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^SVEIKINAME 24 A KANADOS LIETUVIU DIENAS^
SAVAITINIU ĮVYKIU 

APŽVALGA
POPIEŽIUS LANKOSI 
AIRIJOJE

Šimtatūkstantinės minios 
sutiko Popiežių Airijoje.

Šiaurės Airiją lankydamas 
Popiežius Jonas Paulius, 
kreipėsi pakartotinai į kata
likus Ir protestantus, prašy
damas Ir ragindamas baig
ti smurto veiksmus Ir žudy
nes. Jis kvietė protestantus 
žvelgti į Popiežių, kaip į 
brolį Ir prisidėti prie tąlkos, 
kuri yra visų krikščionių 
tikslas.

Tolimesnis jo kelionės 
maršrutas- JAV-bės.

Pirmas Popiežiaus susto - 
jlmas - Boston e.

DINGO URANUUS
Iš atominės energijos jė

gainės Erwin, Tena., JAV - 
se dingo bent 9 kg. sustip
rinto veikimo uraTjaus.U- 
ranljus.kalp žinoma,gali bū - 
tl naudojamas atominių gink
lų gamybai. Jėgainė po šio 
įvykio buvo tuojau pat užda
ryta. Oficialiai pranešama , 
kad dar nėra tikra, ar šis u- 
ranljaus kiekis dingo Iš jė
gainės, ar kur nors pražuvo, 
perdirbimo sistemoje. Maži 
šios medžiagos kiekiai nor
maliai "nutrupa" perdirbimo 
procese.

Kai kas spėja, kad žuvę 
klekla atsidūrė arabų tero - 
ristų arba Izraelio fanatikų 
rankose.

PRADĖJO VEIKTI
MILŽINIŠKAS TELESKOPAS

Naujas milžiniškas teles
kopas Canada-F rance-H a vali 
oficialiai pradėjo veikti Ha - 
vajuose prieš keletą dienų . 
Šis instrumentas yra toks 
preciziškas, kad jis pajėgia 
atidengti lempelės šviesą 
ūžte mus loję mėnulio pusėje • 
Instrumentas randasi užge - 
suslo ugnlakalnlo pakriaušė
je, 14.000 pėdų aukštumoje,
dirba šešiais teleskopais. *

NAUJASIS TELESKOPAS VILNIUS. TILTAS PER NERIES UPĘ IR KRANTINĖ. LIETUVIAI ARCHITEKTAI 
HAVAJUOSE PRITAIKĖ ATSTATYTU JŲ NAMU IR PRISTATYTŲJŲ DALIU STILIŲ PRIE SENOJO,

KINIJA NORI PAGERINTI 
SANTYKIUS SU MASKVA

Kinijos deputatas, Užsie
nio Re įkalti Mlnlsterls Wang 
Youplng, vadovaujantis 4 as
menų delegacijai, atvyko į 
Maskvą pas įkalbėjimams su 
Kremliaus vyriausybe,tikė
damasis pagerinti Iš esmės 
šių dviejų vyriausybių san
tykius.

Maskvos Še re met je v’o . ae 
rodrome kiniečių delegaciją 
pasitiko Sovietų deputatas 
Užsienio Reikalų Minister Is 
Leonid II jtčov as, kuris de
rybose vadovaus sovietų 
grupei.

Spėliojama,kad derybos Ir 
pasikalbėjimai /pirmą kar
tą detalesni po 14 metų/, bus 
sunkūs Ir ligi.

Y. Wang sakėsi žurnalis
tams esąs patenkintas sugrį
žęs į Maskvą, kurioje jis sa
vo laiku būvo atlikęs 2 metų 
pasiuntinio tarnybą.Paruoš
tus pareiškimus jis patiekė 
rusų ir anglų kalba.

Manoma, kad pirmiausia 
bandys susitarti dėlKlntjos- 
Rusljos rubežlų.

PARYŽIUS TIKRINA 
REAKTORIUS

Prancūzijos branduolinės 
Industlrjos unljųlydertai sa
kosi suradę įskilimus pliene, 
kuris naudojamas branduo - 
llnlų reaktorių vamzdžiams .

BENDRUOMENYBĖSm
PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ 
iš BENDRALAIŠKIO Nr. 9

L Bendromis Jaunimo Są
jungos ir Lietuvių Bendruo
menės pastangomis ruoštas 
IV - sis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas sėkmin
gai praėjo 1979 liepos 11-29 
dienomis Europoje.'

Anglijoje prie Londono vy
ko Kongreso atidarymas, 
stovykla, koncertai. įspū
dinga eisena, pamaldos, 
ekskursijos ir kt. Vakarų 
Vokietijoje prie Koelno buvo 
darbingos ir turiningos stu
dijų dienos, o prie Frank
furto talentų vakaras, kon
certas, šokiai, pamaldos, 
iškilmingas Kongreso užda
rymas, ekskursijos ir kt.

Džiugu, kad Kongrese 
gausiai dalyvavo jaunimas iš 
Australijos, Argentinos, Bra
zilijos, Urugvajaus, Kolum
bijos, Venecuelos, JAV, Ka
nados, Švedijos, Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Va
karų Vokietijos.

Dėkojame Jaunimo Kon
greso .Ruošos Komitetui, jo 
pirmininkui Andriui Šmitui 
ir visiems talkininkams bei 
darbininkams už jų darbus, 
pasišventimą ir entuziaz
mą. Dėkojame Finansų Ko
miteto pirmininkui dr. Al
giui Pauliui, Kanados FK 
pirmininkei Joanai Kuraitei, 
iždininkams Mečiui Šilkai- 
čiui ir Šarūnui Valiuliui ir 
jų talkininkams už reikai- 
lingų lėšųsutelkimą.

Didelė padėka priklauso 
Jaunimo Kongreso Garbės 
Komitetui visokiais būdais 
moraliai ir materialiai rė
musiam šį didelį lietuvišką 
įvykį.

Ypatinga padėka tenka vi
sų kraštų Bendruomenėms, 
lietuvių epaudai, bei radijai 
ir visiems geriems lietu
viams savo darbais ir auko
mis prisidėjusiems prie 
Kongreso sėkmės.

"LAIVU ŽMONĖS" 
PATENKINTI VISAIS 
DARBAIS

Priimti Kanadon vietna
miečiai- pabėgėliai, vadina
mieji "laivų žmonės"-dtrba 
bet kokį darbą Ir yra lai
mingi, neprašydami Išmaldų, 
Kai kurie jų yra profesiona
lai, bet nelskųsdaml dirba 
darbą,kokį gavę ,Ir džiaugia
si pakliuvę į Kanadą, dėkln - 
gi planuoja ateitį laisvėje.

Jaunimo Kongrese dalyva - 
vo 5 PLB Valdybos nariai ; 
pirm. Vytautas Kamantas, 
dr. Algis Paulius, Romas 
Sokadolskis, kun. Antanas 
Saulaitis ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkė Gabija Juozapavičiūtė.

Jaunimo Kongreso finan
sinė apyskaita bus pateikta 
už kelių mėnesių, kai bus 
apmokėtos sąskaitos ir galu
tinai sutvarkyta atskaitomy
bė.
2.1V-jame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese buvo iš
rinkta nauja Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdy
ba : pirmininkas Gintaras 

""Aukštuolis, vicepirmininkai 
Emilija Sakadolskienė 
ir Saulius Gyvas, nariai Mil
da Kupcikevičiūtė ir Linas 
Rimkus. Daugumas jų gyvena 
Chicagoje, JAV. Naujoji val
dyba pareigas perims iš bu
vusios valdybos ir jos pir
mininkės Gabijos Juozapa
vičiūtės spalio mėnesį.

Pareigas perėmus, numa
tytas bendras pasitarimas 
tarp PLB ir PLJS valdybų 
aptarti ateities darbus.
3. Simo Kudirkos ii' "Pasau
lio Lietuvio" redaktoriaus 
Romo Kasparo kelionė per 
Pietų Ameriką birželio mė
nesį gerai pavyko. Argenti
nos, Brazilijos, Kolumbijos, 
Urugvajaus ir Venecuelos 
lietuviai keliautojus gražiai 
priėmė ir globojo, o tų kraš
tų spauda, radijas ir televi
zija turėjo daug pokalbių su 
Simu Kudirka. Juose vėl bu
vo iškeltas Lietuvos okupa
cijos klausimas, sovietų 
žiaurumai ir nusikaltimai, 
lietuvių kovos už tautos lais
vę.

Apie jų kelionę galima 
plačiau paskaityti ir nuot
raukų pamatyti "Pasaulio 

Lietuvio"liepos mėnesio nu
meryje.
4. Daina Kojelytė, PLB val
dybos sekretorė ir"Pasaulio 
Lietuvio" administrato
rė, liepos mėnesį praleido 
Brazilijoje kaip Ateitininkų 
Federacijos atstovė, talkin
dama ateitininkams. Ta pro
ga ji susitiko su LB Tarybos 
pirmininku Algirdu Slieso- 
raičiu, LB Valdybos pirmi
ninku Jonu Tatarūnu ir ki - 
tais Tarybos bei Valdybos 
nariais. (

Labai džiugu ir pasaulio 
lietuviams yra naudinga, kad 
Ateitininkų Federacija ir 
Lietuvių Skautų Sąjunga nuo
latos rūpinasi laisvojo pa
saulio lietuvių jaunimu, pa
laiko ryšius tarp atskirų 
kraštų jaunimo, pasiųsdami 
vadovus, ruošdami stovyklas 
ir kitokiais būdais sudary
dami sąlygas jaunimui arti
miau susidraugauti. Jaunimo 
organizacijos atlieka pras
mingą bendruo'meninį dar
bą.
5. Liepos 21 d. Belgijoje įvy
ko Europos LB pirmininkų 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo Belgijos LB pirmi
ninkė Stasė Baltus, Didžio
sios Britanijos Lietuvių Są
jungos pirm. Jaras Alkis ir 
vicepirm. Rimantas Šova, 
Prancūzijos LB pirm. kun. 
J. Petrošius, Šveicarijos LB 
pirm. dr. A. Kušlys, V. Vo
kietijos LB reikalų vedėjas 
J. Lukošius, Kanados LB 
pirm. J. Simanavičius, PLB 
vicepirm. ir "Pasaulio Lie
tuvio " redaktorius Romas 
Sakadolskis, PLB pirm. Vy
tautas Kamantas ir Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos ats
tovas dr. jur. Albertas Ge
rutis.

1980 metais Europos LB 
pirmininkų ir valdybų suva
žiavimas įvyks rugpiūčio 
mėnesio 9 -16 dienomis Eu
ropos Lietuvių Studijų Sa
vaitėje netoli Innsbrucko, 
Austrijoje. Suvažiavimo 
techniškais reikalais rūpin - 
sis V. Vokietijos Krašto Val
dyba, pirmininkaujama And
riaus Šmito.
6. Vasario 16 gimnaziją, Hue- 
ttenfelde,. Vokietijoje liepos 
29 dieną aplankė PLB pir^ 
mininkas Vytautas Kamantas 
ir Kanados LB pirmininkas 
Jonas Simanavičius. Su gim
nazijos kuratorijos pirmi
ninku tėvu kun. Alf. Bernato
nių ir gimnazijos direkto
riumi V. Natkevičium pasi
kalbėta apieVasario 16 gim
nazijos praeitį, dabartinę 
padėtį, problemas ir apie 
ateities planus.

Gimnazijos vadovybei 
perduotas Šiaurės Amerikos 
lietuvių susirūpinimas gim
nazijos reikalais ir mokinių 
auklėjimu. Už : gimnazi
jos mokslą ir auklėjimą yra 
atsakingas gimnazijos direk
torius. Gimnazijos teisinė 
savininkė yra gimnazijos

kuratorija, kurią šiuo metu 
sudaro 12 narių ir kuri tie
sioginiai niekam nepriklau
so.

Iki šiol PLB neturėjo ir 
neturi jokių tiesioginių tei
sinių ryšių su gimnazija, to
dėl ji nėra tiesioginiai atsa
kinga už pačią gimnaziją ir 
jos ateitį. Tačiau gimnazi- ,, 
jos gerovė visada rūpėjo ii' 
rūpėd PLB darbuotojams 
Europos LB pirmininkų su
važiavimo metu PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas 
perdavė per Vokietijos LB 
krašto valdybos reikalų .ve
dėją Justiną Lukošių 1OOO 
dol. čekį, skirtą Vasario 16 
gimnazijai, gautą iš Lietuvių 
Fondo, kad būtų sustiprintas 
tautinis auklėjimas gimnazi- 
,1dje. '

PLB vicepirmininkas 
švietimo reikalams kun. An
tanas Saulaitis pasirūpino, 
kad į gimnaziją įstotų šiems 
mokslo, metams 4 mokinės 
iš Brazilijos ir I mokinė iš 
Venecuelos. PLB Valdyba 
pažadėjo finansinę paramą 
visoms 5-kioms mokinėms.
7. PLB valdybos vicepirmi
ninkas Saulius Kuprys iš
siuntė visiems kraštams 
laišką su prašymais, kad 
būtų tinkamai pasirūpinta 
dėl 45 pabaltiečių deklara
cijos, kurią 1979 rugpiūčio 
23 d. Maskvoje perskaitė 45 
pabaltiečiai ( lietuviai, lat
viai, estai) vakarų spaudos 
atstovams. Prašime visus 
kraštus pranešti PLB Val
dybai, kas tuo reikalu yra 
padaryta ir kas numatyta 
ateityje atlikti.
8. PLB Kultūrinės Talkos: 
komisija, vadovąujama dr. 
Leono Kriaučeliūno, jau pa
kvietė kocertams į Šiaurės 
Ameriką iš Urugvajaus tau
tinių šokių grupę "Ąžuolyną" 
ir iš Argentinos lięthvaičių 
dainininkių grupę "Žibutes". 
Jų koncertai JAV ir Kanado
je bus 1980 metų vasario ir 
kovo mėnesiais.
9. į -jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų, įvykusių 1978 metų 
vasarą Toronte, Kanadoje, 
finansinę apyskaitą tikrina 
PLD Kontrolės komisija. 
1979 birželio 2 Toronte įvy
kusiame VlD Organizacinio 
Komiteto posėdyje buvo iš
dalintas likęs grynas pelnas 
Kanados Lietuvių Bendruo
menei - 17000 dol, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei - 
9000dol. Š. Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungai - 7000 dol, 
IV - jam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui.- 3000 
dol. VI Lietuvių Tautinių 
Šokių Šventei 1980 m. - 
IOOO dol. Viso 37000 dol. 
PLB Valdyba paskelbs finan-4 
sinę apyskaitą tadą, kai ją 
gaus iš PLD Kontrolės Ko
misijos. Tai turėtų būti la
bai. greitu laiku.

Vytautas Kamantas 
Pirmininkas

1

1
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U! Lietuvos išlaisvinimą ! U! iŠ tikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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P s. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik iš anksto susitarus. įUž skelbimu turini redakcija arba 
Leidykla n e at s ano.

PADĖKOS DIENAI
Maloni ir prasminga yra šio krašto tradicija švęsti 

Padėkos Dieną, kuri prasitęsia per savaitgalį. Mums (lie
tuviams ji būtą lyg ir Pabaigtuvių Vainiko atnešimas iš 
laukų, kuomet žemė atiduoda savo vaisius, prieš sušalda
ma. prieš užmigdama, prieš didįjį žiemos poilsį.

Su Padėkos Diena žinome, kad ateina laikas ir niums , 
kartu su kitais ruoštis kitam ciklui, nors nebeturime čia 
savojo krašto laukų, pievų ir miškų.

Gyvename didmiesčiuose, kur tokio artimo ryšio su 
žeme ženklų nedaug matome- Niekas neneša vainikų. Kur 
ne kur pamatysime prikabintą kukurūzų kuokšte prie durų 
ir pagal vojame, kad štai - čia gyvena kokie nors europie - 
čiai, ar šiaip romantikai- reti paukščiai.

Mes, tačiau , turime už ką dėkoti: nesėjame. ne
pjauname. bet krautuvės lūžta nuo vaisių, daržovių ir ki
tokių valgomų gėrybių. Nors dejuojame, kad viskas brangs
ta - mes dar visi pajėgūs be vargo ir įvairiai pasisotinti.

Dažnai pamiršę.savo ta prasme privilegijuotą gyve - 
nimą, pradedame rūgoti dėl menkniekių. Padėkos Diena 
tegul mums padeda prisiminti tuos, kuriems už kiekvieną 
kąsnį reikia sunkiai vargti- ir jo vistiek negauti, arba pa
sitenkinti 1 abai mažu. . . Verta prisiminti tuos, kurie vi - 
sada sąžiningai dirbę ir savo žemę apvaikštinėję - turi 
maitinti, tinginius, išnaudotojus ar svetimuosius, sau be - 
gaudami menkesnės rūšies liekanas. . .Dėl geresnio kąs
nio - turi "kombinuoti", praleisti ilgas valandas eilėse , 
arba keliauti iš vienos vietos į kitą, kad papildytų savo 
krepšį. Tad- nerūgokime dėl savo gyvenimo nedateklių. - .

Kaip pasakyta-' ". . . Ne vien duona' žmoguš gyvas. ./. " 
Ir tą. kitokią gyvastį mums lietuviams padeda palaikyti 
visi, kurie kokiu nors būdu prisideda prie mūsų kultūros, 
prie mūsų visuomeninio ar kūrybinio gyvenimo. Ir čia , 
dažnai užmiršę savo privilegijas - būti laisvėje, dalintis 
visu kuo, nejučiomis pradedame prarasti perspektyvą, 
saugiai gyvendami ir naudodamiesi šio krašto visokerio - 
ponais profesini į pramogų ir informacijų šaltiniais. Kar
tais, tos perspektyvos sumenkėjimas pasireiškia perdi - 
dėlių asmeniškumu, pradedame "analizuoti". net ne
visai sveikai, motyvus, kodėl tas ar kitas kuria, tas ar ki
tas dirba visuomeninį, lietuvišką darbą ir 1.1. Gal Pade - 
kos Dieną verta prisiminti tuos, kurie atiduoda savo lais
vo laiko, savo pastangų ir sugebėjimų, kad mes visi dar 
ilgiau kartu išsilaikytume, ir mūsų buvimas būtųprasmin- 
gas. malonus ir įdomus- NL

ft fiaULIU RIDH5 W
Globojo L.Š.S.T. Kanados Šauliu, Rinktinė - 1500 De Seve Avė., M o n t r e a I, P. Q. X_Z

ŠIS ŠAULIŲAIDO NUMERIS SKIRIAMAS ŠAULIŲ KŪRYBAI

ŠĖMOJOJE PRŪSŲ Ž E. M Ė J E
/ Ištrauka Iš ruošiamos spaudai knygos VEIDU Į ŠIAURE/

Rugplūčlo antros dienos šeštą valandą ryto atstovei - 
kinam su Balčiu, vienkiemio šeimininku Ir pro vakarykš
čiai sustatytas rugių gubas pasukam kel lu Sartininkų 
pus ėn.

Už pusvalandžio Ir mes jau rledame per gražų Žy - 
galčlų miestelį. Pravažiuojame Sartininkus Ir trumpam 
poilsiui apsistojam gražaus pušyno pavėsyje, visai netoli 
Vokietijos sienos , galutinai pasiruošti vykti į Vokietiją .

Visus geresnius ginklus atiduodame vietos partlza - 
nams, kitus pakasame po žemėmis, prasčiausius palie
kame voklęčlams, atiduoti. Kai kurie savo plstolletus ' 
bandome užslėpti Ir vokiečiams neatiduoti.

Vėl keketas apsisprendžia, atsiskiria nuo mūsų ir 
grįžta arčiau prie gimtųjų sodybų...

Rinktinės kasa,kuri Iš tikrųjų yra Anykščių Būrio ka
sa, likviduojama ir,pagal ankstyvesnį nutarimą tenka vi
siems likusiems Būrių sąrašuose. Tuo formaliai likviduo
jama A nykščių Partizanų Rinktinė, nors Būrių sudėtyje 
Išsilaikome Iki Tilžės, o atskirai Iki karo pabaigos.

Trečią vala dą po pietų gauname įsakymą pajudėti... 
Skaudančia širdimi paliekame beošlantį pušyną Ir llūd - 
nal dainuodami Sudiev Lietuva, Ir Leiskit Į Tėvynę, at - 
s is velkinam su Lietuvos laukti beržais...

Pravažiuojame Klaipėdos Krašto sieną. Mus pasl - 
tinka vokiečių pasienio policija. Iš mūsų jokių sienos 
perėjimo formalųtnų nereikalauja. Įvažiuojame į Pagėglų- 
Tližės plentą. Prie mūsų jungiasi daugelis n aujų pabėgė
lių vežimų. Visiems gyventojams,esą itlems į šiaurę nuo 
Nemuno, įsakyta skubi evakuacija, visi Iki rytdienos aš - 
tuntos valandos ryto privalo persikelti į Nemuno krantą .

Iš to spėjame, kad Ir. čia gali greitai pasirodyti ru - 
sal.

Prie kryžkelių patruliuoja vokiečių kareiviai, ragina 
vežimus judėti greičiau.

Viskas paliekama- dideli, gražūs ūkiai, namai, gerai 
įdirbta žemė, nenuplauti javai Ir gyvuliai. Ties Natklš - 
klų kaimu turime sustoti Ir praleisti kelių šimtų varomų 
gyvulių bandą. Juos varo vokiečiai kareiviai. Didelio Nat
kiškių kaimo sodybos ir visi namai tušti, gyven - 
tojų nesimato, atidarinėti kiemų vartai, idaineužda- 
rytos durys. - - Kiemuose vaikštinėja dar
nesuspėtos surinkti karvės, tvartuose žvygauja kiaulės , 
šiukšlynuose kapstosi vištos, tvenkiniuose nardo antys , 
namų palėpėse kregždės peri valkus. Kas jiems karas?

Užeiname prie šulinio prisipildyti į gertuves van - 
dens. Namų kambariuose viskas suversta, sujaukta, ant 
sienos tebeteksi sle lnls laikrodis. Jo didelė švytuoklė 
monotoniškai skaito minutes, skambančiu balsų muša še
šias. Ant stalo pamesti praėjusios dienos laikraščiai , 
ryškiomis antraštėmis skelbia planingą Vokiečių Armijos 
atsitraukimą Ir ruošiamą didelę kontra-ofenzyvą, kuria 
bus sutriuškinta visa Raudonosios Armijos galybė.

Ant sienos dideli buvusių namų šeimininkų Išdidūs 
portretai, negyvom akim žvelgia į mus, nepažįstamus 
užklydėlius. Svečių kambaryje švyti plačialapė kambari
nė gėlė, raudonais žiedais pasipuošusi, šypsosi prieš 
mus lyg mergaitė, sakydama-paimkite Ir mane, nes tie 
kurie ateis, mane sutryps, jie nepažįstą grožio Ir meilės.

Pietų numauto ja genamos karvės Ir Įpykus Iii ka
reivių balsai. Jų įkandin rieda mūsų vežimai. Pagrioviu 
bėga mažas šunytis, Ieškodamas buvusio šeimininko,Sau
lės kaitra kepina pakelės žolę.

Gudų kaimelyje, ties Tauragės-T ližės geležinkelio 
pervaža vėl sustojame, praleidžiame Ilgo sąstato trauki - 
nį , skubantį į T ližę.

Kryžkelėje spūstis, vokiečių tanko žandarmerija su 
blizgančiais ženklais ant krūtinių tvarko judėjimą, visus 
ragina- greičiau, greičiau’.

Mūsų dėmesį patraukia prie kryžkelės bestovinti mo
teris. Jai gal 30 metų, vienplaukė, dulkių apneštu veidu, 
apsiašarojusi, godžiomis akimis seka kiekvieną prasten
kantį vežimą, kiekvieną praeinantį žmogų. Užgirdusi mus 
kalbant gimtąją kalba, pripuola prie mūsų Ir klausia, ar 
mes ne Iš Tauragės, ar kartais nematėme jos vyro, kurto 
jau trečia diena kaip laukianti Ir nesulaukianti. Verkia , 
ašaros plauna jos dulkėtą veidą. Sakykite žmonės, ar jis 
dar gyvas, sakykite, kur jisai... verkia nesustodama.

Skaudaus likimo žodžiai plausto širdį. Vargšė, jo 
lauks Ir nesulauks, Išverks akto, Išseks aimanos, Iki ją 
užklups kruvini raudonųjįj durtuvai Ir gašlios mongolų a- 
kys. Kažkas Iš vežimo šūkteli - važiuojam kartu- Kartūs 
pašalpos žodžiai surakina jos IšdžĮūvuslas lūpas. Skaus
mo šešėlis perbėga per jos veidą, bet ji Iš vietos nepaju
da. Ji stovės gal dieną, gal dvi, o gal Ir Uglau, laukdama 
le bes ulauk la mo.

Diena skęsta vakarop. Stiprokas vėjas bėga laukų ža
lumom, paplentės medžiai skaičiuoja pravažiuojančius Ir 
pėsčiuosius, arklių pasagų dudndesys kartojasi pakelės 
miškelių tankmėje.

Nakties poilsiui pastotojame prie plento,esančiame 
miško jaunuolyne, kuriame randame ankščiau atvykusių 
didelę grupę civilių ukrainiečių. Guolius pasitaisome po 
ratais. Vakaro tamsa Ir dienos nuovargis užmerkia akis 
neramiam poilsiui.

Nakties tamsoje Tauragės pusėje švyti daugybė Iš 
lėktuvų išmestų raketų. Už poros šimtų metrų einančiu 
plentu tarška vokiečių tankai Ir pabėgėlių vežimus betrau
kiančių arklių pasagos.

Kažkur tolumoje griaustiniu dunda verdantis frontas.
■ ■ ■ ■

Prausia lietus man galvą Ir mane be tėvynės 
Be gimtųjų namų, be berželio prie kelio.
Ak, tie lietūs, tos darganos,taigos .kalnynai,
Kaip toli Ištremta, kaip toli už Uralo.

Skrenda paukščiai Ir skrenda ,į Vakarus traukia,
Į tenai,kur norai, kur sapnai, kur svajonės,

, Kur praml tl takeliai, beužželdaml laukia,
Kur Tu, mielas, palikęs, kur gegutės kukuoja.

-ellūdėk, dar palauk, aš sugrįšiu Ir vėliai,
O jei ne- žvaigždele vakarine mirgesiu.
Tada nebelauk jau, tik melsvai rugiagėlei
Tave myliu, skaykl, Ir Tave temylėsiu.
1949. VI.,12, Sibiras. Ramunė

/Autorė rusų komunistų okupacijos metu Rytų Lietuvoje 
1944-54 m.buvo partizanė-ryšininkė.- NKVD suimta, žiau
riai kankinta kalėjimuose, kartu su tėvais Ir kitais šeimos 
variais Ištremta į Sibirą. Išbuvusi keletą metų .laimingai 
pasiekė Vakarų pasaulį. Šiuo metu gyvena Kanadoje, yra 
vieno dalino šaulė. Dedame kelis jos kūrinius Iš Sibire

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

NEPATARTINA KANADOS 
PILIEČIAMS KREIPTIS DĖI 
SSSR PILIETYBĖS Į RUSŲ 
KONSULATUS

Neseniai buvo lietuviškuo
se laikraščiuose parašytas 
dr. A. Štromo straipsnis dė 
SSSR naujojo pilietybės įs
tatymo. Jis patarė lietu
viams kreiptis raštu -arba 
asmeniškai-į SSSR konsula
tus Kanadoje ir kit’C, už
klausiant kaip jie traktuoja 
Lietuvos piliečius.

Išsiaiškinta, kad geriau ir 
naudingiau, jeigu lietuvis 
Kanados pilietis ( ir T.ietu - 
vos) kreipiasi paaiškinimo 
dėl pilietybės pas Lietuvos 
konsulus, Kanados Užsienio 
Reikalų Ministerijom Šios 
Įstaigos yra kompetentingos, 
aiškinti savo piliečių teises 
ir pareigas.

Jei kuris lietuvis(Lietuvos 
valstybės buy. pilietisjkreip,- 
sls Į SSSR konsulatus paaiš
kinimo, tuo pačiu jis pripa
žins esąs jų v ? 1 • ' y - 
2pai.

bės pilietis.
Jei didžiosios valstybės 

dar nepripažįsta d e jure 
Lietuvos okupacijos Inkor
poravimo į SSSR, talko- 
dėl eilinis lietu - 
vis turi k ap lt ui l u o - 
t l ? Mūsų konsulai Ir spau
da šiuo reikalu nuolat duos 
tikslių žinių. K.

Ontario

TORONTO RADIO STOTIS 
PATARNAUJA MASKVAI

Maskvos radio transliuoja 
anglų kalba žinias— propa
gandą- per Toronto Radio 
Stotį CKO 99.1 FM, pavadin
tą "Moscow Mailbag". Prog
rama transliuojama jau ket
virtas mėnuo? Maskvos agi
tacijos ir propagandos sky
rius paruošia specialias ži
nias "anglikams".

CKO direktorius Mr. Foley 
(Ottawa) pareiškė, kad ma
žai kas protestuoja dėl tų 
komunistų žinių. Ateina 

vienas kitas privatus laiškas. 
Oficialų protestą yra pa
reiškusi dėl programos 
Moscow Mailbag laikraštis 
Our Canada.

Ukrainian Echo redakto
rius Bander siūlo reikalau
ti, kad Kanada turėtų teisę 
naudotis tokiu pat laiku per 
Maskvos radio ir perduoti 
žinias be rusų kontrolės.

Žinoma, nors Kremliaus 
komunistų propaganda mažai 
kas betiki, bet naivių kana
diečių dar yra. Be to,ir ly
gybės principas turėtų būti 
išlaikytas-"Kiek tu man, tiek 
aš tau"'. K -as

Toronto, Ont.

ATITAISOME:
Šiame skyriuje "Pastabose 
" SSSR Ruošiasi Pulti Ame
riką", vietoje žodžio "Kana - 
da", turėjo būti "Kubą".

Už šią technišką klaidą 
atsiprašome.

Redakcija

( Montrealio šauliai -šaulės, mėgdami teatrą ir 
palaikydami tradicijas, yra savo jėgomis pas
tatę keletą s .mos veikaliąikų ).

M. K i z i s
PIRMAJAI BALTIJOS JŪROS DIENAI

Būk pasveikinta, F i ja. 
Tėvynės mano jūra, 
Gal naktį tavo laumAs 
Nelaimę mums išbūrė ?

Šiandieną tu rūstauji, 
feangas svaidai .pu* 
Kai tavo sūnūs, dukros 
Nelaisvėje vaitoja.

Ant smėlėto tavo kranto. 
Baltų kraujas vėl pasruvo. 
Narsiai laisvę jie ten gynė. 
Daug jų, daug tenai pražuvo.

Tavo bangų maldą
Gal išgirs Praamžius, 
Mėlynakių baltų tautai 
Leis gyvent per amžius 

TJETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO ’ŠAULIŲ 
KUOPOS SCENOS MĖ
GĖJŲ GRUPĖ 1968 m . 
MONTREALYJE, PO 
" SUBATVAKARIO " 
PASTATYMO.

LIETUVOJE ŠAULIŲ 
KUOPOS PUOSELĖJO 
SCENOS MĖGĖJŲ 
VEIKLĄ.

VILNIAUS ŠAULIŲ 
RINKTINĖS LEIDINIO 
FONDAS

Šis Fondas auga ir randa 
šaulių ir nešaulių rėmėjų . 
Atostogų metu taip pat atsL - 
rado norinčiųjų jį paremti . 
Kitame Šaulių Aido numery - 
je paskelbsime aukojusių są
rašą.-

Moralinė ir materialinė 
parama priduoda įkvėpimo 
ir paskatinimo šį mūsų už
mojį Įvykdyti. Ačiū.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2
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VILNIAUS UNIVERSITETUI
-400-

D. N. BALTRUKONIS

Vilniaus Universitetas da
rė didžiulę įtaką į socialinį 
Lietuvos gyvenimą-. GaiVa - 
lingos nuotaikos vyravo stu
dentijos ir profesūros tarpe. 
1836-31 metų sukilimas Len
kijoj ir Lietuvoj universitete 
rado atgarsių, daugelis stu
dentijos bei mokomojo per
sonalo stojo sukilėlių pusėn.

Caro vyriausybė žiauriai 
susidorojo su sukilėliais , 
daugelį jų pakardama, o pa
tį universitetą uždarė rusifi
kacijos tikslais 1832 metais. 
Beveik 100 metų Lietuva bu
vo be jokio universiteto ir 
apie 75 metus be jokios aukš
tosios mokyklos. . .

Tačiau universitetas ne
sustojo visiškai veikęs. Te- 
plogijos ir Chirurgijos aka
demijos, kad ir susiaurin
tu mastu, tebetęsė mokomą
jį ir mokslinį darbą. Veteri
narijos Institutas. Observa
torija, Botanikos mokslai. 
Geografijos ir Medicinos 
draugijos liko nepaliestos. 
Kai kurie jų tebedirbo ir per 
visą XIX-jo amžiaus laiko
tarpį. Tik Teologijos fakul
tetas tapo perkeltas į Petra
pilį, 1842 metais, kur mokė
si jau vėlesnieji Lietuvos at
gimimo veikėjai ir rašyto - 
jai: vysk. A. Baranauskas, 
(1835-1902), prel. J. Mačiu
lis - Maironis ( 1862 -1932), 
kan. J. Tumas - Vaižgantas 
(1869-1933) ir daugelis kitų.

Apie vidurį XIX a. Vil
niaus Observatorija pradė
jo reguliarius saulės stebė
jimus fotografiniu būdu. Sa
vo įrengimais ir pastatu Vil
niaus Observatorija . buvo 
nė kiek nemenkesnė, saky
sim. net už Greenvicho Ob
servatoriją. Universiteto 
biblioteka veikė ir toliau, ta
čiau reikia pažymėti, jog 
okupantiniai autoritetai per
vežė į Maskvą labai svarbią

TRISDEŠIMTMETIS ŠIAME KONTINENTE

Šį rudenį daugelis musų tautiečių mini 30 metų nuo atvykimo Į Kanadą
ar Ameriką. Ar į kokį kitą kraštą, ar koitlnentą. Ta proga dedame apsa
kymą Iš 1949 m. Išleisto MŪSŲ KALENDORIAUS D Ill Inge n’o J^P stovykloje, 
kurį redagavo tuomet A.Merkelis, Išleido "Mūsų Kelias".

Trijų

Lėtu žingsniu Žadvytis to
linosi nuo rūmų, į kuriuos 
tokiems žmonėms, kaip jis, 
nevalia įžengti. Bet jo gal
voje visvien rezgėsi mintys 
kaip reikėtųdar pabandyti į j 
juos įsibrauti. Jis tarėsi jau 
esąs pakankamai gyvenimo 
pamokytas, jog ir tokias 
kliūtis galima pašalinti. O, 
misteris Sanflaueris’. Jei tik 
kada nors jis būtų galima 
pamatyti, tai būtų kalba. 
Kalba, kuri griebtų tiesiog 
už širdies. Ir bus. Tik ši
tos kelnės ir tas kaip pikt- 
šašis prikibęs DP vardas.

Žadvytis pasuko į nuoša- 
lesnęs gatves, kur žmonių 
rečiau. Bet vistiek jam ro
dėsi, tartum kiekvienas pra
eivis vis atsigrįždamas žiū
ri į jo žalias, nubrūžintas 
kelnes, o šeimininkės, iš- 
kišusios galvas pro langus, 
taria :žiūrėkite, ten eina DP, 
Kiek gėriau jis pasijuto tik 
tada, kai vėl šoko į autobusą 
ir, sėdęs į patį kampą, ga
lėjo .plačiai išskleisti laik
raštį ir taip prisidengti savo 
kelnes. Ir vėl galvojo ir 
svarstė.. . O, Štai yra ir pla
nas, geras planasrTik trūks
ta va ko : išeiginių deabužių 
eilutės ir šitos šalies paso.
1979. X. 3.

(tesinys)

ir neįkainuojamą Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
Archyvą, kuris, berods, iki 
šios dienos tebelaikomas 
Maskvoje. Tikimės, kad šia 
brangia Universitetui proga 
ir iš minimalinės pagarbos 
visoje T; Sąjungoje šiai se 
niausiai aukštojo mokslo in
stitucijai,tie svarbūs Lietu
vai archyvai bus sugrąžinti.

Šiaip jau Vilniuje pasiliko 
visa, kas buvo reikalinga 
universiteto atgaivinimui.

Pradžioje šio šimtmečio 
tik atgavus spaudą 1904 m. 
Vilnius vėl tapo lietuvių tau
tos -švyturiu. Jame būrėsi 
įvairios mokslo organizaci 
jos. Buvo leidžiami laik
raščiai, ypač 1904-14 m. lai
kotarpyje.

Praūžus 1914 m. I Pas. 
Karui, vėl iš visų Rusijos ir 
kitų pasaulio kraštų grįžo 
tėvynėn išbaškytoji Lietuvos 
inteligentija. Čia pradėjo 
bręsti nauji įvykiai, žadan
tys Lietuvai naują rytojų. 
Vilniuje 1918 metais vasa
rio 16 d. Tautos Taryba pa
skelbė atstatamti nepriklau
somą Lietuvos valstybę ir 
šiuo nutraukdama betkokius 
ryšius, siejusius Lietuvą 
su kitomis valstybėmis. Tų 
pačių metų gale, gruodžio 
24 dieną, tame pačiame Vil
niuje Filharmonijos Rūmuo
se paskelbiama Vinco Mic
kevičiaus -Kapsuko vedama 
ir Sovietų remiama, Lietu
vos socialistinė respublika.

Ši Vinco Kapsuko vyriau
sybė jau 1919 metais išleido 
dekretą Vilniaus Universite
to atkūrimui. Jis buvo pa
vadintas Liaudies Universi
tetu ir jau buvo pradėjęs kai 
kuriuos kursus. Politinė įr 
karinė padėtis tais metais 
Vilniuje ir visoje Lietuvoje 
buvo labai chaotiška.

Be dvilypės vyriausybės

sąsiuvini
(tęsinys)

Jeigu tik jis galėtų tų daiktų- 
kur nors pasirūpinti, tai jis 
sugebėtų apmulkinti tą švei
corių ir įsiskverbtų į rūmus, 
o jau tada. . .

Planas buvo gal dešimtį 
kartų apsvarstytas. Beliko 
tik pradėti jį vykdyti. Žadvy
tis nenorėjo gaišti. Todėl, 
vos grįžęs stovyklon, jis tuo
jau nuėjo į administraciją 
ir ten pareiškė, jog jis su
manęs organizuoti stovyklos 
gyventojų meninį pasirody
mą. Administracija pasiū
lymą išklausė labai malo
niai. Dar daugiau : ji mielai 
pažadėjo kuo tik galėdama 
šitą puikųjį sumanymą pa
remti. O kadangi stovykloje 
būta ir tautinių šokių šokėjų, 
ir muzikantų, atsirado net 
vienas buvęs operos solis
tas, tai beliko tik visus su
burti krūvon ir imtis repe
ticijų. Jau sekančią dieną 
Žadvytis vėl kreipėsi į ad
ministraciją : ar nemalonėtų 
ji parašyti artimiausiam 
teatrui tokį raštelį, kad sto
vyklos scenai būtų galima iš 
ten pasiskolinti išeiginių 
drabužių eilutė ? Raštelis, 
žinoma, jam buvo duotas.

Teatras mielai išdavė 
viską, ko buvo prašomas.

Vilniuje. dabar iš Pietų atsi
rado naujas kariniai pajėgus 
faktorius—J. Pilsudskio len
kų legionieriai.’ kurie su 
prancūzų pagalba pradėjo ga
na sėkmingą ofenzyvą Rytų 
fronte. 1920 metų pradžioj 
jie pasirodė ir prie Vilniaus. 
Jaunutė Lietuvos kariuome
nė, iki šiol sėkmingai ope
ravusi Lietuvos šiaurėj prieš 
bermontininkus ir rytuose 
prieš Raudonosios Armijos 
invaziją, dabar turėjo dar 
vieną priešą - lenkų legio
nierius, kurie pradėjo ofen
zyvą gana plačiu frontu-nuo 
Suvalkų pagal visą Pietų - 
Rytų Lietuvą. Sekė defenzy- 
viniai mūšiai,zpo to Suvalkų 
paliaubos, kurios tą nelem
tą spalio 19 d. 1920 metais, 
lenkų generolo Želigovskio 
sulaužomos. Vilnius stai
giais veiksmais užimamas. 
Bet kokia lietuviška viekla 
tapo nutraukta. Nutrūko veik 
la ir Vilniaus .Universitete. 
Naujo okupanto vėl perorga
nizuojamas į lenkišką ir pa-

IŠ: D A INOS

VILNIUI BUVO AUKŠTAS BROMAS, 
TE ŽIRGUS BALNOJO.

PABALNOJO IR IŠJOJO. 3 k-
AN KALNO SUTOJO.

AN KALNE!JO. STOVĖDAMI , 3 k.
ARMOTAS RIKTAVO.r

UŽRIKTAVO, UŽLIŪLIAVO, 3 k.
AN LENKU NUSTATĖ4

KRINTA LENKAI KAI LAPELIAI.
LIETUVIAI KAI MURAI.

BĖGA LENKAI JAU IŠ VILNIAUS, 3 k.
LIETUVIAI Į VILNIŲ.

BĖGA LENKAI IR DEJUOJA,
LIETUVIAI DAINUOJA.
(Lietuvių daina, užrašyta Išlauže)

K . A p a š č l a 
ų byla

Dabar stigo tik paso. Bet 
Žadvytis jau buvo spėjęs su- 
sibičiuliuoti £u vietiniu kir
pėju, aistringu numizmatikos 
rinkėju. Šitam buvo paaiš
kinta, jog norima bent vie
nai dienai išvykti toliau 
miesto ribų, gi su DP doku
mentais nedrąsu toliau ke
liauti. Taigi, jei jis galėtų 
paskolinti savo pasą. Žmo
gelis iš pradžių dar lyg abe
jojo, bet kai Žadvytis paro
dė jam savo lietuvišką si
dabrinį penklitį, jo \Šir — 
dis kaip mat atsileido.

Taigi, pradžia buvo gera. 
Kad tik taip toliau.

Vieną dieną prie užsienio 
reikalų ministerijos rytų 
skyriaus vartelių vėl susto
jo žmogus. O, kad tą kartą 
būtumėte jį matę., Jis jau 
nebebuvo tas keistasis DP 
su žaliomis kelnėmis. Ten 
stovėjo elegantiškas vyras : 
lakuoti pus bač i a i,pilkos, 
dryžuotos kelnės, juodo kre
po švarkas, šilkinis kakla
ryšis su blizgančia sagute , 
rankoje bambuko lazdutė, o 
ant galvos - naujutėlaitė, 
dailiai išlenkta skrybėlė. Tas 
pats šveicorius jau iš tolo 
pagarbiai nusilenkė, nė žo
džio netaręs atidarė varte

vadintas Stepono Batoro var
du. Jis lietuviškai visuome
nei buvo neprieinamas.

Jaunutė T j etų vos Respub
lika, po sėkmingų kontrA- 
ofenzyvų žymiai geriau gink
luotą ir daug skaitlingesnę 
lenkų armiją atmušė keliuose 
mūšiuose prie Širvintų ir 
Giedraičių, tačiau įsiterpus 
Alijantų karinėms misijoms, 
turėjo kovas nutraukti. dar 
prieš Vilniaus atėmimą.

Atsikračius visų priešų , 
aptilus laisvės kovų aidams, 
įkūrus nepriklausomą vals
tybę, Lietuvai teko milži
niški uždaviniai: prikelti vi

lius ir palydėjo į rūmus. Pa
sirodo, paso nei nereikėta.

-Ką turėsiu garbės pra
nešti savo šefui ? - paklausė 
šveicorius tik tada, kai Zad- 
vytis įžengė į laukiamąjį.

-Praneškite trumpai : 
Džordžas jau čia.

Po trumpos minutėlės 
šveicorius grįžo Įdek su
mišęs ir pranešė :

-Atleiskite, man labai ne
malonu, bet mano šefas sa
ko, kad čia kas trečias in
teresantas esti Džordžas.

Žadvytis prikando lūpą: 
misteris Sanflaueris, ma
tyt, jau bus jį kiek primir
šęs. O gal čia visai kitas, 
ne tas Sanflaueris ? Gal tik 
jo bendrhpavardis ?

-Taip tamstos šefas tei
sus. . . Kas trečias žmogus 
čia esti Džordžas. Kaip aš 
galėjau pamiršti ? . . . Pra - 
neškite tad, kad. . . kad de
koratorius norėtų jį m a — 
tyti.

Šį kartą šveicorius grįžo 
su teigiamu atsakymu mis
teris Sanflaueris yra laisvas 
ir kviečia įeiti. Pats švei
corius paskubėjo praverti 
savo šefo kabineto duriš ir 
įleisti interesantą. Žadvytis 
išvydo tą patį misterį San- 
ftauerį, besėdintį už puoš
naus rašomojo stalo. Tiesa, 
misteris buvo kiek sulysęs 
ir jau gerokai praplikęs. 
Kągi, aštuonerių metų laikas 
juk turėjo atlikti savo griau
namąjį darbą. Žadvytis tuo- į

są Lietuvos ūkį iš po karų 
nusiaubto krašto griuvėsių, 
gydytis skaudžias karių inva
lidų žaizdas ir steigti moksle 
įstaigas - jų tarpe ir naująjį 
universitetą Kaune.

Jau 1920 metų rudenį čia 
pradėjo veikti Aukštieji Kur
sai. Juos organizavo iš Vil
niaus pasitraukęs profesūros 
branduolys. Šie kursai 1922 m 
jau perorganizuojami į pilną 
universitetą. Atidaromas D. 
L. K. Vytauto Didžiojo Uni-

do nauji įvykiai. Dangus 
niaukėsi didžiulei audrai, 
kuri griausmingai prapliupo 
1939 metų rugsėjo 1 d. Daug 
kitų tautų užgavusi imperia
listinė lenkų Rzeczpospolita 
paguldoma ant menčių per 
porą savaičių. ,

Šio karo pasėkoje Vilnius 
su dalimi Vilnijos grįžta vėl 
prie Lietuvos Respublikos. 
Visa Lietuva su entuziazmu 
griebėsi sostinės atkūrimo. Į 
Vilnių plakkė ekonominė 
ir kultūrinė pagalba. Kėlėsi

versitetas.

Prabėgo 17 našių, darbo 
metų. Vakarų Europoje bren-

razina Krlvlc'klenė

KAM ŠĖREI ŽIRGELI, 
KAM ŠVEITET'KARDELĮ ?
KUR JOSI BERNELI, 
BALTAS DOBILĖLI ?

I 
AS JOSIU. MERGELE, 
Į DIDĮ KARELĮ, 
I DIDĮ KARELĮ 
SVETIMON ŠALELĖN.

Į KARUŽĘ JOJAU. 
Į ‘PULKELI STOJAU, 
GAILIAI NUSIŽVENGĖ 
BERAŠAI ŽIRGELIS.

O KAI ASAI JOJAU
PER VILNIAUS MIESTELĮ - 

•VISOS MIESČIONKĖLĖS
l MANE ŽIŪRĖJO.
( daina kilusi iš Vilkaviškio 

paskutinės dvi eilutės posmuose 
dainuojamos 2 kartus).

jau žengė porą žingsnitj į 
priekį ir, bičiuliškai šypso
damasis, tarė:

-Žiūrėki, štai ir Džordžas 
jau čia.

Rytų skyriaus direktorius 
misteris Sanflaueris kilste
rėjo galvą nuo savo popierių 
ir, piktai suraukęs kaktą, 
šiurkščiai atsakė:

-Ir vėl tas Džordžas. Kas 
trečias žmogus čia esti 
•Džordžas. Dėl manęs jūs ga
lite būti nors ir Džonas.Man 
pranešta, kad jūs esate de
koratorius ir šito man už
tenka. .

Žadvytis net išbalo iš nu
stebimo : jis įsmeigęs akis 
žiūrėjo į buvusį savo bičiulį( 
misterį Sanflauerį, o šit ką 
jis jam dabar atkirto. Jis 
metė jam tik tokius šiurkš
čius žodžius. Tikrai, San— 
flaueris nebeprisimena jo. 
Taip, aštuoneri metai. O gal 
jis dabar, įkopęs į tokį pos
tą, nebenori jo prisiminti ? 
Gal jis tyčia dedasi viską 
užmiršęs ?

Visas susitikimo ir pasi
kalbėjimo planas, dėl kurio 
taip rūpestingai buvo pasi
ruošta, iš karto' nuėjo nie
kais. Tik kartus nusivyli
mas. Bet jau įklimpta. Ne
begalima žengti atgal. Jis 
turi čia kalbėti ir elgtis tik 
kaip dekoratorius ir. . . kaip 
nors pasprukti iš Šių rūmų.

-Noriu tikėti, kad aš galė
siu jums pavesti darbą -tęsė 
misteri^ Sanflaueris jau ra

ministerijos. Vilniaus Uni
versitetas galutinai tampa 
lietuvišku. Jis tampa per - 
organizuojamas. Iš Kauno 
perkeliama Humanitarinių 
Mokslų ir Fizikos-Matema- 
''kos Fakultetai. Senieji jo 
profesoriai-Zigmas Žemai- 
tis(l884-1969), Jonas Vaba - 
las- Gudai ti s'(1881-1955) dar- 
bar vėl grįžo į senąją Vii - 
niaus Alma Mater.

Su jais atvyko profesoriai 
Vincas Krėvė - Mickevičius 
(1882 - 1954), Balys Sruoga 
(1896 - 1947), Vincas Myko
laitis Putinas (1893 -1967) 
visi lietuviškosios literatū
ros milžinai. Taip pat Ignas 
Jonynas (1884 - 1956) - isto
rikas, Juozas Balčikonis 
(1885 - 1969) - kalbininkas. 
Vaclovas Biržiška (1884- 
1956) - bibliotekininkas ir 
keletas kitų, jaunesnių pro
fesorių bei docentų darbavo
si vilniškėje Alma Mater. 
Jie čia sutiko ir tuos lem
tingus mūsų tautai 1940-41 
metų įvykius - sovietų ir 
vėliau vokiečių invazijas.

mesniu balsu,pakildamas iš 
savo krėslo.

- Gal . . . gal, bet aš dar 
nežinau, - nenoromis atsa
kė Žadvytis..

-Kodėl jūs sakote - gal ? 
Jus turite iš karto sutikti. 
Jus gi pats atėjote pas mane. 
Jus pats pasisiūlėte.

- Taip . . . Na, žinoma, 
taip. Aš skaičiau tamstos 
skelbimą. Aš tik bijau, kad 
darbas nebūtų per daug su
dėtingas, - pamažu susivok
damas naujoje padėtyje,kal
bėjo Žadvytis.

-Taip ir reiki a. kalbėti. O 
darbo sudėtingumas, man 
rodos, rūpesčių jums nesu
darys. Jus ir pats tai tuojau 
pamatysite, - ir ) misteris 
Sanflaueris, žengęs 'kelis 
žingsnius į priekį, parodė į 
lubas.. - Pirmiausia - lubos. 
Dabar jus matote ten glež
nus angeliukus ir balan
džius,.' Sako, jie esą tapyti 
neblogo dailininko. To ir aš 
neneigiu. Bet argi šitiems 
tvariniams čia vieta ? Teks* 
juos užtepti.

-O kas bus jų vietoje ?
-Niekas, visiškai niekas - 

tuščia vieta. Lubos turi būti 
baltutėlės. Aišku ?

-Taip ?
-Toliau - sienos. Visus 

sienpopierius riekės paša
linti. Nebepakenčiu šitos 
žalios spalvos, nes tai ro
mantika ir praeities prisi
minimas. Mano užsienio ko
legos taip pat jos nemėgsta.
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TŠ: Danutė Bindokienė

BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į 
MĖNULĮ

KEISTAS PAUKŠTIS PREKINIAME VAGONE 
» ■ •

Tak-ta-tak. tak-ta-Lak. skriejo traukinio ratai gete - 
žinių savo keliu. Pelytė klausėsi niuobodaus trinksėji 
mo, mėgindama užsnūsti. Bemiegant ne taip aštriai dil - 
gino alkis, o laikas daug greičiau ėjo.

- Baisiai tranko ’. Baisiai tranko t - anapus plonų 
spintos sienų netikėtai suspigo keistas balsas. Pelė pa
šoko nusigandusi ir įsiklausė.

- Stabdyki! traukinį ? Kaulai išbirs ! - šaukė dar 
garsiau.

Cyplei dar niekad neteko girdėti tokio, ausis durian
čio, spiegimo. Jai pasidarė labai įdomu, kad ten rėkia . 
Tuo metu ypatingai stiprus trinktelėjimas sukrėtė vago - 
ną, ir spintos durys truputį atšoko. Plyšelis buvo visai 
tinkamas plonai pelytei. Nelaukdama geresnės progos , 
Cyplė atsargiai iškišo snukutį. Vagone buvo nedaug švie 
siau. Geltona lempelė, vielinio tinklo kalėjiman įkišta , 
tepajėgė apšviesti duris, palikdama visus kampus pilnus 
tamsos.

- Va, balta pelė ! Laikykit baltą pelę ! - sučirškė

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

( tęsinys ) .
Kai reikėjo nutarti,ką atsakyti į pirmojo Lordo 

žodį, Bulganin’as man paliko tat padaryti. Nutariau tie
stai ir aštriai, ofensyvlal atsakyti. "Gentelmen, -pradė
jau- štai jūs esate, čia Didžiosios Britanijos reprezentan
tai, Ir visas pasaulis žino,kad buvo laikas,kai Britanija 
valdė bangas. Tačiau šita era jau praėjo Ir mes turime 
dabar žiūrėti į viską realistiškai. Viskas yra pasikeitę . 
Jūsų specialistai pasakė,kaip jie gėrėjosi karo kruserlu, 
kuris mus čia atplukdė. Aš jums štai ką pasakysiu: mes 
su m&lonumu jums šį kruserį parduosime, jeigu jūs jo tik
rai norite, nes jis jau nebeaktualus. Jo ginklai jau Išėjo 
Iš mados dėka naujų ginklų. Be to, krūserlal kaip mūsiš
kis, jau nębevaldlna lemiamos rolės. Nė bomberlal.Da - 
bar povandeniniai laivai valdo jūras Ir raketos, kurios ga
li pasiekti tolimus talkintus - erdves." Per klausimų Ir 
atsakymų periodą mes atvirai pasikeitėme nuomonėmis , 
jokiai pusei neįsįpareigojant užimti kokią nors poziciją . 
Buvo lengvos paslėptos Ironijos Iš anglų pus ės(klausiant 
klausimų, buvo net porą prasijuokimų, bet viskas vyko 
neformalioje nuotaikoje, lengvas pašnekesys prie wlsky 
butelio.

.........Prieš einant Į valgomąjį, Eden’as mus įspėjo, kad 
Church Ill’I s taip pat priėmė pakvietimą pietums. Aš 
buvau pasodintas šalia jo. Jis jau buvo labai senas, nutu
kęs Ir kretantis. Sėdėjome,pasikeisdami keliais saki ~ 
4 PSI.

balsas taip arti ir netikėtai, jog Cyplė krūptelėjo,neišsi
laikė ir nudribo ant grindų. Atsargumas liepė jai kuo 
greičiau lįsti už dėžių ir. pasislėpti • Tačiau šį kartą pe
liukė nepaklausė. Spialsiai pakėlė galvelę, kad būtinai pa
matytų to balso savininką. '

Vagone nebuvo jokio kito gyvo padaro, tik pusiau pri
dengtame narvelyje siūbavo raudonai melsva papūga, kum
pu snapu ir Šelmiškai pakreiptu kuodu.

- Ko spoksai ! Ko žiopsai ? - suriko ji.
- Labai atsiprašau. Tokios įdomios paukštės dar nie

kada nebuvau mačiusi.
- Ar aš daili, pele? - sumurmėjo papūga, pašiaušda - 

ma ryškias plunksnas. - Ko tau čia reikia? - tooj pridūrė 
pasilenkdama.

- Keliausiu į mėnulį! - mandagiai paaiškino Cyplė. Šį 
kartą jos dėmesį patraukė pilna lėkštelė geltonų sėklų 
paukščio narve.

-Kas mėnulis, pele? Kas mėnulis?
- Jeigu duosi man kelias sėklas, tai mielai papasa

kosiu, - alkis netikėtai suteikė’pelytei drąsos.
Papūga pakratė kuodą, pastypčiojo nuo vienos kojos 

ant kitos ir pagaliau pristūmė snapu indelį arčiau narvo 
virbų. Du kartus raginti Cyplės nereikėjo. Ji skubiai ė- 
mė rinkti sėklas, kol pilvukyje nustojo baidytis alkis .Ta
da gražiai apsišluostė snukutį, padėkojo už pietus ir pra - ’ 
dėjo pasakoti savo planus. Tačiau papūgos susidomėjimas 
dingo , išgirdus, kad mėnulis padarytas iš sūrio. Šio val
gio ji labai nemėgo.

Vagono sienų plyšiai du kartus pajuodo naktimi, o 
traukinys tebedūmė tolvn, tik retkarčiais stabtelėdamas 
pakelės stotelėse. Kiekvienas pristojimas siųsdavo pe
lytę atgal į spintos lentyną. Tik ten tupėdama, ji tikė
josi patekti į Raketų miestą. Traukiniui judant, Cyplė 
spėjo apuostinėti visus vagono daiktus. Jie buvo labai pa
našūs į sandėlyje paliktus, dėlto neįdomūs- Dažniausiai 
ji snaudė įlindusi tarp dėžių, kartais mėgino šnekinti pa
pūgą, mažai besidominčią^ pelės sumanymais.

- Kam tau į mėnulį ? t nesuprasdama kartojo paukš
tė. - Lik geriau su manimi. Man patinka raudonos tavo 
akys ir plona uodegaitė .

Cyplė papūgą supykinti nenorėjo, nes vienintelis 
maistas visame vagone buvo grūdai jos narve-Nors paukštė 
labai mielai dalinosi šiuo valgiu, savo troškimų dėl to at
sisakyti pelė nesutiko.

Kai vagone plyšiai nušvito trečiojo ryto saulėtekiu 
traukinys dar kartą trinktelėjo, atsiduso ir Sustojo. Vos 
spėjo pelytė įsirangyti savo lentynon, skubūs žingsniai į- 
bijdėjo vidun, kažkas suėmė spintą ir iškėlė iš vagono. 
Užsitrenkiant durims, Cyplė spėjo išgirsti keistai aštrų 
daigiosios papūgos balsą:

- Pelė spintoj - Balta pelė n ori į mėnulį skristi. . . 
Laimingos kelionės, pele.

Pelytė nenoromis šyptelėjo. Laimės jai dabar la - 
blausiai reikėjo. Atekliauti į Raketų miestą lengvai pa
vyko, bet patekti į pačią raketą bus kur kas sunkiau. Ji 
nežinojo nei kur kreiptis,nei kurioj miesto pusėj raketos 
ieškoti. Kiek pavojų laukia nepažįstamoj vietoj . Kiek 
vargo ir baimės . Supratusi, kad tamsioje spintoje sėdė
dama tikrai į mėnulį nepateks, Cyplė atsargiai iššoko 
laukan.

PELYTĖ CYPLĖ IEŠKO RAKETOS

Peronas taip anksti rytą buvo saugiai tuščias. Drėg
nas vėjas, kvepiantis šviežia žuvimi, skaitė vakarykštį 
'aikraštį. Visur siūbavo nematyti medžiai lyg milžiniš
kos plunksninės vėduoklės, ant ilgų kotų užmautos. Pas

nlals, nieko daug.nepasakydami. Mums atnešė austrių. 
Churchlll’ls paklausė manęs: " Ar tamsta kada ragavai 
austrių

"Ne, pone Churchill ".
"Tai pasižiūrėkit,kaip aš jas valgau. Labai jas mėgs 

tu".
"Gerai, aš žiūrėsiu Ir pas Imokys iu, kaip tai reikia 

daryti". Jis pradėjo valgyti, o aš srėbiau Sriubą ir žiūrė
jau. Jis surijo savo austres. Padariau tai ir su savo por
cija.

"Na, "paklausė jis, "kaip patiko?"
"Atvirai sakant, nelabai".
"Taigi, kad neįpratęs". Gal Ir teisybė, bet vIStlek 

man jos nepatiko.
Toks buvo pasikalbėjimas su Chlrchtll’lu. Vieną kar

tą jis užsiminė apie Štai tn’ą:" Žinote, aš turėjau didelį 
respektą Stalln’ul per karą". Ir po to jis vengė bet kokių 
kalbų. Nebebuvo valstybės galva,Ir rimtus klausimus pa
liko diskutuoti Eden’ul.

Antrą kartą mačiau ChurchUl’į, kai mes buvome pak
viesti stebėki Parlamento sesiją Iš lankytojų galerijos. 
Jaunas konservatorius ,kuris kalbėjo puikiai rusiškai, bu
vo priskirtas prie mūsų kaip gidas Ir vertėjas. Jis tobu
lai kalbėjo rusiškai Ir net galėjo Išsireikšti kaip mūsų 
sunkveelmlų vairuotojai. Jis labai stengėsi padaryti mums 
įspūdžio su savo rusų kalba ir tuo pačiu atrodyti kaip la
bai eilinis žmogus, bet mes nudavėme,kad esame visai 
Indiferentiški Ir nepastebime kaip jis prieš mus vaidina . 
Kai debatai tęsėsi, staiga tas jaunas vyrukas sušnibždėjo: 
" Žiūrėkit,štai ateiną Churchlll’ls ’." Jis įėjo Ir užėmė 
savo vietą. "Jis negali pasėdėti Ilgiau kaip penkias minu
tes neužmigęs ".pasakė mūsų gidas. Mes stebėjome, Ir 
tikrai, po trumpo laiko Churchlll’ls padėjo galvą šonu ant 
savo kėdės Ir užmigo. . /

Vieną kartą mus apvežė parodyt? Londoną. Matėme 
bokštą, kuriame karaliai Ir karalienės įsakydavo vykdyti 
žmonėms bausmes ir matėme sargybų pasikeitimą. Ko -• 
kla tai spalvinga ceremonija’. Supratau,kodėl tai buvo to
kia didelė turistų atrakcija. Bendrai imant labai patiko

tatų langai blizgančiomis eilėmis kopė vis aukštyn į raus
vą ryto dangų, iki peliukei ėmė suktis galva, į juos bežiū
rint. Ji tupėjo nepajudėdama, vis nesugalvodama, kurio
je pusėje slepiasi laimė. Paklausti nebuvo ko,o šnekinti 
muses, kurios zirzdamos sklandė perregimais sparnais 
Cyplė visai nesiruošė. Musės niekad daugiau nežinojo 
už artimiausią atmatų krūvelę.

Tuo metu netoliese ant cemento kriste nukrito pora 
žvirblių. Jie barėsi, čirškė, vis taikydami vienas kitam 
snapu į pakaušį kaukštelėti. Pelytė netrūko atbėgti prie jų

- Atsiprašau ponai! - sucipo kiek galėdama garsiau, 
norėdama perrėkti peštukų triukšmą. - Ar negalėtumėte 
pasakyti, kurioj miesto pusėj raketas leidžia?'

Paukščiai taip staiga atšoko vienas nuo kito, kad net 
parvirto ant žemės! Jie žiopsojo į užkalbinusią atvirais 
snapais.

Aš tik dabar išlipau iš traukinio, nieko čia nežinau, - 
skubėjo pasiaiškinti pelytė, bijodama, kad jiedu nepurp - 
telėtų šalin.

-Kam tau reikia žinoti ? - atsargiai pasiteiravo vie
nas žvirblis.

- Gal pati šnipinėji nedraugiškos valstybės naudai ?, - 
tiesiai sučirškė kitas, karingai pasišiaušdamas.

Ne! Ne! - išsigando peliukė . -AŠ tik norėjau į 
mėnulį skristi .

- Čia jua kitas reikalas, - aprimo žvirbliai. -Rei - 
kėjo tuojau pasakyti. Mes esame labai patriotiški.

- Norėčiau paskubėti; kad vietų nepritrūktų, - primi
nė Cyplė.

- Žinoma, mes suprantam. Tik, mūsų nuomone, ne
verta su raketomis prisidėti. Baisų triukšmą kelia, be to, 
pavojingos. Joks paukštis toj apylinkėj'negali vaikus pe - 
rėti. Kiaušiniai sproginėja nuo kriokimo.

MONTREALIO 
ŠEŠTADIENINĖJE 
MOKYKLOJE

Mokytojai šiems mokslo 
metams pasiskirstė darbu: 
parengiamasis skyrius: Ju
lytė Adamonytė, I-II s k.: Auš
ra Baršauskienė, III-IV sk. - 
Julija Adamonienė, V-VI sk. 
- Stasė Ališauskienė. Nuo 
VII iki IX skyriaus dėstoma 
pagal dalykirfę sisteną, Lie
tuvių literatūrą dėsto M. Jo- 
nynienė', kuri yra ir mokyk
los vedėja; lietuvių kalbą — 
M. Malcienė, Lietuvos is
toriją - R. Otto, Lietuvos 
geografiją — A. Knystautienė. 
Visuose skyriuose dainavimą 
dėsto seselė Teresė, tauti
nius šokius — Ina Lukoševi- 
čiūtė, akordeonistas -Linas 
Staškevičius. Parengimų va
dovė — Jadvyga Baltuonienė.

kad anglai taip gerbė savopraeltį Ir kaip jie savo Isto - 
riją vis Iš naujo prisimindavo įvairiose eisenose,kaip Ir 
sargybų keitime. Tačiau viena tradicija man pasirodė la
bai nereįkali?ga Ir keistai Belankant Lordų Rūmus,pir
mininkaujant Is atėjo mūsų pasitikti dėvėdamas absoliu
čiai juokingą apdarą. Jis buvo apsivilkęs raudoną palai - 
dlnę su raudonu apsiaustu ir milžinišku peruku. Jis pa - 
rodė savo krėslą Iš kurio pirmininkaudavo susirinkimus. 
Tai buvo tik maišas vilnų’ Aš buvau nustebintas, kad 
rimti vyrai galėtų pravesti rimtus susirinkimus tokiuose 
juokinguose apdaruose, apsupti tokia daugybe durnysčių. 
Aš negalėjau susilaikyti neslšypsojęs, žiūrėdamas į tokį 
keistą teatrinį spektaklį.

Deja, prieš mūsų vizito pabaigą atsitiko du nemalo
nūs Incidentai.

Vienas buvo uoste, kur mūsų krūzeris stovėjo. Mes 
pasakėme kapitonui, kad būtų Imamasi visų saugumo prie
monių. Staiga mums pranešė, kad mūsų jūrininkai paste
bėjo kažką plaukiojantį po vandeniu aplink mūsų laivą, bet 
atrodo, kad pabėgo, prieš mūsų vyrams ką nors darantį.tr 
daugiau nepasirodė. Savo šeimininkams mes pranešėme 
apie tai.. Pamiršau,ką jie į tai buvo atsakę. Mes dau - 
glau apie tai neužsiminėme, nors galėjo būti galimybė, 
kad kas nors bandė pritaisyti magnetinę bombą prie mūsų 
kruserlo sienos.Kai kurie mūsų kariškiai galvojo apie 
tokią galimybę. Kai buvo rastas tyrinėjimo karininko 
/ intelligence officer/ komendanto Crabbe lavonas Ang
lijoje, mūsų tyrinėjimo tarnyba sugesti joną vo, kad gali - 
mas dalykas, jog anglai mėgino apžūrlnėtl mūsų kruserlo 
propelerius Ir laivo sienų konstrukciją. Kiekvienu atveju, 
mes nekėlėme to epizodo. Tačiau įdomu pastebėti, kad 
anglams nebuvo gana, kad mes leidom jų jūrų attache ke
liauti su mumis iš Sovietų Sąjungos, Ir kad jie nieko prlpš 
pašnipinėti savo svečius. Dalinai dėl šio incidento, bet 
ne vien dėl to, mes nutarėme Anglijoje daugiau nelikti Ir 
sugrįžti namo.
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup.Lietuvoje Ir Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

LIETUVOJE PAGREITINTAS 
RUSINIMAS

Lietuvos okupantai pasta
ruoju metu išplečia rusini
mo politiką. Jau rusų kalba 
įvesta nuo pradžios mokyk
los pirmo skyriaus, net ir 
vaikų darželiuose įsakyta 
mokyti rusų kalbos. Į val
džios įstaigas ir krautuves 
priimami tarnautojai, kurie 
kalba rusiškai.

t Tik kolchozuose, kur va
dovauja lietuvis, kalbama 
lietuviškai. Žemaitijoje dar 
geriausiai yra išlikusi lie
tuvių kalba.

Atrodo, kad dabartinė so
vietinė Lietuvos valdžia yra 
blogesnė už caro valdy
mo laikais. Jie' propagavo 
tik "graždanką"' - tai lietu
viškus žodžius, parašytus 
rusiškomis raidėmis. Da
bartinė valdžia nori visą 
mūsų jaunimą surusinti.
VIS TRŪKSTA KNYGŲ

Lietuvoje knygos leidžia
mos dideliais tiražais, bet 
geresnės tuojau pat išgraib.s- 
tomos, kai tik išeina. Dėl to 
spaudoje nuolat skundžiama
si ir svarstoma, ką reikia 
daryti, kad naują knygą ga
lėtų įsigyti ar gauti paskai
tyti ne tik tas, kuris turi 
laiko pastovėti eilėje prie 
knygyno tą dieną, kai. ji iš
leidžiama, bet ir tas kam ji 
būtinai reikalinga.

"Literatūra ir Menas" da
bar išspausdino dar mokyto
jo J. Pakalos laišką, kuriame 
jis, be kita ko, meta mintį, 
kad netolimoje ateityje "kny
ga gali tapti spekuliacijos 
objektu". Atsiprašydamas 
knygynų darbuotojus, kad jie 
nesuprastų tokios užuominos 
kaip įtarimo, kad jie užsi
ima "tokiais juodais dar
bais" laiško autorius vis 
dėlto rašo : "Bet kad preky
vietėje jau pasirodo asmenų, 
siūlančių (tiesa, tuo tarpu 
nedrąsiai) įsigyti naują ver
tingą literatūros kūrinį, ži
noma, tik už solidesnę kai
ną, taip pat faktas".. Kaip 
domimasi naujų kūrinių, jis 
štai kaip sako : "Pavyzdžiui, 
1978 m. "Pergalės" žurnale 
1 - 5 numeriuose buvo iš
spausdintas J. Avyžiaus ro
manas "Chameleono spal
vos". Jis turėjo tokį pasise
kimą tarp skaitytojų, kad dar 
ir šiandien minėtieji šio 
žurnalo numeriai eina iš 
rankų į rankas. "

Ieškodamas išeities iš to
kios nelinksmos padėties, J. 
Pakala galvotų, kad gal rei
kėtų dar padidinti knygų ti
ražą ar net ir kainą, leisti 
mokytojams užsiprenume
ruoti jas ir daugiau egzemp
liorių skirti viešoms biblio
tekoms.
ANTROJI PARODA 
NAUJOJE GALERIJOJE

Naujuosiuose Kauno meno 
rūmuose atidaryta B.Valan- 
tinaitės-Jokūbonienės teks
tilės darbų (kilimų, gobele
nų) paroda.

SUSIRŪPINO SKYRYBOMIS
Skyrybų skaičiaus oku

puotoje Lietuvoje didėjimas 
kelia rūpestį - tokią išvadą 
tenka daryti, pasiskaičius 
laiškus režiminėje spaudo
je. Gyd. Z. Buslius,kaunie
tis, laiške TIESAI teigia, kad 
negalima tikėti standarti
niam pareiškimui skyrybų 
atžvilgiu,kad, girdi, "neati
tiko charakteriai". Sociolo
giniai ir statistiniai tyrimai 
rodo ką kitą. Čia pateikia
mas Lenkijos pavyzdys.

Lenkijoje, išnagrinė
jus 2000 skyrybų priežas
tis, pasirodė tokie motyvai : 
vieno iš sutuoktinių neišti
kimybė, alkoholizmas, fi
nansiniai sunkumai, pavydas 
nešeiminiškumas, nesuta
rimai su anyta, blogas butas, 
nesutarimai vaikų auklėjimo 
klausimais, vaikų nebūvi-' 
mas, skirtingos pažiūros, 
sutuoktinių ligos ir 1.1.

Gyd. Buslius mano, kad 
panašios priežastys gali bū
ti ir Lietuvoje ir jų pačios 
būdingiausios tai alkoholiz
mas, finansiniai sunkumai, 
blogas butas.

Siūloma ir Lietuvoje 
steigti "specialų šeimyninių 
santykių kabinetą", kuriame 
patarimus teiktų pedagogai 
ir kiti specialistai. Iš viso, 
šeimos klausimus skatinama 
studijuoti ir net leisti tais 
klausimais atitinkamą lite
ratūrą.
PRIE RUBIKIŲ. EŽERO

Rubikių ežeras yra pa
skelbtas landšaftiniu drausti
niu.' Jis to tikrais vertas : 
švarus, gražus, jaukios jo 
apylinkės. Todėl čia atvyksta 
vis daugiau žmonių. Tik, 
deja, kaip anksčiau taip ir 
dabar turi s tai pz( -; pqi Įsi auto - 
jais niekas nesirūpinai nie
kas neprižiūri, kad jie tin
kamai elgtųsi. Nėra net skel
bimų, kurie praneštų, kad 
ežero pakrantėse ir salose 
draudžiama rengti stovykla
vietes, kurti laužus.

Paskelbti gražų gamtos 
kampelį draustiniu dar ne
pakanka.

ANTANAS GUSTAITIS 
"LITERATŪROJE IR MENE' 

"Literatūros ir meno" 
(1975. VII. 28) savaitraš — 
tis paskyrė visą puslapį mū
sų iškiliojo Amerikoje gy
venančio poeto Antano Gus
taičio eilėraščiams.

Pristatydamas tuos kūri
nius, Vytautas Kazakevi
čius, be kita ko rašo, kad A. 
Gustaitis,'be jokios abejo
nės, yra pats geriausias iš
eivijos satyrikas ir humo
ristas. kurio kūrybos, pos
muose taikliai išjuokiamos 
prastai politikuojančios už
jūrio tautiečių visuomenės 
negerovės, o ir šiaip žmo
giškosios ydos ir bėdos".

Spausdinami ■ eilėraš- 
čiai paimti iš A. Gustaičio 
paskutiniosios, 1973 m. iš
leistosios knygos "Saulės 
šermenys".
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Perlai ir Šiukšlės
Jurgis Gedlmlnėnas
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Po ilgos eilės pavyzdžių 
ir faktų ir pasibaisėtinai 
kruvinos Sovietų Sąjungos 
istorijos, straipsnis užbai
giamas žodžiais, kad tai yra 
tik maža dalelytė faktų apie 
nežmonišką terorą, kurio 
aukomis tampa šviesiausieji 
protai ir kūrybingiausi as
menys Sovietų Sąjungoje.

Kaip žinome, nuo tos kru
vinos priespaudos kenčia 
lietuviai, ukrainiečiai ir ki
ti ir net patys rusai. Nega
lime užmiršti savo misijos 
išeivijoje - atskleisti komu
nistinės prievartos žiauru
mą ir stengtis paveikti, kač 
viešoji dabartinio pasaulio 
nuomonė atsisuktų prieš da
barties didžiausią kolonia
lizmo nešėją ir tautų paver
gėją Maskvą.

Ką galima pasakyti tokį 
puikų straipsnį paskaičius - 
nieko, nebent tik bravo 
ir paploti rankomis. Daug 
panašių J. Prunskio straips
nių randame DRAUGE.

Tame pačiame DRAUGO 
numeryje, lyg pripuolamai, 
atradau net 2 straipsnius, 
kuriuos nors ir negalima 
pavadinti šiukšlėmis, bet ir 
negalima susilaikyti neįsi- 
kišus. Štai A. T e n i šono 
straipsnyje "Branduolinės 
energijos incidentai” surink- ( 
ta daug medžiagos apie 
branduolinės energijos jė- 
gainiiį nelaimes ir galima 
kartu su šiuo rašeiva pasi
juokti iš LORD ROTCHILD 
straipsnio, buvusio atspaus
dinto Londono "Times". Ja
me jis pareiškė, kad bran
duolinė energija yra sauges
nė negu vėjiniai malūnai ir 
kad reaktyvinio variklio su- 
tirpimo galimybė esanti ap
skaičiuota viena per 17000 
metų. Tačiau A. Tenisonui 
reiktų priminti,kad "3 mylių 
salos " branduolinės energi
jos jėgainėje jokios kata
strofos ar nelaimės nebuvo. 
Buvo tik arti jos (near ac
cident), ką žinių perdavimo 
tarnyba ir branduolinės 
energijos priešai išpūtė iš 
muilo burbulo į galingą 
bombą, panašiai kaip visa
me pasaulyje pagarsėjusi 
Watergate byla. Čia nežuvo 
nei vienas žmogus o išsi
veržusi radiacija, moksli
ninkų nuomone, buvusi visai 
nepavojinga. Gyvenantie
ji Denver Colorado aukštu
mose gauna daugiau radio
aktyvumo iš dangaus, negu 
gavo Harrisburgo apylinkė. 
Plačiau apie Harrisburgo 
įvykius aprašiau šiame laik
raštyje 24, 25 ir 26 nume - 
riuose, paimdamas medžiagą 
ir davinius iš populiariau
sio ir didžiausią cirkulia
ciją turinčio JAV laikraščio 
National Enquirer, Jame 2 
puslapių straipsnyje (1979. 
IV. 24), pavadintame "Ato
minės jėgainės krizė buvo 
masinė šlykšti apgavystė", 
viskas išaiškinta. Branduo-
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linės energijos priešai (tie 
patys, kurie demoristra- 
vo prieš Vietnamo karą, ko
munistai ir kitokios padug
nės) demonstruoja, protes
tuoja ir net prižada pralai
mėjimą tam kandidatui į 1980 
metais įvykstančius prezi
dento rinkimus, jei jis pri
tars branduolinės energijos 
naudojimui ir šios rūšies 
jėgainių statymui. JAV, da
bar naudodamos nemažiau 
12 % energijos iš branduo
linių jėgainių, be šios rūšies 
energijos negalės išsiversti 
kaip ir daugelis pramoninių 
kraštų, kuriems reikia im - 
portuoti vis brangstančią 
alyvą. Reikia sutikti su A. 
Tenisonu, -kad panašių į 
branduolinių jėgainių nelai
mių neatsitiks vėjiniuo
se malūnuose, bet vėjiniai 
malūnai niekada nebus pil
nas branduolinių jėgainių 
pakaitalas.

Tame pačiame DRAUGO 
numeryje, gražiai parašy
tame straipsnyje "Vilniečių 
sąskrydis Kanadoje" vis dėl
to pasitaikė jeigu ne klai
dų, tai šiokių tokių neaišku
mų. S. Varanka rašo, kad 
VLIKo atstovas pagyrė ir 
džiaugėsi Kanados Fondo 
darbuotojais Vaičeliūnu ir 
Firavičium, kurie savo pa
sišventimu sugeba surinkti 
didelias sumas pinigų. Ka
nadoje yra Kanados Lietu
vių Fondas ir Tautos Fondas 
Juos daugelis mūsų tautie
čių neskiria ir sumaišo ne
suprasdami tų fondų skir
tingų tikslų. Todėl kam kal
bėti ir rašyti apie visai ne
egzistuojantį Kanados Fon
dą ir dar daugiau tautie
čiams sumaišyti. Kanados 
Lietuvių Fondas jau yra su
rinkęs 200,000$ . Šis ka - 
pitalas yra skiriamas Ne
priklausomai Lietuvai ir tik 
priaugę nuošimčiai yra iš
dalinami lietuviškoms or
ganizacijoms išeivijoje lie - 
tuvybės išlaikymo tikslams.

Tautos Fondas taip pat yra 
labai reikalingas ir remti
nas. Jis anksčiau visus pi
nigus išleisdavo, bet dabar 
jau nori sudaryti kapitalą, 
pasidarydamas lyg ir var
žovu Lietuvių Fondui j ypač 
kas tai liečia mirusiųjų tau
tiečių palikimus. Kas seka 
spaudą, tai tokiems tolimes
ni paaiškinimai nebereika
lingi.

Kitas S.Varankos straips
nyje neaiškumas, tai yra 
tai, kad ALTos atstovas K. 
Dirkis pareiškė, kad ALTa 
yra sudaryta tik iš JAV gi
musių žmonių, kuriems yra 
lengviau prieiti prie aukštų 
Baltųjų Rūmų pareigūnų. 
Leiskite tuo nepatikėti. Ka
dangi šiame straipsnyje jau 
savo nuomonę apie ALTą 
esu pareiškęs, tai nuo pla
tesnių komentarų susilaiky
siu.

Užbaigimui pavarčiau iš

LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

TEL. 525- 8971.
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268-0 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ia ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 
__________________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO 11,30 iki 1 2 vol. naktie*. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonkev.^iui, 1053 Albon«l Cr., Ouv«rnoyt P.O, TRL. 549-8824

sovietinės Lietuvos gautą 
propagandinį laikraštį "Gim
tasis Kraštas", kurio gyve
nantieji Lietuvoje tautiečiai 
turbūt, nemato kaip ir lietu
vi škos spaudos iš laisvojo 
pasaulio. Peržiūriu anglų 
kalbos skyriuje rašyta Vyt. 
Žalakevi čiaus straipsnį 
"Worldwide Pain and An
ger" (Pasauliniu mąstu pa
plitęs skausmas ir pyktis). 
Norėtųsi pridėti dar: Be
cause of Communism. Ten 
pat Sigita Vaitiekutė anglų 
kalboje rašo apie naują'so- 
vietinėje Lietuvoje pagamin
tą filmą "Centaurs", kurioje 
vaizduojama vienos demo
kratinės valstybės tragedi
ja. Filmoje yra vaizduojami 
įvykiai Čilėje, kur kruvinų 
fašistų perversmu buvo nu-

vyriausybė. ir 1.1. Autorė, 
turbūt, nežino, kiek demo
kratinių valstybių užgrobė, 
vadindami "išlaisvinimu" ar 
"savanorišku prisijungimu" 
Kremliaus tironai ir kiek 
pasaulyje ąukūrė didelių bei 
mažų kruvinų tragedijų. Šia 
proga iškyla porą klausimų 
Kodėl Čilės komunistai ne
bėga į sovietinį rojų ? Kodėl 
jie skverbiasi į kapitalisti
nius kraštus ? Kodėl mažos 
Čilės diktatorius gen Pino
chet leido laisvus rinkimus 
ir paleido daugiau politinių 
kalinių, negu r au do n a s i s 
caras Brežnevas ?

Atsakymo nesitikiu su
laukti, nors turėčiau rau
doniesiems propagandis
tams daug daugiau įdomių 

versta legali demblčratiška ’ klausimų.
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XXT-OJO A. A- SUVAŽIAVIMO, ĮVYKSTANČIO š. m. SPA
LIO 5, 6.7d. d. MONTREALYJE. PROGA .DEDAME OFICIALŲ 
A. A TEKSTĄ , KURIO NURODYTU KELIU, KAIP IR KE
LIAIS KITAIS, A. A. NARTAI STENGIASI EITI, NORĖDAMI 
IŠLIKTI BLAIVIAIS,

ŠIAME SUVAŽIAVIME DALYVAUJA IR LIETUVIŲ A. A- 
GRUPĖ. QUEEN ELIZABETH KOTELYJE-

A. A DVYLIKA TRADICIJŲ

1. Mūsų bendroji gerovė turi būti pirmoje vietoje; asme
ninis pasveikimas.priklauso nuo Ą. A. vienybės.

2. Mųsų grupės tikslui aukščiausias autoritetas yra my - 
lintis Dievas, kaip Jis apsireiškia mūsų grupės sąžinėje. 
Mūsų vadovai tėra patikimi tarnai - jie nevaldo.

3. Vienintelis reikalavimas būti A. A. nariu yra noras 
nustoti gerti.

4. Kiekviena grupė turi būti savarankiška, išskyrus tuos 
atvejus, kurie liečia kitas grupes arba visą A. A.

5. Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas - padėti alkoho
likui. kuris vis dar kenčia.

6. A-A. grupė niekada nesusiriša su jokia organizacija 
ar institucija, siekdama finansinės ar kitokios naudos,kad 
pašalinės įtakos nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo.

7. Kiekviena A. A. ^rupė turi pati išsilaikyti, atsisakyda - 
ma pašalinės paramos.

8. , A. A. visuomet turi likti neprofesinė, bet mūsų centrai 
gali samdyti specialiems darbams darbininkus.

t ' '
9. Pati A. A. niekados neturi tapti griežtai organizuota , 
bet mes galime steigti vienetus arba komitetus, tiesiogiai 
atsakingus tiems, kuriems jie tarnauja.

10. A. A. neturi reikšti savo nuomonės betkokiais pašali
niais klausimais, kad jos vardas nebūtų įveltas į viešus 
ginčus.

11- Mūsų santykiai su visuomene yra pagrįsti gyvu pavyz
džiu, o ne propaganda; Mes visuomet turime išlaikyti as
menišką anonimiškumą spaudoje, radijo programose,fil
muose ir televizijoje.

12. Anonimiškumas yra mūsų tradicijų dvasinis pagrin - 
das, visuomet primenąs, kad ne asmuo, bet mūsų princi
pai yra pirmoje vietoje.

, 5 psl.
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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 1 L6

Darbo valandos: pirmodieniois - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vol., penktodieniois nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

toronto
Stepas V a r a n k a

LAUKINIS ŽMOGUS LAIKRAŠČIU NESKAITO
IR JU NEREMIA

’’Nepriklausomos Lietuvos' 
Spaudos Vakaras jau čia pat.

Minimo savaitraščio pasi
šventėlių rengėjų savano
riškas būrelis, sėkmingai 
praėjus praeitų metų "Spau
dos Vakarui", nenustojo rū
pintis ir busimuoju. Pavie
nių Būrelio narių planavimai 
ir pasitarimai vyko, kai tik 
atsirasdavo proga. Būrelio 
Rėmėjų veikla tapo metine 
tradicija. Būrelis kiekvie
nais metais pasirenka pir
mininką. kuris Būrelį atsto
vauja ir koordinuoja Būrelio 
veiklą. Būrelio moterys ir 
vyrai nedirba dėl garbės. Jų 
darbas yra grynai iš pa
sišventimo lietuviškai spau
dai. Būreliui gali priklau - 
syti kiekvienas lietuvis^ iš
skyrus komunistuš). Visi 
mielai kviečiami priėjo pri
sidėti ir savo darbais ge
rinti lietuvišką spaudą. 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
savaitraštis mielai savo 
skaitytojų patarimus verti
na ir laikraštį pagal išgales 
gerina. Tobulinimo darbai 
reikalauja ir finansų ir pro
fesionalų.

Surengti Spaudos Vakarą 
su"programa, šokius su mu
zika, kad jis atneštų pelną , 
nėra lengvas dalykas. Daž
nai rengėjai "įklimpsta" į 
skolas. Nepriklausomoje Lie
tuvoje Spaudos Baliai buvo 
labai populiarūs ir žmonių 
labai mėgiami. Sunku būda - 
vo į juos pakliūti. Ten žmo - 
nės į Spaudos Balius eidavo 
dėl prestižo. Vėliau, ilgai 
buvo dalintas! įvairiais iš 
baliaus įspūdžiais ir įvai
riomis "paslaptimis".

Čia, išeivijoje, Spaudos 
Baliai ar Spaudos Vakarai 
turi kitą reikšmę ir paskirtį. 
Jeigu vakaras yra pasisekęs, 
ne tiktai finansiniai, bet ir 
kultūriniai- iš jo gaunama 
dviguba nauda. Dolerinis 
pelnas yra skiriamas lei
džiamam laikraščiui leisti 
ir jį gerinti. Kultūrinė nau
da praturtina mūsų išeiviją . 
Kultūrinio ir meninio "mais- 
to"mums niekada nebus per
daug. Be to, be programos, 
yra nemažai laiko ir asme
niškiems malonumams. Lie
tuviai jauni ir seni mėgsta 
šokti. Prie meninės progra
mos, priedui yra savotiška 
"gimnastika"- šokiai.

Ankščiau sakydavome : 
laukinis žmogus laikraščių 
neskaito. Tai buvo gryna 
teisybė. Laukinis žmogus ir 
spaudos neturėjo. Dabar su 
didžiausiu liūdesiu reikia 
konstatuoti ,kad prasigyvenęs 
išeivijos lietuvis, jau me 
6 ps

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ..... 6%
santaupos ................. 10l/4%
term, depozitus 1 m. 1 0j4 % 
term, depozitus 3 m. 1 0 į4 % 
pensijų fondas .. 9% %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 2l/£ % 
nekiln. turto posk. 12 %

laukinis, dažnai net 
inteligentas, lietuvišką 
spaudą dažnai ignoruoja. 
Tiesa, yra nemažas skai
čius prenumeruojančių po 
keletą laikraščių ir žurnalų. 
Tačiau ■ didesnė dalis lietu
vių pasitenkina tik vienu ar 
kitu laikraščiu. Yra ir tokių, 
kurie neprenumeruoja nė 
vieno. Atrodo, kad mes lie
tuviai nesame laukiniai, bet 
dažnai savo spaudos nere
miame ir neskaitome. Tu
rime didžiuotis,kad palygin
ti mažos Lietuvos valstybės 
išeivių spauda kol kas yra 
gausi, palyginus su kitomis 
valstybėmis. Mes didžiuoja
mės esą lietuviais. Tą pa
sididžiavimą reikia remti 
darbais. Tušti žodžiai liežu
viui ir žmogui kenkia, pada
ro jį pajuokos objektu, tuš- 
čiaverčiu.

Kiekvienas lietuviškas 
laikraštis, žurnalas ir kny
ga, tai lietuviškos išeivijos 
geriausi ginklai. Tai lietu
viška "atominė" spaudos 
bomba, kuri baimina rusus 
ir gaivina kenčiančius pa
vergtoje tėvynėje mūsų bro
lius ir seses. Mes, esantieji 
laisvame pasaulyje, tai ken- 
čiančių lietuvių laisvės vil
tys.

Išeivijoje įsigalėjo gražus 
paprotys rengti Spaudos 
Vakarus -Koncertus-Balius , 
kuriuos lietuviška visuome
nė iki šiol gausiai rėmė. Lin
kėtina, kad tai ir toliau tęs
tųsi. Pernai iš "Nepriklau
somos Lietuvos " Spaudos 
Vakaro Rėmėjų Būrelis savo 
pastangų dėka iš Vakaro ga
vo gryno pelno apie $1000. 
Didelė padėka priklauso da
lyviams ir programos atli
kėjams: Veri kaičių!, Strimai
čiui ir Govedui,kurių dėka , 
Vakaras praėjo labai sėk
mingai. Jie už programos 
išpildymą atlyginimo neėmė. 
Tai buvo jų puiki auka laik-
raščiui paremti. Ačiū jiems 
už tai. A

"Nepriklausomos Lietuvos"! 
Rėmėjų Būrelis rugsėjo 9 d. I 
susirinko pasitarti dėl ne-H 
trukus įvykstančio to laik -'jg 
raščio " Spaudos Vakaro" . 
Pasitarime dalyvavo 15 as-H 
menų. Augustinas Kuolas j, 
prašomas Būrelio ir šiais 
metais sutiko Būrelį atsto
vauti. Kiti, dalyvavę pasi
tarime pasišventėliai, pasis
kirstė darbais. Darbo tikrai , 
bus nemažai. Moterims ten
ka, turiu pasakyti, didžiausia 
našta. Gaila, kad jų nėra -*» 
daugiau. Dar yra laiko, ku- J 
rios norėtų prisidėti prie 
parengimo, gali kreiptis į

DIRBA DEJUOJA IR DAINUOJA DAGYS

"Jeigu pereiti per gyveni
mą miglotu šešėliu, kaip 
praeina daugelis, geriau iš 
viso negyventi".

Kalbant apie produktingą. 
iškilų ir garbingo amžiaus 
sulaukusį mūsų menininką 
skulptorių Dagį, vargiai ar 
besurastumėm prasmingos- 
nius jo gyvenimui atatinkan- 
čius žodžius. Tai labai tinka 
šio įdomaus, neeilinio ir tu
riningo asmens gyvenimo 
apibudinimui.

Dagio kūriniai, tai nėra 
kokio nors įmantraus nere
alistinio gyvenimo pavaiz
davimas. Priešingai, savo 
darbais jis įrodo, kad pri
klauso žemei ir iš jų tiesiog 
trykšte trykšta gili,išmąs
tytą, visiems suprantama, 
aiški mintis, ateinanti tie
siog iš mūsų garbingos, gi
lios žilos senovės.

Negalėčiau tvirtinti, ar 
Dagys sukūrė ii padirbdino 
Dievo vaizdą. Greičiausia , 
kad ir jis neišdrįso paliesti 
šitokios būtybės. Tačiau jo 
rankomis buvo atkurtas lie
tuviškasis Rūpintojėlis ir 
juo pavaizduota mūsų tau
tos ir jos žmonių gyvenimo 
kančios bei sielvartas.

Iš kapų jie prisikėlė ir 
mums parodė veik visus anų 
garbingų laikų lietuviškuo
sius apaštalus. Karaliai, 
kunigaikščiai, žilagalviai 
vaidilos, mūsų tautos žadin
tojai, pranašai, knygnešiai , 
miško broliai partizanai , 
paprasti pilki artojai ir mo
čiutės sengalvėlės- visi jie 
gražiai sutaria, rikiuojasi, 
savo geromis akimis žvelg-' 
darni ir kalbėdami be žodžių 
mums iš šio nepailstančio 
menininko darbų galerijos .

Graži, vaizdi ir turinin - r 
ga šio menininko ir jo darbų 
gyvenimo knyga. Ji mums 
tokia miela, sava ir supran
tama.

Seniai, dar Lietuvoje gy
vendami jau žinojome, kad 
medžio gabalas prakalba Da
gio rankų palytėtas. Visą il
gą ir tolimą tremties gyve
nimo kelią Dagys taipogi 
puošė ir nusagstė tais kal
bančiais mums daug ką pa
sakančiais "medžio gabalais"

Einame, žiūrime, tik pe
čiais traukome ir stebimės 

Gundą Adomaitienę, tel:535- 
7207.

"Spaudos Vakaras" įvyks 
spalio 27 dieną,Toronto, Ont. 
1573 Bloor Street West, Lie
tuvių Namuose, tel:523-33ll , 
didžiojoje salėje.

Visos programos čia ne
minėsiu. "Paslaptyje" pra
sitarsiu. kad dainuos puiki 
moterų ir merginų grupė, 
vadinama "Antroji Jaunystė"., 
šoks ir dainuos "Gintaro" 
ansamblis. Numatomas visų
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SAVAITRAŠČIO "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" RĖMĖJU BŪRELIO DALIS PASITARIME,
LIETUVIU NAMUOSE, POSĖDŽIU SALĖJE, RUGSĖJO MĖN. 9 d. ,1979. Nuotraukos Stepo Varankos

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

jo sumanumu ir energija. 
Būdinga ir tai, kad šis 
darbštusis talentingas me - 
nininkas, bedirbdamas be- 
skaptuodamas mėgsta ne tik 
kaip įprasta, vienas sau pa
niūniuoti,bet kartais ir rim
čiau uždainuoja. Ne tik triū
sia, dirba, galvoja, aimanuo
ja,' bet svajoja ir dainuoja 
Dagys.

Prieš porą metų jo išleis
toje knygoje-Dagys Dejuoja 
ir Dainuoja- šalia meniškų 
skulptūros paveikslų randa
me nemažai ir eiliuotos jo 
kūrybos, kurioje taipogi aiš
kiai atsispindi šio įdomaus 
asmens kūrybiškumas.

Šiomis dienomis pasirodė 
jo nauja knyga Dagys Klajo
ja ir Galvoja. Šis leidinys - 
tai tęsinys, arba lyg ir ant
roji pirmiau pasirodžiusios 
knygos dalis. Čia taipogi 
apstu dar niekur nematytų 
skulptūrų atvaizdų ir tuo pa
čiu nemažai eiliuotos,įdo - 
mios,įvairius pergyvenimus 
lięčiančios poezijos bei ki
tokios literatūrinės medžia
gos.

Žvelgdami į šio meninin - 
ko skulptūras,paveikslus, ei
les, įvairius pavaizduotus 
gyvenimo pajdutimus arba į 
jo paties gyvąjį veidą, visur 
mes matome vieną ir tą pa
tį: didelę meilę ir pagarbą 
mūsų praeičiai, tautos did
vyriams kankiniams, per
teikiant ateinančioms kar
toms. . .

Mažai mes kur girdime 
Dagį kalbant, nes tai ne jo 
būdui,o ir tam jis laiko ne
turi. Į mus ir į ateinančias 
kartas jis prabyla labai daug 
ir aiškiai be žodžių. Jo ran
kose plaktukas* kaltas, 
plunksna, prabyla kūrėjo: 
kalba. . .

Tikriausiai, dar kūdikys
tės metuose regėtoji žydri 
tėvynės padange, pakelėse 
rymantys pasvirę kryžiai, 
močiutės pasaka apie seno
lių laikus, šiam kilmingajam 
žemės pakeleiviui davė pra
džią, įdiegė pačius gražiau - 
sius kilniausius ’ kūrėjo 
jausmus. . .

Šios antrosios knygos lei
dėjas- pats autorius Dagys, 
78 Chelsea Ave. , Toronto, 
Canada M6P 1C2.

spaudos karalaičių pasiro
dymas. Veiks lietuviška vir
tuvė ir dievaičio Bacho ats
tovas su savo prekėmis. No
rintiems išbandyti savo lai
mę spaudai paremti bus lo
terija. Laimingieji, nors ir 
netaps kaip Canada Loto mi
lijonieriais, bet, nežiūrint to, 
parems Montrealyje leidžia
mą laikraštį. Greičiausiai 
bus ir kitų nenumatytų staig
menų, bet apie tai tik spė- 
lioju. Jeigu jų nebus, tai ne-

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LT®.

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 '

MSV 1C6.

“WEESDEa“
♦ Namų — Gyvybėi 

j * Automobiliųr ft <r V C * Komerciniai

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

XC Bacėnas All Seasons Travel, b d.
1551 BloorStreet

TORONTO, ONTARIO 
M6P 1A5

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE M^T 
335 Roncesvallcs Avė., 
Toronto, Ontario
a Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas a

Telefonas 535-1258

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

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI į 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___ |

kaltinkite manęs.
Bilietai nebrangūs - $5 

studentams, jaunimui ir sen
jorams $3. •

Lietuvių Namai Toronte 
randasi prie vienos iš ge
riausios miesto susisiekimo 
vietos. Nuo Lietuvių Namų 
iki požeminio traukinio, 
tramvajaus ir autobuso, 2-3 
minutės kelio pėsčiai Prie 
Lietuvių Namų randasi ma
šinoms pastatyti saugoma 
vieta. Spalio 27 d. šeštadienį, 
planuokime praleisti laiką 
tame renginyje ir paragin
kime pažįstamus ir svečius 
Spaudos Vakare dalyvauti. 
Jeigu kam susidarytų gimi
nių ir pažįstamų grupė iŠ 10 
asmenų, tai galima bus už
sisakyti visį stalą. Bilietus 
galima bus įsigyti Lietuvių 
Namuose ir pas Būrelio na
rius. Atskiras skelbimas 
bus paskelbtas "Tėviškės 
Žiburiuose" ir "Nepriklau
somoje Lietuvoje".

Tad- mieli svečiai" iki 
malonaus pasimatymo "Ne - 
priklausomos Lietuvos" 
Spaudos Vakare.

Šokiams gros puiki "Good 
Time Boys" muzika.

w, Visais kelionių reikalais 
’ betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

P. S. Neapsimokėję prenu
meratų pasinaudokite proga, 
malonėkite tai padaryti 
Spaudos Vakaro metu. Tam 
tikslui prie įėjimo bus ats
kiras stalas,kur galima bus 
užsisakyti įvairius laikraš
čius ir žurnalus.

1CSU LIETUVIŲ NAMAI

• LN ŠACHMATININKU VI
SUOTINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas š. m. spalio 14 d. 
sekamdienį, 2 vai. p. p. Vy
tauto Didžiojo Menės balko
ne, kuriame bus svarstoma 
1979-80 metų veikla. Prašo
me narius dalyvauti.

Valdybą

• LN TRADICINIS-METINIS 
BALIUS -KONCERTAS įvyks 
LN Karaliaus Mindaugo Me
nėje, š. m. spalio 13 d. .šeš
tadienį, 6:30 v. v.

Programoje-Vyrų Choras 
Aras, vad. muz. V. Verikai- 
čiui, akomp. L. Marcinkutei . 
Karšta vakarienė su vynu , 
paruošta J. Bubulienės. Or
kestras, baras ir- staigme
nos.
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Hamilton

SPALIS - ŠALPOS MĖNUO

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Komitetas spalio 
mėnesį paskelbė Šalpos Mė
nesiu. Šalpos Fondo Ha
miltono skyriaus Komitetus 
yra pasiryžęs su kitų pagal
ba aplankyti visus tautie
čius, gyvenančius Hamiltone 
ir apylinkėse. Todėl visi yra 
kviečiami neatsisakyti pa
remti pinigine auka šalpos 
darbą. Mūsų paramos lau - 
kia Vasario 16-oji Gimna
zija, laukia mūsų paramos 
lietuviška gimnazija Punske, 
apie kurią labai mažai teži
nome.* Šalpos Fondo Komi
tetas praeitais metais tos 
gimnazijos mokiniams iš
siuntė 20 siuntinių dėvėtų 
rūbų. Šalpos Fondas net 
gauna aukų iš Vakarų Vo - 
kietijoj gyvenančių tautiečių 
kurie įvertina šalpos darbą.

Hamiltono Šalpos Fondo 
Komitetas kartu su Centri- 

> niu Šalpos Fondo Komitetu 
pasiuntė vieną siuntinį už 
$ 415, nukentėjusiai vienai 
šeimai. ŠF galėtų daug dau
giau pasiųsti, bet svarbiau
sia tam trūksta lėšų. Siunti - 
nių persiuntimas labai pa
brango. Todėl, kai į jūsų du
ris pasibels ŠF aukų rinkė
jai, parodyki me artimo mei
lę ir gerą lietuvišką širdį , 
paaukodami šiam kilniam' 
tikslui.

KLB Šalpos Fondo Hamil
tono Skyrius ruošia vajaus 
užbaigimo balių lapkričio 3 
d. Jaunimo Centre. Šio ba
liaus metu meninę programą 
atliks garbusis Toronto šo - 
kio ir dainos ansamblis Gin
taras, vad. R. Karasijienės ir 
G. Paulionienės. Baliaus 
metu įvyks tradicinis lietu - 
vių abiturientų pristatymas . 
Visi Abiturientai yra kvie-

MERGAIČIŲ CHORAS AIDAS 
Po vasaros atostogų Aidas 

pradėjo darbą, vadovaujant 
muz. J. Govedui. Šiuo metu 
vyksta repeticijos pirmadie
niais 7 vai. v. Parapijos sa
lėje. Yra kviečiamos į Aidą 
ir naujos choristės nuo 13 m. 
amžiaus. Aidas yra pak
viestas išpildyti dalį meni
nės programos lapkričio 24 
d. Hamiltoų’o Kariuomenės 
Šventės minėjime ir gruo
džio l d. dainuos Toronte 
Lietuvių Namų parengime . 
Be to, yra numatyta dar ke
letą išvažiavimų į tolimes
nes kolonijas.

1980 m. pavasarį Aidas 
minės savo 10-ies metų 
veiklos sukaktį. Šią sukaktį 
Aidas nori atžymėti gražiu 
koncertu. Choro vadovas 
kviečia visas choristes lan
kyti repeticijas. kad būtų ga
lima tinkamai pasiruošti.

J. P.

STUDENTŲ RADIO 
STOTTS

Jau kuris laikas, kaip Ha
milton as turi studentų va - 
dovaujamą lietuvišką radio 
programa. Si programa- 
Gintariniai Aidai-transliuo
jama kas sekmadienį nuo 2 
vai. p. p. CFMU-FM 93.3.

Mūsų tikslas yra priminti, 
kad Gintarinių Aidų pranešė
jai aukoja savo laisvą laiką 
įvairioms lietuviškoms or
ganizacijoms, dirba dėl Lie
tuvos ir lietuvybės išlaiky
mo, todėl pageidauja kad 
prisidėtų .visi kas gali, su 
vietinėmis naujienomis ir 
pranešimais apie organiza
cijų veiklą.

Mūsų stotis patarnaus 
Jums ir paihfbrilhUoš'l¥A'rti‘il-'

Mclonus. Laikraščio Skaitytojau, 
n e u ž m i r š k savo t ėst ament e

KANADOS LIETUVIŲ FONDO!

čiami registruotis pas J. 
Pleinį telefonu 549-5372.

Komitetas prašo visų 
nuoširdžiai paremti jo darbą 
auka ir kartu kviečia visus 
lapkričio 3 d. atsilankyti į jų 
ruošiamą metinį vajaus už - 
baigimo balių ir kartu pra
leisti vakarą su jaunimu.

tono lietuvius veltui,tuo tar
pu kitur reikalinga tai ap
mokėti.

Tikėdami ir laukdami Jū - 
sų talkininkavimo raštu ir 
asmeniško dalyvavimo lieku 
Jums dėkingas.

Eduardas Stungevičius 
Programos Vedėjas

spaudą paremti iškilesniais 
parengimais, kuriuos vadina 
Spaudos Baliais. Tie paren
gimai paprastai sutelkia 
daugiau Londono ir artimesr 
nių apylinkei lietuvių, nes 
visada juose randa meninę 
programą, gerą salę ir pui
kų orkestrą. Tai ne eiliniai 
šoki ii vakarai, kur daug kam 
turbūt, geriausia pramoga- 
visokių rūšių gėrimų bufe - 
tas.. .

Šių metų parengimas įvy
ko rugsėjo mėn. 22 d. ir me
ninę dalį bei skoningą prog
ramą davė Toronto Gintaro 
ansamblis, kurio vyresnioji 
tautinių šoki ii grupė ir Vo - 
lungės dainininkės publikos 
buvo labai šiltai sutikti.

Programą pradėjo mer
gaičių aštuoniukė ir labai 
gracingai pašoko Kepurinę. 
Volungės aštuoniukė darniai 
ir įsijautusiai padainavo jau 
pramoginiu stiliumi kelias 
dainas. Ypač susilaukė gau
sių katučių mums londoniš- 
kiams turbūt pirmą kartą 
padainuota skambi dainelė 
Norėčiau prisijaukinti sa - 
kalą" Atrodo, kad dainelės 
žodžiai paimti iš mūsų žino
mo poeto Henriko Nagio kū
rybos. Labai darniai nu- 
skambėjo ir mūsų liaudies 
dainelės-Palankėj, Palankėj 
Saulelė Tekėjo, Iš Rytų Ša - 
lėlės ir kt.

Šešios, puošniais tauti
niais rūbais poros įtikinan
čiai ir originaliai sušoko 
mūsiĮ senovinį-vestuvinį šo
kį Tabalas. Per Pasiutpolkę 
jie vėjais skriejo’o per Lan- 
dytinį ir Subatėlę jiems pui - 
kiai akomponave- sutartinai 
šokius lydėjo Volungės akor
dai .

Publikai nuo katučių del
nai paskaudo. Šokėjų šaunūs 
mostai, šuoliai ir spindį vei
dai bei Volungės dainininkių

skambūs akordai ilgai liks 
londoniškių ūtfninime. To
ronto lietuviai ne veltui di
džiuojasi savo Gintaru, kuris 
yra subūręs per 150 žydinčio 
jaunimo. Didžiuojasi ir gė
risi jais ir londoniečiai.

Po programos vakaro va
dovė mokyt. Gr.Petrauskaitė 
rinktiniais žodžiais dėkojo 
ir mūsų mergaitės gėlė
mis ansamblio vadovus R . 
ir J. Karasiejus ir G. Pau- 
lionienę puošė. . .

Bendrai, per visą šį 
parengimą buvo labai paki
li nuotaika. Daugiau tokių 
parengimų.’ Tik apsti salė 
galėjo būti pilnesnė. Oras 
visais atžvilgiais juk buvo 
puikus. Spaudos entuziastas 
Daniliūnas galėjo, susilaukti 
daugiau spaudos mylėtojų, , 
jei ne spaudos entuziastų . 
Nežinia, ko mums bereikia , 
kad neatsiranda susidomėju
sių ir gerais- kultūriniais 
parengimais. . .

Bet sumanusis Daniliūnas 
nenuleidžia rankų. Jis, tur
būt, iš anksto numato, kad į- 
žangos ir bufeto pajamos gal 
nesukels didesnio pelno. Jo 
išradimas-spaudos mylėto - 
jų - mecenatų AUKSINĖ 
KNYGA kur įsirašė bent 
tuo tarpu septynios šeimos 
ir sudėjo didesnes aukas. 
Tiesa, spaudoje jau buvo ra
šyta (rugsėjo 13 d. "Tėviškės 
Žiburiai"), kad Auksinės 
Knygos mecenatai savo au
kas skiria "T. Ž" gyvavimo 
trisdešimtmečio proga. . 

’Toronto atvykęs "T. Ž"ats - 
tovas V. Matulaitis tarė gra
žų padėkos - žodį.

Bet rengėjai man sakė , 
kad buvę aukotojų ir "Nepri
klausomai Lietuvai". Apie 
tai paskelbs vėliau, kai visa 
parengimo apyskaita būsian
ti užbaigta- L. Eimantas

zavo karinius dalinius ir dar 
būdamas visai jaunas kari
ninkas. vadovavo savo suor
ganizuotam penktajam pės
tininkų pulkui.

Būdamas nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas Lietu
vos ministeris Berlyne, aiš
ku ir anksčiau, nuolatos 
siuntinėjo savo vyriausybei 
slaptus informacinius pra
nešimus. Kartą su ministe
riu pirmininku Antanu Mer
kiu drauge traukiniu iš Kau
no važiavome į Vilnių. Mer
kys išsitraukė iš kišenės ve- 
lionies Škirpos labai slaptas 
informacijas ir davėjas man 
perskaityti. Informacijose 
be jokių skrupulų aiškiai pa
sakyta apie Reicho pasiruo
šimus pulti sovietus ir dargi 
netrukus. Šiek tiek aptarėme 
ir patį informacijų autorių.

Min. pirm. Merkys po 1926 
m. gruodžio 17 d. pervers
mo tapo Krašto apsaugos 
ministeriu. Jis man pasako
jo apie velionies pulkininko 
Škirpos, kaip prieš pervers
mą kariuomenės štabo vir
šininko, paruoštuosius ka
riuomenės pertvarkymo ir 
mobilizacinius planus. Mer
kys pripažino didelę tų planų 
vertę, kuriais kariuomenės 
štabas visą laiką dalimi jais 
naudojosi.

Dar būdamas komercijos
instituto studentu Petrapily, 
Kazys Škirpa įsijungė į 
valstiečių liaudininkų orga
nizaciją - pirma į studentų 
liaudininkų veiklos kuopą, 
paskui ir į partiją ir jis bu
vo išrinktas Steigiamo
jo Seimo atstovu. Kaip karys 
ir diplomatas jis aktyviai 
partijos veikloje nedalyva
vo. Tik čia, Amerikoje, lei
dosi būti išrinktu į centro 
komitetą.

Kartą, man pirmininkau
jant, centro komitetas, kaip
ir dažnai, svarstė Lietuvos
laisvinimo ir VLIKo veiklos
klausimus. Velionis Škirpa 
pasiūlė, kad visų politinių

WASHINGTON
JUOZO AUDĖNO ATSISVEIKINIMO ŽODIS

london,ont. PALYDINT A. A. PULK. K. ŠKIRPĄ.

GRAŽIAI PRAĖJO
PARENGIMAS SPAUDAI

Jau kelinti metai iš eilės, 
Londono spaudai paremti pa
rengimus surengia nedideliu 
būrelis spaudos mylėtojų , 
kuriems vadovauja visuome
nininkas Edvardas D an i - 
liūnas. Šiometinio pa -

rengimo pranešėja E. Dani- 
liūną pavadino spaudos en
tuziastu. Atrodo, kad jam šis 
vardas pilnai tinka, nes, kai 
spaudos mylėtojų ir rėmėjų 
mūsuose vis mąžta, jis ne
nuilstamai stengiasi mūsų

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaidu)

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

Savininkai V.^uiinskas & Son. Tel. 364 -5712

Atsisveikiname su velioniu 
Kazimieru Škirpa, Lietuvos 
diplomatu, pirmuoju kūrė
ju - savanoriu, kariu pulki
ninku, sukilimo prieš sovie7 
tų okupaciją Lietuvoje or
ganizatorium^ sukilėlių nuo- 
minuotu ministeriu pirmi- • 
ninku, kurio vokiečiai neiš
leido į Lietuvą šių garbingų 
ir sunkių pareigų eiti ir kiek 
vėliau jį net internavo.

Kai tik Vilniuje pradėjo 
veikti Laikonojt Lietuvos 
vyriausybė, veliones Škirpa 
1919 m. sausio 1 d. savo

šuo menė laikė pagarboje. 
Atsisveikiname sų kietų 
principų žmogumi, kaip Ber
lyne jį vokiečiai vadino 
"Starke Posonlichkei", stip
rios valios ir švarios sąži
nės vyru.

Velionis Škirpa, kaip Lie
tuvos atstovas, turėjo pos
tus Tautų Sąjungoje ir kai
myninėse Lietuvos valsty
bėje Lenkijoje ir Vokietijo- 
ie, kurios po Pirmojo-Pa
saulinio karo gyveno visai 
nedraugiškuose, santykiuose. 
Tad Lietuvos atstovui teko

Mantas Aukštuolis, 4 B 
Elizabeth avė. . Spring-W 
dale. Conn. , USA. pa -į 
gamino Senolių Auku-1 
rėlį, iš gero medžio, r 
pėdos ir ketvirciojj 
augščio, su mirgan - į 
čia, raudona liepsne - jd 
le. Kaina 100 dol. Gar 
Įima užsisakyti.

M. Aukštuolis yra au- ! 
torius Mūsų S Senolių į 
Žodžiai Iš Anapus .

rankomis pirmą kartą iškėlė 
Lietuvos vėliavą Gedimino 
kalne. Šie visi jo. energijos 
ir kovingos veiklos titulai 
įgyti pilnai užtarnautai ir jis 
juos didžiai vertino , o vi-

»būti labai akyliam ir apdai
riam.

Kaip karys, velionis labai 
gerai pasi žymėjo frontuose 
prieš Lietuvos priešus bol
ševikus ir lenkus. Organi-

f* PHILIPPE IZZI
‘■'•op

SKAMBINKIT -

GUY 
RICHARD 
ROOFER—COU VREUR 

7725 George LaSalle
Geriausia* patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Cuy 

'Richard',Kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

364-1470 P,

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO 8. BIGRAS LTD...
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HIN 1C9 • Tel. 255-4076

veiksnių priešakyje turime 
pastatyti min.Stasį Lozorai
tį. Lietuvos diplolnatijos 
šefą. Po ilgesnių diskMšijų 
Škirpos pasiūlymas atkrito. 
Velionis tuojau pasitraukė iš 
posėdžio ir iš centro komi
teto .

Jis daug dėjo pastangų, kad 
tremtyje būtų atkurta Laiki
noji sukiliminė 1941 m. vy
riausybė. Valstiečiai liau
dininkai, ilgai tylėję, 1971 
metais pasisakė, kad nepri
taria tai idėjai, t. y. kad būtų 
atkurta minėtoji vyriausybė. ' 
Po šio liaudininkų pasisaky
mo, velionis Škirpa forma
liai pasitraukė iš sąjungos, 
tačiau su valstiečiais liau
dininkais palaikė artimą 
draugystę. Šie faktai rodo 
velionies principiškumą kie
tai ginti savo nusistatymą.

Kazys Škirpa gana daug 
rašė ' spaudoje straipsnių 
Lietuvos klausimais. Jau 
išėjo jo pirmoji knyga SU
KILIMAS. Teko patirti, kad 
netrukus išeis ir kita. Savo 
raštuose jis yra labai tiesus 
ir atviras, nors kartais la
bai ir kritiškai atsiliepia 
apie kai kuriuos akmenis 
ir jų veiklą. Kai jam priki
šama jo raštų aštrumai, ve-/ 
lionis atsakydavo - rašau 
taip kuo tikiu, su savo są
žine į kompromisus neinu.
Tai vis labai įdomūs ir ver
tingi žmogaus charakterio 
bruožai. .

Šioje, mums visiems la
bai liūdnoje valandoje, vals
tiečių liaudininkų sąjungoj 
savo ir savo šeimos vardu, 
reiškiu gilią užuojautą ger
biamai Škirpienei, jų sūnui 
Kaziui su šeima, neteku
siems brangaus ir mylimo 
vyro ir tėvo, Lietuvos diplo
matinei tarnybai, netekusiai 
savo bendradarbio kolegos, 
kūrėjams savanoriams ir
karininkijai, n etekusiems
savo aktyvaus kovotojo dėl
Lietuvos laisvės ir valsty-- 
bės nepriklausomybės.

kelnėms- 
pristatant

ir atsiimant
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
coin/ corner 7661-A CENTRALE 

495-90e AVE
coin / corner Bayne 365-1143
29 55 Allard Street, Ville Ematd 

7 66-2667.

De LoVorendrye, prie Laplerrelr vandens kanalo. Tel. 365-3364.

7 psl.

Mechanlauatas ret^ Inltltų dailu ragullavimoa. Harks (Body) taisymas in 
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės -
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ALDONA BURBAITĖ - OTTIENĖ Concordia Universitete 
baigė Psichologijos Fakultetą ir gavo Bachelor of Arts 
Diplomą. Dabar dirba John Birks Center for Retarded 
Children. Sveikiname ir džiaugiamės jos pasisekimu

i rr*e liOfTHEfW UETIWM 
HREDITQ UMJfi ,

Šiais metais sueina 25 metai kaip Montrealyje įsisteigė 
Lietuvių Kredito Unija LITAS, kurisr kelių pasiryžėlių dė
ka šiais sukaktuviniais metais artėja prie dešimties mili
jonų kapitalo. \

Kiekviena sukaktis yra neeilinis reiškinys, vienaip ar 
kitaip minėtinas, tuo labiau LITAS. Jis savo veikla ko - 
operatyviniame gyvenime ir lietuvybės išlaikyme tapo pa
grindine ašimi. ‘ <

Šiam ypatingam įvykiui paminėti iš LITO Valdybos ir 
komisijų yra sudaryta ir LITO 25-kių sukakties metų pa
minėjimui suruošti komisija iš :A. VaupŠo, J. Adomonio, 
B. Bulotos, R. Rudinskienės ir J. Šiaučiulio.

Iškilmingas paminėjimas ir banketas įvyks 1980 m. sau
sio mėn. 19 dieną, 7 vai. v. puikioje, jau iš seniau dauge
liui lietuvių žinomoje Canadian Slovak Building, 7220, Hut
chison str. dvejose salėse - vienoje, bendrai visiems, o 
kitoje- specialiai jaunimui.

Numatyta programa: oficialioji minėjimo dalis, meninė 
programa, kurią išpildys Bostono Lietuvių Vyrų Šešetukas, 
vadovaujamas muziko J. Gaidelio, bei išskirtinai puikios 
vaišės.

Visi LITO nariai ir svečiai maloniai kviečiami ruoštis 
ir jame gausiai dalyvauti.

Įėjimo pakvietimai netrukus bus atspausdinti ir gaunami 
LITE darbo valandomis. Kaina LITO nariams- tik 3 dol. , 
narių svečiams - 10 dol.

Smulkesnės informacijos bus skelbiamos spaudoje.
LITO 25 M. SUKAKČIAI 
RUOŠTI KOMISIJA

Xo

T o u py k ir s k o I ink i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
IMA:

11 'AK °sm. paskolas

11% už mortgičius
10 % už taupymo s-tas ~
b'7v už čekiu s-tas (dep.) =

AKTYVAl virš Ii milijonu dolerių 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu 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 va), ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

MOKA:
1 0 /z % už 1 m. term, indėlius 
10 % už 3 m. term, indėlius 
10 'A % už pensijų ir namų planų 
10 '/z % speciali taup. sgsk.

i

• TORONTO VLADOPUTVTO e KANDIŽAUSKAS J. su 
ŠAULIU KUOPOS MEILUČIU J. buvo iš vykę, I

25 metų sukakties minėjime šiaurę. Baskotong ežerą, 
Montreal} atstovavo J. Šiau- žvejoti. Grjžo su gerais lai- 
čiulis, V, Sušinskas. A. O. mikiais.
Mylės, B. M. Kasperavičiai,
A. Žiūkas, B. Kirstukas, Ig. ® INŽ. DANYS J. V. iš Otta- 
Petrauskas, A. Petraitytė, vos vėl lankėsi Montrealyje 
P. Gabrys ir'A. Urbonavičie- Kanados Etninių Grupių Ar
ne. chyvo reikalais.

D R A . 0 . J AUGELIENE
DANTŲ. GYDYTOJ A

1410 GŲY ST. SUI T 11-12 MONTREAL. P. Q.

Tel. 932-662 n u. . ■■■ Namų. 737-9681

• SOL. GINA ČAPKAUSKIE- 
NĖ spalio mėn. 7 d. koncer - 
tuoja Chicagoje, Jaunimo 
Centre.

Šiuo jos rečitaliu prade 
damas Chicagos muzikos 
meno sezonas- Solistei a - 
komponuos jaunas muzikas 
ir kompozitorius Jonas GO- 
VEDAS iš Toronto.

Koncertą rengia Lietuvių 
Moterų Federacijos Chica
gos Klubas, vadovaujant Ma
tildai' MARCINKIENEI.

® PAKALNIŠKIAI V. E. įsi
gijo 29 butų apartamentą 
Montrealyje.

• LEKNICKAS Kazys, Cal
gary, Alberta, buvęs mont- 
realietis, mūsų laikraščio 
rėmėjas, atostogas praleido 
važinėdamas po plačiąją Ka
nadą. Ta proga tutėjo pasi
kalbėjimą su NL darbuoto
jais.
• V AKSELIS Mikalojus, mi
ręs 73 metų amžiaus, paliko 
nuliūdime žmoną Zinaidą ir 
artimuosius. Apgailestauja
me netekę NL skaitytojo ir 
nuoširdaus spau,dos rėmėjo.
© ADV.. BARAUSKAS Algis 
su motina ir STANKAIČIU 
Juozu atosotgas praleido 
Kennebunkporte. Maine.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545 
Re$.: 256-5355

D A M O N i S
B. 

» ATSAKOMYBE • GYVYB8

______________ AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

i PETRAS A 
c. I, 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI 

ADAMONIS INSURANCE

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų

D R. J. M AL I Š K A
DANTŲ, GYDYTOJ AS l

1440 rue St e Catherine Quest Suite 600

Tel. 866—8235 Namų, 488-8528

DĖMESIO - PASINAUDOKITE PROGA _
NUPIGINTOS KAINOS MAŠINOMS 1979 metų PONTIAC IR 
BUTCK - KURIAS GALITE PIRKTI PER LEONĄ GURECKĄ

KASOS VALANDOS: = 

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 = 
šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų .10’/2% 
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tas 10’/4% 
taupomąją s-tą 10 %
spec. taup. s-tą 101/2%
depozitų-čekių s-tą' 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ:
asmenines 11’/į %
mortgičius 11 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
•• pensijų s-tą nuo lapkr. 1/79, namų s-tą nuo sausio 1/80

Dr. E. Andrukaitis, «□.. r «.<=>. «=.
TĖL : 522-7236 MONTAĖAL H2J I K4

832, 0OUL. ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

Or.A.S. popieraitis
R A.. M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C , E.R.C.S.(C)

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, JeL 9 31 -40 24 
Suite 215, Montreal Que.

NOTARĖ

PHARAAACIENS K _ PHARMACISTS

IM. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS

i 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. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skobus ir nek ainuoj anti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

<1 • Cfuv » <7* 0O*O|' MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

PoiHhc ★ Buick ir Autre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

LEONAS GUREOCAJ * UŽE,KITE I ĮTIKINKITE jLEONAS GVRECKAS PASINAUDOKITE I

AMSĖKITE SU

LEO GUŽEKAS

8 psl.

GM

muj montrea! west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_________   (A| 8^9 & St'Mf ________ - - ______________ ___

FOTO M L.S

9. N. B A L T R U K 0 N I S
I M M E U B L E - CLASSIC INC',

445 Jean Talon W. Suite 395, Montreal 
Tel. 273 - 9181 .....................Namu. 737 - 9844.

Nemokama visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius 'ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sqskaitu patarnavimas. • Mūsų tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT

Rūta Pocauskas,BCL
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-1 161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, ba. ecu
216 St. Paul W., Montreal, P-Q- 

Tel. 878-9534, namų-658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suit, 627, 3 Plac» Vilk Marle, 

Montreal, Quibic H 3B 2E3
Te/. £514) 87 7-7430

ADVOKATAS l'
J. P. MILLER.bjl, b.c.l

168 Not f Darni St f t E. fui to 205. 
Te/. 866-2063; 866-2064

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409'
MONTREAL QUEBEC. CANADA
,132 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
I n vestaci jos JtA.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue. Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3711

A įe n t 0 r_o v e i k i a_ nuo 1? £^_m^

Albertas N O R K E L l o N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

• Užeikite ir Įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE 363-3887
T043 CKNTRALM 308-1282 (DKCORATION) _____

I rrtte inaWTRERUa UETUU4 
LJlZli RREDJTQUMdR

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 8.0 % Asmenines 1 3 %
Taupomąsias s-tas 10 % Nekiln. Uirto 11.75 %
Pensijų plonas 9 % Čekių kredito 14 %
Term. ind. 1 m. ....... ...11! % Investacines nuo .. . . 14 %

Duoda nemokamų gyvybės opdraudg Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
iki $2,000 už foup. s-tos sumos. už paskolos sumų. —

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ,ketvirtadieniais nuo 12 ikj 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.) 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarg nuo 
gegužės 1 5 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vokoro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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