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Lietuviu Dienos-Jaunimui ! • MALONIAI KVIEČIAME

KANADOS IR AMERIKOS LIETUVIUS

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖSm
JAUNIMAS POSĖDŽIAUJA LIETUVIU DIENOSE

l 24 - AJA.

KANADOS LIETUVIU

RODRIGUE TREMBLAY
PASITRAUKĖ MINISTERIS 
IR PQ NARYS
RODRIGUE TREMBLAY

Pramonės tr, Prekybos 
minister ta, sušaukęs spau
dos konferenciją, pranešė afr- 
stetatydlnąs ir Įteikė Que - 
beo’o provincijos ministerial 
pirmininkui Levesoue atsis
tatydinimo raštą. Jis pasl - 
traukia Ir Iš PQ partijas.

Atsistatydinimo tekstas 
paskelbtas visuose Montrea- 
llo dienraščiuose. Provin
cijos parlamente jis kol kas 
užims nepriklausomą vietą .

Atsistatydinimo rašte 
Tremblay labai tiesiai Ir 
aiškiai pasakė: "...Pama - 
člau, ką jau tr daugelis pra
dėjo matyti, jog užkulisinės 
intrygos kai kurių klikų mln . 
ptrm-ko aplinkoje Įtaigoja jo 
sprendimus daug labiau, ne
gu teisingas žvilgsnis Į vi
suotinus Oųebec'o Interesus', 
ar pasirinkimas stipraus , 
inteligentiško vadovavimo, 
kuris būtų daug naudingesnis 
mūsų piliečių politinei Ir e- 
konomlnel ateičiai.

Kaipo ekonomistas,aš vt- 
s ada ba is ė jaus 11 rumpala Ik tu 
rinkiminiu oportunizmu, ku
ris trukdo mūsų ekonominį 
progresą. Lygtai taip pat aš 
bals tuos lpolitinėmis struktū
romis, kurios nesiskaito su 
Š. Amerikos tikrove,kurioje 
mes gyvename. Jeigu mes Į 
tai nekreipsime dėmesio , 
galime būti grąžinti šimtme
čiu atgal.” Toliau Tremblay 
pabrėžia didelį Kabineto de - 
fektą- Į jį nebuvo Įtrauktas 
nė vienas biznierius. Bend
rai - labai- mažas skaičius 
asmenų,turinčių bent kokį 
kontaktą su ekonomine pro
dukcijos aplinka.Niekam ne
turėjo būti netikėtumas, kad 
aš, būdamas ekonomistas Ir 
pramonės-prekybos minis - 
terls, bandžiau Įvesti kabi
netan rimčiausiais Ir soli
dariausiais motyvais , bent 
šiek tiek balanso, Į vyriau - 
sybės paskutiniais 3 metais 
vedamą programą.
...Šiandieną aš matau,kad 
tokia "saugotojo" rolė ne
patiko Jums, kaip ji nepatiko 
Ir kai kuriems Jūsų Ideolo
giniams kolegoms. Jiems 

vyriausybė nereiškia,kad ji 
turinti tarnauti žmonėms, 
bet reiškia,kad turinti mani
puliuoti Ir versti eiti pagal 
Iš anksto nustatytas liniją.’ 

Tiesiai kritikuoja savo at
virame žodyje finansų mi
nister lo manevrus Įsiskoli
nant dideliais procentais To
kyo ir Zuerlch’e, kas yra la
bai kenksminga pastoviam, 
ekonominiam provincijos 
gyvenimui.

R. Tremblay prikiša Le
vesque visišką nesIdomėjl- 
mą ekonomija.

Žiūrėdamas Iš politinio 
taško, Tremblay prlmygtl- 
bal pabrėžia, kad politinė 
kryptis turi būti aiški ir pa - 
tikima. Neužtenka rūpintis, 
anot jo, vien tik kaip atsiimt,! 
Iš Ottawos gallą;lyglal taip 
pat būtina rūpintis ekonomi
ne Integracija su kanadle - 
člals partneriais. Dabar - 
egzistuojantis labai kenks
mingas netikrumas.

Baigdamas, Tremblay sa
kosi, atsikvėpęs, galėdamas 
atvirai kalbėti. Tai manąs 
daryt l Ir ate Ityje, ypač, kad 
būsiąs toli nuo Intrygų mln . 
p-ko vykdomojo asistento Ir 
klikos,kurie jį nuolatinai su
pa.

"Pasitraukiu, linkėdamas 
Jums viso gero', sutvirti
nant vadovavimą Quebec’o 
gerovei Ir nepasitenkinti 
saldžialiežuvių patarimais 
bei pataikūnų pritarimais.

Įdomus paskutinysis saki
nys, kurĮ Tremblay cituoja Iš 
Cyrano de Bergerac:"Patai
kaujančiai šliaužti pilvu, kad 
galėčiau būti mlnlsterlu 
niekada’."

y
PAŠALINTAS MINISTERIS

Mln. p-kas Levesoue pa
šalino iš Kabineto Louts O’ 
Nelll, kuris buvo Komunika
cijos mlnlsterls. Jis sakosi 
pagalvosiąs, ar pasilaikys 
savo vietą provincijos Par - 
lamente Ir ar liks PQ nariu.

O’Neill buvo pirmas Inte
lektualas, kritikavęs Dup
lessis vyriausybę.

KOMPROMITUOJA NČIOS 
GASTROLĖS

Po paskutiniojo gastrolių 
spektakl lo L os A ngeles, ne - 
pas įrodė autobuse, kuris ve
žė Bolšoj Baleto dalyvius Į 
aerodromą skristi namo - 
šokėjų pora, Valentina Ir 
Leonid Koslov.

Pabėgimai /Godunov’o Ir 
šių paskutlnlųjų/labal nema
lonūs sovfetams. nes Bolšoj 
Baleto gastrolės yra naudin
gos jų propagandai. Pilną 
Bolšoj Baleto sąstatą suda
ro apie 270 šokėjų. Jie yra

Š. m. spalio 6 d., šešta
dienį, Kanados Lietuvių Die
nos metu St. Catharines, 
Ont. Įvyks Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos tarybos 
narių suvažiavimas. Tą die
ną bus naujos valdybos rin
kimai, nes dabartinės val
dybos kadencija baigiasi ŠĮ 
rudenį.

KLJS-gayra organizacija, 
kuri rūpinasi lietuvių jauni
mo visuomeniniais reika
lais. Ji apima visą jaunimą 
nuo 16 iki 30 metų. Ji yra 
jauna organizacija, ku
ri stiprėja ir didėja narių 
skaičiumi. KLJS atstovauja 
jaunimui Lietuvių Bendruo
menės valdyboje, organizuo
ja ir vykdo programas kul - 
tūros, politikos ir visuome

VI,ADAS ČESIUNAS -LIETUVIS SPORTININKAS 
VAKARUOSE

Vladas Česiūnas, suSovie- 
tų Sąjungos specializuota 
baidarių-kanojų sportininkų 
grupe atvyko Į V. Vokietiją 
ir rugpiūčio 16 d. papra - 
šė politinio prieglobsčio. V. 
Česiūnas savo srityje yra 
pasiekęs didelių laimėjimų: 
Lietuvos kanojų meisteriu 
buvo 15 kartų, du kartus bu
vo slidinėjimo meisteriu,

ŽYMIEJI LIETUVIAI IŠ EUROPOS IR 
URAGVAJAUS LANKOSI

JAV-SE
KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ KOMTTETASI

• Europos Lietuvių vysku
pas Antanas Deksnys ir Lie
tuvos atstovas Washingtone 
dr. Stasys Bačkis, lankyda
miesi Chicagoje LKMA su
važiavime, rugsėjo 1 dieną 
susitiko ir kalbėjosi su PLB 
pirmininku Vytautu Kaman
tų bendruomenės veiklos 
klausimais.

• Kun. Jonas Giedrys SJ, 
Montevideo lietuvių parapi
jos klebonas Urugvajuje, 
lankosi JAV ir rugpiūčio 29 
dieną dalyvavo PLB Valdy 

elitas Soy. Sąjungoj.Prade
dantieji uždirba dvigubai 
daugiau,negu pramonės dar
bininkai. Dauguma turi gerus 
butus, užsienietiškus auto
mobilius , galimybę aps įpirk
ti specialiose krautuvėse Ir 
labiausiai vertinamą privi
legiją sovietuose- pakeliauti 
užsienyje.

Kozlov’ai nėra trupės 
žvaigždės. Jiedu Vakarų 
spaudai pareiškė, kad pasi
lieka Vakaruose, nes Sov . 
Sąjungoje nėra laisvės-spau
dos , žodžio, religijos. 

nės srityse. Ji neužmiršo 
ir Vakarų Kanados lietuvių 
jaunimo - 1977 m. surengė 
pirmąją stovyklą. Politikos 
srityje KLJS kovoja už di
sidentų išlaisvinimą, prisi
deda prie jaunimo kongresų 
rengimo ‘ir t. t. Jos darbai 
yra plačios apimties.

Jaunimas, kuris domisi 
lietuviška veikla, yra kvie
čiamas dalyvauti minėtame 
suvažiavime (Prudhommes 
Motei. Prudhommes Blvd. 
OEW, prie St. Catharines). 
Kurie nori kandidatuoti Į 
valdybą, prašomi paskam
binti Pauliui Kurui šiuo nu
meriu; 656-6592 Toronte.

Iki pasimatymo.
Z

KLJS Valdyba

DIENA
S RALIO 5-7 d.d.

ST. CATHARINES, ONT.

Sovietų Sąjungos meisteriu 
buvo 6 kartus dvivietėje ir 
vieną kartą vienvietėje bai
darėje. Miuncheno olimpinių 
žaidimų metu laimėjo aukso 
medalį o taip pat 4 kartus 
buvo pasaulio meisteris dvi
vietėje kanojoje. Yra lai
mėjęs daug tarptautinių var- 
žubų Bochume, Duisburge, 
Švedijoje, Danijoje ir kitur.

PROGRAMA
SPALIO MĖN. 5 d., PENKTADIENIO VAKARE - S v. - . 
Jaunimo šokiai, • . ' . .
Ruošta - KANAPOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA, MUL
TICULTURAL CENTRE, 165 BUNTING Rd. .St.Cathą -
r. Ine s, Ont.
SPALIO MĖN. 6 d. , ŠEŠTADIENĮ, 2 v. jpo pietų -
KLJS Tarybos nartų Suvažiavimas: IV-ojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso p ra - 
nešimai tr skaidrių paroda, RRASS BRAN 
ROOM PRUDHOMME’S HOTEL.
SPALIO5-7d.d. - TAUTODAILĖS PARODA ST.CATHA
RINES CENTENNIAL PUBLIC LIBRARY MILLS MEMO - 
RIAL ROOM 54 .Church st.

SPA Lio6d.. 6 v. v. - Bendras susipažinimo va-• 
karas PRUDHOMM’ES MOTOR HOTEL VICTORIA SA
LĖJE ; . i

SPALIO 7 d. 2 v. p. p. - Iškilmingos pamaldos St. . 
Catharines Katedroje CHURCH ST. Po p a m a I - 
dų - VAINIKO PADĖJIMAS PRIE KANADOS 
LAISVĖS PAMINKLO.

4 v . p . p . Iškilmingoji dalis- Koncertasj 
COLLEGIATE INSTITUTE 34 Catherine St.

PROGRAMOJE:
Solistai: Justina SRIUBlŠKIENĖ Ir Vytautas 

P AUL ION IS
Tautinių Šokių Grupė GYVATARAS-Hamiltonas 
Lietuvių Vyrų Choras ARAS-Toronto 
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORAS 
AUŠROS VARTŲ Parapijos Choras -Hamiltonas 
Katedroje giedos TORONTO VYRŲ CHORAS ARAS

bos posėdyje Chicagoje. Pa
dėkojęs PLB Valdybai ir 
Amerikos lietuviams už iki 
šiol gautą paramą Urugva
jaus lietuvių Švietimui, pra- 
šė ir ateityje jiems padėti. 
Kaip žinoma, Montevideo 
lietuvių šokių ansamblis 
"Ąžuolynas" yra pakviestas 
ateinančią žiemą gastrolėms 
Į Šiaurės Ameriką. "Ąžuoly
no" koncertais rūpinasi PLB 
Kultūrinės Talkos komisija, 
vadovaujama dr. Leono 
Kriaučellūno.

1. A.Šetikas /Pirm./ TO.P.Baronas
2. J.Tauteras ll.A.Panumis
3. T. Juvenalis Liauta, OFM 12’. J .Paukštys

I

4. Laurinaitienė 13. V .Žemaitienė
5. P.Balsas 14.J.Žemaitis
6-Kalainienė • 15.J.Zubrickienė
?.J.Kalainis 16.A.Zubrickas
8. P.Norušienė 17.D.Šetikaitė
9. J.Šarapnickas 18.J.Karaliūnas

Godunov’as Ieškojo Įvai
rumo meniniame darbe tr 
galimybės dirbti su įvairiais 
choreografais.

Kodėl sovietai neišleidžia 
savo gabių žmonių pasitobu
linti užsienyje? Tada nerei
kėtų jiems bėgioti... arba 
šokinėti per uždangas...

Sakoma, kad jie gaudavo 
geresnes roles, negu būdavo 
užsitarnavę, grupės nariai , 
neoitotaliame pasikalbėjime 
yra pareiškę,kad nustebę jų 
pasitraukimu Iš grupės Ir Iš 
savo krašto.

1
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ČIKAGOS.SUN TIMES“ REHABILITUOJA
Neseniai amerikonų NBC bei Montrealio 10 televizijos 

kanalas perdavė jau pereitais metais rodytą filmą ’’Holo - 
caust”. Kaip jau daugeliui žinoma, filme pavaizduotas vie
nos Berlyno žydų šeimos likimas ir Antrame Pasaulinia - 
me Kare nacių prieš žydus įvykdytas genocidas.

Pats filmas nėra aukštos kokybės ar ypatingo meniš - 
ko lygio. Tai tipingas Hoollywood o filmas, kuris kaip ir 
beveik visose kitose amerikonų filmus studijose pagaminti 
filmai, vaizduoja vokiečius kaipkvailius.pasalūniško būdo 
technokratus, arba jaučio sprandais gašlius individus.

Nežiūrint Hollywood o nuvalkioto šablono, filmas pa
saulyje vistiek susilaukė stipraus atgarsio,kuris pasireiš
kė įvairiai. Pvz. , Vakarų Vokietijoj Šiais metais buvo pa
sibaigęs karo nusikaltėlių ieškojimo ir baudos laikas. Po
filmo "Holocaust" vokiečių Bundestagas šį laikotarpį pra
ilgi no neribotai.

Mus lietuvius, jau pereitais metais labai sujaudino ne 
tiek Šabloniškas pastatymo būdas, dažnas pigiais dirbti - 
nais sutapimais ir su realybe prasilenkiančių įvykių vaiz
davimas, kiek pati filmo gamintojų aiški intencija -įri - 
kiuoti ir mūsų tautą į karo nusikaltėlių eilės. Pav. 
vienoje filmo scenoje, kur suabejojama dėl sėkmingo žydų 
sunaikinimo galimybių vokiečių užimtose srityse, vienas 
iš Heydrich’o padėjėjų šias abejones pašalina tvirtinda - 
mas, kad šioje žiaurioje ir nežmoniškoje akcijoje mielai 
talkininkausią 1 ietuvi ai ir ukrainiečiai. Kitoje 
scenoje slaptai iŠ Vilniaus į Varšuvos getą atvykęs žydas 
pasakoja, kaip lietuviai darą kratas kiekviename name, 
o užtiktus žydus suima ir perduoda e.sesnikams.

Tokiu būdu, įvairiomis pasaulio kalbbmis "HoloČaust’ 
filmas mus lietuvius pristatė, kaip patikimus kolaborantus 
nacių masinėse žudynėse.

Suprantama, kad po pereitų metų "Holocaust" filmo 
rodymo Amerikoje, prasidėjo ir taip vadinamas "raganų " 
gaudymas pokarinių emigrantų, ypatingai pabaltiečių, tar
pe. Šioje srityje labai pasižymėjo Čikagoje išeinantis 
dienraštis "Sun Times". Keli jo korespondentai, tampriai 
su vi'niške "Tiesa" bendradarbiaudami, "iššifravo" vieną 
Čikagoje gyvenantį lietuvį, kaip žydų "Šaudytoją". Sensa
cingomis antgalvėmis "Sun Times" net per kelis numerius 
talpino iš Vilniaus gautas to tautiečio nuotraukas, pažymė
jimus ar kitus, anot jų, apkaltinimo dokumentus. Tuo, ar 
tai sąmoningai ar nesąmoningai ne tik vietiniams lietu
viams Čikagoj, bet ir visiems lietuviams pasaulyje , buvo 
nėginta prikergti žydų krauju susitepusios tautos atvaiz-

Mums, tikrą žydų-lietuvių santykių eigą žinantiems , 
nereikalinga Čikagos "Sun Times" "rehabilitacija". Bet po 
pakartotino apie savaitę televizijų ekranuose užtrukusio 
"Holocaust’o" košmaro, minėto dienraščio gana objekty - 
vus pasisakymas mus visai maloniai nuteikia. Pagaliau , 
mus džiugina jau ir tas faktas, kad esame politiniai gyvi 
ir kad turime savo tarpe dar tokių pajėgių žmonių ir ins -

das. titucijų, kuries sugeba sėkmingai apginti mūsų tautos gar-
Žinoma, kad lietuviai tokius jiemeprimestus neteisin- bę. A. LYM.

- - -   •- -   ---  — -   - -- -  

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiskaį atgarsiai

VARDAN TOS LIETUVOS 
VIENYBĖ TEŽYDI"

Vienybė yra idealas ir 
vienas iš didžiausių ginklų 
kovoje už tautos egzisten
ciją. Lietuvių tauta nuo am
žių kovoja už laisvę ir ne
priklausomybę. Tautoje vi
sada ir visur būna skirtingų 
pažiūrų, galvojimų, religijų 
grupės. Kuomet jos tarpu
savyje sutaria, prisiderina 
prie daugumos nuomonių.

dovybės darbų, yra pasie
kiama geresnių rezultatų. 
Bet kai atskiros grupės tam
pa lydžiais, vėžiais ir gul
bėmis, tuomet visų grupių 
darbai stovi vietoje ir tau
tos darbų vežimas stovi vie
toje.

Nesusigyvenimo ir tuščių 
kovųsukūrvje yra patekusios 
ir JAV veiksnių vadovybėse 
PLB, VLIKas ir ALTa. Ne
sutaria, nesusiderina, or
kestrai gerai "negroja". Ma
uda demoralizuojąs!, sa

2 p Ji.

ma, kaip gaidžiai kapojas!... 
Nėra šeimininko, kuris iš
skirstytų. Okupantai rankas 
trina, tuo patenkinti.

Spauda galėtų objektyviais 
straipsniais tas "kovas" lik
viduoti ar mažinti. Tačiau 
čikagiškis laikraštis, sen
sacijų gaudytojas, užpuolėjas 
nekaltų žmonių, savo teis
mus daro, "atkeršyti" lei
džia. Spauda galinga, laisvė 
reikalinga, bet kaip visuo
menės veikėjai. taip ir spau
da turi išeiti iš etikos ribų 
ir šaldyti "kovas"

J. Vytanis 
Toronto, Ont.

LENKIJOS VYSKUPAI 
VIENAIP KALBA "KITAIP 
DARO

Lenkijos vyskupai, kaip 
praneša spauda, pareiškė, 
kad komunistinė valdžia ne
gali pasisavinti įgimtosios 
tėvų teisės auklėti ir mokyt 
savo valkus. Ganytojiškame 
laiške, kuris buvo perskaity
tas visose Lenkijos katalikų

PANORAMA
KRONIKA TEISĖS IR LAISVĖS SARGYBOJE

A. P. Bagdonas

Sovietų Sąjungos kolonlja- 
llnė Imperija apima daugybę 
tautų. Įsitvirtinusi po antro
jo pasaulinio karo užgrob
tuose kraštuose, komunis
tinė sovietų valdžia veda In
tensyvesnę Ir rafinuotesnę 
kovą prieš religiją, o ypač 
prieš katalikų bažnyčią.

Lietuva yra vienintelė res
publika, kur absoliučią dau
gumą sudaro katalikai. Tad 
Ir kova prieš religiją Lie
tuvoje yra kartu kova prieš 
katalikų bažnyčią. Uždariusi 
visus vienuolynus, spaudą Ir 
organizacijas,atėmusi visas

LIETUVIUS
gus ir svarius kaitinimus labai pergyveno ir ėmėsi žygių 
bei priemonių apginti savo tautos garbę. Šioje nelygioje 
kovoje prieš amerikonų televizijos ir spaudos koncernus, 
ypatingai pasireiškė kun. dr. Prunskis. Savo Amerikos 
Lietuvių Tarybos anglų kalba išleistu leidiniu "Lithuania# s 
Jews and the Holocaust" jis pastatė jautrius praėjusių de
šimtmečių žydų- lietuvių klausimus į teisingą perspekty
vą. Štai ką dabar rašo tas pats "Sun Times" š. m. rug
sėjo mėn. 10 d. laidoje vedamajame, užvardintame "Clea - 
ring Lithuania’s Record" :

"Amerikos lietuvių bendruomenė, arba jos dalis, buvo 
įgelta dėl saujelės savo narių* kurie tris dešimtmečius po 
įvykusio fakto buvo identifikuoti kaip nacių kolaborantai, 
padarę genocidinius nusikaltimus Antrojo Pasaulinio Ka -
ro metu. Amerikos lietuviai buvo taip paveikti, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba, su savo būstine Čikagoje, išleido 
baltą knygą "Lithuanian Jews and the Holocaust". Joje do
kumentuojami faktai įrodo, kad be kelių išimčių, lietuvių 
tauta stovėjo atviroje opozicijoje prieš nacius ir Lietuvos 
okupacijos metu, su pasišventimu ir nebodami didelių pa
vojų slėpė žydus ir gelbėjo jiems pabėgti nuo milžiniškų 
"Holocaust"o" baisumų (monstrous atrocities).

Knyga, kurią parašė kun. dr. Juozas Prunskis, re
miasi kruopščiai surinktais tiek žydų, tiek kitų šaltiniais. 
Faktai yra įtikinantys. Nemažesnis kaip Menachem Begin, 
rašydamas apie laisvąjį laikotarpį tarp dviejų pasaulinių 
karų, rašo apie sostinę Vilnių, kaip apie "Lietuvos Jeruza
lę". Pats leidinio tekstas yra perpildytas žydų paliudiji 
mais, iš kurių matyti, kad bę lietuvių heroizmo, daugelis jų 
mirties stovyklose būtų į pelenus pavirjtę.^ ( e

Čikagos gyventojams, kurie pažįsta lietuvius, vargu ar 
reikalinga dar didesnių įrodymų. Jų nereikia ir mums 
(Sun Times), kurie savo puslapiuose atidengėme pas mus 
prieglobstį suradusius individualinius nusikaltėlius. Tiro
nai, t. y. pokarinių metų rusai, padėjo sucementuoti lietu
vių tautą į uolius laisvės čempionus. Ir tai tiek jų pačių 
krašte, tiek ir mūsų".

šventovėse Šv. Šeimos Šven
tės metu, jie tvirtina, kad jo
kia socio - politinė sistema 
pasaulyje neturi tokios tei
sės, nes tai pasikėsinimas į 
pačią tautos gyvybę. Kas 
auklėjime pakerta tėvų auto
ritetą, tas pakerta juose t„^ 
pačiu jausmą kiekvienai 
tvarkai bei kiekvienam auto
ritetui. Todėl, bandantysis 
iormuoti ateities kartas sis
temoje, atsietoje nuo tautos 
kultūros bei tradicijų, yra 
didesnis barbaras, negu tas , 
kuris naikina meno kūrinius.

Lietuviai gi skundžiasi , 
kad Seinų katedroje jiems 
neleidžiama lietu - 
viškai melstis ir net 
užeiti. To krašto 
keli tūkstančiai lie
tuvių negali savo vaikų 
lietuviškai poterių mokyti. .

Tad lenkų vyskupas(Lom- 
žos) Susinowsky yra" di - 
dėsnis barbaras", kaip ko
munistinė valdžia ?

Seiniškis iŠ 1923 metų 
Ontario 

nuosavybes Ir suvalstybinu
si visas bažnyčias, sovieti
nė valdžia paliko atdaras tik 
kai kurias bažnyčias, bet. Ir 
tas užkrauna nepakeliamais 
mokesčiais, kuriuos 'išrei
kalauja Iš neturtingų savo 
gyventojų. O šie, norėdami 
turėti neuždarytas bažny-
čtas, stengiasi savo pasku
tinėmis lėšomis jas Išlaiky
ti. Tuo tarpu sovietinė val
džia skelbtas! pasauliui, kad 
pas juos esanti religijos 
laisvė.

Lietuvos tikintieji nuo 
1972 metų pradėjo rezlsten-

SSSR RUOŠIASI PULTI 
AMERIKĄ?'

JAV žvalgyba surado (tijk 
dabar ?), kad Kanadoje yra 
privežta rusų kariuomenės 
puolamieji daliniai su tan
kais, raketomis (aišku, ato
minėmis) ir specialiai iš
treniruoti.

Mums visiems europiečių 
kilmės gyventojams aišku, 
kam tie f ūsai yra suvežti.. . 
Naivūs amerikiečiai sako, 
kad tai esą tik norima "pa
gąsdinti" Baltuosius Rūmus, 
kurie esą labai naivūs ir 
bailūs. Taip pat rusai nori 
laimėti įvairių nuolaidų kaip 
paskolų ir 1.1.

Tačiau per TV ir laikraš
čius Amerikos admirolai ir 
generolai įspėja Baltuosius 
Rūmus dėl tų rusų dalinių 
buvimo pavojaus. Gaila, kad 
tų karių nuomonės ( kaip 
’Zumvalt , Haig ir kt) prezi
dentūros jaunikliai iš Geor
gia neklauso. . .

Beveik beginklė Kanada 
šiuo reikalu savo nuomonės 
neturi. Kremlius jau prade
da kurtis Pietų Amerikos 
respublikose, kaip profeso
rius Eretas kartą Toronte 

etnę kovą, leisdami pogrin
džio laikraštį LKB Kroniką, 
kurioje {Ikrais faktais skel
bta pasauliui apie katalikų* 
bažnyčios priespaudą, tikin
čiųjų persekiojimą, mokinių 
terorizavimą, teismus Ir 
kunigams skirtas kalėjimo 
bausmes. Po kurio laiko pa
sirodė Ir kiti pogrindžio lel- 
dlnlal.

Šlųkrontkų dėka visas va
karų pasaulis pamatė tikrąjį 
sovietinės valdžios religijos 
persekiojimo vaizdą Ir ne
betiki komunistine melo 
propaganda apie religines 
laisves. Šios LKB Kronikos 
yra išverstos į svetimas 
kalbas Ir sklinda po visą pa
saulį ’ Ir garsina Lietuvos 
vardą bei mūsų pavergtųjų 
brolių kančias.

Šį Kronikų vertimo,spaus
dinimo Ir platinimo darbą 
turi atlikti Išlevljos lietu
viai. Tam yra reikalinga
daug lėšų, darbo Ir visokių 
rūpesčių. JAV - ėse veikla 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoms Leisti Sąjunga 
kuri deda visas pastangas 
LKB Kronikas paskleisti po

NAUJAI ATRASTAS " PIRMASIS ABSTRAKTUSIS ”

Tokia antgalve patiekia 
Vakarų Vokietijoje išeinan
tis savaitinis žinių žurnalas 
"Der Spiegei" savo š. m. 
rugsėjo 3 d. numeryje. Kal
ba eina apie š. m. rugpiūčio 
26 d. Vakarų Berlyne atida
rytą meno parodą ("Berliner 
Festwochenaustellung), ku
rioje buvo rodomi ir Čiurlio
nio paveikslai. "Der Spie
gei" ta proga klausia ir ra
šo :
.,c,"Ar modernioji meno is
torija turi būti perrašoma, 
ar nebuvo iki Šiol užmirštas 
vienas jos lemtingų pionie
rių ? Berlyno paroda išstato 
darbus vieno beveik nežino
mo menininko, kurį žinovai 
skaito kaip "pirmąjį abs
traktų dailininką". Tai lie
tuvis Mikalojus Čiurlionis. 
Šis menininkas, kuris pir
ma pasireiškė kaip kompo
zitorius, o vėliau kaip dai- 

NATO VEIKIA
Vakarų Europos valstybės sirenka ir apsvarsto bėga-

seka SSSR ginklavimąsi ir 
norą pasiekti Atlanto kran
tus. Vakarai ruošiasi atsi
ginti, nenori Kremliaus ver
gi jon eiti. Vakarų valstybės 
priklauso Europos gynimo 
organizacijai NATO(Vakarų 
Vokietija, Belgija, Italija, 
Olandija, Danija, Liuksem
burgas , Islandija, Norvegi - 
ja, Portugalija, Graikija, 
Turkija, D. Britanija, JAV 
ir Kanada. Prancūzija išsto
jo De Golio laikais).

NATO sutartyje yra paša-, 
kyta, kad jei SSSR ar jos sa
telitai (Varšuvos pakto) pul
tų kokį nors NATO kraštą, 
visi nariai turi jį ginti gink
lais, ne Vien diplomatija. 
NATO nariai periodiškai su- 

išsireiškė, kad rusai esą 
dešrą plausto gabalais, kai 
vieną gabalą suvalgo ir su
virškina, tada atsipiauna ki
tą dešros galą.

JAV vadai beveik nesi- 
orentuojaką daro Kremliaus 
vadai pasauliui užkariauti. 
Jie nori JAV susilpninti iki 
nebepavojingos jėgos : "Bet
ter red as dead".

J. Vytanis

vlsą pasaulį, Išvertus jas į 
įvairias kalbas. Pirmoje ei
lėje yra surinktos Ir jau Iš
leistos Kronikos keturiuose 
tomuose lietuvių kalboje, o 
šiomis dienomis pasirodys 
Ir penktasis, naujai paruoš
tas, tomas. Be to, spaudoje 
yra Ir pirmasis tomas Is
panų, anglų Ir prancūzų kal
bomis. Šių keturių knygų Iš
leidimas pareikalavo daug 
lėšų, o pati Sąjunga jų tiek 
neturi. Reikalinga skubi Ir 
efektinga visų geros valios 
tautiečių parama. Mūsų pri
sidėjimas įgalins LKB Kro
nikoms Leisti Sąjungą pa
skleisti LKB Kronikas visa
me vakarų pasaulyje Ir tuo 
pačiu sustiprins kovojančios 
lietuvių tautos moralę. Jie 
ne besi jaus nelygioje kovoje 
palikti vieni, bet žinos, kad 
už jų reikalus kovoja Ir lais
vojo pasaulio lietuviai.

Kas norėtų susisiekti su 
minėta organizacija, jos ad
resas yra toks : LKB Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6o25 
S. Talman Ave., Chicago, 
OI. 60629.

1 Įninkąs, mirė 1911 m. 35 
metų būdamas. Tai yra vieni 
metai po to. kai Wassily 
Kandinsky patiekė savo pir
muosius (beforminius) abs- 
traktuosius paveikslus. Čiur
lionis paliko visą eilę sim
boliniai kosmiškų vizijų, ku
rias jis dažnai pavadindavo 
"sonatomis" ar "simfonijo
mis ", jos tiek savo spalvo
mis, tiek ir formų ritmu 
buvo perėjusios į akjątęakci- 
ją. Pigiais nesustabdomai 
blunkančiais temperos da
žais piešti paveikslai, nuo 
1967 m. yra saugojami so
vietinės Lietuvos respubli
kos, kuri 40 tų paveikslų 
paskolino Berlyno parodai. 
Dabar žinovai turės progos 
kritiškai vertihti tų paveiks
lų istorinį ir menišką svorį. 
Su Čiurlioniu, kaip muziku, • 
supažindino daugelis šventės 
koncertų.

muosius reikalus, biudžetą 
taktiką ir pan. Nuo 1979 m. 
NATO skiriama bilijonai do
lerių karo reikmenims įsi
gyti. 1978 m. išleista gink
lams pirkti 50 bil. dolerių, 
įvesta dar 450 tankų, 7500 
prieštankinių raketų, 16 lai
vų ir povandeninių laivų, 
150 artilerijos pabūklų, 400 
lėktuvų ir helikopterių.

NATO valstybės turi savo 
žinioje įvairius ginklus, kaip 
atominius, laivyną ir kt. Ka
nada ir JAV laiko savo kari
nius dalinius. Žodžiu, Va
karai pasiruošę atmušti 
SSSR užpuolimą ir "apval
dyti" norą valdyti pasaulį.

a J. KV.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
VADOVYBĖ ATSISKAITĖ SU

MINISTERIJA

Pasaulio Lietuvių Dienų 
vadovybė nusiuntė atatinka
mus atsiskaitymo dokumen
tus Ontario Kultūros ir Pra
mogų Ministerijai. Iš šios 
Ministerijos gauta padėka*

IKI PASIMATYMO
ST. CATHARINES KLD-SE 1 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VILNIAUS UNIVERSITETUI
*400*

D. N. BALTRUKONIS

Kas nariais j KANADOS LIETUVIU > ON DA stoj 
— tas Lietuvos laisvės reikalams aukoja I

sitetą, pavadintą ” ALMA
ACADEMIA ETUNIVERSIT 
VILENSIS SOCIETATIS JESt

Šis u-tas: susidėjo iŠ

prieš tai) lietuviškasis jau-' balandžio 1 d. 1579 m. tapo 
nimas turėjo semtis mokslo karaliaus Stepono Batoro 
žinių didžiumoj Prahos ir vė- transformuota į pilną 
liau Krokuvos universitetuo
se.

Kaip matome, truko dar 
beveik pora šimtų metų, kol
po ilgų intrigų ir kivirčų tarp bendro lavinimo kolegijos ir 
lenkų ir lietuvių didikų bei 
dvasiškijos, 1570 metais, ka
raliui Žygimantui Augustui 
sutikus, Jėzuitų Ordinas į- 
steigė Aukštąją Mokyklą (ko
legiją ) Vilniuje.

Gal Šios mokyklos įsteigi
mas būtų buvęs ir toliau nu
delstas, ;jei ne reformatų

dviejų fakultetų : filosofijos 
ir teologijos.

Universitetas jau iš pra
džių turėjo pilnas teises iš
duoti . doktoratus, tačiau jie 
buvo riboti tik tiems, kurie 
buvo baigę teologijos fakul
tetą. Mokomas i s personalas 
pradžioje susidarė iŠ užsie-

Ištisus 1979 metus, o ypač 
Šį rudenį, Vilnius ir visa 
Lietuva Švenčia didžiomis 
iškilmėmis garbingojo Vil
niaus Universiteto įkūrimo 
400-ąsias metines. Švenčia- 
mini Šį jubiliejų ir viso pa - 
šaulio lietuviai laisvėje, išei
vijoje, tremtyje.

Neeilinis tai jubiliejus . 
Šioji Alma Mater gali di
džiuotis, būdama tarpe 50 
Europos seniausių universi
tetų.

Palyginus su keletu se
niausių Europos universitetų, 
Vilniškis už Paryžiaus Sor-
boną^ra 429 metais jaunes - . judėjimas Europoje ir Lietu- niečių jėzuitų (lenkų, ispanų 
nis.už Oxford'ą - 411,užPra- voje nebūtų paskatinęs ka- ir net airių). Dėstomoji kalbi 
hos - 232 m., už Krokuvos - talikiškuosius sluogsnius (y- buvo lotynų.
(įsteigtą Jogailos 1400, m. )■ pač lenkiškuosius) dėti sku- 
179 metais ir už Karaliau
čiaus - (Kanto), vos 35 me
tais jaunesnis.
• Tačiau Vilniaus universi
tetą? gali visai drąsiai ir 
pelnytai kelti savo garbingą 
galvą, būdamas seniausia

j ir šlovingi ausi a Aukš • Lietuvos didikų (ypač Radvilų) 
tojo mokslo Instituci
ja dabartinės Tarybų Sąjun - 
gos ribose.

Tie 400 metų senajam 
Vilniaus Universitetui buvo 
gal būt sunkiausi iš visų Eu
ropos universitetų. Kažko
dėl likimas jau taip lėmėjam 
kaip ir visai Lietuvai, nueit 
sunkius kryžiaus kelius, gru- 

_ bius ir akmenėtus, apau
gusius erškėčiais ir dagiais, 
o taipogi ir rožėmis, kaip kad s i o s Mokyklos (universi- 
teks vėliau pamatyti.

Tautų Šeimoje teko kurtis 
‘'-ir vytis vyresniąsias seseris
* labai pavėluotai. Tokios tau-
* tos, kaip lenkai, čekai ir uk- 
"raihiečiai pakliuvę po krikš -
čionybės skraiste 4šimtme - 

“čistlš anksčiau, turėjo visa
pusiškas pirmenybes, nes į-

Tuo laiku observatorija Mogtllevo, Kijevo, Volynljos 
buvo vedama žymaus uni - jr Podolljos gubernijos tapo 
versiteto rektoriaus -Mar- priskirtos Vilniaus Unlver - 
tyno Počiabuto (1728-1810) . sfteto žlnybon. Jis 
Jis buvo išrinktas nariu į 
Paryžiaus Akademiją ir 
Londono Karališkąją Mokslo 
Draugiją. Be to, jis stipriai 
bendradarbiavo su Petrapi - 
lio Rusų Akademija. Gale 18- 
to ir pradžioje 19 -to am - 
žiaus čia darbavosi žymūs 
Lietuvos ir užsienio moks- 
lipinkai. Jų tarpe buvo pran
cūzų botanikas Joannes Ed-, 
mund Gillbert (1741-1814), 
lietuvis botanikas Stanislo
vas Jundzilas (1761-1847 m.), 
vokietis botanikas Johann 
Georg A. Foster (1754-1794); 
studijavo, dirbo ir išleido 
surūšiavęs Lietuvos žolynus 
pagal gentis ir surinkęs jų 
lietuviškuosius vardus,kny - 
gą (vėliau išventintas į kuni
gus) J. Pabrėža(žiūr. NL š . 
m. rugsėjo mėn. 5d.). Myli - 
mas ir mums visiems bran
gus archl tektas Laurynas 
Stuoka - Gucevičius (1753- 
1798), dabartinės Vilniaus 
Katedros ir daugybės kitų 
rūmų autorius. ( Gaila tik , 
kad jis toks jaunas mirė) . 
Jis buvo vienas iš žymiausių 
to laiko lietuvių architektų, 
palikęs daug savo ilgaamžių 
paminklų.

Na, ir galiausiai, čia dir - 
bo matematikas Pranas 
Norvaiša (1742-1819).

tUrėjo 
puikiai įrengtą observatori
ją, zoologijos muzlejų/plrmą 
visoj .Imperijoj /medicinos, 
veterinarijos Ir agronomijos 
akademijas,tris klinikas,li
goninę, turtingą biblioteką , 
vaistinę Ir daugelį puikiai į- 
rengtų studijų. ’

Vilniaus Universitetas pa
laikė ryšius su Rusų Mokslo 
Akademija, Maskvos, Ka
zanės, Varšuvos,Krokuvos , 
Karaliaučiaus, Leipcigo, Bo- 
lognos Ir kitais universite
tais. Vilniaus Universiteto 
profesoriai ir studentai buvo 
labai svarbūs Ir gerbiami to 
meto mokslo pasaulyje. Tuo 
laiku Vilnius buvo didžiau
sias mokslo centras visoje 
Rusų Imperijoje, 
skaičius, bevelk 
skaičiui visų kitų
universitetų, draugėn - paė
mus.Pats miestas buvo tre
čias savo didumu po Mas tę
vos Ir Petrapilio.

nis , Albertas Kojelavičius- 
Vijukas ( 1609 - 1677) buvo 
Lietuvos Istorijos profeso
rius. Jis parašė 2 tomų Lie
tuvos Istoriją: ( I-mą tomą - 
1650 m. ir II-rą tomą-1669 m 
kas buvo labai aukštai įver
tinta kitose šalyse. Šis pui 
kioj lotynų kalboj parašytas 
darbas buvo beveik vieninte
lis šaltinis apie Lietuvos 
-praeitį.

Dar kitas u-to produktas 
Kazimieras Semenavičius 
( 1600 - 1651) parašė darbą 
"Artilerla Ars Magnae"1650 
metais, kur jis plačiai gvil
dena keliones universe dau- 
giafazinėmis raketomis. Šią 
knygą su nuostaba paminėjo 
W. von Brown, moderniųjų 
raketų tėvas.

XVIII-me amžiuje u - tas 
pergyvena, palyginant ne
reikšmingą laikotarpį. Naujai 
įsteigta Edukacinė Komisija 
pertvarkė Lietuvos D. Kuni
gaikštijos mokyklas, jų tar
pe ir Vilniaus Universitetą. 
1773 metais u-tas buvo pava
dintas Vyriausia Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos

Nežiūrint stipraus katali
kiško režimo, universitete 
netrukus rado dirvą ii mo
dernios , idėjos. Dar 1645 
metais Vilnius viešai pripa
žino . Kopernico teoriją (sis
temą ). 1753 m. čia buvo į- 
steigta observatorija, se
niausia visoje Rytų Europoje 
ir 4-ta seniausia pasaulyje.

Vilnius tapb akademinių 
mokslų centru ne tik lietu
viams, bet ir lenkams, gu
dams, ukrainiečiams, ru
sams ir latviams. Tarpe dau
gelio auklėtinių buvo ir žy
mus rusų švietėjas Melety 
Smotritsky, kilme ukrainie
tis, kuris Vievyje 1619. me
tais išleido pilną senosios 
slavų kalbos gramatiką, iš 
kurios mokėsi ir Michailas 
Lomonosovas, Maskvos u-to 
steigėjas (1775 m.).

Vėliau pamažu dėstymą 
perėmė jau Vilniaus U-tą

poną Batorą) aukštosios mo- baigę lietuviai, kaip Žyglman- _________ «
kyklos steigimą atiduoti Jė-’rįtas Liauksminas (1595 - 1670) Mokykla. Šluomi prasidėjo. naIkjatą,. Uč^.uį^raĮ^p\gĮ7te^lus uųlvZrsttet^

i namrcėipo ir T-ofnr-i nauja intensyvaus mokslinio- svarba nesumažėją, įvyko
■*-- -•> * .. metais

Vilniaus Universitetas tapo

bias pastangas reformacijos 
plėtimuisi užkirsti kelią Lie
tuvoje.

Kaip žinome-į reformacija 
mūsų krašte jau buvo gerokai 
pažengusi- Jinai buvo labai 
palankiai sutikta kai kurių

Jie joje matė vieną iš prie
monių lenkų kultūros įtakai 
Lietuvoje sumažinti, kuri 
drauge su katalikybe čia plė
tėsi labai sparčiai.

Tuo metu visa Europos 
Šiaurė su Estija ir Latvija, 
o taipgi ir Prūsų Lietuva jau 
buvo oficialiai tapusios pro
testantiškomis.

Reformatai Lietuvoje jau 
kuris laikas kėlė Aukšto-

teto) Įsteigimo reikalą.
Katalikiškieji (lenkiškieji ) 

sluogsniai įtaigojo karalių Žy
gimantą Augustą! o vėliau Ste-

zuitų Ordinui. pagarsėjęs muzikos ir retori
Vyskupas Valeri jonas Pro- kos profesorius 1670 metais, 

tasevičius kalbino Jėzuitus, išleidęs knygą "Paxis Orato-
vairiose, ypač mokslo srity- įsteigti kolegiją ir juos duos- rla Sive Praecepta Artis Rhe 
se buvo jau toli pažengusios, niai rėmė. Kolegija darbą toricae" ir "Ars Et Praxis 

Po vėlyvo ir oficialaus Lie- pradėjo spalio 23 d. 1570 m. Musica".
tuvos krikšto 1387 metais (ir su luO studentų. Ši kolegija Kitas universiteto auklėti-

TRISDEŠIMTMETIS ŠIAME KONTINENTE

Šį rudenį daugelis mūsų tautiečių mini 30 metų nuo atvykimo į Kanadą 
ar Ameriką. Ar į kokį kitą kraštą, ar koitlnentą. Ta proga dedame apsa
kymą Iš 1948 m. Išleisto MUSU KALENDORIAUS Dilllngęn’o IJP stovykloje, 
kurį redagavo tuomet A.Merkelis, Išleido "Mūsų Kelias",

K.Apaščla
> r «J U. sąsiuvinių byla

(tęsinys)

Studentų 
prilygo 
Rusijos

Pradžioje 19-ojo a.U - 
tetas turėjo ypatingas mokslo 
šakas. Čia darbavosi broliai 
vokiečiai Johann Ir Joseph 
Frank, įsteigę savo medici
nos mokyklą. Tapybos mene 
darbavos l P ranas Smuglevi
čius, Jonas Rus te mas, Kanu- 
tas Ruseckas. Rektoriaujant 
astronomui Ir matematikui 
Jonui Snladecklul nuo 1807- 
1815 m. daug dėmesio buvo 
kreipiama į U-to mokymo 
/tiksliųjų moksh/standartą, 
kuris buvo niekuo nemen-

Dabar atėjo sunkiausias 
šimtmetis Lietuvos Istorijo
je. 1795 metais Lietuvos Di
džioji Kunigaikštija pakliūna 
į Rusijos Imperijos ribas . 
EdukacinėKęinlslja buvo pa- kęgafe ug Vakarų Europos

pedagoginio darbo gadynė. atvirkščiai. 1803
Matematika, architektūra,

Tarpe jo auklėtinių minė
tinas Lludvlmas Henrikas

astronomija, fizika, chemija transformuotas į Imperinį Bojanus /1776-l»27/vlenas 
teisė, istorija, retorika ir Universitetą su žymiai pla- iš palyginamosios anatomt- 
literatūra labai išbujojo tesnėmls teisėmis Ir funk - jos kūrėjų, artimas Darvino 
dviejuose fakultetuose, pava- cljomls. Visos Lietuvos Idėjoms.
dintuose "Fizinių ir morali- švietimo apygardos, įskaitant
nių mokslų akademijomis". Gardino, Minsko, Vitebsko , ( bus daugiau )
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mieštis. Šita geroji nuotai
ka betgi kiek atvėso, kai jie 
ir yėl buvo sukimšti į bara
kus, tiesa, šį kartą kiek 
erdvesnius ir šviesesnius

- Tai visiškai nereikš - 
mingi sužeidimai, kurių vos 
menkutės žymės belikusios. 
Be to, aš manau, gal tams
toms bus įdomu žinoti, kad 
tie sužeidimai padaryti bom
bų skeveldrų, kai sąjunginin
kai ant Vokietijos pylė savo 
bombas. Tikras stebuklas: aš 
pergyvenau net septynis 
miesto bombardavimus, ir 
visgi išlikau.. . I

— Sustokite ? — riktelėjo 
komisijos pirmininkas. -Gal 
jūs dar norėsite pasakyti, 
kad mūsų lakūnai šiaip sau, 
be jokios atodairos mėtė 
bombas ?

-One! Jie buvo puikūs. 
AŠ meldžiau Dievą jiems pa
sisekimo, nors tikrą mirtį 
jie tada barstė iŠ dangaus. 
Bet pas mus sakoma: kai 

• medį kerta, tai ir skiedros 
lekia. Mažytės skiedrelės 
kliudė ir mane.. .

— Ponas Žadvytis, nebėra 
, kas čia mums kalbėti. Aš pa- 
' tariu: neklaidinkite nOrs sa

vęs, kad esate visiškai svei
kas. Gydytojas, aišku, ge
riau išmano ir mes juo tiki - 
me. Malonėkite nebetrukdy- 
ti mūsų! — taip baigė pasi
kalbėjimą komisijos pirmi
ninkas.

- Jūs klystate! Štai ką dar 
gali mano rankos ? — piktai 
virpančiu balsu sušuko Žad
vytis. Tuo pačiu metu jis 
vienu šuoliu užrietė kojas į 
viršų ir, į grindis nukaręs 
galvą, ėmė rankomis eiti 
durų link.

Šita išdaiga, kuriai reikia 
didelio miklumo, nustebino 
visą komisiją: ji pakilo iš 
savo kėdžių ir išplėstomis a- 
kimis stebėjo nepaprastą re
ginį. Komisijos pirmininkas 
vieną akimirksnį taip pat bu
vo apstulbintas, bet tuojau 
jo veide blykstelėjo šypsena 
ir jis sviedęs cigarą į pa
stalę, bėgte ėmė bėgti prie 
durų. Ten už pažasties pasi
gavęs Žadvytį, garsiai pa
klausė:

- Kas jus išmokė tokių da
lykų?

— Šitas gyvenimas ? — at
sakė jis ranka parodydamas 
langą, pro kurį matėsi su
krypę barakai.

— Jūs priimtas i Šitokie 
vyrai mums reikalingi! Svei- 
Sveikinu!

Su pirmuoju emigraciniu 
transportu Jurgis Žadvytis 
išvyko iš stovyklos.

Štai ir ta šalis, kurioje 
teks dirbti ir kurti naujas 
gyvenimas. O, kokia ji gra
ži, kad negali nė atsitraukti 
nuo traukinio lango. Čia, 
kiek tik akys užgriebia, liū
liuoja žalios lygumos su il
gaisiais topoliais pakelėse 
ten vėl prasideda kalvų ir 
kalnelių virtinės su avių kai
menėmis jų atšlaitėse ;skry- 
belėtas piemuo, įmerkęs ba
sas kojas į Šniokščiančio 
upelio putas. . . Aukštumose 
senoviškos, bet dar tebegy
venamos pilys, su pažalia
vusiu variu dengtais bokš- 
Itais, kuriuose, rodos, dar 
ir dabar tebebudi sargybi
niai, sunkiai judėdami savo 
geležiniuose šarvuose ir pro 
bokštų kiaurymes žvalgyda-

■ mi plačią apylinkę... Tie 
vaizdai, kuriuos tik retkar
čiais buvo galima pamatyti 
kino ekrane ar iliustruotuo
se žurnaluose, dabar klojasi 
tikri, gyvi prieš tavo akis. 
Būk pasveikinta, svetingoji 
šalie.

Sužinojus, kad teks kiek 
pagyventi šalies sostinėje 
visų atvykusiųjų akys dar 
labiau nušvito. Tegu tai bus 
ir tolimas priemiestis, bet 
vistiek pačios sostinės prie-

O tikėta, kad su barakais jau 
amžinai atsisveikinta. Žmo
nės guodėsi, kad toks gyve
nimas ilgai nebetruks, nes 
ir pats darbo įstaigos atsto
vas užtikrino, kad Ši _pa- 
stogė tik laikinė, kol visi 
bus paskirstyti į darbovietes 
Taigi, praeis gal mėnuo ar 
kitas.

Atvykėliai, belaukdami pa
skyrimo, triūsė apie bara
kus, kad patiems būtų jau
kiau ir kad šeimininkai ma
tytų, kaip mokama dirbti ir 
tvarkytis. Kas norėjo, tas 
buvo laisvas-eiti po apylinkę 
pasižvalgyti ar su vietos 
žmonėmis šnektelti.

Kartą Žadvytis sumanė 
pamatyti ir pačią sostinę. 
O susisiekimas čia pigus 
ir patogus : autobusai, galima 
sakyti, už menkutį skatiką 
nugabena kur reikia.

Išlipo Žadvytis vienoje 
miesto aikštėje . Eina žmo
gus ir viskuo stebisi : puikūs 
rūmai su statulomis ir fon
tanais, puošnių mašinų sro
vės liejasi teka plačiomis 
gatvėmis, žmonės madingais 
drabužiais, o didžiulės krau
tuvių vitrinos prigrūstos 
įvairiausių gėrybių. Tartum 
pasaulyje karo nė nebūtų bu
vę. O va - žuvų krautuvė : 
lašišos, unguriai, davyna-

kės,i gi plekšnių, plekšnių. 
Kokių tik nori : ir gyvų, ir 
džiovintų, ir rūkytų, ir dar 
kitokių. Visai taip, kaip 
anais laikais Klaipėdoje ar 
Palangoje. ..

Kioske Žadvytis nusipirko 
laikraštį ir. susiradęs skve
rą su suoliukais,prisėdo pa
žiūrėti, kokios paskutinės 
naujienos. Et, vis tas pats : 
neramumai Palestinoje, su
kilimas Čilėje, prancūzų 
profsąjungos konferuoja . . . 
Skelbimų skyriaus "Darbo 
pasiūlymų" skiltį jis skaitė 
pamažu, eilutę po eilutės. 
Staiga Žadvytis krūptelėjo 
ir kone suriko iŠ džiaugsmo: 
mielasai dangau, Štai kur 
jis, tasai ponas Sanflaue- 
ris. Misteris Sanflaueris. Po 
aštuonerlų metų nesimaty - 
mo tokia staigmena. Lyg ne
norėdamas patikėti, jis skai
tė dar ir dar kartą, o skel
bime aiškiai buvo parašy
ta: "Mr. Sanflaueris, Už
sienio Reikalų Ministerijos 
Rytų skyriaus direktorius, 
ieško patyrusio dekorato
riaus, kuriam galėtų pavesti 
savo darbo kabineto pertvar
kymą".

Užsienio reikalų ministe
rija . . . Juk ji, berods, tu
rėtų būti kur nors netoliese. 
Ko gero, gal dar šiandien 
būtų galima į ją suskubti ? 
Žadvytis tuojau pakilo nuo 
suolelio ii? pasiklausinjęs 
praeivių, netrukus susirado 
ieškomuosius rūmus. Rytų
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skyriaus pastatas, apsuptas 
karpytų platanų, stovėjo kiek 
atokiau nuo gatvės. Jau prie 
geležinių vartelių jį pasitiko 
šveicorius. Žadvytis, šią 
akimirką kažkaip užsimir
šęs, kad čia ne Vokietija, 
bandė įbrukti jam į saują 
porą cigarečių, bet tasai tik 
neigiamai papurtė galvą ir 
cigaretės pabiro ant taku
čio. . .

-Aš esu dekoratorius,ku
rio ieško misteris Sanflaue
ris. Man svarbu misterį 
Sanflauerį pamatyti šiandien, 
- tarė Žadvytis, kiek sumi
šęs dėl pirmojo nepasiseki
mo.

-Su apgailestavimu turiu 
pasąkyti, kad jūsų pageida
vimo aš negalėsiu išpildyti, - 
ramiai atsakė šveicorių?.

-Kodėl ?Ar misteris San
flaueris išvykęs ?

-Ne, bet šefo man įsaky
ta, kad į šiuos rūmus aš ne- 
įleisčiau nė vieno DP.

-Kas rodo, kad aš DP ?Aš 
tamstai šito dar nepasakiau?

-Jūsų kelnės, pilieti -pirš
tu dar parodydamas , atsakė 
šveicorius ir tuojau užtren
kė vartelius.

Žadvytis dabar ir pats 
žvilgterėjo į save : tikrai, 
juk jis vis dar su tomis pa
čiomis žalios spalvos kelnė
mis, kurias kadaise jam bu
vo davusi UNRA. Va, kur ta 
nelemtoji klaida, iš karto 
sugadinusi visą reikalą.

(bus daugiau)
3 p si.
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KULTŪRINIS puslapis®

Kiprijonas J. ZABITIS-NEZABITAUSKAS 
(1779 -1837)

GIESMĖ GEDAUJANTI BROLIŲ.
LIKUSIU TĖVIŠKĖJE,
TU VARGSTANČIŲJŲ PO SVIETĄ

Tu vargstančiųjų po svietą
IŠĖJOT, broleliai, klaidžiot po svietą
Palikę tėviškę, su kaulais pasėtą: 
Žuvusių karuose už mūsų liuosybę; 
Tokia tai dabarčiui pasauly teisybė.

Taip kur despotizmas gauna pergalėjimą, 
Ten nėra teisybės nė pasigailėjimo.
Tegul Dievas padeda, trokštame širdingai, 
Keliaut tas keliones dėl Jūsų laimingai. . .

KAIRĖJE
PILIS

- SENŲJŲ, LAIKŲ
(MODELIS)

VILNIAUS JĖZUITŲ PASVEIKINIMAS 
■VYSKUPUI. iŠEMBEKUI (1729 m.) .

LIETUVIŲ VISŲ DŽIAUKIS TU, MOTINA VILNA, 
PRIEŠ TAVO VARTŲ ŽIB KADA SAULĖ SVIETO; 
ŽIRGE PALEMONO, TU PAREINI JAU PEGASO ŠLOVŲ, 
ATKELIAVO SVETYS PAS KURį TAIP DIDELIS.
IR MES LINKSMESNIU VISI ŽIŪRĖSIME VEIDU, 
KURIŲ ŠIANDIEN AKIS LINKSMINĄ TAVO ROŽĖS, . 
DĖL KO PO KOJŲ ŠIRDIS MES METAME SAVO; 
PRAŠOM, TĄ DONŲ TU, KUNIGAIKŠTI, PRIIMK J 
VANDENIO IR LAŠŲ KIEK TURI VILIJA MŪSŲ, 
TIEK METŲ SVEIKAS, LINKSMAS IR AUKŠTAS APIMK; 
TO KOŽNAS VIENAS MUSŲ SUSIRINKIMO GEIDŽIA,, 
BENGDAMAS IR AŠ TO TAU, KUNIGAIKŠTI, NORIU.*

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

( tęsinys )
Mūsų lanky

mas (s Genevoje padarė tai, kad dabar musų priešai supra 
prato, jog mes galime atsispirti jų spaudimams Ir perma
tome jų gudrybes. Dabar jie turėjo derėtis su mumis gar
bingai ir teisingai, respektuoti mūsų sienas Ir mūsų tei
ses.; suprato, kad negalės laimėti nei šantažu, nei jėga.

Mes parodėme,kad galime atsilaikyti tarptautinėje 
arenoje.Šis mūsų pasisekimas buvopatvIrtlntas.kalEde- 
Vas pakvietė apslla ikytl Didžiojoje Britanijoje.

VIZITAS LONDONE
/ Pavasarį 1956 m., Chruščev’as su Bulganlnu lankėsi 

Londoie. Jis jau buvo viešėjęs Peklnge 1954 m. Ir 1955 
m. išgarsėjo savo kelione į Indiją, buvo Belgrade Ir 
dalyvavo Genevoje. Pasidarė prityręs keliauninkas. Jau 
buvo pergyvenęs 2O-ąjį Partijos Kongresą Ir davęs savo 
Slaptąją Kalbą. Nors Bulganln’as buvo Mlnlstertu Pirmi
ninku, niekas neabejojo, kas viską tvarkė - nors tik 1957 
m. vasarą Chruščev’as nugalėjo opoziciją,palaukdamas , 
galų gale, Malenkov’ą, Molotov'ą, Kaganovč'ių ir kitus. 
Chruščev’as nemint takto /knygoje/,kad Malenkov’as,kad 
Ir nebe Mlnlsterls P-kas,bet vis dar partijos prezidiu
mo narys, ankščiau buvo nuvykęs labai sėkmingam vizi
tui į Britaniją, paruošti dirvą Ir pajusti krašto nuotal - 
kas prieš atvykstant Chruščev’ul.

Chruščev’o ir Bulganln’o atvykimas buyo šiek tiek ap- 
4 PSI.

gadintas, nes jie buvo nusiuntę žinomą savo policijos vir
šininką generolą Serov’ą prižiūrėti saugumą šio vizito 
metu. Britų visa spauda labai priešinosi Ir Serov'as tu
rėjo grįžti namo į Sov.Sąjungą. Chruščev’as niekad ne
suprato, kodėl britai nesutiko su Serov’o buvimu. KnrKo- 
mentator lūs/.

Į Londonąsu mumis keliavo Ir akademikas Kurča- 
tov’as, nes norėjome užmegstl kontaktą su britų moksli
ninkais. Kurcfiatov'as,būdamas pulkus mokslininkas,taip 
pat pasižymėjo sąmojumi ir patrauklumu. /Jis buvo ato
minės fizikos specialistas, rusų A-bombos tėvas/. Kn. 
Kom-rlus/.

Mes keliavome į Angliją karo laivu.Paskui planavo
me vykti traukintu Iki Londono ir pamatyti kraštą. Britų 
Ambasada Maskvoje paklausė mūsų, ar mes sutiktume , 
kad vie '.as jų attache palydėtų mus latve. Mes sutikome. 
Žinoma,kai kurie rūpinosi,kad britas Ieškos karinių pas
lapčių Ir techniškų specifikacijų būdamas latve. Tokios 
nuomonės buvo dar kvailos liekanos Iš stallnlštlnto lal- 
latkotarpto. Britų jūrų attache pasirodė besąs gerai Iš
auklėtas Ir malonus vyras. Mes jį pakvietėme vaka - 
rte liauti su mumis mano glmlrmo dienos proga. Žinoma, 
buvo Ir Išgeriama Ir anglas pasirodė beturįs gerai išvys
tytą skonį šnapsul. Iš tiesų, jis gėrė tiek, kad vos tik ga
lėjo sugrįžti į savo kabiną, ką jau kalbėti apie šntukštlnė- 
jlmą latve ieškant karinių paslapčių. Vėliau aš su Eden’u 
juokavau dėl to. Jis paklaus ė: "Na, pone Chrušeev’al, ar 
mūsų attache elgėsi gerai jūsų laive?"

-•'Tikrai gerai. Jis labai sąžiningai reprezentavo Di
džiąją Britaniją".

-Reiškia, jis jūsų nešnlplnėjo? Ne ši laužtojo po visą 
laivą, norėdamas viską Ištyrinėti?

-O, taip, jis buvo tikrai neįmanomas ’. Jis įlysdavo į 
kampelius, kur Ir joks vabalas nesugebėtų įtllptl. Viską 
matė, kas tik buvo verta". Eden'as juokėsi. Nežinau, ar 
jau jį painformavo,kaip pasigėręs buvo jo attache. Kiek
vienu atveju jis buvo pasiruošęs su Bulganlnu Ir manimi 
dėl to pajuokauti.

Kai mūsų laivas pasiekė * Anglijos uostą, mus pasi

tiko pllia karine Ir tradicine pagarba.T raukiniu vykome 
į Lo ’doną Ir galėjome daug daugiau pamatyti krašto , 
negu Šveicarijoje. Mano pirmas Ir gilus įspūdis buvo Il
gos eilės mažų raudonų plytų namų. Jie man labai primi
nė Donbasse matytus vaikystėje namus. Mano tėvas dir
bo kasyklose netoli Juzovkos Metalo Fabriko, kuris ka - * 
dalse buvo priklausęs John Hughes, velšul,kuris savo 
technikams Ir admlHstratorlams buvo pastatęs mažus , 
raudonų plytų namelius, visiškai tokius kaip dabar mačiau. 
Atsimenu,kaip Donbasse matydavosi tik langai tų namų , 
nes visa kita buvo apaugę vijokliais.

Mūsų viešbutis buvo pulkus,patarnavimas nuostabus. 
Visatai mums buvo labai nauja, mes niekada su už - 
slenlčlals anksčiau nebuvome susitikę. Mes Irgi padarė
me įspūdžio vietiniams. Kartą,beeinant Iš mašinos į hote- 
lį, londonIečiai susirinko aplink mus. Ypač jie buvo susi
domėję Kurčatov'u,kuris turėjo barzdą. Maži berniukai 
rodė Į jį pirštais, juokėsi Ir šokinėjo Iš susijaudinimo, 
kaip daro valkai visame pasaulyje.

Kitą dieną mes buvome susitarę pamatyti Karalienę 
Elžbietą. Mums nereikėjo dėvėti jokių specialių rūbų.Mes 
galvojome Iš anksto, kad sūri būti kokios nors specialios 
apsirengimo taisyklės.

Karalienė man padarė labai gerą įspūdį. Ji kalbėjo 
švelniu, ramiu balsu. Visiškai be pretenzijų, be < pasl - 
pūtimo, ko lauktumel Iš karalių i 71 buvo Britanijos ka - 
rallenė, bet mūsų akyse- pirmiausia žmona Ir motina. Jos 
vyras klaus t'ėjo apie Leningradą Ir pareiškė norą kada 
nors apla įkytl tą miestą. Karalienė buvo ypač susižavė
jusi mūsų lėktuvu Tu-lO4, kuriuo būdavo atgabenamas 
mums paštas. Iš dalies mes jį naudojome, norėdami pa-' 
rodyti anglams,kad mes turime labai gerą keleivinį džetą. 
Tuo metu tat buvo /lenas pirmųjų keleivinių džetų pa
saulyje.
........... Bulgantn’as norėdavo,kad aš atsakinėčiau daugiau
siai į mums sakomas kalbas. Pavyzdžiui, Admiraliteto
pirmasis Lordas pakvietė pas save Informallam priėmi
mui. Jame buvo įvairiausių žmonių, daugiausiai jūrų ka
rininkų. (bus daugiau) 
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iš padangės mielos
/Iš spaudos okup.Lietuvoje Ir išeivijoje/ Parinko J, P-lis

AKADEMINIS TEATRAS 
KELI ONĖSE

Lietuvos valdtybinls aka
deminis dramos teatras po 
vasaros atostogų rajonuose 
ir kaimų gyvenvietėse Jau 
suspėjęs surengti 45 spek
taklius.

Dabar Jis gastroliuojąs 
Šiauliuose if ten nuvežęs 
rodyti tokį repertuarą : A. 
Čechovo- "Vyšnių sodą", V. 
Šekspyro "Vindzoro šmaikš- 
tuolės" J. Radičkovo "Vi
duržiemį", A. Va m pi 1 o- 
vo "Vyresnįjį sūnų" ir K. 
Kubilinsko "Vėjo botagėlį",.

Sezoną namie, Vilniuje, 
teatras pradėsiąs J. Marcin
kevičiaus "Mažvydo" prem
jera.

Visos So v. Sąjungos mas
tu socialistinio lenktyniavi
mo varžybos už pirmąjį šių 
metų pusmėtį tam Vilniaus 
teatrui tekusi antroji vieta.

PILIES SKERSGATVYJE
Vienoje gražiausių Vil

niaus senamiesčio gatvelių- 
Pilles skersgatvyje - atida
ryta respublikinė liaudies 
meistrų tapybos paroda-par- 
davimas. Tai Jau septintasis 
tokio pobūdžio renginys, su
traukiantis daugybę žiūrovų 
bei skatinantis liaudies 
meistrų kūrybos vystymąsi.

Šioje parodoje eksponuo-' 
jama daugiau kaip ŽOO dar
bų. Daugiausia drobių pri
statė Vilniaus, Kauno, Že
maitijos liaudies meno rūmų 
skyriai. Džiugina, kad be 
žinomų liaudies meistrų, to
kių. kaip M. Bičiūnienė, P. 
Gerlikienė. A. Tūbelis, pa
rodoje pirmą kartą dalyvau
ja ir šeši Vilniaus grąžtų 
gamyklos dailės studijos na
riai bei daugelis liaudies 
meistrų iš įvairių mūsų 
respublikos kampelių.

Daug tradicinių, liaudies 
meistrų paplitusių temų - 
natiurmortų, portretų, sce
nų iš kaimo gyvenimo, pei
zažų. Darbų tema bendra, 
tačiau skirtingas jos suvoki
mas bei perteikimas, ryškus 
individualus braižas pratur
tino tokias ekspozicijas.

Vieno jauniausių parodos 
dalyvių - E. Kokanausko "Iš
vadavimą " dėl tikslios ir 
įdomios kompozicijos, toni
nio spalvų sprendimo bei 
taiklių simbolių panaudoji
mo ir profesionalaus atliki
mo galima būti priskirti prie 
profesionaliosios ta
pybos darbų. A. Kavaliaus
kienė savo drobėje "Pasku
tinis puolimas Kuršo žemė
je ", panaudojusi tik juodą ir 
baltą spalvas, remdamasi 
savo prisiminimais apie ka
rą, perteikia niūrią kovos 
nuotaiką.

Visai kitokio pobūdžio yra 
R. Uždavinienės "Lėktuvai". 
Tai skambių, ryškių spalvų 
polkštuminės dekoraty
viosios tapybos drobė, ku
rianti šventišką nuotaiką.

* JEIGU GERI IR GALI GERU - ** TA^O REIKALAS ♦* *

* JEIGU NORI NUSIŪTI - ** MUSU ** *

* ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS *
* *
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO. *
» *
* ARBA SKAMBINK HJMS; *
* Lemui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *
* ' *.

»»»»»»»»» »»»
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NAUJA GALINGA 
TELEVIZIJOS STOTIS

"Tiesa" rašo, kad Kaune 
pradėjo veikti nauja televi
zijos ir radijo stotis. Kol 
kas dirba dar tik vienas 
siųstuvas, bet Jis yra kelis 
kartus galingesnis už anks
tesnįjį.

Šio siųstuvo antenos buvo 
specialiai pertvarkytos taip, 
kad signalų srautus nukreip
tų į pietvakarių ir šiaurės 
Lietuvos pusės. Todėl, įjun
gus siųstuvą, tuojau pradeda 
gauti žinių; Marijam
polės, Alytaus, Kalvarijos, 
Raseinių ir kiti atokesni ra
jonai“ puikiai mato, net nau
dodamiesi vien paprastomis 
kambarinėmis antenomis.

NUTEISTI GROBSTYTOJAI
Kaip praneša "Tiesa" 

(1979. VII. 15) okupuotos Lie
tuvoj aukščiausiojo teismo 
baudžiamųjų bylų kolegija 
nuteisė sunkiomis bausmė
mis keliolika vadovaujančių 
pareigūnų "ųž valstybinio 
turto grobimą itin stambiu 
mastu". Per dvejis su puse 
metų jie išvežė iš gamyklų 
bei statybinių medžiagų san
dėlių valstybinio turto už 
128 tūkst. rublių ir pardavė 
jį kolūkiams, kurie tų sta- 
tybinių medžiagų negalėjo 
gauti normaliu būdu.

Už tuos nusikaltimus 13 
metų sustiprinto režimo 
darbo stovyklos gavo Kauno 
miesto valdyboje dirbęs 
" Visasąjunginės .Išradėjų ir 
racionalizatorių draugijos " 
vadovas Stasys - Algimantas 
Bilijonas, Alytaus eksperi - 
mentalinio namų statybos 
kombinato vyr. inž. Bronius 
Burokas, nuteistas 1O metų. 
Kiti "grobstytojai", pami
nėti byloje ,x buvo Leonas 
Mitkus, dirbęs "išradėjų" 
draugijoje, inž. Vladislovas- 
Vytautas Pikelis, Kėdainių 
rajono "Tiesos" kolūkio sta
tybos inžinierius, Stanislo
vas Kačinskis iš Kauno sta
tybos montavimo kontoros, 
Jeronimas Mockevičius 
"Statybininko" vyr. meist- 

.ras, Albinas Juozapavičius 
baro viršininkas, Antanas 
Vilkas brigadininkas. Arūnas 
Kazimieras Smailys darbų 
vykdytojas, Juozas Vaiče
kauskas Jonavos gelžbetoni
nio cecho viršininkas, Sta
nislava Jakštienė sandėlio 
vedėja ir Jonas Tamulevi
čius darbų vykdytojas. Jie 
visi prisidėjo prie santech
ninių įrengimų, elektros ir 
statybos medžiagų "grobsty
mo" iŠ Jonavos gelžbetonio 
konstrukcijų gamyklos. Kau
no kilnojamos mechanizuo
tos spec, montavimo konto
ros, Kauno "Statybininko" 
ir kitur.

Svarstant bylą, dalyvavo 
400 liudininkų, surašyta po
pieriaus 41 storas tomas. 
Visų, nuteistųjų turtas kon
fiskuotas.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Perlai ir Šiukšlės
Jurgis Gedtmlnėnas 

OOOOOO. OOOOOOOOOOOOOo
(tęsinys)

KReA/I I 
VE/Df?ODž/A/.

O dabar trumpai apie 
tremtyje atgimusį, gražiai 
leidžiamą mėnraštį KARĮ, 
kuris, turbūt, finansinių sun
kumų verčiamas, "sušaulė- 
jo" t. y. , pasidarė ir Šauliu 
organu. į savo turinį įjung
damas ^"Tremties Trimitą". 
Neteko girdėti, kad kas nors 
iš skaitytojų būtų pasisakęs 
prieš Šią "karinę sąjungą", 
bet teko girdėti ir skaityti 
skirtingų nuomonių po KA
RIO padidinimo, t skiriant 
daugiau vietos literatūrinėm 
temom - apysakom, poezi
jai ir pan. Štai iŠ Toronto 
inž. P. Lelis rašė, kad tu
rime pakankamai literatūros 
žurnalų, kaip AIDAI, LIE
TUVIU DIENOS ir kt. . o
KARIUI geriau tiktų kariniai 
dalykai - karių atsiminimai, 
karo mokslo ir karinės is
torijos temos, o taip pat 
Lietuvos istorijos aptarimai. 
Rašo, kad grožine literatū
ra skaitytojų nenustebinsite 
ir jų gal ir neteksite. Su šia 
nuomone reiktų sutikti ir ta 
pačia proga dar pridėti, kad 
KARI prastina ilgoki,ištęsti 
laiškai, kuriuose iš adatos 
priskaldomas vežimas, gin
čijamasi dėl nereikšmingų 
smulkmenų ir paduodami iš
kreipti faktai. Čia klasiškas 
pavyzdys yra KARIO Nr. 5 
J. Bušausko "netiesos dulkės 
vandens šaukšte". Tuo 
straipsniu jis pats apsitaško 
be to ir I. Šapelio "minčių 
kryžkelės" skaitytoją gali 
nukreipti klaidingu keliu. . , 
Žinoma, suklysti galime 
kiekvienas. Šia proga pri-. 
minsiu garsios Izraelio mi
ni sterės pirmininkės Goldos 
Meir juoką, kad ir Mozė su
ki y do nuves damas iš 
Egipto izraelitus ne prie 
alyvos šaltinių. ..

Nesusižavėjau ir KARIO 
Nr. 2 V. Tamošiūno straips
niu "Kur dingo juodieji vel
niai". Tokias pasakėles šis 
rašeiva turėtų palikti savo 
bobutei ar vaikaičiams. La
biausiai šiame straipsnyje 
man nepatiko ALTos "kėli
mas ant šakių" ir smerki
mas graborių, kurie būk tai 
pasiryžę palaidoti demokra
tinius veiksnius ir piršti 
vienalytę Lietuvių Bendruo
menę. Kodėl ne ? Niekas 
ALTos praeities nuopelnų 
neneigia, bet .ar negeriau 
būtų gyvenantiems demokra
tiškose JAV-ėse tautiečiams 
turėti vieną demokratiškai 
jšrinktą vadovybę ? Ar ne
juokinga, kai Baltieji Rūmai 
Vašingtone susilaukia sve
čių - delegacijų iŠ LB ir 
ALTos vadovybės ? Kodėl 
Kanadoje puikiausiai apsiei
nama be kokio nors kalto, o 
Vokietijoje be vaito ? Net ir 
Napoleonas buvo kažkur iš
sireiškęs, kad geriau turėti 
vieną prastą vadą, negu du 
gerus.

Žinome, kad šaulių orga
nizacija yra nepolitinė, tai 
gai "Tremties Trimite"tokie
straipsniai neturėtų būti siautėti, grobti tautas, o

TEL. 525-8971.

2480 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

progomis. To daugiau nesi
laikoma. Didelę daugumą 
nuolat Išgeriančiųjų sudaro 
biznieriai. Japonijoje dabar 
yra virš 3 milijonų alkoho - 
llkų Ir probleminių Išgėrė- 
jų, t.y.6% suaugusiųjų. Po 
II-jo Pas.Karo skaičius pa
kilo keturgubai. Ypač japonų 
moterys pasidaro greičiau

LIETUVIŠKA RADIJO 
________ __ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI. NUO 11,30 iki 1 2 vai. nokti**, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonkų 8>u», 1053 Alban«l C,.. Ou„,n<iyt P.O. TEL. 449-8834

alkoholikės už vyrus. Toho 
Univers Iteto profes ortus ,
Shlbata tvirtina, kad japonų 
moterys,kovodamos su vie
nišumu, valkams lankant mo
kyklą Ir vyrui esant darbe , 
per 6 metus pasidaro alko -

talpinami. Prie V. Tamošiū
no straipsnyje klausimo "ar 
todėl iš diktatūrinio režimo 
išbėgome", reiktų, pridėti 
"kad būtume vadovaujami 
kitos nerinktos vadovybės". 
Tikrai - nejuokinkime Lie
tuvos okupantų.

Pradedu vartyti neperse
niausiai gautą DRAUGĄ, patį 
didžiausią ir geriausią lais
vojo pasaulio lietuvių dien
raštį. Man patinka jame 
spausdinami puikūs komu
nizmo tikrovę atidengiantieji 
straipsniai ir paduodami 
faktai apie tikrą padėtį, pra
dedant Pietų Afrika, Rode- 
zija, Iranu ir baigiant Čile 
ir Nikaragua. Šie kraštai yra 
ypatingai puolami įvairių 
kovotojų už žmogaus teises 
o taip pat įvairių žymių pa
saulio asmenybių bei žinių 
perdavimo agentūrų tarnau
tojų. Jie visai nemato ir ne- 
nori girdėti apie apgailė
tiną vergiją komunistiniuo
se kraštuose. Man atrodo, 
kad jeigu DRAUGAS turėtų 
milijonus skaitytojų Š. Ame
rikoje ir visame Vakarų pa
saulyje, tai labai sumažėtų 

; visokie protestai, demonstra
cijos ir streikai. Atitinkamai 
be jokių ypatingų pastangų ir 
propagandos pasikeistų dau
gelio valstybių vyriausybių 
sudėtis ir patys vyriausieji 
pareigūnai. Trumpai kalbant, 
įvyktų daug pasikeitimų į 
gerąją pusę, bet... visų 
mūsų gyvenimas susideda iš 
tų "bet" ir "jeigu". .. ,

DRAUGAS • turi daug gerų 
bendradarbių ir rašytojų, iš 
kurių man labiausiai patin
ka straipsniai ir vedamieji 
pasirašomi tik kukliais J. Pr. 
inicialais. Spėju, kad tai bus 
labai gerai žinomas lietuviš
koje spaudoje ir visame lie
tuviškame pasaulyje kun. dr. 
J. Prunskis, kurio gerų dar
bų ir nuopelnų neįmanoma 
trumpai aprašyti. Tik pa
vyzdžiu paimsiu kelias iš
traukas iš DRAUGE talpinto 
J. Pruns kio vedamojo pava
dinto : "Nepasilikę abejingi 
Dabarties Kankiniams".

. "PavergtųjųTautų minėji
me, kalbėdama tūkstanti
nėms minioms Chicagos 
centre, gen. konsule J. Dauž- 
vardienė, pabrėžė, kad nuo 
Helsinkio susitarimų Mask
va jau yra areštavusi 521 
disidentą, reikalaujantį, kad 
būtų laikomasi tame susita
ri me patvirtintų Žmogaus 
Teisių. Per 6 paskutinius 
dešimtmečius Sovietų Są
junga yra didžiausia žmo
gaus ir tautų teisių laužyto
ja, o tačiau dar vis tebeko- 
vojama prieš senai mirusius 
nacius. Laisvosios tauto s 
gana šaltai kelia balsą prieš 
Kremliaus daromas mirti
nas skriaudas žmogui ir tau
toms. Kažkaip Maskvos ti
ronų diktatūra pasidarė pri-
vilegijuota, kad jie galėtų nantls vestuvių Ir gimimo

Pavargęs ir per visą dieną reikalų daugybės išer - 
zintas vienos įstaigos viršininkas, eidamas namo, už
suko į barą bokalo alaus išgerti.

- Kam paskutiniais laikais dirbi ? - paklausė jo se - 
nokal nematytas draugas.

- Vis tai pačiai senajai firmai, - atsakė jis: - žmo
nai ir keturiems vaikučiams.

laisvojo pasaulio valstybės 
jų spauda, radijas ir tele
vizija vis dar tebekovoja su 
jau nesančiu nacių šešėliu, 
nesiryždami drąsiau pa
smerkti Maskvos tironų. Net 
ir Vakarų pasaulio išlais
vintos Afrikos tautos dau
giau eina su naujojo kolo
nializmo nešėja Sovietų Są

O
JAPONIJOJE ALKOHOLIZMAS PASIEKĖ_ 

EPIDEMINES PROPORCIJAS
Ijollkės/ tuo tarpu vyrams 
užtrunka 1O metų/.

Dar labiau neraminantis 
faktas yra tas, kad apie 20% 
gimnazistų prlsplažįsta kas 
savaitę po kelis kartus Iš
gertą. Dr.Kono Japonijos al
koholizmo specialistas įspė- 

I ja:"Je!gu taip toliau bus-tai 
efektas toks, kaip degtukas 
į alyvą.Mes esame pasauly- 
lablauslal atlaidūs dėl alko
holio". Japonijoje alkoholis 
yra/kelsta, kaip neprotingai/ 
pardavinėjamas net Iš auto
matų,kurie veikla 24 vai.per 
parą... "Alkoholis Japonijo
je užima vakariečių psi
chiatrų rolę. Analizavimų 
vietoje, mes atsikratome In
hibicijų keliais išgėrimais

Po įprastos 1O valandų 
darbo dienos savo bturė, ga
bus, gero.mls ateities pers
pektyvomis jaunas prekybl - 
nlnkas nuvyko į kokteilio 
subuvimą, suruoštą savo vir
šininko. Šiek tiek susinervi
nęs, jis užgėrė stipraus 
mišinio ‘ neskaičiuodamas. 
Nieko nebejausdamas, jis 
pradėjo įžeidinėti savo šei
mininką, pradėjo nebeval
dyti šlapumo pūslės, be są - 
monės nukrito ant grindų Ir 
buvo nugabentas namo. Ar 
jį po to atleido Iš darbo?Ne. 
Tai įvyko Tokyo mieste, ne 
NewYork’e. Kai jaunasis 
vyras kitą dieną sugrįžo į 
darbą, niekas nė žodžio 
nesakė apie praeitą vakarą. 
Pagal japonų madą,tokio el
gesio jam niekas neprtkal- 
šlojo Ir nemalonus Inciden
tas buvo užmirštas.

Tokių Incidentų yra labai 
daug Japonijoje. Galbūt dėl 
to, kad tenai visuomenė yra 
labai hierarchiškos struktū
ros Ir reikalaujama kieta 
disciplina,tad Išgėrimai -at
sipalaidavimo priemonė so
cialiniuose subuvimuose pa
sidarė labai akivaizdi. Gąs - 
•dina alkoholizmo artėjimas 
prie epideminių proporcijų. 
Buvo laikas, kada "Japonijoje

Girti Tokyo gatvėse

KAI KURIOS GĖLĖS -

gerdavo tiktai per Shinto 
švenčių festivalius, vyšnių 
žydėjimo šve itę Ir links mi

junga. Visų mūsų didžioji 
misija šiandien yra stengtis 
pakreipti viešąją pasaulio 
nuomonę teisinga kryptimi .- 
prieš didžiuosius dabarties 
priespaudos nešėjus-Mask
vą ir jos treniruotus globo
tinius. Tam turime daug 
medžiagos".

(bus daugiau)

NUODINGOS
Nežiūrint grožio, kai ku

rios gėlės yra nuodingos. Y- 
pač valkai Ir naminiai gyvu
lėliai gali jomis apsinuodyti. 
Štai sąrašas keliolikos gėlių 
svogūnų ir lapų, kurie yra 
žalingi sveikatai, jeigu ban
domi valgyti:
HYACINTAI, NARCIZAI IR 
DAFODILAI -'svogūnai -su
kelia blogumą, vėmimą, vi
durių plaldumą. Gali būti 
mirtingi.
POINSETT IA-lapaI-mIrttn - 
gi. Vienas lapas gali numa
rinti valką.
DEEFENBACHIA - visos au
galo dalys-sukelta : stiprų 
burnos Ir liežuvio deginimą, 
sutinimą. Jeigu negydoma, - 
gali užtinti kvėpavimo takai. 
A MALAS/MIST LET OE/ -uo
gos - mirtingos valkams Ir 
suaugusiems.
LAURO, RODODENDRONO , 
AZALIJOS- visos dalys- 
mlrtlngos. Sukelta blogumą, 
depresiją, sunkumą kvėpuoti 
Ir praradimą sąmonės.
KONVALIJOS - gėlės Ir la - 
pal - sukelia nelygų pulsą , 
d te orientaciją, sutrikdo virš
kinimą.
RE BARBARAS-lapal-dldes - 
nlals kiekiais gali būti mir
tingi. Iššaukia konvulsijas Ir 
sąmonės netekimą.
"ROSARY PEA", RICINOS 
PUPOS - sėldos- mirtingos. 
Viena ar dvi pupos galt būti 
fatališkos.

Y
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

MOKAME UŽ:
Darbe valandas: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.

• Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. 
Namokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

MIRĖ LAIKRAŠTININKAS
VINCAS RYGERTAS

Ilgai sirgęs, rugpiūčio 23 
d. Chicagoje mirė laikraŠ - 
tininkas Vincas Rygertas.

Velionis buvo gimęs Ky
bartuose 1905 m. balandžio 
jnėn. 8 d. Mokėsi Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijo
je ir studijavo teisę Vytauto 
Didžiojo U-te Kaune.

Nuo 1930 m. dirbo Ryto 
dienraštyje, o nuo 1936 m. 
buvo XX Amžiaus dienraščio 
redakcinio kolektyvo narys 
ir techniškas redaktorius!

Vokietijoje buvo Tremtinių 
Žinių redaktorius.

Po II Pas. Karo atvyko į 
JAV. 10 metų išdirbo Dfcau- 
go dienraštyje techniniu re
daktorium ir knygų laužyto - 
ju.

Vancouver
PALYDĖ JOM AMŽINYBĖN A. A.-v 

ANTANĄ KARPEVTČIU

Negailestingoji mirties 
šmėkla skaudžiai palietė ma
žą Vancouver'io lietuvių ko
loniją. Vien tik šiais metais 
netekom keturių savo tautie
čių. Rugpiūčio 10 d. iškelia
vo amžinybėn Antanas Kar- 
pevičius, gimęs 1903 in. Lie
tuvoje, Rokiškio apskr. Pan
dėlio parapijoje. Į šį kraštą 
atvyko 1928 metais depresi
jos laiku. Daugelis jo atva
žiavimo tautiečių pasidavė 
raudonųjų įtakai. Tačiau A. 
Karpevičius iki mirties liko 
ištikimas gimtosios Lietuvos 
sūnus ir tvirtas, praktikuo
jantis katalikas. Buvo jaut
rios širdies, malonaus bū
do. Visą savo turtą paliko 
giminėms Lietuvoje. Kana
doje giminių neturėjo. Tes
tamento vykdytojais pasirin
ko Oną Gulbinienę ir Smitus. 
Jie labai gražiai ir tvarkin
gai vadovavo laidotuvėms.

Išvakarėse kun. Iz. Gri

DAUGIAU NEGU 100 LIETUVAIČIU ŠOKO PER LIETUVIŲ 
DIENU PROGRAMĄ PUTNAM, CT. LIETUVIU SESELIŲ 
VIENUOLYNO SODUOSĖ Š.M. LIEPOS 22 d. TAI BUVO 
TIKRAI ĮDOMI IR GRAŽI ŠVENTĖ. Nuotr. Ed. Šulaičio 
6 ps

depozitus (P.C.A.) ..... 6%
santaupas ................ 10Į4 %
term, depozitus 1 m. J OVi % 
term, depozitus 3 m. 1 0 'A "% 
pensijų fondas 9% %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas . 1 2(4 % 
nekiln. turto,pask. ... 12 %

Liko žmona Birutė, duktė 
ir sūnus.

ATVYKO KOMPOZITORIUS
Feliksas Bajoras, vienas 

iŠ pirmaujančių jaunesnio
sios kartos Lietuvos kom
pozitorių, atvyko aplankyti 
sesers Chicagoje.

F. Bajoras gimė 1934 m . 
Alytuje, 1957 m. yra baigęs 
Lietuvos Konservatorijos 
smuiko klasę, po to studijavo 
kompoziciją pas J. Juzeliūną, 
ir baigė 1963 m.

Jis yra sukūręs 3 simfo
nijas, simfoninę poe ą "Pa - 
davimai", kamerinės muzi
kos kūrinių, dramos spek
taklių muzikos. Milane, Ita
lijoje suruoptame konkurse 
yra laimėjęs Il-ą vietą.

F. Bajoro kūrinį buvo at
likęs S. Sondeckio orkestras, 
praėjusią žiemą beviešėda
mas Amerikoje.

gaitis koplyčioje pravedė ro
žinį, rytojaus dieną atlaikė 
gedulingas mišias ir pasakė 
pamokslą. Po pamaldų kelių 
dešimčių automobilių virti
nė palydėjo A. Karpevičių į 
Vancouver’io Mauntain View 
Cemetery - kapines ir palai
dojo šalia mylimos žmonos 
Rožytės, mirusios prieš 6 
metus.Visi laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į Copper Ket - 
tie restoraną pietums.

Palaikydami lietuviškus pa
pročius, mėnesiui praėjus po 
mirties, Ona Gulbinienė su
kvietė gausų būrį tautiečių į 
savo namus, kur kun. Iz. 
Grigaitis atnašavo mišias. 
Po gedulingų pamaldų Ona 
Gulbinienė visus pakvietė 
pietų.

Antanai, ilsėkis ramybėje, 
toli nuo savo mylimosios tė
vynės Lietuvos.’

K. Lukas

toronto
A. LUKOŠIUS

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE

Mūsų Tautos šventės Rug
sėjo 8 - tosios išvakarėse, 
daugelis šiame mieste gy
venančių turėjo progos tele
vizijos ekranuose stebėti 
specialiai tai progai pasiro
džiusią lietuvišką progra
mą. Šią, pusvalandį užtru
kusią programą, paruošė ir 
pagamino Lietuvių Namuose 
įsikūrę mūsų veiklieji pen
sininkai : p. Cicėnas ir da-r 
bartinis šio klubo pirminin
kas J. Karpis.

Programos pradžioje vi
sus maloniai nuteikė spal
vingame ąžuolo lapo vaini
ke skriejantis mūsų tautos 
ženklas Vytis. Prabyla ir 
šios programos Vedėja ko
ordinatorė montrealietė Vida 
Adomonytė. Prie aiškaus, 
spalvoto Baltijos tautų že
mėlapio ši talentinga lietu
vaitė pirmiausia anglų kal
boje suglaustai, tačiau aiš
kiai ir vaizdžiai, supažin
dina žiūrovus su garsia ir 
garbinga Lietuvos praeiti
mi, svarbesnėmis datomis, 
parodant Vytauto Didžiojo 
ir J. Basanavičiaus portre
tus, aiškiai apibendrinant 
tautos nueitąjį kelią, bei jos 
dabartinę nelemtą padėtį 
esant okupacijoje.

Prie puošnaus turiningo 
tautiniais raštais, juosto
mis ir gintarais papuošto 
stalo, tiesiog sužėri, nu
švinta plati ir garbinga Lie
tuvos istorija, smigdama 
giliai širdin.

Tautos šventės proga 
trumpą, bet svarų žodį ang
liškai. o po to ir lietuviškai, 
tarė Lietuvos Generalinią 
Konsulas Kanadai dr. J. 
Žmui džinas. Po to sekė i 
grakštūs, spalvingi tautiniai 
šokiai, kuriuos atliko atža- 
lyniečių jaunimas. Jausmin
gai patriotinius žodžius lie
tuviškai deklamavo mūsų

ONTARIO PREMJERAS SVEIKINA LIETUVIUS
Sveikinimus atsiuntė Ontario 
Premjeras William G. Davis: 

" Ontario vyriausybės ir 
gyventojų vardu, man yra 
didelis malonumas išreikš
ti šilčiausius sveikinimus ir 
linkėjimus mūsų lietuvių.vi
suomenei švenčianti Lietuvių 
Tautos Švente

Kasmet prisimindami su
jungimą į nepriklausomą ka
raliją 1251 m. ir Vytauto 
DidOiojo nuopelnus apsau
gant kraštą nuo įsibrovėlių, 
jūs pagerbiate save seną ir 
garbingą civilizaciją ir ska
tinate išlaikyti savo brangi
namą lietuvišką paveldėjimą.

Leiskite išreikšti jums 
visiems mano sveikinimus 
švenčiant reikšmingus isto - 
rinius įvykius, mano dėkin - 
gumą už jūsų svarbų įnašą į 
mūsų didžiosios provincijos

(laisvai vertė iš anglų k. b.)

LIETUVIŲ. MOKYKLOS TORONTE

Aukštesnieji Lituanistikos 
kursai šiemet prasidės spa
lio 2 dieną West Park Se
condary mokyklos patalpo- 
se(bloor-Dundas St. W kam
pas).

Registracija prasideda 24- 
25 rugsėjo. Kursų vedėjas 
yra pedagogas A. Rinkūnas. 
Registruotis turi seni ir 
nauji kursų lankytojai. To
ronto miesto ribose gyve
nantiems lankytojams nerei
kės mokėti mokesčio.

Toronto šeštadieninė Mai
ronio vardo lietuvių mokyk

pati jauniausioji karta. Pro
grama buvo užbaigta Tautos 
Himnu.

Pasiteiravus sužinota, kad 
čia tai tik.pradžia - pirmieji 
žingsniai. Tuo keliu bus ei
nama toliau, nes ryšiai šiuo 
reikalu užmegsti. Bus sie
kiama TV žiūrovams paro
dyti ne vien laiudies meną, 
bet ir aukštesnio profesinio 
lygio įvairių mūsų tremtyje 
veikiančių grupių pasirody
mus ,bei sugebėjimus.

Reikia pasakyti, kad ši 
programa žiūrovams paliko 
gerą įspūdį, veik profesio
nališkai ir be priekaištų bu
vo atlikta. Jei ir toliau tuo 
keliu bus einama, tai šis'vi
sas darbas bus ne tik geras 
bet ir naudingas ir visapu
siškai svarbus.

Pirmąjį sekmadienį po to, 
tai yra rugsėjo 9 d. , Šis fil
mas jau per savus aparatus 
ir vėliai buvo parodytas, 
gausiai į čia atsilankiusiems 
Popiečių dalyviams. Garbė 
už tai mūsų senjorams. 
Lauksime ir daugiau pana
šių pasirodymų. . .

Artėjant rudeniui, apie 
porą mėnesių atostogavusios 
Lietuvių Namų Žinios, pa
galiau ir vėliai pasirpdė. At
sisakius gabiam tų žinių re
daktoriui S. Dargi ui .atostogų 
išsiskirstėme kaip ir nusi
minę. Sugrįžę ir vėl nu
džiugome sužinoję, kad jų 
tolimesnį redagavimą perė- 
mą jau visiems pažįstamas 
ir anksčiau tas Žinias reda
gavęs • lietuviškoje raštijoje 
pažengęs, gabus plunksnos 
ir minčių valdytojas J. Va
ranavičius. Malonu ir džiu
gu, kad šis mūsų visų lau
kiamas mažasis draugas, LN 
Žinios, pailsėjusios ir at
jaunėjusios ir vėliai prabyla 
į mus taip nuoširdžia sava 
lietuviška kalba.

daugiakultūrę mozaiką ir pa
linkėti viso sėkmingiausio 
taikingam ir geram gyve
nimui ateityje.

William G. Davis 
The Premier of Ontario

1979 m. rugsėjo mėn. 8 d .

Premjeras William G. Davls

la šiuos mokslo metus pra
dės’ rugsėjo 22 d. , šešta
dienį St. Vincent de Paul 
mokyklos patalpose (166 
Fermanagh Ave).

Ten veiks ir vaikų darže
lis (nuo 5 metų amžiaus val
kams). Mokyklos vedėjas yra 
mokytojas Bireta.

Susipratusių tėvų lietuvių 
pareiga yra vaikus leisti į 
lietuviškas mokyklas. Tė
vai , kurie neleidžia vaikų į 
lietuviškas mokyklas, ne mo
kina gimtosios kalbos, nusi
kalsta prieš tautą. K.

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 — Gyvybė*
Ė Jtt * Automobilių
< ft n (F V C * Komerciniai

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, Visa,s kellon',< reikalaisTORONTO, ONTARIO ’

M6P IA5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Ronccsvallcs Avc., ~ ~ ____ _____
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
a Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas e

Dresber-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

. Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226a

.3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI I baltuos kraštus ir sov. sąjungą 

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

ieDadieniois 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniai* uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S- »r F, Jflngyįžigj----- 1

lesu LIETUVIU NAMAI tfSI LIETUVIU NAMAI

PRANEŠIMAS 
LIETUVIŲ NAMŲ NARIAMS

Pranešame, kad Toronto Lietuvių Namų ir LABDARA 
Foundation informacinis narių susirinkimas yra 
kviečiamas 1979 m. spalio m. 21 d. , sekmadienį. 3 vai. p. p 
Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo Menėje,1573 Bloor 
str. West, Toronto, Ont.

•
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Valdybos pranešimai:

ą) Pirmininko
b) Iždininko
c) Visuomeninės Veiklos koordinatoriaus
d) Statybos Komiteto Koordinatoriaus

3. Diskusijos dėl pranešimų
4. Einamieji reikalai ir sumanymai
5. Susirinkimo uždarymas

Lietuvių Namų Valdyba 
P. S. Kadangi Šis susirinkimas yra informacinis, todėl at
skiri pranešimai LN nariams nebus siuntinėjami.

• LN VISUOMENINĖS 
VEIKLOS KOORDINACINIO 
KOMITETO posėdis įvyko 
rugsėjo m.11 d. .kuriame da
lyvavo LN Valdybos nariai:T. 
Stanulis, B. Bedarfienė.M . 
Yčas ir organizacijų atsto
vai: J. Dambaras, L. Dūda . 
A. Jankaitienė, A. Jucienė, V. 
Kulnys ir M. Račys. Buvo 
svarstyta šių metų paren
gimų reikalai, diskutuotos 
jų finansinės ir techniškos 
detalės.

• NAUJI NARIAI: LN nario 
įnašus įmokėjo :E. Mac i ui ai - 
tis- $10. R. Saplys papildė 
iki $100, N. Vekteris-$100, 
R. Vingelytė papildė iki $100 
V. A. ir V. A. po $100, A. Ma - 
čiulaitis - $10.

• JANKAITIS Juozas, buvęs 
LN Revizijos Komisijos na
rys ir ilgametis talkininkas, 
gydosi Toronto Western li
goninėje, Bathurst - Dundas 

str., kamb. 750. LN Valdyba 
administracija ir jo draugai 
Širdingai linki greitai pas - 
veikti.

• VARPO CHORO repetici
jos pradedamos š. m. rugsė
jo mėn. 25 d., antradienį, 
7:30 vai. v. LN GEDIMINO 
PILIES MENĖJE.

Prašome visus buvusius 
choristus atvykti į Šią pirmą 
po vasaros atostogų svarbią 
repeticiją.

Taip pat širdingai kvie
čiame jaunimą ir vyresniuo - 
sius, galinčius ir norinčius 
dainuoti, įsijungti į Varpų 
choristų eiles iratvykti į šią 
repe'ticiją.

Varpo Choro Valdyba

• SEKMADIENIO POPIE
TĖJE rugsėjo 9 d. dalyvavo 
apie 200 svečių. Buvo atvy
kusių iŠ toliau- Vilniaus ir 
Australijos, nekalbant apie 
svečius iš JAV.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6
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RUGSĖJO 23 PAGERBĖ
DR. M. DE VENĮ

Praeitų metų gegužės 28 d. 
Santa Monica, Cal. miręs 
dr. Mykolas Devenis buvo

AUŠROS VARTŲ.
SPAUDOS KIOSKAS

Artėjant rudeni ui, pagyvi - 
no savo veiklą. Lietuviško - 
sios spaudos mylėtojams

30 METU LIETUVIU SKAUTAMS MONTREALYJE

prisimintas ir pagerbtas 
rugsėjo 23 dieną.

yra gauta naujų knygų, ku- 
rias galima įsigyti kiekvie-

Dr. M. Devenis buvo ne tik 
' profesionalas-gydytojas, bet 
ir visuomenininkas, dauge
lio organizacijų narys. Nors 
ir didesnę savo .gyvenimo 
dalį išgyveno JAV-ėse. bet 
visą laiką sekė ir gyvai do
mėjosi Lietuvos gyvenimu, 
pasiliko ištikimas savo tėvų 
tikėjimui, išaugino gražią 
liėtuvišką šeimą. Žmonos 
Alenos, kaip JAV pilietės, 
buvo išgelbėtas iš Sibiro 
tremties Vorkutoje.

Dr. M.Devenio našlės Ale
nos Devenienės iniciatyva 
Los Angeles mieste susikūrė 
organizacijų, kurioms pri
klausė dr. M. Devenis.

Jo pagerbime-akademijoje 
rugsėjo 23 d. 12 v. Šv. Kazi
miero parapijos salėje da
lyvavo visa Devenių šeima.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas J. Audėnas, buvęs 
Nepriklausomos Lietuvos 
Žemės ūkio ministeris.VLIK 
vicepirmininkas, daugelį 
metų ELTos redaktorius. 
Jis buvo pirmą kartą atvy
kęs į Los Angeles.

Po gen.konsulo Čekanaus
ko kalbos ir paskaitos buvo 
koncertinė dalis ir kavutė.

ną sekmadienį nuo 10-12:30 v.
Gauta -

S. Ylos- JURGIS MATULAI
TIS, J. Prunskio -LIETU . 
VA BOLŠEVIKU OKUPACI
JOJE, Vld. Šlaito poezija - 
NESU VĖJO MALONĖJE, S. 
Paulausko -GYVENIMO KE- 
Lias, A. Geručio- PETRAS 
KLIMAS, J. Šmotelio-ATSI- 
MINIMU, SKIRSNELIAI, B. 
Stundžio - BURĖS IR VA - 
RIKLIAI ir Lietuvoje lei
džiamo AUŠRA I ir II tomai.

Gautos Vakarų Vokietijoje 
išleistos plokštelės - KUR 
BĖGA ŠEŠUPĖ ir RIČAR
DAS DAUNORAS.

Verta atsiminti, kad Įmy
ga yra geriausias žmogaus 
draugas ir geriausia dovana 
draugui. Knyga yra gyveni - 
mas ir gyvenimas- yra kny
ga. Lietuviškas spausdintas 
žodis yra lietuvybės išsi

nimas knygas, 
skambinti Kiosko vedėjui J. 
ŠIAUČIULIUI 768-3674 va
karais ir 366-3884 dienos 
metu.
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• Čikagietė dailininkė Bi
rutė STANKŪNIENĖ Lietuvių 
Tautiniuose Namuose buvo 
surengusi savo dailės darbų 
parodą.

! Dešinėje - vienas B. Stankū
nienės darbų .

PAIEŠKOMI ŠĮMET MIRUSIO PetroSUSKEVI- 
. Č I A U S GIMINĖS ĮPĖDINIAI.

Velionis gimė LIETUVOJE. RAGUVOJE, ir 1951 metais 
par Hal if axą atvyko į KANADĄ.

Maloniai prašome ieškomieji arba apie juos žinantieji 
atsiliepti Šiuo adresu: CONSULATE GENERAL OF LITHU
ANIA. 1 TRILLIUM TERRACE, TORONTO, ONTARIO 
M8Y IV9.

• PATIKSLINIMAS -*

NAMAI-APARTMENT AI
ŽĖME- PASKOLOS

ySW|1A» e.

ii
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"..... D.N. BALTRUKONIS
0TO M U.S.
sistema Srlk« Reehles '"e-

445JeonTolon W, Suit* 305,Mtl. 
Tais 273-1181

Korespondentas P. Polgri- 
mas prašo patikslinti "NL" 
Nr. 38, pusi. 12. IX. 1979, 
turi btjtl:

1. Prof. dr. V. Mantautas 
iš Hartfordo;
2. Gegužinėms pradžią da

vė Hamiltono šaulių moterų

Siuntiniai Į Lietuvą - 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.

Siuntinys nr. 2, 1979
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 3 m.: 

vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3 m.; vilnonė me 
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visosVšios me
džiagos gali būti (vairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos "Levi" arba "Wrangler" džinsai (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu 12. 00 
(• ’’ į šį'siuntiriį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių, 

j Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko 
kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių 
dalykų:

Avikailiai. Ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio 
kalnierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailo 
pamušalas ...................................................................$ 2/5. 00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .......... 10 7. 00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss ............................,JQ- 00
Vyriškas arba moteriškas megstinis ........................ 42 • 00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės ........ 4. 00
Tights (kojinės-kelnaitė) .............................................. 5. 00
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė 15. 00 
Geresni marškiniai ............................ >...............................18. 00
Vyriški arba moteriški bateliai........................................45. 00
Puiki suknelei medžiaga.......... ...................  35. 00 ,
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims . ^0
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei .......................... 100. 00
Crimplene medžiaga suknelei ...........................  25.00

Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: 14 
sv. arbatos — $5.00.14 sv. nescafes — $7.50; 1 sv. pupelių 
kavos —$8.50; 1 sv. šokoladinių saldainių —$8.50; 114 sv. 
razinkų — $2,50; 40 cigarečių — $5,60. 

(vairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui matuoti 
instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $34.00 persiun
timui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mes 
siuntinius tuojau išsiunčiame vos gavę užsakymą. 
Sąskaitas prisiunčiame tik pasiuntus siuntinius, 
kurios galima apmokėti paprastu čekiu.

BALTIC STORES LTD.

Nuotraukoje matome PIRMĄJĄ MONTREALIO ( IR Š. 
Amerikos) Lietuvių skautų Draugovę " KUNIGAIKŠTIS 
MARGIS". Ji įsikūrė 1949 m. , reprezentavo lietuvius skau
tus Kanados Tautinėje Stovykloje Dorion. Que. 1951 metais.

Šioje Stovykloje lietuviai buvo laimėję rajono praktiš
kojo įsirengimo T-ąją vietą. Taigi- nuo pat pradžios lietu
viai skautai šauniai pasirodė. Linkime gyvuoti ir toliau !

A t A

JONUI NARBUTUI mirus,
Hūdęsio valandoje užjaučiame dukrą LAIMĄ, 
ir sūnų AT.Gį

Dėlė ir Jonas Ramanauskai

PADĖKA

Mūsų mylimai mamytei ir močiutei 
AGUTET TJNGAITIENĘI mirus, rugsėjo 23d. 

nuoširdžiai dėkojame kun. Žilinskui ir tėvui 
Ažubaliui Toronte, visiems draugams ir pa
žįstamiems už atsilankymą, gėles, užuojau
tas, aukas bažnyčiai ir palydėjimą į Toronto 
lietuvių kapines.

Liūdinti Ona Voroninkaitienė, 
Jonas ir Petras Lingaičiai ir 
Šeimos

M. PHILIPPE IŽZI 
Prop 

SKAMBINKIT -

kelnėmsrus.737.o»m^ sekcija.

Highland Auto Body pristatant

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

611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviam* duodame specialiu nuolaidu)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS --------
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GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Cuy 

'Richard',kuri* jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo atlieka sgilnlngel 
Ir prieinamomis kainomis, jaukite kol namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470

11 London Lone, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Telefonas 01-460-2592

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

ir atsiimant 
365-7146 

NETTOYEURS CLEANERS
..................7661-A CENTRALE 

495-90e AVĖ 
coin / corner Boyns 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.
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NL REIKALAI
NL SPAUDOS BALTUS MONTREALYJE bus 1980 m. balan
džio mėn. , 19 d. Aušros Vartų Parapijos salėje . Kaip jau 
žinome, dalyvaus Hamiltono mergaičių Choras Aidas iŠ 
apie 40 merginų, vadov. muz. J. Govėdos.

DIDŽIOJI NL LAIKRAŠČIUI PAREMTI LOTERIJA Valdy - 
bos posėdyje nutarta organizuoti 1980 metais. Laimingojo 
bilieto traukimas bus per NT. Spaudos Balių Montrealyje.

1978 metais tokio masto loterija daug prisidėjo prie 
laikraščio piniginio sustiprinimo.

MEDŽIOTOJU TR MEŠKERIOTOJU KLUBAS BRIEDIS 
Sau't Ste. Marie - Klubo p-kas Vyt. Skaržinskas. siųsdamas 
$25 auką rašo, kad Valdyba savo posėdyje nutarė nors ir 
kuk'ia auka paremti NL laikraštį. Ačiū Valdybai ir*Klubo 
nariams už palaikymą lietuviškos sapudos. .Kartu norisi 
paminėti, kad tai yra Šio Klubo nepirmutin'ė auka.

KANADOS LIETUVIU FONDAS, per Kanados Lietuvių B- 
nę atsiuntė #300 auką. Širdingai dėkojame už supratimą ir 
įvertinimą sunkaus lietuviškos spaudos darbo.

BAČIŪNAS Bronius, Simcoe, Ont. , spaudos palaikymui at
siuntė $25. Tai nuoširdus mūsų spaudos rėmėjas, visomis 
progomis remia ir sielojasi lietuviškos spaudos išlaiky - 
mu. Ačiū labai.

SALADŽIUS Antanas.Montreal. Que, siųsdamas prenume
ratą, pridėjo ir auką, kartu linkėdamas visam NL štabui 
stiprios ištvermės ir sėkmės.

RĖMĖJŲ, BŪRELIS TORONTE energingai ruošiasi Spau - 
dos Baliui, kuris įvyks spalio mėn. 27 d. .Šeštadienį Lie
tuvių Namuose. Jau sudaryta įdomi programa. Kitame nu
meryje pranešime smulkiau.

•Aukos Tautos Fondui

• BALTUONIS Pr. Šokan
čių velnių ir kitokių pavidalų 
iŠ medžio šaknų kūrėjas 
vyksta Chicagon su savo dar
bais. Vežasi ir pačius nau
juosius. Paroda Vyksta27, 28 
ir 30 d. d. Jaunimo Centre.

montreal
ŽUVAUTOJI^ ŽINIAI

Praeitos savaitės išvykoje 
paaiškėjo, kad gaudymo se
zonas pasitaisė ir Šiuo metu 
žuvavimas labai geras Bas- 
katong. ežere.

L. K. MINDAUGO ŠAULIU 
KUOPA RENGIA MINĖJIMĄ

Šaulių Sąjungos 30 metų 
įsikūrimo paminėjimas ren
giamas š. m. lapkričio mėn . 
24 d. Aušros Vartų Parapi
jos salėje.

Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą ruošia 25 

• lapkričio.. irgi AV Parapijos 
salėje.

Po 1OO$ - K. Toliušis, 
Montrealio Lietuvių Kredito 
Unija LITAS, M. Gaputytė. 
Po 50 $ - Lilian Wegard(J. 
Gečienės atmininmui). Po 
25$ - J. P. D. . Medžiotojų - 
Žvejotojų Klubas NIDA 
Montrealio L. K. Mindaugo 
Šaulių kuopa, Gasparas Ali- 
nauskas, Henrikas Adomo
nis. Po 20$ - Juozas Gra
žys. Po 16.20$- Nežino
mas X. Po 1O$ - Mykolas 
Petrauskis, Julija Jukonie- 
nė. Po 5 $ - Petras Styra. 
Jonas Gedminas, Remeikis, 
Stasys Dainaravičius. Taip 
pat IO$ paaukojo Montrealio 
NERINGOS Jūrų Šaulių kuo
pa.

Noriu pranešti Montrealio 
ir apylinkės lietuviams, kad 
iš pirmininko ir Tautos Fon
do atstovybės pareigų pasi
traukiu nuo š.m. spalio mėn. 
pradžios ir toliau nebūsiu 
atsakomingas už mano bu
vusias pareigas.

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems paęėmusiems auko
mis Tautos Fondą.

Taip pat • prašau ir toliau 
neapvilti būsimų įgaliotinių, 
paremti aukomis VLIKo vei
kimą, kad jis būtų pajėgesnis 
atlikti savo užsibrėžtus už
davinius iki pakils trispalvė 
Gedimino bokšte.

Su pagarba 
Henrikas Adomonis

• STANKEVIČIENĖ Valė iš 
Philadelphijos atvyko sve
čiuotis pas seseris ir švo- 
gerius Rimą ir Romą Lapi - 
nūs ir Bronę ir Bronių Bū
ni us.

• AMBRAZAS Charlis pa - 
guldytas į Maisonneuve ligo
ninę operacijai.

• NARBUTAS Jonas. 73 m. . 
mirė Royal Victoria ligoni
nėje. Palaidotas per AV Pa
rapiją.

• JUŠKIENĖ Eliza susirgo 
ir paguldyta į Victoria ligo
ninę.

• BRAKNYS Jonas išsinari
no koją ir po peršvietimo , 
ligoninėje, sveiksta namuose.

• NAGIENĖ Birutė vyksta į 
Kanados Lietuvių Dieną St. 
Catharines , padėti įrengti 
Vaivorykštės parodą. Ta 
proga į ją bus galima kreip
tis ir NL reikalais.

I

• SUFLEVIČIUS Petras ir 
HARRISON Janina apsivedė. 
Tdnkime laimingo gyvenimo.

Greitos ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Re*.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Cathjerine Oirest
Suite 600

Tai: 866-8235, namų488 - 8828

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 OUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662, nomų 737-968 I.

• Lietuviu Alcoholic Anony
mous Grupė dalyvaus Konfe
rencijoje Oueen Elizabeth 
Kotelyje, spalio 5-6-7 d. d.

T .lėtu Vi ai turės savo ats - 
kirą kambarį (su lietuviški, 
užrašu).

• MONTVILIENĖ Genė 
neseniai pabaigė austi gobe
leno technika kilimą 8 pėdų 
iš 8 ploto. Kilimo tema-Eg- 
lė Žalčių Karalienė, projek
tą sukūrė dailA. TAMOŠAT - 
TTS, kurį užsakė Irena Ke- 
relienė. Šis kilimas, kaip ir 
kiti, bus nuvežti į Kanados 
Lietuvių Dienų parodą St. 
Catharines.

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

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

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų ir namų s-tas 
toupomqsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

10% 
9Ve% 
91-4% 

9% 
6%

10’/2% 
10’/4% 
10’/a%

Dr. E. Andrukaitis , m o., r n.c p. <c>

TĖL... 522-7236 Z MONTBĖAL H2J 1K4
832. Boul. St-Joseph E. f. Q. canaoa

PRISTATYMAS 1980 metų MAŠINŲ MODELIŲ VYKS 25,26, 
27 rugsėjo mėn. MONTREAL WEST AUTOMOBILE, . H 
WESTMINSTER SOUTH. PASINAUDOKITE PROGA f
DĖMESIO - PASINAUDOKITE PROGA _
NUPIGINTOS KAINOS MAŠINOMS 1979 metų PONTIAC IR 
BUTCK - KURIAS GALITE PIRKTI PER LEONĄ GURECKĄ

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

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

PELNAS, bet sųžiningas PATARNAVIMAS lietuviams. 

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

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, 
Suit* 215, Montreal Que.

Id- 931 -4024

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open.
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.

366-9742

Livrai$on gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas' 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

LEONAS CUREOCaS

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

PoMta ★ Buick ★ Autrs
0 NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

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

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

ULBĖKITE SU

muumontreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

LEFEBVRE & ROBERT 
^JL AWU8USWNT - HJIHITum | jję- i

PARDAVIMAS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad jjnonėje baldai yra 
aukŽtos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAUE r 4e AVENUE 363-3887
_____ rtG43 CMNTRALM 360-1383 (DKCORATIONĮ

. NC T A RĖ

Rūta Pocauskas,BCL.
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

59 47 Park Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4

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

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

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, ba, bcl

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
rCtZ M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto PotornavimO*.Montrealyje 
Ir.vestoci jos J,A.V. ir kt. Kanados provincijose

8 psl.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
. Suite 627, 3 P/oce Vii/o Meria, 
Montreal, Quebec H 38 2£3 

Tol. (514)871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, B.C.L.
168 Metro Domo Street E. fui te 205. 

Tel:86 6-20 6 3; 866-2064

MONTREAL ENTERPRISESTleg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th A»«niie, Montreal 409 
tel.727-3120 Namų 376-37S1

Agent Ora veikia nuo 1945m.
----------r----------------------- ■-----------------------------

Albertas NO R K ELION AS.BA CXCM LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvy bis draudimas

. _ CTŪIOTHEHUŪ LIETIMU
UIZ13 HREDITQ UWJR

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas '6.0
Taupomąsias s-tas |0
Pensiją planas •
Term. ind. 1 m. 1 1.*

% 
% 
%
%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekiln. Virto 
čekių kredito 
Investacines nuo

1 3 %
11.75 %

14 %
1 4 %

i
Duoda nemokomų gyvybės apdraudė 
iki $2,000 ui taup. s-tas sumas.

Nemok, gyvybės opdr. 
ui paskolos sumų.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
146S De Sova St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; .ketvirtadieniais nuo 12 ikį 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12 45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarų nu© 
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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