado 
3 įgaliotiniai drąsuoliai: 
Pranas Germanas, Švietimo 
tarėjas, Mečislovas Macke
vičius, teisių fakulteto vyr. 
asistentas ir Bronius Pund- 
žius, skulptūros, kurie taip 
pat, kumščiais mušdami į 
stalą, kaip Rentei n'as, drą
siai atsakė,kad jie jokio lie
tuviško SS legijono nesteigs. 
Tas atsakymas Berlyną taip 
supykino,kad jiems buvo pa
sakyta, jeigu jie nenori stoti 
kurti " NAUJOS EUROPOS" 
prieš komunizmą, prieš juos 
bus imtasi represijų.

Neužilgo buvo uždarytas 
Vilniaus Universitetas ir a- 
piplėštas iki sienų. Visos 
k’tos aukštos mokyklos taip 
pat buvo uždarytos, net ir 
gimnazijos. Tame žygyje da
lyvavo keletas parsidavėlių 
lietuvių.

Dabar, nuo 1944 metų oku
puotos, kenčiančios Lietuvos 
VILNIAUS universitetas, pa
vadintas bolševikų-komunis- 
tų Vinco Kapsuko-Mickevi- 
čiaus vardu. Dabartiniu to 
universiteto rektoriumi yra 
matematikas dr. Jonas Ku
bilius. Šiame dabartiniame 
universitete profesoriauja 
įvairių tautybių profesoriai, 
gal būt, ne vienas spec-sky- 
riaus KGB-stas. Studentiją 
sudaro 15 tautybių studentai. 
Būtų nepaprastai malonu, 
kad tas universitetas būtų 
laisvas ir nepriklausomas , 
kad į jį galėtų laisvai vykti 
studijuoti laisvojo pasaulio 
lietuviai be jokios baimės,' 
taip kaip važiuojama į bet 
kokio laisvo krašto univer
sitetą. Mes lietuviai norime 
būti laisvi ir nepriklausomi.

Kodėl komunistai Vilniaus 
universitetą ir Marijampolę- 
Senapilės miestą, turintį 
Magdeburgo teises ir šv. 
Jurgio herbą, pavadino Kap
suko vardu ?Iš tikrųjų, Vin - 
cas Mickevičius, slapyvarde 
Kapsukas, nebuvo joks ko
munistas. Sakyčiau, tik pri
puolamas. Pradžioje, "Auš
ros" laikais dauguma lietu- 
vių save vadino "socialikais',' 
tai senesniųjų lietuvių a- 
kyse reiškė bedievis.

Kapsukas, gimęs 1880 m. 
Vilkaviškio apskrityje, lankė 
Marijampolės gimnaziją.Bu
vo pasiturinčių ūkininkų sū
nus. Buvo Įstojęs Į Seinų 
Kunigų Seminariją iš kurios 
1898 m. buvo pašalintas. Ex- 
klerikas, nepatenkintas ir 
supykęs, metėsi į revoliuci
nę pogrindžio veiklą, buvo 
suimtas ir ištremtas į Sibi
rą.

Iš ten pabėgo ir lan - 
kė Šveicarijoje Berne uni-

KReVI 
VE/dRoDž/a/

Paguldytas jau į vežimėlį, ligonis laukė, kada jį 
veš į operacinę.

- Aš toks susinervinęs jaučiuos, - prisipažino jis 
šalia stovėjusiai simpatiškai slaugei. - Tai bus pirmoji 
mano operacija.

- Pirmoji ir man, - užjautė jį slaugė.
- Daktaras yra mano vyras, ir jis dar tik pirmą 

kartą darys operaciją.
*

LAIĘAS SUSIRŪPINTI nininko jėgų žydėjime, jis' 
DAUNORO LIKIMU nenori būti biurokratų nu-

Iš Lietuvos pranešama, (tildytas.
kad solistas Vaclovas Dau- šių metų vasario mėnesį 
noras jau prieš pusmetį įtei- Daunoras pakartojo savo 
kęs prašymą leisti jam su Į prašymą leisti jam emlg- 
šeima išvykti į užsienį.iki ruoti. Vietoj atsakymo jis 
šiol negavo atsakymo. Dau- susilaukė naujų sunkumų.Tai 
noras dar dirba Vilniaus'dar vienas ryškus pavyzdys, 
konservatorijoje, tačiau apie kaip šiuo metu Lietuvoje ne- 
jį skleidžiami įvairūs pikti'paisoma pagrindinių Žmo- 
gandai, stengiamasi jį ap- gaus Teisių, netgi oficialiai
šaukti " tėvynės išdaviku ". 
apšmeižti, tuo siekiant su
silpninti jo tarnybinę padėtį. 
Griebiamasi ir kitokių prie
monių- atrodo, norima su
mažinti jo dainavimo klasės 
mokinių skaičių. Vasario 
mėnesį iš jo atimtas pats 
geriausias mokinys ir, tarsi 
pasityčiojimui, pervestas į 
V. Noreikos klasę. Dauno
ras atsiduria pavojuje, kad, 
netekęs mokinių, bus pri
verstas palikti konservato
riją. Tokiu atveju jis liktų 
visiškai be darbo. Šiuo me
tu Daunorą slegia Šeimos iš
laikymo rūpesčiai.

Pats Daunoras skundžiasi, 
kad apie jį skleidžiami įvai
rūs šmeižtai, jis kaltinamas 
" chronišku alkoholizmu ", 
nors jam niekas negali pri
kišti kokio nors politinio ar 
kriminalinio nusikaltimo. 
Dar neseniai,kaip solistas, 
jis buvo susilaukęs plataus 
pripažinimo tiek Sovietų Są
jungos viduje, tiek ir tarp
tautinėje plotmėje. Dėl gry- 
nai asmeniško kai kurių pa
reigūnų prieš škumo, jam 
užkirstas kelias reikštis 
kaip dainininkui. Todėl jam 
neliko nieko kito, kaip pasi
remti savo tarptautiniu pri
pažinimu ir ieškoti dainavi
mo galimybių užsienyje. 
Daunoras yra nekartą pa
brėžęs,' kad šiuo apsispren
dimu jis neatsisako tėvynės, 
bet, būdamas pačiame dai- 

versitetą. Kapsukas pamėg
džiojo Kudirką. Rašydavo 
"Varpui" ir kitiems lietu
viškiems tuolaikiniams lei
diniams. Nepatenkintas lie
tuviška veikla, persimetė 
prie Markso rusų revoliuci- 
jonierių. Savo krašto lais
vės kovas iškeitė į rusiškąjį 
komunizmą. Neužilgo ko
munistų partijoje meteoriš- 
kai pradėjo kilti. Neilgam 
buvo nuvykęs į Ameriką , 
Į Philadelphią. Ten bandė 
leisti komunistinį laikraštį 
" Naujoji Gadynė" ir " Ko
va". Būdamas Amerikoje, 
kaip ir visi komunistai, ir 
dabar to siekia, suskaldė lie
tuvišką bendruomenę, ku - 
rią užkrėtė marksizmo nuo
dais.

Bolševikams perėmus 
valdžią, jis buvo paskirtas 
finansų komisaru. Vėliau, 
Stalin'o paskirtas Lietuvos 
komisaru. Po revoliucijos, 
grįžus lietuviams į Lietuvą, 
jų tarpe grįžo daug Kapsuko 

galiojančių Įstatymų, nes pa
gal juos valdžios Įstaigos 
turi reaguoti mėnesio bėgy
je. Noro emigruoti viešas 
pareiškimas- jai jau naujas 
ir pavojingas "nusikaltimas". 
Daunoro likimu susirūpinę 
tautiečiai tvirtina, kad janęi 
reikia užsienio pagalbos, y - 
pač iš mūsų išeivijos. Jie 
tvirtina, kad padėti jam gali
ma ir reikia Įvairiais bū
dais, tiek medžiagiškai,tiek 
morališkai. Ypač daug pa - 
si tarnauti galėtų tie išeiviai, 
kurie .lankydamiesi Lietuvo
je. pasistengtų jį aplankyti , 
su juo pasikalbėti, sužinoti 
daugiau apie dabartinius jo 
vargus ir sunkumus. Vaka
rų visuomenės dėmesys ir 
susirūpinimas Daunoro liki
mu neabejotinai padėtų jo 
nelygioje kovoje su jo per - 
sekiotojais. Tuo tikslu skel
biamas adresas :Vilnius, Vy
kinto 27-12. ,

Neseniai atviru laišku 
Vaclovą Daunorą morališkai 
parėmė Tomas Venclova, 
Aušra ir Jonas Jurašai. Va
karuose gyvena ir dainininko 
jaunesnysis brolis Ričardas, 
jau gražiai užsirekomenda
vęs dainininkas, kuriam bro
lio likimas labai rūpi, bet 
didelių galimybių padėti jis 
neturi. Todėl reikia, kad tal
kon ateitų plačioji visuome
nė-veiki ai ir veiksmingai.

(ELTA)

agentų, kurie norėjo įvesti 
Lietuvoje komunistinį rėži
mą. Laikinai, neilgam laikui, 
Lietuvoje jiems tas pasisekė 
padaryti. Neužilgo Lietuvos 
kariuomenė bolševikus iš 
Lietuvos išvijo. Didelis drą
sus komunistas pabėgo į 
Smolenksą. 1920 m. grįžo į 
Vilnių su bolševikų armija 
ir ten leido lenkų legalų 
laikraštį " Pochdnia". Nuo 
1921-19.35 gyveno Maskvoje ir 
buvo centrinio Lietuvių Ko
munistų . Komiteto pareigū
nas ir vyriausias pogrindžio 
vadas Lietuvoje. IŠ 700-900 
lietuvių komunistų, kurių 
tarpe buvo daug žydų ir len
kų, lietuvių skaičius buvo 
juokingai mažas. Už ką to
kiam "patrijotui",tokiam ei
liniam komunistui yra su
telkta tokia didelė garbė p- 
kupuotoje Lietuvoje ? Ar jie 
nesurado garbingesnio var
do Vilniaus universitetui ? 
Galėjo užtarnautai pavadinti 
Gedimino vardų .

5 psl.

5

5



nuosavuose namuose*

hamilton
lietuvių bankelis Kanadoje

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darba valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 

0 iki 7 vai., Se'todieniais nuo 9 iki 12 vai..
.iepos - rugpiūiio mėn. ir prieJ ilgus sovoit- 
lalius Šeštadieniais uždaryta

j bemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
. bemokomos pilnas čekiu patarnavimas.
Į Kapitalas — viri $14.000,000.

IŠVYKSTA KAZYS BARONAS

Hamiltono veikėjas Kazys 
Baronas išvyksta nuolati
niam apsigyvenimui į Vokie
tiją, kur jis yra gavęs dar
bą Vasario 16 Gimnazijoje.

Hamiltono lietuviai, Įver
tindami jo nuopelnus, jį 
pagerbdami surengė jam iš
leistuves š. m. rugpiūčio 11 
dieną.

Kadangi K. Baronas yra 
Vilniaus krašto lietuvis ir 
vienas iš veikliausių Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
jungos narių, tai ta proga 
VKLS - gos St. Catharines 
Skyriaus Valdyba pasiuntė 
jam sveikinimo raštą se
kančio turinio :

"Didžiai gerbiamas K.Ba
ronai .

Virš dvidešimties metų 
išgyvenome nepertolimiau- 
sioje kaiminystėje. Mus rišo 
ne tiek kaiminystė ar as
meninė draugystė, kiek vil- 
nietiška idėja, o per ją ir 
as meniškai galėjome daugiau 
vieni kitus pažinti. Mūsų 
mintyse likote tyru ir pasi
šventusiu Vilniaus krašto 
sūnumi, todėl Jums mūsų 
pagarba didžiausia.

Jums likimas lėmė tolesnį 
gyvenimą tęsti kitoje pusėje 
Atlanto. Mes apgailestauja
me, kad čia mūsų vilnietiš- 
kas namas liks vienu stulpu

LIETUVIŠKAI 
NEKALBANTIEMS I

Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokykla atidaro specialų 
skyrių tokiems mokyklinio 
amžiaus vaikams, kurie lie
tuviškai jau nebekalba, ar 
kalba labai silpnai. Ta spe
ciali klasė, pernai pasivadi
nusi "Lithuanian Conversa
tional" klase, šiemet susi
laukė jau specialiai tokioms 
klasėms parašyto vadovėlio 
"Lithuanian For Beginners" 
ir su juo kartu pasirodė pra
tybos sąsiuviniai; kuriuos 
išleido žinomas vadovėlių 
autorius A. Rinkūnas. Pagal 
parašyto vadovėlio metodą, 
neturėtų būti sunkumų bet- 
kam pramokti lietuviškai. 
Šis specialus lit. mokyklos 
skyrius nori pasitarnauti 
mišrių šeimų vaikams ir 
tiems, kurie savo namuose 
lietuvių kalbos jau nebegir
di. Čia bus duodama jiems 
proga pramokti tiek lietu
viškai, kad galėtų lietuviš
kai susikalbėti su savo se
neliu ir lietuviškai parašyti 
laišką Į Lietuvą.

Lituanistinė mokykla savo 
patalpas turi St. Joseph's 
mokykloje,. 270 Locke St. 
So. Mokslas prasidės rug
sėjo 15 dieną ir tęsis iki ge
gužės 17 d. IŠ viso bus 32 
darbo šeštadieniai. Pamokos 
prasideda 9 v. 30 min. ryte 
6 psl.

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 10 ’4 % 

10,. % 
9J/i ’o

6% 
10; .» %

pensijų fondas
IMAME UŽ:
□ •meninei paskolai 
nekiln. turto posk.

>2 %
11 Yi%

silpnesnis. Tačiau, gal tai 
Praamžiaus lėmimas Jums 
būti ten, kur esate rei ka- 
lingiausias. Europoje vil
nieti ška mintis yra tamso
kame šešėlyje, tai ir bus 
Jūsų pareiga tą šešėlį pa
šalinti. Pareiga, nes to rei
kalauja Gedimino sapne re
gėtas geležinio vilko stau
gimas, kuris ženklino Vil
niaus garso skleidimą po vi
są pasaulį. Tokio garso 
skleidimas, kad ir kiekvieno 
lietuvio pareiga, bet ypatin
ga pareiga Vilniaus krašto 
lietuvių.

Todėl, mielas Kazimie- 
rai, linkime Jums, kad tą 
nelengvą pareigą pasisektų 
geriausiai atlikti. Buvote 
pirmuoju Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Kanados 
Krašto Valdybos pirmininku, 
linkime būti Fr pirmuoju 
VKLS Vokietijos Krašto Val
dybos pirmininku.

Taip pat linkime Jūsų šei
mai asmeniškos geriausios 
sėkmės.

Kadangi šiais laikais At
lantas keliariopai susiaurė
jo, tai tikime, kad šis mūsų 
atsisveikinimas nepaskuti
nis.

VKLS St. Catharines 
sk. Valdybos pirm.

J. Lelevičius

ir baigiasi 1 v. p. p. Per tas 
tris su puse valandos būna 
4 pamokos, kur vaikas be 
skaitymo ir rašymo dar yra 
mokomas dainavimo, meni
nio skaitymo, vaidybos ir 
kitų dalykų.

Mylėdami savo vaikus, ne
skriauskime jų neduodami 
lituanistinio švietimo. Prak
tika rodo, kad jaunas žmo
gus norėtų šeštadienius 
geriau praleisti futbolo aikš
tėje ar čiuožykloje, negu 
rytais anksti keltis ir sku
bėti į mokyklą. Bet užaugę 
jie visi dėkoja savo tėvams, 
kad ragiųo ir liepė tą mo
kyklą lankyti ir ją baigti.

Dėl informacijų galima 
skambinti K. Mileriui, mo
kyklos vedėjui, tel : 545- 
4058

padėkime Vietnamiečiams
Jau girdėjome iš įvairių 

pranešimų, kad Kanados vy
riausybė ir privatūs asme
nys pradėjo akciją vietna - 
miečiams padėti finansine 
prasme, leisti apsigyventi 
Kanadoje tam tikram jų skai
čiui. Iš pranešimų atrodo, 
kad minėta akcija vyksta gana 
sėkmingai.

Hamiltono mieste numaty
ta apgyvendinti apie 300 va
dinamų "Boat People" asme-

toronto
A. LUKOŠIUS

LAUKIAME PASKUTINIO PUNKTO

Praėjo daugiau kaip meta’, 
laiko nuo pirmą kartą Kana 
doje. Toronte įvykusių Lie
tuvių Dienų,..

Visi dar prlstmename.klek 
daug apie jas buvo kalbėta , 
joms ruoštasi, planuota, 
spaudoje rašyta, dar gerokai 
ankščiau prieš joms prasi
dedant. Apie tat užsiminus , 
dar Ir šiandieną mezgasi į - 
vairios kalbos, diskusijos 
sklinda telgaml Ir kritiški 
atsiliepimai.

Praėjus šiam, mus visus 
gerokai Išjudinusiam rengi
niui, viskam aprimus Ir su
keltoms dulkėms nusėdus , 
jau Iš kitokios ir laiko pers
pektyvos į visą tai žvelgiant, 
kartais patys savęs klausia
me:
ar pasiteisino tos visos 
įdėtos pastangos joms besi
ruošiant? Ar Iš viso, to 
mums relkėjo?Kątuoml pa
siekėme Ir laimėjome,reng
dami tat, ko Iš viso dar nėra 
buvę ?

Dabar jau geriau matome 
visas to milžiniško renginio 
puses, įžiūrime Ir tai, ko ta
da, įsibėgėję, nepastebėjome •

Yra tiesa, kad tuo, nors di
džiuliu renginiu,nesugebėjo
me sudominti, užimponuoti 
šio krašto pertekliuje gyve
nančių Ir kitų reikalais ne
sidominčių kietasprandžių 
žmonių.

Velk visiškai nebuvome 
paminėti jų spaudoje nei ki
tuose žinių perdavimo kana - 
luose. Sls.mūsųneprasl- 
veržlmas Ir didesnio at - 
garslo nesukėllmas čia gy
venančiųjų sluogartuose, tai 
Ir yra bene pats didžiausias 
šio renginio nepasisekimas .

Taip, tiesa, ne jiems mes 
visą tai Ir planavome.Pati 
didžioji šio subruzdimo 
prasmė glūdi visai kitur,bū
tent, tautiniai dvasi - 
nlame mūsų pačių at
sigaivinime, skubiai 
besikeičiančio laiko 
tėkmėje, ypač ne sa
voje tėvynėje begy
venant.

Rašančiam šias eilutes, 
nevįsuose tų Dienų rengi
niuose teko dalyvauti. Nedaug 
ką galėčiau pasakyti apie tuo 
laiku vykusias įvairias olim
pines sportines varžybas.A- 
ple jas plačiai aprašė mūsų 
sporto veteranas Br.Ketur
akis, o taipogi Ir kiti šios 
srities žinovai. Galima tik
tai pridurti:jeigu nebūtų įvy
kę klaidų’ tai visose sporto 
žaidynėse lengvai galėjo bū
ti du ar tris kartus daugiau 
žiūrovų. Neišvengta klaidų 
nė kituose tų Dienų rengi
niuose.

Kaip Ir buvo tikimasi, be
ne įspūdingiausiai praėjo di

nų. Salia valdinių ar priva
čių asmenų čia susidaro Ko
mitetai ir etninių grupių tar
pe. Hamiltone yra susidaręs 
lietuvių Komitetas tiems 
žmonėms padėti ir jau pra
dėjo veikti jų šalpai fondas 
vardu "Boat Peiople Relief 
FundJ1 by Lithuanian's Cana
dians in Hamilton.

Komitetą sudaro J. Ašmena 
vičius, Z. Didžbalis ir G. 
Skals tys.

Tam reikalui mūsų Talkoje 
atidaryta spec, einamoji sąs
kaita Nr. 3176, minėto fondo 
vardu. Todėl aukotojai pra
šomi savo aukas siųsti minė- 
ton sąskaiton TALKOJE Au
kos reikalu gali užtekti 
telefoninio ryšio su Talka. 

džioji Dainų šventė erdvioje 
šio miesto arenoje. JI vi
siems dalyvavusiems paliko 
netalp greitai Išdlldomus įs
pūdžius.

Na, žinoma, čia ne mūsų 
kaltė,kad didžiulis šio mies
to York Hotells su milžiniš
komis ,bent keliomis salėmis, 
tada mums buvo toks men - 
kutelis. Ne tik kad visi ne- 
tllpome, bet ir viduje esan
tieji tik plaukėme korldo - 
rials į ten, kur minia mus 
nešė, visiškai pratadę viltį 
susirasti sau naujų pažinčių, 
o ypač mūsų jaunimas.

Šie LNamal, kad Ir labai 
stengėsi, norėjo kaip galima 
geriau patarnauti gausiai į 
čia atsilankantiems, taipogi 
atrodė kaip "lašas jūroje" .

Minios pro čia praėjo, bet 
toli gražu ne visi Ir tos lai
mės turėjo.

Vieno parengimo metu,ka
da net storos šlųNamų sie
nos braškėjo nuo gausaus 
jaunimo viduje, lauke bevil
tiškai lūkuriavo dar kelt 
tūkstančiai gražiausio jauni
mėlio’.. ..

Nenustebinome svetimųjų, 
tikriausiai, tiktai dėl to, kad 
mes jiems Ir jie mums esa
me svetimi; bet užtai paro
dėme saviesiems, ypač jau
nimui,kokie mes esame gau
sūs, ką galime, sugebame , 
reikalui esant.

Buvo tai tikra dvasinė at
gaiva, lietuviškųjų jėgų pa
demonstravimas, gražiomis 
spalvomis Išmargintas, Is
torijon Įeinantis mūsų gyve
namojo laikotarpio momen
tas .

Nors tos Dienos jau pra
eityje, tačiau viena, Ir dar 
svarbi jų dalis Ir Iki 
šiolei nėra užbaigta. 
Visi laukiame to milžiniško 
renginio apyskaitos,tai yra 
paties paskutiniojo 
tų PLDlenų punkto.

Žinome, kad tam reikalui 
buvo renkamos aukos,turėta 
pajamų iš specialiai tam da
romų parengimų, gauta gana 
nemaža Ir valdiškoji parama. 
Visas šis renginys surištas 
tr su didžiulėmis išlaidomis, 
kaip tai patalpų nuoma Ir į- 
vaIriausių vienetų kelionės , 
ypač Iš kitų valstybių bei to
limų vietovių.

Praėjus net 15 mėn.po to , 
pagaliau norisi visiems ži
noti konkrečius davinius . 
Mes esame tikrieji tų įvykių 
liudininkai tai Ir turime tei
sės, be to tai Ir mūsų parei
ga buvusį PLDlenų Rengimo 
Komitetą to reikalauti.

Nesinorėtų tikėti, kad Tr 
šiame paskutiniame to ren
ginio punkte atsirado kokių 
nors klaidų, neaiškumų ar 
nes us Iprat tmų?

Aukotojams vėliau bus iš
duoti pakvitavimai, kurie bus 
galima prijungti ir nurašy
ti išlaidomis aukotas sumas 
pildant savo pajamų mokes
čius ( Income Tax).

Komitetas yra numatęs iš
kviesti ir rūpintis viena ar 
dviem šeimom Hamiltono 
lietuvių vatdu. Jų skaičius 
priklausys nuo surinktų au
kų. Šis samarietiškas dar
bas nebus reikalingas jokių 
diskusijų, jeigu mes prisi- 
minsim save, kada nepažįs
tami žmonės mums padėjo 
atvykti Kanadon ir į kitus 
kraštus, po antrojo pasauli
nio karo. Taigi, malonūs He

ir .tuviai prašomi aukoti pagal 
savo išgales.

T o u p y k ir s k o I i n k is
Pirmutiniame ir didžiausiame jb jį a
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA
KREDITO KOOPERATYVE —------ -------------------------------

MOKA: = IMA:
10% už 1 m. term, indėlius = x ■ ■9Va% už 3 m. term, indėlius = 10/a% u* osm- Po$ko,os 
9 Vi % už pensijų ir namu planq E 
9'4% speciali taup. sqsk. = 10'4 % už mortgičius 
63/ą% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) =

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 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 
f į to toto * Automobilių
< O <r V C * Komerciniai

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street

TORONTO, ONTARIO 
M6P IA5

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalics Avė., Telefonas 535-1258

Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

I VAI RUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI 1 BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5' v.p.p. susitarus telefonu);

Šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F, Janavičiai

Šias eilutes rašant, Talkos 
minėtoje sąskaitoje jau buvo 
2010 dol. , tačiau gali reikti 
iki 5 ar 6 tūkst. dol. , nes 
iškviestais žmonėmis teks 
rūpintis, kol jiems bus pa
skirti darbai.

Aukotojų sąrašas maždaug 
atrodo taip: 300 dol. aukojo 
J. Inkratas; po 100 dol. - 
J. Asijnenavičius, Z. Didž
balis, G. Skaistys, L. Skrip- 
kutė, M. Jonikas, J. Steib- 
lys, P. Armonas, A. Ver
bickas, J. Bersėnas, J. As- 
tas, V. Kvedaras, V. Sakas 
ir X. Y. Kiti aukojo po ma
žiau.

Z. Pulianauskas

LIETUVIS DIRIGENTAS
RUSŲ BALETO 
GASTROLĖSE

Liepos 19 - 20 dienomis 
Hamiltone viešėjo Maskvos 
Didžiojo teatro baleto trupė

w, Visais kelionių reikalais 
’ betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

susidedanti iš 150 asmenų. 
Buvo pastatyti baletai "Gul
bių ežeraą", "Gizele" ir 
"Spartakas". Baletui grojo 
Hamiltono Place teatro or
kestras, kuriam dirigavo A. 
Žiūraitis, su trupe dirbąs 
jau 19 metų.

Hamltono Place teatras, 
talpinąs apie 1OOO žiūrovų, 
pirmą spektaklį buvo pilnas. 
Bilietų kainos buvo po 15,20 
ir 25 dol.Atrodo, kad baletas 
"Gulbių ežeras" visiems pa
tiko, nes daug kartų buvo 
plota spektaklio metu. Po jo 
svečiai buvo pagerbti ploji
mais ir atsistojimu.

Vietos dienraščio "The 
Spectator" komentatorė pa
žymėjo, kad geriausias bu
vęs antras veiksmas. Teatre 
matėsi ir šiek tiek lietuvių. 
Pilno sąstato trupė Kanado
je gastroliuoja pirmą kartą 
nuo 1966 metų. Zp.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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AR PRISIMKNI-ARTĖJA LIETUVIU 
DIENA 7

White Sox beisbolo žaidy
nėse praėjo su nepaprastu į- 
domumu birželio 23 d. Vi - 
dudienį susirinko kelioliką 
tūkstančių žmonių į stadioną, 
nors oras nebuvo Šiltas ir 
reikėjo nuo žvarbaus vė
jo gerai apsivilkti. Lietuvių 
pasirodymas įvyko prieš pat 
beisbolo žaidynes. Graži ei
sena tautinių Šokėjų grupės, 
ved. p. Pupienės, puikus de
koruotas vežimas su užraSu 
Lithuania, didžioji vėliava ir 
sudainuotos dainos N. Pau
lauskaitės ir Al. Brazio bei 
abiejų kraštų Himnai nuai

Lietuvių demonstracijos Chicagoje, 
aerodrome, prieš Sovietų Rusiją

nuotr. M. Nagis

Visos laidos iš WOPA stoties, 14 90 AM

St. Petersburg's 5:30 - 6:00 po pietų 
adresas: <š WT IS 1110 AM banga

2646 WEST 7 1ST STREET - CHICAGO, IL 60629
Telefonas: (3121 778-5374_____________

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 9 vai. vak.

1 ISNUOMUOJAMI APARTAMENTAI , 

, — seimininkas lietuvis —
panoramiskas vaizdas ant upes 
kranto — apšildomi (236 • 3H • 4/6). 

Tel: 933-7829 - 366- 1345. 

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaidu)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS --------

Savininkai V. Suiinskas & Son. I ei. 364 -5712

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausio* patarėjo* ir darbo otllkdja* jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard',l>urit jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngsl 
Ir prieinamomis kainomis. Šaulelis kai namo stogas blogas ar kai statoteL

1979. VIII. 22

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Mechanizuotos rat^ Ir,kitu dailu reguliavimas. Karka (Body) taisymai Ir 
dažymas naujoms garais Ir moderniomis priemonėmis. Krelpkltes — 
Do LaVsrsndrys, prie Laplerrair vandens kanalo. Tol. 365-3364.

7 psl.

dėjo per radio ir televizijos 
stotis. Programą anglų ir 
lietuvių kalba pravedė Kazė 
Brazdžionytė, "LA" radio 
stoties vedėja, o skautai ir 
uniformuotos lietuvaitės iš
dalino daug sagučių. Reikia 
džiaugtis, kad Lietuvių Pre
kybos Rūmai tokią gražią, 
reprezentaciją su Dienos 
Komiteto pirm. V. Samaška 
atlieka jau antrus metus.Da
lyvavo ir mūsų konsulė J . 
Dau^vardienė. Viskas pra - 
ėjo labai gražiai ir tūkstan
čiai matė programos daly
vius ir Lietuvos vardą.

NAMAI - APARTMENT Al- 
ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S.

sistema SyIRo Realtleslnc.

445 Jean Talon W, Sull. 305.MH. 
Teh 273-9181 ■ Rt:S.737-0B44>

TADAS YUŠKA 
PERGYVENO SUNKIĄ 
OPERACIJĄ

Apie Winnipeg'© Lietuvių 
Klubo senųjų emlggantų Ir 
naujųjų ateivių Klubo nartų 
sirgimus būtų galima daug 
rašyti’, nes jau nebe tik se - 
n te ji ateiviai -emigrantai., , 
Klubo nariai, bet jau Ir nau
jieji ateiviai Klubo nariai y- 
ra pergyvenę įvairių opera
cijų. Tado Yuškos, tačiau, 
širdies operacija, manau, gal 
buvo sunkiausia.

Porą metų negalavus,Š.m. 
šeimos daktaras jam pasakė, 
kad reikės daryti širdies o- 
peraclją, palaukus šiltesnio 
pavasario oro. Balandžio 15 
d. Tadas Yuška Išvyko į St . 
Boniface ligoninę.

Penki daktarai, pradėję o- 
peruotl 7.30 v.ryto, baigė 
2.30 v.p.p. Operacija pavy
ko ggrat. Dvi savaites Tadas 
ligoninėje silpnųjų kambary
je. Jo žmona Helen prie jo 
lovos sėdėjo kasdien nuo 9 
v. ryto iki 9 vai. vakaro ir 
nė vieno lankycojo.be lain. J. 
Bertašiaus, neprileido. Jam 
Ir sustiprėjus, žmona pri
žiūrėjo, kad lankytojai ne- 
vargi ntų.

Aš Ir mano žmona Elena 
aplankėme Tadą grįžusį Iš 
ligoninės namo. Radome jį 
sofoje sėdintį, šalimais laz
dą pas įdėjus į.

Tadas papasakojo, kad 
daktarai jam turėjo daryti 
pjūvį nuo pat krūtinės vir
šaus Iki pilvo apačios Ir , 
nupjovę nuo širdies dvi gys
las, einančias Iki apatinių 
organų, įdėjo du plastikinius 
vamzdelius.

Iš ligoninės į namus Iš
vykstant,- šeimos daktaras 
Tadui pasakęs .-"Važiuok lai
mingas į namus Ir "darbuo
kis "savo gražiame valsdar- 
žyje, tyrame ore paslvalkš- 
tlnėdamas."

Tadas Yuška turi gražų 
vaIsdaržį,gražų didelį namą, 
priekyje gėlėmis apsodintą 
Ir gražiais, žaliuojančiais , 
lapuotais medžiais apaugusį 
apaugusį nuo saulės kaltini
mo apsaugotą.

Vyrui sergant,Helen Yuš- 
kfenė atlieka darbus už jį : 
valsdaržį tvarko su lopetėle 

MŪSŲ SENOLIŲ ŽODŽIAI 
IŠ ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrą
ją praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą 
bei tikrą visatos pastovumo nustatytą amžinumą. 
Remiantis mūsų tautos padavimais, tikra tautine va
lia ir sveiku — tarptautinių šmėklų neužburtų protu, 
šioje knygoje yra išdėstyta tikra ir niekų kitu nepa
mainoma mūsų tautos būtis.

Knyga 306 psl. Kaina 5 dol. Už platinimą 1 dol. 
šią knygą turėtų skaityti ir j duotus padavimus įsi
gilinti kiekvienas lietuvis, o ypač mūsų tautos jau
nimas

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

kaslnėdama ir laisto daržo
ves Ir gėles. Tadas jau ne
begalės taip, kaip ankščiau, 
dirbti. Jis neliūdi.Liepos 7 
d. p.p. mudu su žmona vėl 
buvome nuvažiavę jo aplan
kyti. Radome Ir keletą kitų 
svečių, kitataučių, Yuškų 
draugų Iš Manltobos provin
cijos atvykusių.

Tadas jautėsi geriau, jau 
be lazdos vaikštinėjo. Belie
ka palinkėti geros sveikatos 
abiem- Tadui Ir jo žmonai 
Helen, kad jie vėl galėtų | 
Klubo parengimus atvažiuoti 
Ir vėl su visais draugais 
linksmai- draugiškai laiką 
praleisti.

Kazys Benlušls

toronto
PASAULIO LIETUVIU 
GYDYTOJŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Primename, kad PLGS 
suvažiavimas, jau čia pat 
rugsėjo 1-2-3 dienomis To
ronte. Kanadoje.

Išsiuntėme asmeninius 
pakvietimus visiems, kurių 
turėjome adresus, o taip 
pat skelbėme visuose laik
raščiuose. Laukiame gau
saus Jūsų dalyvavimo. Vi
sas paruošimas eina prie 
galo, b svarbiausia laukia
me Jūsų žinios ar dalyvau
site. Mums tai svarbu, nes 
iki rugpjūčio 31 dienos vieš
bučiui turime patiekti skai
čių dalyvių, taip kad jie 
žinotų kiek vakarienių pa
ruošti pokyliui-baliui. To
dėl prašome tuojau parašy
ti ar paskambinti telefonu.

Taip pat daugelis teirau
jasi kaip su gazolinu Kana
doje. Čia jokios problemos 
nėra. Važiuokite į Kanados 
žeme ir gausite be jokios 
eilės visokios rūšies gazo
lino dieną ir naktį.

Kreiptis į PLGS sekreto
rių dr. A. Barkauską, 64 El
lesmere Rd. ,Scarborough, 
Ont. MIR 4C2. Canada. Tel: 
416-444-6117

PLG Sąjunga

saultstmarie
Spaudoje matėsi priekaištų 

spaudos bendradarbiams nau
dojantiems slapyvardžius, o

VIENERią METU MIRTIES SUKAKTIS

Š. m. rugsėjo mėn. 4 d. sueina vienferi metai, 
kaip netikėtai iš mūsų tarpo išsiskyrė mylimas 
vyras, tėvas ir senelis

a. a. Vytautas Zenonas KUDŽMA.
Už jo vėlę bus atnašaujamos šv. Mišios, Šv 

Kazimiero bažnyčioje rugsėjo 8 d. (šeštadienį)6 ^.v.
Kviečiame visus gimines, artimuosius ir 

draugus dalyvauti bendroje maldoje.

Velionio Šeima

tai reiktų atsakyti, kad ne 
visi nori, kad jų pavardes 
žinotų kiekvienas rusų šnipe
lis ar kokių "karo nusikaltė
lių" beieškąs žydelis. . .

Korespondentas

MIRĖ TAUTIETIS 
MARTYNAS RIAUKA

Mūsų gretos vis retėja.Š.m, 
liepos 4 d. savo bute iš po 
nakties atrastas miręs 55 m. 
amžiaus tautietis Martynas 
Riauka. Velionis buvo našlys, 
gyveno vienas, keletą pasku
tinių metų nebedirbo ir nors 
nebuvo žydinčios sveikatos, 
bet jo išsiskyrimas su šia 
ašarų pakalne buvo staigme
na visai mažai mūsų miesto 
salelei. Atsisveikinimą su 
velioniu ir kitas laidotuvių 
apeigas ARTHUR laidotuvių 
namuose surengė čia gyve
nantieji jo vedę sūnūs Jonas 
ir Vitas ir iš Ottawos atvy
kęs jauniausias sūnus Stasys. 
A. a. M. Riauka mūsų mies-. 
tan atvykęs iš Montreaiio 
prieš kelioliką metų, aktyviai 
dalyvavo bendruomeninėje 
veikloje ir net buvo išrinktas 
LB Apylinkės pirmininku. 
Jis vėliau neatsisakė daly
vauti KLB rinkiminėje (balsų 
skaičiavimo) komisijoje, ka
da rinkome "valdžią" visai 
Kanadai, o ir nebūdamas per 
daug pasiturintis, įstojo nariu 
Kanados Lietuvių Fondan su 
reiklaujamu mažiausiu įnašu 
100 dol. auka. Tik šie keli 
velionies geri darbai gali pri
versti paraudonuoti ar sugė
dinti bet kokių pareigūnų ar 
lietuviško veiklos vengiančių 
gal net didesnių sugebėjimų 
tautiečius, o ypač tokius "pi
nigų maišelius", kurie turė
dami dešimtis tūkstančių ban
ke, hotelius, butnamius, na
mus ir vasarnamius visai net 
girdėti nenori apie tokį Ka
nados Fondą, parėmimą Jau
nimo Kongreso ar kitokias 

aukas lietuviškiems reika
lams,© po jų mirties, jeigu 
viengungiai, palikimus pa
siims Kanados valdžia arba 
dar blogiau. Sovietų Sąjun
gos įgalioti advokatai, ypač 
dabar, kada mus visus bėg
lius nuo komunizmo ir net 
mūsų vaikus, Kremlius 
skaito sovietiniais pilie
čiais.

Tebūnie, Martynai, Tau 
lengva gerosios "pamotės" 
Kanados žemelė ir nuoširdi 
užuojauta velionies sūnums.

• GELEŽINIS VILKAS Žūk - 
lautojų Ir Medžiotojų Klubo 
Valdyba š.m. rugsėjo mėn.
1 d., šeštadienį, 12 vai.,p.p. 
Gudrlūnų vasarvietėje ren - 
gla Klubo gegužinę.

Programoje: prizinis Ir 
sportinis šaudymas, kitos į- 
valrenybės. Maloniai kvle - 
člaml Klubo nariai, visi lie
tuviai, svečiai gegužinėje dar- 
lyvautl. Lauksime’.

Klubo Valdyba

sudbu
PAGERBTA JAUNUOLE

Giedros-Julijos Poderytės 
gimtadienio, kartu Laurentl- 
an Universiteto komercinių 
mokslų baigimo paminėjimui 
į jos motinos Salomėjos Po- 
de r te n ės gražią vasarvietę 
Hanmer, Ont., buvo sukvies
ti šeimos nariai, artimieji, 
draugai ir svečiai. Dalyva
vo per 50 asmenų. J.Kručas 
dalyvių vardu pasveikino 
Giedrą gimtadienio Ir Gar
bės Bac.Com., laipsnio 
proga ir kaip labai aktyvią 
lietuvaitę.

Tuo pačiu buvo pasveikin
ta Ir Onutė Poderlene, šven
čianti savo gimtadienį.

Hgįaustų Metų’.

7

7

lankycojo.be
Bac.Com


NL REIKALAI
Visiems aukotojams, sve - iš kairės - buvęs S-gos pie

čiams ir tarnybą atlikusiems mininkas V.Tamošiūnas, da- 
nuoširdus AČIŪ J NL bartinis S-gos pirm. K. Mil-

kovaitis ir V. D. Š. Rinktinės

• P AUKŠTAITIS Pranas, NL • GRAŽYS Juozas buvo iŠ- 
redaktorius, po sunkaus su--vykęs į Vancouver! aplankyti 
sirgimo, perkeltas į svėiks- sūnaus Algimanto su šeima, 
tančiųjų skyrių. Daktarai sa- kur sūnus persikėlė dirbti

MUSŲ RĖMĖJAI

Skelbiame NL rėmėjų -au
kotojų sąrašą. Kaip matote 
turime daug gerų žmonių, 
kurie nepdmiršta esą lietu
viai ir remia lietuvišką 
spaudą. Nuoširdžiausias 
ačiū*.

tęsinys

$ 5 - Paulaitis Juozas, 
Sudbury Ont, Šimkus Kas
paras Montreal, Oue, Baron 
S. Hamilton, Ont, Stromb-1 .1
ris T. Longue ui 1, Oue, La- 
dyga Jonas Montreal, Oue., 
Latvis Jonas Chicago, Ill, 
Jonušas Kostas, St. Catha - 
rines, Ont; Niaura Albinas, 
Beaconsfield, Oue; Vinsky 
Anna Montreal, Oue; Čup- 
linskas E. , Toronto, Ont; 
Saviškas Anelė, Montreal, 
Oue; Kpt. Baršauskas L. 
Vokietija; Dmitrijevas A. 
Toronto, Ont; Mikoliūnas 
A. Cleveland, USA; Balsys 
Leopoldas, Toronto, Ont; 
Kurilavičius Juozas, Lin
den, USA; Vasiliūnas Izi
dorius, Boston, USA; Ba- 
laišis Leonas, LaSalle, 
Oue; Mislulis Stasys, Ed
monton , Alta; Staškunas 
Petras, Mac Gregor, Man; 
Benjušis Kazys, Winnipeg

Staigys John, VapŠys Pra
nas, Verdun. Que; Vitkaus
kas Antanas, Lockport, USA

NL GEGUŽINĖ

NL gegužinė įvykusi 12 rug- 
piūčio, F. Skruibio vietovėje, 
sutraukė ‘gana didelį skaičių 
laikraščio rėmėjų, nors oras 
buvo šaltokas ir tpdėl gal kai 
ką sulaikė namuose. Buvo ta
čiau svečių ir iš toliau : K. 
GUDŽIŪNAS su žmona, maj. 
V. PAUKŠT AITIS su šeima iŠ 
Ottawos.

Kaip visuomet, taip ir šia 
proga, netrūko aukotojų:

50 dol. - St. Polaitis;
20 dol. - A. Simijonas;
Po 10 dol. - J. Pukteris.P- 

Kerevičius, A. Kalvaitis, J. 
Osila, M. Šulmistras, M. 
Kasperavičienė, K. Toliušis, 
B. Katilius ;

5 dol. - A. Matusevičius. 
Loterijai suko jo: St. Pocaus- 
kas, A. Styrienė, J. Šiaučiu- 
lis, S. Reutas, A. Mylė, M. 
B. Kasperavičius, K. Sit- 
kauskas, L. Girinis-No r vai-

• ša ir S. Rimeikis.
Loteriją vedė J. Šiaučiu - 

lis, jam talkininkavo O.My - 
lienė, K. petrulienė, M.

ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

Mūsų Mokykla pradės dar
bą rugsėjo 15 d. Veiks spe
ciali klasė tiems, kurie na
mie nekalbamelietuviškai.

Užsiregistruoti ir smul
kesnių informacijų gauti ga
lima pas Mokyklos vedėją 
Moniką JONYNIENE,Tel:489- 
2106.

Sveikiname šią naujieną ii 
raginame tėvus pasinaudoti 
geriausia proga išmokyti 
vaikus skaityti, rašyti lietu
viškai ir linksmai draugauti 
su savaisiais.

PAGALBA SUAUGUSIEMS
Nuo rudens Service de l 

Education Des Adultes pra - 
dės įvairius kursus: prancū
zų kalbos, siuvimo, dekora
vimo, namų ruošos ir 1.1. 
Kurie norėtų daugiau sužino
ti prašomi kr:eiptis telefonu: 
273 - 0481.

Tėv. St. KULBTS, praleidęs 
dvi savaites skautų stovyklo- 
le Romuvoje, grįžo į Montre
al!.

ATITAISYMAS
Šaulių Aido puslapyje po 

nuotrauka ATSTOVU SUVA- 
žiavime š. m. gegužės 19-2Qd. 
įvyko netikslumas. Turi būti:

pirm. VI. Išganaitis.

• GURECKAS Leonas su 
žmona Olga ir VAITKUTIS 
Jonas su žmona Irena pra
leido atostogas, važinėdamas 
aplink Atlantic City, Avion, 
Walwood. New York. v

Leonas GURECKAS, grį - 
žes iš atostogų, lankėso re
dakcijoje ir prašo perduoti 
visiems savo klijentams lin
kėjimus. Darbą pradeda šią 
savaitę.

• Kpt. Rim. NAVIKE N AS 
su šeima išsikelia į London 
Ontario.

• Mirė Kostas SARGAITIS 
sulaukęs gilios senatvės. 
Jaunas būdamas, dirbo Sud
bury kasyklose. Buvo vedęs
S. Zuperkienę. Palaidotas 
per Aušros Vartų bažnyčią .

PARAPIJOS METINĖ 
VAKARIENĖ

Parapijos metinė vakarie
nė Šiais metais bus lapkričio 
10 d. Didžiosiės loterijos bi
lietai yra jau spausdinami ir 
bus išsiuntinėjami tauojau po 
atostogų.

• Gailė NORKELIŪNAITĖpo 
PLJKongreso buvo nuvykusi 
atostogų į Graikiją.

ko, kad už savaitės išleis į sporto rūmų admisni s trate
namus. Jis randasi Victoria rium Susitiko buvusius mont- 
ligoninėje kamb. 52, 8 aukšt.realiečius p. p. Milašius, či- 
Jau galima lankyti. žauskus, Luką,kurie siunčią

geriausius linkėjimus visiems
• MEILUS Albertas mirė,su- pažįstamiems.
laukęs 61 metų amžiaus, Ka-
nados Armijos Majoras. Pa- ° SIAUCIULIS Juozas, Vil- 
liko žmoną Angelę, 2 sūnus niaus Saulių Rinktinės p-kas 
ir dukrą. Palaidotas CČte de išvyko į Hamiltono Rinktinės 
Neiges kapinėse. šaulių gegužinę.

• ŽIŽIUNIENĖ Kazimiera,po 
kelionės į Lietuvą ,sunkiai su
sirgo, paguldyta Montreal 
General ligoninėje.

• KAČERGIS Andrius 79 me
tų mirė ir palaidotas per Šv. 
Kazimiero bažnyčią.

• LIETUVNTNKIENĖ iš Ky
bartų atvyko pas brolį Justą 
Svotelį svečiuosna.

o VERBAS Robertas su žmo
na iš Vilniaus lankosi pas 
gimines ir pažįstamus Kana
doje ir U. S. A. Ponai Verbai 
yra kinoteatro režisieriai.

• KLIŠEVIČIŪTĖ - CISMAR 
Ona, 65 metų amžiaus palai
dota per šv. Kazimiero baž
nyčią.

• JAKONIS Vytautas su žmo
na praleido atostogas važinė
dami per plačiąją Kanadą, 
aplankė Calgarį, Vancouve- 
Vį ir kitas vietoves. Kelione 
esąs patenkintas, ypač Van- 
couveriu.

e JANUŠAUSKIENĖ-BATŪ - 
RAITĖ Rožė su dukra Laima 
iŠ Toronto lankėsi Montrea
lyje. apžiūrinėjo miesto į- 
žymenybes, susitiko su šau- 
lėniškiais.

Man; Drešeris Vladas, Flo
rida, USA; Rojus Annie , 
Lethbridge, Man; Šulas Pra
nas, Chicago. USA; Lėlei - 
va E, Richmond. USA; Ja - 
neliunas J, Regina, Sask; 
Matukaitis Vladas, Canfield 
Ont; Stundžia Kazys, St. 
Catharines , Ont; Balai šis 
Juliana, Montreal, Oue;

Kasperavičienė ir S. Rimei
kienė.

Baro tarnyba: J. Babraus- 
kas, A. Žiūkas, S. Pocaus - 
kas.

Suvažiavimo rinkliavą tvar
kė A. Žiūkas ir S. Reutas.

Su puikia plokštelių muzika 
visus linksmino Aug. Kalvai
tis.

DĖMESIO ZUVAUTOJAMS
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės !

Užsisakykite vietas — ^J~UDE DAV ID

Maniwaki, Que. J9E 3B4. 
Tel.(8 (9)449-4355.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Sle-Cath/erinc Ouest 
Suite 600

Tai: 866-8233. narnų 488- 8328

DR. A. O. JAUGELIENfc
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
Montreal p.Q.

Tai. 932 6662, nomų 737 ■ 968 I.

Dr. E. Andrukaitis, M0.. r».c.r. <c.

Ttk.i 522-7236 MONTRĖAL H2J 1 K4
532, BOUL. ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

(LiP-tVV« MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Poirtta Ar Buick ★ Antra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 1
• MŪSŲ FIRMA NUOSfROŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I |SITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I -------- —

PASIKALBĖKITE SU
6141: • n o g • 

180 GUM KAS_______________ L—" .

muf Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 

Dr.A.S. Popieraitis
B. A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C , E.R.C.S.(C)

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Jd- 9jl - 4024
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open. 
Somedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
D i mane he: 10 a.m. 4 9:30 p.m. 
Livraison grafaite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

GAISRAS a AUTOMOBILIAI a ATSAKOMYBE a GYVYBt

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC 
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

8 psl.

NOTARĖ

Rūta Pocauskas,Bc.L.
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

59 47 Park Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tai: 279*1161; Rai. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Su/fe 627, 3 Plocį ,Vl//o M arte, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
T*!. CS141871-1430

ADVOKATAS

J. P. MILLER,BJU, b.c.u
I 68 H»tro Domu Strout E.Juito 205. 

Tol: 866’2063; 866 2064

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE, SUITE 409 
MONTREAL, QUEBEC, CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS 
■' ■ i -

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J(A.V. ir kt. Kanadosprovlnci|ose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727*3120 N.mų 376-37S1

A gje n 10 r a v_e i k i a nuo 194 5jn.

Albertas N O R K E L.I 0 N A S , LA. CXCM LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų 
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10-3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9-1 
Sekmadieniais 9.30 - 1

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p. t

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų........... 10%
= term, indėlius 2-3 metų 914% 
= pensijų ir namų s-tas 9 Vi %
E taupomąsias s-tas 9%
E depozitų-čekių s-tas 6%
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines 10Vt%
E nekiln. turto 1O’/4%
= investocines 1O’/2%

Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi 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.

LEFEBVRE & ROBERT
_ M AJMUSUMfNr - MMMFUM Į—MĮM— )

• Užeikite ir Įsitikinsite, kad įfnonejė baldai yra 
aukotos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE VASALU 363-3887
Į 7643 CENTRALM 360-1302 (DECORATION) Į ____

i ms e: UŪMTREflUa LJETUUJU 
HREDITQ UNJJfl

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tos 6.0 %
Taupomąsias s-tas............. 10
Pensijų planas .....................  9 %
Term. ind. 1 m. .................. 10..5 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines T 2 %
Nekiln. turto ...................... ’ V25 %
Čekių kredito 14 %
Investocines nuo ............. 12.25%

Duoda nemokame gyvybės apdraudė 
iki $2,000 ui taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
ui paskolos tume.

KASOS VALANDOS:
1465 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 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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