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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS™
XIII MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 

DALYVIU NUTARIMAI
CASTRO NEW YORK'E

Castro lėktuvas Sovietų 
gamybos nusileido Kennedy 
aerodrome, tuojau įx> vidur - 
nakčlo spalio 11 d. Jis yra 
saugojamas žvalgybos,sar - 
gybos Ir policijos, apie 2. 
OOO vyrų. Jo kalba Jungti - 
nėse Tautose truko apie 2 
valandas. Joje jis kritikavo 
Vakarų politiką Ir gyvenimo 
būdą, ginklavimąsi Ir kari
nius manevrus, nė per pusę 
ūso neužsimenant, kad Kuba 
siunčia savo karinius dali - 
nius Ir diktuojama Sovietų, 
dalyvauja karo veiksmuose . 
Taip pat "pamlršo"dlskutuo- 
tl.kad Sovietų kariniai dali
niai |sltalsę Kuboje.

Jo kalba blykčiojo JAV už- 
kablnimals. Jis kaltino vi
sas valstybes,kurios "Išnau
doja vargšus" ir įspėja, kad 
tai’gali sukelti apokalipsę .Jis 
įtikinėjo, kad atvyko kalbėti 
apie talką tr visų žmonių ko- 
operavlmą, apie būtinumą 
taikingai ir protingai susi
tvarkyti dėl esą mos neteisy
bės Ir nelygybės. Pažengu - 
sius kraštus jis ragino bū
ti daug dosnesniais atsitiku
siems kraštams. Jis taip pat 
pareiškė,kad P. Amerika yra 
daug kentėjusi nuo JAV ag- 
iresljos Ir kad Havanos 95 
asmenų susirinkimas pas
merkė svetimų karinių ba
zių buvimą apylinkėse, įs - 
kaitant Puerto Rlco. Taip 
pat pasmerkė JAV blokadą 
Kubai. / Visi žino,kodėl ji 
buvo vykdoma., .Tik Castro 
l tai dėmesio nekreipė Iki 
dabar, kai įkliuvo | Maskvos 
planų vykdymą/.

Dldžliuslą pritarimą plo
jimais Iš nes us įjungus tųjų 
kraštų Castro susilaukė,pa
smerkęs JAV už talkos pro
cedūras Vld. Rytuose, saky
damas, kad Palestiniečiai tu
ri teisę | savo tėviškes Ir 
kad jų traktavimas yra "gy
vi simboliai balsiausio mūsų 
eros nusikaltimo".

"Uždaryk savo burną Ir a- 
tldaryk kalėjimus"- skelbė 
vienas Iš demonstratorlų 
plakatų, kuriuos nešė kelių 
tūkstančių kubiečių egzllų. 
Prie jų buvo prisidėję Ir a- 
ple 500 afganistaniečių. 
Castro sesuo Juanita, gyve
nantiMiami egzllyje,dalyva
vo pirmose demonstrantų ei
lėse. Minia šaukė, degino Iš
kamšas, vaizduojančias 
Castro,kartodami'Cuba si , 
Russia not; arba Šalin komu
nizmas’."

Tačiau, kai ką Castro tei
singai priminė, nežiūrint jo 
rėžimo: P. Amerikos gyven
tojai padeda sukrauti dide
lius turtus privatiems inves- 
tatortams Ir jų įmonėms, o 
jtems atiduodama nepropor
cingai menka dalis...Ir lai
kas pabusti.

RYAN DIRVA TYLIAI, 
BET EFEKTE A f

Užpraeitą šeštadieni 
Claude Ryan lankėsi portu
galų visuomenėje. Nors jo 
kalbėjimo būdas Ir manieros 
nėra spalvingi, t ač’au cha
rakteringi veido bruožai , 
primenantys sąžiningą žem - 
dlrbj ir apgalvoti žodžiai 
sutelkia dideli pasitikėjimą. 
Asmeniškuose susitikimuose 
jis yra nepaprastai, net ste
binančiai efektingas.

Atvykus jam kalbėti , 
jis rado apie 700 žmonių, jo 
belaukiančių. Jis praėjo pro 
visus, eilė po eilės ir klek - 
vienam padavė ranką Ir pa - 
sakė žod|, kitą. Priėjęs po
diumą, kalbėjo angliškai Ir 
prancūziškai apie valandą 
laiko Ir kitą valandą atsaki
nėjo | klausimus. Tęsė atsa
kinėjimus ir po to, {atjungęs 
| minią. Pas įkalbėjimai bai
gėsi ■ 2 vai.30 mm. ryto...

Tokių suslttktmų-pokalbtų 
Ryan atlieka 3-4 kas savaitę, 
mieste Ir provincijoje./Tarp 
kitko, jis pasakė,kad jeigu li
beralai gr|žtų j valdžią, ne - 
panaikintų dabar įvestos au
tomobilių draudimo s Iste 
mos./.

Praeitą šeštadieni Ryan 
susitiko su juodųjų visuome
ne.

» f

NOBELIO PREMIJA UŽ 
NAUJĄ SPINDULIŲ 
VARTOJIMO BŪDĄ

Amerikietis Ir anglas ga
vo 1979 m-Nobello medicinos 
premiją už Išvystymą naujo 
X spindulių vartojimo būdą , 
kuris galt žmogaus kūną fo
tografuoti plonomis riekelė
mis, vadinama tomografija , 
panaudojant Ir kompiuterius.

Allan Cormack, Fizikos 
DepartamentoTuffs U-te di
rektorius, gyvenantis Bos- 
ton’e, pradėjo tirti Ir kurti 
tomografijos teoriją. God
frey H ounsfleld suokonstrua- 
70 pirmąjį aparatą.Jis jau 
yra laimėjęs eilę kitų moks
linių žymenų, yra Middlesex 
Anglijoje Medicinos Skyriaus 
EMI direktorius.

Šis naujas metodas yra 
tiek pat reikšmingas gydy
mui, sako ekspertai, kaip Ir 
patys spinduliai .

1. JAV ir Kanados XIII Mo
kytojų studijų savaitės. įvy
kusios 1979 m. liepos 8—15 d. 
d. Kennbunkporte, Maine , 
dalyviai, apsvarstę neseniai 
Lietuvoje- paskelbtą ir {sa
kytą vartoti pakeistą iki šiol 
buvusią bendrinės lietuvių 
kalbos rašybą, nutarė prašy
ti Lituanistikos Institutą 
peržiūrėti reformuotą rašy
bą, nutarti, kas mums priim
tina ir pasirūpinti pakeistos 
rašybos vadovėlio išleidimų 
kad mūsų mokyklos, spauda 
ir visuomenė galėtų Šios ra
šybos laikytis.

2. Kadangi šeima yra 
svarbiausias lietuvybės 
veiksnys,prašyti JAV ir Ka
nados Lietuvių Bendruome
nių švietimui vadovaujančias 
institucijas paraginti visas 
lituanistikos mokyklas ir LB 
apylinkes organizuoti pas - 
kaitas ir diskusijas jaunoms 
šeimoms lietuviškojo auklė
jimo temomis ir visais gali
mais būdais talkinti tėvams 
ugdyti’ lietuvybę savo vai
kuose.

3. Suprasdami Čikagos 
Pedagoginio Lituanistinio 
Instituto vaidmenį, paruo
šiant mokytojus lituanisti
nėms mokykloms, prašo Ins
tituto vadovybę peržiūrėti 
savo programas ir suakty
vinti akivaizdinio ir neaki
vaizdinio skyrių studijas, o 
Švietimo Tarybą ir Lietuvių 
Bendruomenę prašo Institu
to vadovybės pastangas vi
sokeriopai remti.

JAV PREZIDENTAS 
VIEŠĖS KANADOJE

Prezidentas Carter’Is pir
mą kartą oficialiai lankysis 
Kanadoje lapkričio 9-10 d. d., 
susitiks su Kanados Minis - 
tertu Pirmininku Joe Clark, 
pasakys kalbą Parlamente. 
Abu valstybių vyrai pirmą 
kartą buvo susitikę Tokyo 
mieste, suvažiavime ekono
mijos reikalais, praeitą va
sarą.

4. Prašyti švietimo cent
rines institucijas įpareigoti 
lituanistines mokyklas, ku
rios dar nėra to padariusios, 
įsteigti lietuvių kalbos kla
ses lietuviškai nekalban - 
tiems vaikams ir paraginti 
tų vaikų šeimas pasinaudoti 
angliškai kalbančių vaikų 
specialiomis vasaros sto
vyklom! s,kurios yra rengia
mos Dainavoje ir Neringoje, 
ar kitose vietose.

5. Prašyti JAV LB Švieti
mo Tarybą ir Kanados Švie
timo Komisiją imtis inicia - 
tyvos suorganizuoti suaugu
siųjų lietuvių kalbos kursus 
angliškai kalbantiems, bend
radarbiaujant su Lietuvos 
Vyčiais, kur sąlygos leidžia.

6. Prašyti centrines švie
timo institucijas • užmegsti 
ryšį su Lituanistikos Insti

tuto psichologų sekcija, per
kurią būtų galima pasinaudo
ti psichologų talka, ruošiant 
vadovėlius, studijų savaites, 
paskaitas. Ištirtina galimy
bė paruošti lietuviškųjų ver
tybių pratimus, naudojantis 
naujausiais psichologiniais 
duomenimis.

7. Išklausę lietuvių kalbos 
seminarą ir įsitikinę nuola
tinio lietuvių kalbos pasito - 
bulinimo svarba, mokytojų 
studijų savaitės dalyviai 
kviečia visus lituanistinių 
mokyklų mokytojus skaityti 
lietuviškuose žurnaluose de
damus lietuvių kalbos sky - 
rius, pav. , "Laiškuose Lietu
viams".

St. Catharines meras ROY ADAMS atidaro LIETUVIU DIE
NU Tautodailės Parodą. Jį lydėjo Birutė Nagienė

It’s as meaningful as it colorful

8. Padėkoti JAV ir Kana
dos Lietuvių Fondams ir 
Lietuvių Bendruomenių va
dovybėms už suteiktą finan
sinę paramą lituanistiniam 
švietimui ir prašyti tą pa
ramą, pagal galimybę, didin
ti.

9. Mokytojų studijų savai
tės dalyviai reiškia pagarbą 
tėvams, leidžiantiems savo 
vaikus į lituanistines mokyk
las ir jas išlaikantiems.

10. XIII Mokytojų Studijų Sa

METINIS VISUOTINAS ŠALFASS-gos
SUV AŽIAVIM AS

Metinis Visuotinas ŠAL
FASS-gos Suvažiavimas į - 
vyks š. m. spalio 27-28 d. 
Cleveland’o Lietuvių Na - 
muose, 877 East 185-th St. , 
Cleveland, Ohio.

Suvažiavimo pradžia-šeš- 
tadienį, spalio 27 d. ,11 v. 
ryto Sekmadienį, spalio 28 d 
suvažiavimas bus tęsiamas 
tuo atveju, jeigu darbotvarkė 
nebus užbaigta šeštadienį .

Pagal ŠALFASS-gos Sta
tutą, Suvažiavime sprendžia
muoju balsu dalyvauja sporto 
klubų rinkti atstovai, rink
tieji ŠALFASS-gos organai 
bei skirtieji administraci - 
niai pareigūnai. Pataria
muoju balsu kviečiami daly
vauti sporto darbuotojai,fi
zinio lavinimo mokytojai, 
sporto veteranai, lietuviškų 
organizacijų bei spaudos at
stovai ir visi lietuvių spor
tiniu judėjimu besidomį as - 
menys.

kartą Suvažiavimo dar
botvarkė yra ypatingai plati. 
Šalia rutininių pranešimų 
bei apyskaitinių priėmimų , 
bus pristatyti net 3 statutai: 
naujas ŠALFASS-gos, ŠAL " 
FASS-gos Garbės Teismo ir 
Pasaulio Lietuvių Sporto Są
jungos. Stambokas punktas 
bus sportinio kalendoriaus

DARBDAVYSTĖS IR 
IMIGRACIJOS 
MINISTERIS

Kanados Darbdavystės ir 
Imigracijos Ministeris yra 
Ronald George ATKEY. Tai 
jaunas, 37 m. amžiaus advo
katas, Universiteto profeso - 
rius ir Parlamento narys. 

vaitės dalyviai reiškia nuo
širdžią padėką JAV LB 
Švieti mos Tarybai ir Kana
dos Švietimo Komisijai už 
šios Studijų Savaitės suren - 
girną ir Savaitės vadovui An
tanui MASONIUI už jos sėk • 
mingą pravedimą.

Nutarimų Komisija:
Stasys Rudys, pirmininkas

Nariai:
T. Gečienė, Br. Juodalis, 
AJUnkūnas, kun. J. Valšnys, 

SJ .

bei programų nustatymas 
1980 metams, kurie, kaip ži
nome, yra olimpiniai metai. 
Olimpiniai žaidimai vyks 
Maskvoje, taigi sovietų oku
puotoms tautoms priderėtų 
protestuojančiai reaguoti , 
kad jų kraštai negali bū
ti atstovaujami žaidimuose •

Specialūs punktai bus: 
Lietuvių Sporto Fondo rei
kalai, pportinė išvyka į Aust
raliją įr Išeivijos Sporto Is - 
tori jos leidinio reikalai.Tai
gi užsimojimai platūs Ir 
darbo iki kaklo.

Suvažiavimą globoja Ona 
ir Vytautas Jokūbaičiai.

Smulkios informacijos bei 
suvąžiavimo dienotvarkė yra 
išsiuntinėta visiems šproto 
klubams bei ŠALFASS-gos 
administraciniams pareigū
nams. Organizacijos bei as
menys, norintieji gauti smul
kių informacijų ar patiek
ti pasiūlymų bei sugestijų, 
prašomi kreiptis į ŠALFASS 
- gos Centro Valdybos Pir- 
mininkį Praną BERNECKĄ , 
32 Rivercrest Rd. , Toronto , 
Ont. M6S 4H3, Canada, tel: 
(416)-763-4429, arba vicepir
mininką Algirdą BIELSKI!, 
3000 Hadden Rd, Euclid , 
Ohio, 44117, tel:(216)-481-716L

ŠALFASS-gos CENTRO 
VALDYBA

Jis profesoriavo Toronto 
Universitete,Osgoode Hall 
Law School York Universi
tete ir Western Ontario U- 
niversitete.

Pirmą kartą į Parlamentą 
buvo išrinktas 1972 m. o- 
pozicijos kritiku Korporaci
jų reikalams.

Min. Ron. Atkey parašė 
knygą ir keletą straispnlų 
liečiančių konstitucines tei - 
sės ir federalinius -provin
cinius santykius. Jis taip pat 
dalyvauja visoje eilėje orga
nizacijų.

KANADA PADEDA 
PORTUGALIJAI

Valstybės Sekretorė Už
sienio Reikalams Flora 
MacDonald pranešė, kad 15 , 
mil. dolerių vertės maisto 
pagalbos programa Portu
galijai baigta, ir Kanados |- 
sipareigojimai išpildyti.
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UI Lietuvos iilaisvinimq ! UI U tikimybę Kanadai ! 
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P s. B endradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSgiai grJi 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoHilra, grifiinami 
tik it anksto susitarus. fJl skelbimų turinį redakcija orbo 
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VILNIAUS ISTORIJA
K. BORUTA

Visi keliai į Vilnių veda, 
Vilnių 
nesikeliame

ant ledo,

vis.
O mes į.
Kažkodėl
Sustojom, 
Lyg basi 
Ar žygis
Būt i-erdidelis.
Buvau —
Ant Gedimino kalno
Ir pažvelgiau
J Lietuvą.
Gimtasis kraštas, 
Kaip ant delno, 
O ant lūpų — 
Ždtlis-
Tarti knieta ma’.
Matau, 
Kai kam— namai 
Ant kelio stovi, 
Kam baimė: 
— Jsivelsime!.. 
Kam šiltos lovos, 
Sotus lovis, 
Tai kur 
Dabar čia kelsimės?
Tik tie, 
Kurie namų neturi, 
O retas net pastogę, 
Su viltimi 
J Vilnių žiūri. 
Kaip lopšį ateities 
Ir prosenelių lobį.
Tat jums,
Kuriuos supančiojo 
Žaliakalny namai. 
Paleiskite kiaulatvarčius 

dūmais!

Mums — 
Protėviai — 
Baudžiauninkai —
Pastatė. Vilniuj rūmus.
Ir mes — benamiai —
Vilniuje namie,
Kaip niekur kitur pasauly, 
Nors tuos namus 
Užleidom svetimiems 
Per šimtmečių klastas 
Ir šių dienų apgaulę.
Einu gatvėm — 
Siaurom — 
Kreivom —

šiandie

KONTROVERSIJOS. . .
Daug nesuprantamų veiks

nių ir įvykių matome pavie
nių žmonių, tautų ir valsty
bių santykiams besivystant. 
Kaip gi čia eilinis pilietis 
besupras JAV prezidento 
CarteAo užsispirimą nepri
pažinti naujai išrinktos, juo
dukų dominuojamos, Rode- 
zijos vyriausybės, neatšau
kiant ekonominių sankcijų 
tol, kol komunistų atstovai, 
veikiantieji iš gretimų vals
tybių ir terorizuojantieji ra
mius Rodezijos gyventojus, 
nebus priimti Į vyriausybės 
sąstatą. O šių reikalavimai, 
kaip ir visų komunistų-per
duok jiems policijos ir ka
riuomenės vadovybę ir, ki
taip tariant, perduok jiems 
visu šimtu procentų valdžią.

Arba vėl su Nikaragua: 
prezidentas Samoza yra ne
geras, netinkamas ir JA 

I

Klastinga praeiti jos primena! 
Praeiviai žvilgčioja skersom, 
Svetimšaliu — 
Mane vadina!

užplūdo 
pažadėtą.
tad Vilniaus miesto
akmenie i

į Vilnių!

Bet kas svetimšalis, 
Ar aš? — 
Ar jie? — 
Kurie 
Miestą 
Prabilk 
Pirmas
Kieno tu rankomis 
Esi padėtas? 
Po pamatų 
Kerpėtais akmenims 
Matau — 
Senolių savo griaučius, 
Todėl man niekas 
Neužgins,
Kad šventą palikimą 
Jų atgaučiau.
Visiems, 
Kuriems perankšta ir tvanku, 
Iš lygumų — 
Iš pelkių — 
Ir iš plynių — 
Įsakymas: 
Sukilt kartu, 
Užgrūst visus- kelius 
Kad mes,
BaudžiauiiihkiĮ Yaikų tauta, 
Atgautume, 
Kas mums priklauso! 
Kad mūsų žemė, 
Krauju ir prakaitu plauta, 
Sulauktų kartą derlių gausų! 
O jums —
Kuriems ponauti ne gana — 
Atminkite —
Mes šventą žodi ištesėsim: 
Ateis laikai, 
Kada — 
Su ponais arsim, 
Ponaičiais akinėsim;
O Vilnius, 
Jeigu mūs nebuvo, 
Tai nuo 
Amžinai paliks — 
Buvusių baudžiauninkų — 
Lietuvių— 
Garbės ir pergalės pilis.

(Šis eilėraštis savo laiku irgi buvo uždraustas . 
Žiūr. 5 psi. St. Varankos straipsnĮ Susimąstymas) L

reikalauja (nors yra sako
ma, kad niekas neturi teisės 
kištis į svetimos valstybės 
reikalus), kad jis atsistaty
dintų ir perduotų valdžią. . . 
ir kam gi kitam, jei ne ko
vojantiems kubiečių ir kitų 
komunistų padedantiems 
sandinistams. Reiškia, yra 
palaikomi komunistai iri, 
kaip sakoma, gali būti Įsteig
ta antroji Kūba Centrinėje 
Amerikoje. Gal ne tik ant
roji. Juk ir Panama yra ko
munistuojanti ir Meksika la
bai palankiai net draugiškai 
priėmė Kubos F. Castro, o 
atsilankiusį JAV prezidentą 
visai šaltai priėmė ir jam 
pateikė visokių iškalbinėji
mų bei užmetimų. Ir vėl nė
ra aišku, kaip yra su kaimy
nine bosta - Rica, iš kurios 
sandinistai puola Nikara- 
guą.

Dar kontraversiškesnl yra

PANORAMA
KANADOS LIETUVIU DIENA

L. EIMANTAS

XXIV-oji Kanados Lietuvių bendra nuotaika buvo įvain- 
Diena, gal tikriau sakant - narna geru orkestru ir tur- 
Dienos (mat, šie didieji lie- tinga loterija, 
tuvių susitelkimai trunka vi
są savaitgalį - tris dienas ) 
šiemet vyko St. Catharines 
mieste, Ontario provincijoje, 
spalio mėn. 5- 7 dienomis .

JAUNIMO REIŠKIMASIS
Lietuvių Dienas Kanados 

Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
pradėjo SUSIPAŽINIMO VA
KARU St. Catharines Multi
cultural Centre spalio 5 die
ną. Rytojaus dieną vyko Jau
nimo Sąjungos Tarybos su
važiavimas Prudhomme s 

_ Kotelyje. Buvo išsamūs pra
nešimai iš IV-ojo Pasaulio 
Jaunimo Kongreso, vykusio 
Europoje, naujos Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdybos rinkimai, skaidrių 
rodymas. Naujos Valdybos 
pirmininke išrinkta Laima 
Beržinytė.

Spalio 7 dieną, sekmadienį 
per Lietuvių Dienų užbaigia
mąjį -iškilmingą aktą buvu
sioji Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Valdybos pir
mininkė- torontiškė Gabija 
Juozapavičiūtė -Petrauskie
nė savo 
perdavė 
Lietuvių 
Valdybos
giškiui Gintarui Aukštuo
liui. Jis visiems Kanados 
lietuviams išreiškė gilią pa
dėką ir pagarbą už efektingą 
jaunimo rėmimą.

Pareigų perėmime taip 
pat dalyvavo ir naujos Val
dybos nariai- Saulius Čyvas, 
Linas Rimkus irkt. išChi- 
cagos.

pareigas oficialiai 
naujos Pasaulio

Jaunimo Sąjungos 
pirmininkui-čika-

LIETUČIUI LAŠNOJANT, 
BENDRAS SUBUVIMAS

Spalio 6 d. ,6 vai. pradė
tas bendras visų lietu - 
vių SUSIPAŽINIMO VAKA
RAS tose pačiose Prudhom- 
me's Hotelio patalpose . At
rodo, kad lietutis kiek pa
kenkė šiam subuvimui, bet 
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musų santykiai su kelius 
šimtmečius ramiai Lietu
voje gyvenusiais, Vytąuto 
Didžiojo atkviestais, žydais .

Tomas Venclova savo 
straipsnyje "Akiračių" Nr.l- 
1979 m. rašo :" Turiu dviejų 
metų dukterį. Pagal Izraelio 
įstatymus ji yra žydė". Jo 
žmona yra žydė ir jis nusi
lenkia žydų (Izraelio) Įstaty - 
mui. Toliau jis rašo :"Aš 
myliu žydų tautą". Arba dėl 
žydų Šaudymo Lietuvoje: 
"kiekviena papildyta nuodėmė 
apsunkina visos tautos ir 
kiekvieno jos nario sąžinę" 
Atseit, visa lietuvių tauta 
esanti kalta, kad, pavieniai 
lietuviai prisidėjo prie vo
kiečių vykdomo žydų šaudy
mo. O šiandien Tomas 
Venclova, JAV reiškiasi 
kaip šimtaprocentinis lietu
vis patriotas.

Buvę Lietuvoje disidentai

"VAIVORYKŠTĖS" 
ŠVYTĖJIMAS

Jau spalio 4 d. vakare.vos 
spėjus išdėstyti ir sukabinti 
eksponatus skelbtai Tauto - 
dailės parodai, atvyko St . 
Catharines miesto meras 
Roy Adams ir atidarė šią 
parodą, paskelbdamas St . 
Catharines mieste oficialiai 
Lietuvių Dienas.

Per visas tris dienas St. 
Catharines Centennial Lib - 
rary erdvioje salėje vyko 
TAUTODAILĖS PARODA. Šį 
kartą savo darbus išstatė 
pagarsėjusi MOntrealio lie
tuvių skaučių "Vaivorykštė".

Turbūt skautiško nagingu
mo skatinama,"Vaivorykštė" 
pasii*yžo vyr. skaučių 25 m . 
gyvavimo sukaktį atžymėti 
specialiu projektu. Mat, vyr. 
skaučių Vaivos draugo
vė Montrealyje įsikūrė 1948 ■ nigai su prel. dr. J. 
metais. Tai buvo pirmasis 
vyr. skaučių vienetas, atkur
tas šiaurinės Amerikos že
myne. Šalia kitų, i Vaivos 
draugovė vienu pagrindinių 
tikslų buvęs didelis ryžtas - 
susipažinti su mūsų tau
to d a i 1 e,išmokti darbų ir 
paskleisti lietuvių ir kitų 
kanadiečių tarpe.

Dailininkai Anastazija ir 
Antanas Tamošaičiai 
buvo nuolatiniai Vaivos skau
čių Vaivorykštės projekto 
mokytojai, patarėjai. Šiam 
rimtam skaučių projektui ir 
darbams pritarė visi mont -

' ' realiečiai lietuviai. Skautės
ypač susilaukė moterų di - 
džlos talkos ir paramos. 
Projektas pavyko. Gauta net 
iš Kanados valdžios parama. 
Skautės su Vaivorykštės pa
rodomis aplankė Chicagos, 
New York'o,Cleveland o, To
ronto, Ottawos ir kt. apylin - 
kių lietuvius. Jų parodos 
susilaukė šilto ir užtarnauto

T. Venclova ir Einkelsteinas 
itsidūrė Amerikoje. O’ kur 
kiti ? Petkus ir Gajauskas - 
koncentracijos stovyklose. 
Ir ar ne keistas sutapimas : 
Petkus buvo vienu laiku su 
Ščaranskiu, o Gajauskas su 
Ginzburgu, Į Vakarus pak
liuvo tik pastarasis.

yra išleidžiami iš 
ir Jų daugumas 

JAV. Ir niekas net 
patikrinti, ką jie

Žydams gerai sekasi : 
jų tūkstančiai, bene po 4000 
į mėnesį 
Sovletijos 
atvyksta į 
nemėgina 
veikė būdami tiek metų So
vietų Sąjungoje. Anaiptol, 
kaip niekam kitam, JAV fe
deralinė valdžia dar skiria 
jų Įkurdinimui milijonines 
sumas. Nereikia nei ypatin
gų Įstatymų, nei kvotų : visi 
jie yra privilegijuotai pagei
daujami čia, JAV-ėse. To
dėl žydų tautos Įtaka Ame
rikai vis didėja ir gal Ir ne 
be pagrindo kai kas tvirtina, 
kad ne Izraelis darosi, 
Amerikos satelitu, bet Ame
rika bus Izraelio satelitu.

Aš asmeniškai nekaltinu, 
žydų tautos, nes kas gi 
draustų, pavyzdžiui, ir lie
tuviams turėti panašią di
džiulę Įtaką JAV ar kitur. 
O vis tiktai su tokios Įtakin
gos ir turtingos tautos na
riais, sakyčiau, mums, ma
žos tautos nariams, perdaug 
ginčytis ar artimai bend
rauti. būtų neapdairu.

J. Valiūnas, JAV

Atidarymo žodyje Apylin
kės Valdybos p-kas Adolfas 
Š e t i k a s užakcentavo, • 
kad Lietuvių Dienos yra mū
sų lietuviškumo atgaiva. St. 
Catharines miesto burmist
ras Roy Adams sveikino 
visus ir džiaugėsi lietuvių 
įnašu į Kanados gyvenimą. 
Mūsų Nepriklausomybės 
atstovas- Generalinis Kon
sulas dr. Jonas Žmuidzinas 
trumpai, bet ryškiai pabrė
žė mūsų lietuviškumo sie
kius. Raštu buvo gauti svei
kinimai iš Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdybos 
vicepirmininko Pociaus ir 
VLIKo vicepirmininko Jur- 
gėlos.

Koncertas pradėtas tauti
niu šokiu "Ūsauninkas". Ha
miltono Gyvataras. vadovau
jamas G- Breichmanienės, 
visada yra stiprus tautinių 
šokių reprezentavime. • Ha- 
miltoniečių Abrūsėlis, Lan- 
dytinis, Triptinis, Blezdingė
lė ir kt. atlikti tiesiog profe
sionaliniais mostais.

Pirmą kartą teko išgirs
ti solistę torontiškę Justiną 
Sriubiškienę, sop - 
raną. Solistė turi geros bal
sinės medžiagos, patyrimo , 
geros scenoje laikysenos žy
mių. Ypač ji susilaukė gau
sių publikos katučių, kai pa-, 
sigėrėtinai padainavo St 
Šimkaus "Oi greičiau, grei- 
čiau".

Jaunas solistas, taip pat 
torontiškis, Vytas Pau
li o n i s - baritonas-lėtes
ne slinktimi pradėjo V. K. 
Banaičio "Už žalios girios", 
bet jis buvo visiškai puikus , 
dainuodamas ariją iš operos 
Otelio. Jam akomponavo ve
teranas muzikas St. Gailevi- 
čius. Malonu matyti besi
reiškiantį jauną lietuvį so
listą. Geriausios sėkmės 
jam.

Toronto Vyrų Choras Aras 
Vyskupas Th. Fulton rink- vedamas sol. Vaclovo Veri- 

tiniais žodžiais sveikino ir kaičio, visas dainas išpildė 
laimino mus, apgailestauda
mas, kad negalįs prabilti 
lietuviškai. Jis, pilnas įsi
tikinimo pabrėžė, kad Kated
ra dar negirdėjo tokio nuos
tabaus giedojimo. Jis, girdi, 
didžiuotųsi, jeigu tai būtų 
nuolatinis Katedros choras . 
Kitas vyskupo gestas taip pat 
mus stebino ir džiugino. Jis , 
pamaldoms pasibaigus, su 
visais kunigais nenuėjo tie - 
siog zakrastijon.bet iš eise
nos išsiskyrė ir,priėjęs prie 
mūsų Generalinio 
dr. J, Žmuidzino, 
širdžiai pasveikino.

Pamokslą s akydamas, kun. J. 
Staškevičius taikliai par 
žymėjo,kad neužtenka mums 
tokįomis kaip ši iškilmin - 
gomis progomis išskirtinai 
reikštis. Mums reikia visą 
laiką gyventi pilnu lietuviš
ku gyvenimu. Tatai laiduos 
mums kelią į laisvę. . . Po 
pamokslo kun. Pr. Gaida 
Viešpaties maldingai prašė , 
kad mūsų Tėvynės sunkusis 
kelias Į laisvą gyvenimį ne
būtų ilgas. . .Pamaldos baig
tos galingai aidint mūsų 
Tautos Himnui.

Iš Katedros ilgoje eiseno
je nužygiuota prie už laisvę 
kritusiams kariams pamink
lo. Čia padėtas gyvų gėlių 
vainikas,išklausyta Lietuvių 
Dienų Komiteto p-ko A. Še - 
tiko ir Kanados Lietuvių B - 
nės Krašto V-bos p-ko Jono 
Simanavičiaus kai - 
bų. Tylos minute susikaupta 
pagerbiant tuos, kurie mirė , 
kad mūsų tėvynė ir mes ga
lėtumėm gyventi...

Įvertinimo ir kanadiečių tar
pe.

Su savo tautodailės dar
bais Montrealio skautės at
vyko ir į XXIV-ąsias Lie - 
tuvių Dienas. Išstatyti tau
tiniai rūbai, juostos,lėlės , 
kilimai-gobelenai ir kiti da
lykėliai stebino ir džiugino 
lankytojus. A. Kuncevičienė 
demonstravo gobeleno ■ au
dimą. Birutė Nagienė su
projektavo parodą ir davė 
paaiškinimus besidomin
tiems svečiams. kartu su 
Joana ir Algimantu Zubric- 
kais, kurių-pastangomis ši 
paroda buvo suorganizuota .

KATEDRA SKENDO 
LIETUVIU GIEDOJIME

Bene didžiausias lietuvių 
susitelkimas buvo sekma - 
dienį, 2 vai. p. p. St. Catha - 
rines Katedroje iškilmingo - 
se Mišiose dalyvavo St.Cath
arines vyskupas Th. F u l - 
t o n su svita, 8 lietuviai ku- 

T a - 
darausku ir gausi lie
tuvių minia. Buvo nemaža ir 
kanadiečių. Visus susirin
kusius tiesiog stebino nuos
tabus giedojimas. Jungtinį 
chorą sudarė Hąmiltono ir 
Toronto Prisikėlimo parapi
jų chorai bei Toronto vyrų 
choras ARAS, iš viso per 90 
asmenų su dirigentu-solistu 
Vac. V e r i k a i č i u. Ga
lingi ir darnūs giesmių gar
sai pripildė didžiulę katedrą, 
siekė jos skliautus, kai 
skriejo visus jaudinantieji 
žodžiai "Dieve, laimink mūsų 
brangią tėvynę".

Konsulo
nuo-

DIENU APVAINIKAVIMAS
Didžiulis lietuvių susibū

rimas Lietuvių Dienų apvai
nikavimui prasidėjo sekma
dienio 4 vai. po pietų St . 
Catharines Collegiate Insti
tuto Auditorijoje. Buvo aka
deminė dalis ir koncertas . 

darniai, galingai ir Įtikinan
čiai. Tikrai jaudino daug ką 
A. Mikulskio "Kalniškės mū
šis". Širdį veri antys žodžiai 
"Pink, sesule, rūtų vainiką ir 
nakčia- paslapčia uždėk jį 
ant brolio juodo medžio krj*- 
žiaus" - šiurpu ne vieną 
klausytoją krėtė. ..

Visai linksmai nuskambė
jo V. Juozaičio daina "Ne - 
gerk, broleli, trečios". Kom
pozitorius T.Makačinas at
gijo pilnumoje,kai vyrai ga
lingai traukė "Kur Nemunai 
jaunų dienų ir tėviškėlės 
gimtas langas". ..

Užbaigai scenon išėjo visi 
mūsų chorai giedoję Kated
roje. Solistui V. Verikaičiui 
diriguojant tai buvo skambus 
akompanimentas Gyvatarui, 
vėl puikiai šokant "Pradės 
aušrelė aušti" ir Subatėlę.

Akomponavo solistei ir 
chorams E. Krikščiūnas

Programos pranešinėtojai 
pasižymėjo gražia tarsena ,

Padėkojus ir pagerbus vi
sus koncerto dalyvius ir jų 
vadovus, vėl galingai ir Įs
pūdingai aidėjo Tautos Him
nas. Atrodė, kad gausi pub
lika lyg dar nenorėjo skirs - 
tytis. Matyt, ją paveikė Lie
tuvių Dienų atgai- 
v a. Linkėtina, kad ta atgal - 
va veiktų ir kitais metais, 
kai turėsime 25-ąją Lietu
vių Dieną Toronto mieste. Ji 
būsianti jubiliejinė-sidarbi- 
nė LIETUVIU DIENA.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VILNIAUS UNIVERSITETUI
•400-

D N. BALTRUKONI
(tęsinys)

S

1973 m. Vilniuje buvo įs
teigta Baltų Filologijos Ka - 
tedra. Čia kasmet yra laiko - 
mos pasaulio baltistų konfe
rencijos, kur skaitomi pra
nešimai. Daug yra nuveikta 
Lietuvos dialektų bare ir se
novinių tekstų atkūrime.Daug 
dirbama istorinėje dialekto
logijoje, istorinėje gramati
koje ir Baltų kalbų palygina
mojoje gramatikoje. Intensy
viau dirbama dabar jau mi
rusios prūsų kalbos atkūri
me bei jos sąryšyje su kito
mis indo-europiečių kalbo
mis. Šis darbas susilau
kė tarptautinio pripažinimo . 
Kasmetai yra paskelbiama 
apie 1000 lapų mokslinės

Senojo Vilniaus Universiteto Didysis Kiemas .

Viešnage Tėvynėje
ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ VIEŠNAGĖS IR 

KELIONĖS į LIETUVĄ

" Leiskit į Tėvynę, 
Leiskit pas savus, 
Ten pradžiugs Krūtinė, 
Atgaivins jausmus". . .

Birželio 14 d. popietėje, 
Lietuvon keliautojų grupė į 
Torontą atvykome dviem va
landom anksčiau prieš iš
skridimą, All Seasons ke
lionės biuro nurodymu.

Atidavus bagažus kasai 
paaiškėjo, kad lėktuvas iš
skris dviem valandom vėliau 
nustatyto laiko. Po šio pra
nešimo kiekvienam keleiviui 
kasa išdavė po kuponą vaka
rienei 3.5dol. vertės. Ku
ponais mielai pasinaudojo
me aerodromo užkandinėse. 
Besisukinėdami keleivių sa
lėse. nugirdome, kad mūsų 
lėktuvas keis kursą :iš Ams
terdamo. vietoje Vienos, 
skris Vak.Vokietijos Frank- 
furtan prie Maino. Prie
žasties nežinojome, tačiau 
spėjome, kad greičiausiai 
dėl to, kad tą pačią dieną, 
t. y. birželio 15. į Vieną tu
ri atskristi du pasaulio prie
šingų polių vadai : Amerikos 
prez. J. Carteris ir Sov. Są
jungos prez. L. Brežnevas. 
Kaip vėliau patyrėme, spė
liojimai pasitvirtino.

Pagaliau 9.40 vai. Danijos 
KĖM lėktuvas pakilo į pa
dangę. Lėktuvui įėjus į jo 
normalų greitį, dvi tarnau
tojos pradėjo demonstruoti 
dujokaukių ir plaukymo lie- 
1979. X. 17 

medžiagos. Daugelis mono - 
gramų yra išverčiama J už
sienio kalbas ir spausdina - 
ma svetur.

Daugelis universiteto ty
rinėtojų ir darbuotojų buvo 
apdovanoti žymenimis.

o
Lietuvos Mokslų Akade

mija susideda daugumoje iš 
Vilniaus Universiteto mokslo 
žmonių. Akademija buvo įs
teigta 1940 m. Akademija a- 
pima 12 tyrinėjimo institutų. 
Mokslo Akademijos narių 
tarpe yra matematikai- Vy
tautas Statulevičius, Pranas 
Grigelionis ir Ed. Vilkasjfi - 
zikai - Juras Požėla, Vytau
tas Vanagas ir Jurgis Viš- 

menių panaudojimą, ištikus 
reikalui. Po to gavome gerai 
pavalgyti ir išsigerti kas ko 
norėja. Po valgių pradėjo ro
dyti negarsinius filmus. Kas 
norėjo girdėti, išsinuomavo 
ausines už 2 dol.

Tarp Toronto ir Amster
damo miestų - ilgiausias 
skridimo kelias, todėl daug 
yra laiko ką nors daryti, arba 
nieko neveikti. Jeigu nėra 
noro snausti ir filmas nepa
tinka - labai nuobodu. Man 
abu dalykai nebuvo prie Šir
dies. Tad kartais suradęs 
galimybę, prieidavau prie 
keleivio sėdynės ir nosį pri
kišęs prie mėnulio dydžio 
lango, žiūrėdavau pro jį. To
lumoje matėsi eilė baltų go
tiško stiliaus aukštų kalnų ir 
kalnelių, o tarp jų melsvos 
dėmės,tarytum maži ežerė
liai. pilni mėlyno vandens. 
Vaizdai buvo nepaprastai 
gražūs. Žvalgantis aplink, 
matai tik žydriąją mėlyne, 
kurią vadiname dangumi,kur 
po mirties ir paskutiniojo 
Teismo, kaip mūsų tikėji
mas sako, gerosios sielos 
ten nuskridusios jame galės 
gyventi.

Musulmonams sakoma, 
kad po mirties jų gerosios 
sielos galės gyventi mėnu

čiakas; kalbininkai - Algir - 
das Sabaliauskas ir Aleksan
dras Vanagas; literatūros 
kritikai - Jonas Lankutis ir 
Vytautas Kubilius. Akademi
jos Institutai dorojasi su 
problemomis, drauge su ki
tais universitetais.

Mokslų Akademijos pilnu- 
tinėn programon įtrauktos 
tokios problemos, kaip pav., 
persodintųjų organų imuni
zacija ir aplinkos užteršimo 
poveikis genetikai. Tyrinė - 
jimai puslaidininkų fizikoje 
taipgi priklauso Šiai prog
ramai. Pilnutinės progra
mos temos yra kasmetai pa
pildomos naujomis. Vilniaus 
Universiteto Ekonominės In
formacijos Katedra bendra - 
darbiauja su Lietuvos Moks
lų Akademija

Vilniaus Universitetas 
kasmet vysto ir stiprina ry
šius su kitomis aukštojo la
vinimo ir tyrinėjimo įstai
gomis Lietuvoje ir užsie - 
nyje.

Vilniaus Universiteto 
svarba Lietuvos mokslui yra 
tokia didelė, kad kas antras 
Lietuvos mokslų daktaras 
gina savo tezes Vilniuje.

Po 1941- 45 m. karo Vil
niaus Universiteto absol
ventai privalėjo imti toli - 
mesnius kursus Maskvoje , 
Leningrade ir kitur. Dauge - 
lis iš šių universitetų sko
lintų idėjų buvo toliau vys
tyta Vilniuje. Šiuo metu , 
Vilniaus Universitetas turi 
pasirašęs draugystės ir ko
operacijos sutartis su Lat
vijos, Baltarusijos ir Odesos 
universitetais. Vilnius turi 
taipogi sutartis ir palaiko

X X X X X X X
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lyje, kur bus joms pastatyti 
gražūs karališki rūmai. .. 
Betgi į mėnulį nuskridę 
amerikiečiai, nerado nei ka
rališkų nei paprastų rūmų. 
Ką darys mūsų sielos, ne
radusios dangaus ?

Nieko neveikiant, įvairios 
mintys skverbiasi į galvą. 
Bandžiau užmigti, bet nesi
sekė. Kiek pasėdėjęs, nuėjau 
į tarnybos kambarėlį. Ten 
radau porą uniformuotų vy
rų lakūnų. įėjęs." tuojau pa
klausiau, ar greitai būsime 
Amsterdame ? Atsakė, kad 
maždaug už poros valandų. 
I kitus mano klausimus pa
aiškino : lėktuvo tipas yra 
Boeing 747 ir jame dabar 
yra 282 keleiviai, bagažo pa
krauta 320 tūkst. klgr. , 
skysto kuro lėktuvo moto
rams paimta 26 yūkst. galio
nų (tankų talpa 50.000 gal) 
Be to, dar paimta 350 gal. 
vandens prausykloms ir tu
aletams aptarnauti. Už šias 
informacijas aš padėkojau,, 
o jie man - už susidomėji
mą. Grįžau į savo vietą. 
Prieš pat nusileidžiant lėk
tuvui, su manimi kalbėjęs 
žmogus, atnešė man tarny
bos žemėlapį su savo para
šu - kapitonas F. Hammiga. 
Padėkojęs jam už tai, pra
dėjau tą raportą studijuoti. 
Jame radau šias žinias : To
ronto - Amsterdamas atstu
mas 5938 km. Skridome 35 
tūkst. pėdų aukštyje. Lauko 
temperatūra buvo minus 50 
1.Celsijaus. Pakilimui į orą,

( XIX amž. vidurio litografija iš J. K. V i 1 č i n s k i o albumo)

nuolatinius ryšius su Pra
gos, Greif  s vai do, Krokuvos , 
Liublino universitetais, Er
furto Medicinos Akademija, 
Magdeburgo Aukštąja Tech
nikos Mokykla Rytų Vokieti
joje. Vilnius kasmet siun
čia savo mokslininkus į už - 

lėktuvas buvo išvysįęs 975 
km. į valandą greitį.Skrido
me 6 valandas ir 27 minutes

Birželio 15 dienos rytą, 
apie 1O v. 30 min. nusileidę-, 
me Amsterdame. Pamažu 
pradėjome žygiuoti į kelei
vių salę. Pats aerodromo 
pastatas ir jo salės yra la
bai didelės. Mums teko eiti 
gana ilgoką kelią. Nuėjus iki 
nurodytos vietos, gavome 
kiek pailsėti, išgerti kavos 
puodelį, arba pasidairyti po 
įvairias ir gausias čia esa
mas parduotuves. Viską ga
lima pirktis ir užsienio va
liuta. Pagaliau, aplink be- 
slampinėjant, gavome žinią 
iš mūsų grupės vadovo E. 
Valevičiaus, kad mūsų lėk
tuvas į Frankfurtą vėluos 
apie pusę valandos ir tuojau 
buvo išduoti kuponai 50 cnt. 
Vertės kiekvienam nusipirk
ti kavai ar vaisvandenims.

Čia sugaišę apie pusant
ros valandos, apie vidudienį 
pakilome Frankfurto link, 
vokiečių Lufthansa b - vės 
lėktuvu Boeing 747, kuriame 
buvo 146 keleiviai. Už valan
dos ir 20 min. jau leidomės 
Frankfurto aerodrome. Iš 
čia autobusu buvome nuvežti 
į keleivių salę. Grupės va
dovui joje gavus informaci
jų, lipome laiptais aukštyn 
iki 4 aukšto, nešini neleng
vus rankinius ryšulius. Elek
trinių laiptų nebuvo, todėl 
turėjome minti nuosavomis 
kojomis. Jau vien tik iš laip
tų galima suprasti, kad pa
statas yra gana senas ir ne
modernus. Matyti, kad ant
rojo pasaulinio karo metu 
nebuvo paliestas priešo bom
bų. Čia užkopę, kaip i dide
lį kalną, skubėjome užimti 
dar laisvas sėdynes ir atsi
kvėpti. Maždaug po pusva
landžio vėl leidomės keliais 
atgal ir laiptais žemyn prie 
kitų durų, vedančių į mūsų 
lėktuvą. Čia pasisukinėję 
apie 20 min. , gavome nuro
dymus keliautiį lėktuvą. Pa
galiau ir dar po pusvalan
džio, tos pačios b-vės lėk

sienį, kur jie pasikeičia sa
vo eksperimentais su už
sienio kolegomis ir daro 
tenai pranešimus.

Iki 1977 m. virš 1000 Uni - 
versiteto lektorių ir kito 
personalo lankėsi kituose 
kraštuose. Tuo tarpu moks - 

x .s x x xx x
tuvu, pajudėjome Maskvos 
link.
MASKVOJE

Apie 14 v. Musrkvos laiku 
nusileidome jos aerodrome. 
Jame stovėjo keliolika ma
žesnio tipo lėktuvų. Judėji
mas mažas. ‘įžengę į kelei
vių salę, skubėjome prie do
kumentų tikrinimo kontro
lės būdelių. Kontrolės bū
delėje sėdėjo uniformuotas 
pareigūnas. O prie jo jau lau
kė apie 20 keleivių eilutė. 
Pasidairę į šonus, matėme 
daugiau tokių būdelių, bet ir 
tenai matėsi dar nežymios 
eilutės žmonių. Dalis mūsų 
vistiek nuėjo prie kitų kont
rolės punktų. Priartėjus 
prie pareigūno, per langelį 
reikia paduoti dokumentus : 
pasą ir vizą. Jis atydžiai pa
tikrina užsienio pasą, vizą 
ir pase savininko nuotrauką. 
Užmeta žvilgsnį į tavo vei
dą, dar patikrina savo sąra
šą ir jei viskas tvarkoje, ta
da paspaudžia mygtuką, ku
ris atsklendžia skląstį ir 
tada gali eiti. Iš čia kiekvie
nas skuba prie konvejerio 
pasiimti savo bagažo, o po 
to su juo prie muito kontro
lės. Mums priėjus, vieke 
kokie šeši kontrolės punktai 
ir prie kiekvieno jau buvo po 
porą tuzinų keleivių. Mums 
tik prisijungus prie ei lučių, 
iš kažkur atsirado minia 
žmonių ir jungėsi eilutėn 
paskui mus. Iš kur jų tiek 
daug prigūžėjo, supratimo 
neturiu. Artėjant prie kon
trolieriaus, prasideda šir
dies ir kinkų virpėjimas,su
rimtėja veidai. Kiekvienas 
tylomis savęs klausia :ar aš 
pralįsiu laimingai ?

Prie tikrinimo stalo pri
siartinau ir aš su dviem če
modanais. Abu buvo gero- 
kai suraišioti su špagatais, 
kad nesusidraskytų juos be- 
kilnojant. Vieną iš jų padė
jau ant stalo ir padaviau do
kumentus. Pradėjome kal
bėti angliškai. Tačiau jinai , 
prašė kalbėti rusiškai, jei 
aš galįs. Atsakiau "chorošo" 

lininkai iš JAV, Prancūzijos, 
Švedijos, Australijos, Bri
tanijos, Rytų ir Vakarų Vo
kietijų, Lenlyijos, Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Šuo mijos, 
Japonijos, Kanades ir kitų 
kraštų - lankėsi Vilniuje.1

( bus daugiau ) 

ir pradėjau narplioti če
modaną. Nesiseka. Nepra
šant. davė peilį, kurio pa
galba greitai supiausčiau 
virvutes ir atidariau čemo
daną. Tikrintoja tuojau pa
siėmė du gabalus medžiagos 
sakydama, kad jų man ne
duosianti. Pažadėjau apmo
kėti muitą. Tyla. Paviršuti
niškai tikrindama kitus daik
tus, paklausė, kodėl aš taip 
daug vežąs ? Paaiškinau, kad 
turįs daug giminių, išdalinus 
juos visiems,teks tik po po
rą gabaliukų. Liepiant, ati
dariau irkitą čemodaną. Už
tikusi vienus mėlynus 
"jeans", juos ištraukė klaus
dama, kiek jų čia esą. At
siprašęs, paaiškinau, kad 
nežinau, nes čemodano aš 
nepildžiau. Padėjo atgal tas 
kelnes, grąžino sulaikytas 
medžiagas ir leido eiti susi
tvarkyti, be jokio primokė- 
jimo. Susitvarkęs, pasiė
miau dokumentus, čemoda
nus ir kontrolierei pasakęs 
"sposibo", nuėjau tolyn, pa
tenkintai šypsodamasis, kad 
ir aš "pralindau" laimingai. 
Nuėjęs prie patikrintojų su
sirinkimo vietos, radau vie
ną porą mūsiškių taip pat 
praėjusių laimingai. Prie jų
jų palikau savo daiktus ir 
persimetęs su jais porą žo
džių, nuėjau ieškoti savo 
žmonos ir kitų mūsų bend
rakeleivių. Beeidamas susi
tikau su mūsų gide iš Vil
niaus, su kuria kiek pa
sikalbėję. abu ėjome ieškoti 
savųjų. Tuojau pastebėjome 
mūsų bendrakeleivę, bebai
giančią susidėti daiktus į 
čemodanus, o kitoje eilėje 
stovėjo mano žmona. Iš jos 
patyriau, kad jos daiktų nie
kas netikrina ir neleidžia 
jos eiti. Žengiau žingsnį 
prie stalo norėdamas pa
klausti, kame reikalas. Tuo 
momentu kontrolierius ran
kos mostu davė ženklą eiti. 
Aš paėmiau jos čemodanus , 
o ji dokumentus ir nuėjome 
tolyn.

( bus daugiau )
3 psl.
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žmogaus susikaupimas ties pačiu savim
(pabaiga)

Kartais psichoterapija pa
dedanti, kartais - ne, nes 
psichoanalistas ištyręs ir 
išklausinėjęs pacientą, pri
einąs tam tikrą ( nebeperžen- 
giamą) "mūro sieną". Toliau 
nebesą kur eiti. Tada ir pa
cientas psichoanalistu nusto
jus pasitikėjimo, tardama
sis, jog ir jis pats vienas 
taip save analizaves, taip su 
įvairiais poreiškiais kovo - 
jęs, bet vistiek niekas iš to 
neišėję...
Lygiagretė Tarpo Freudo 
ir Rogers

Pirmasis, pvz., savo psi- 
choanalistinėj sistemoj la
bai įdomavęsis žmonių (pa
cientų) sapnais, kitas (Ro
gers) - visiškai tuo nesido
mėjęs. Jam esą įdomesni iš
oriniai žmogaus simptomai.

Freudas daugiausia psi- 
choanalitiniais tikslais Vir
davęs neurotjkes moteris (gal 
jam ir buvo parankiau kalbė
tis ir klausinėti apie jų sap
nus ir kitą jų vidaus nuotai
kų stovį - Pr. Alš.). Rogers 
ir bendrai vėlyvasis psichoa- 
nalitinįs mokslas įdomaujasi 
ir tiria įvairiausius reiški
nius žmonėse, kurie jiems 
neleidžia normaliai gyventi.

Pvz.. esą žmonių, kurie turi 
ypatingą scenos baimę, jie 
bijosi kalbėti, bijosi klausti 
ir nekalba neklausia. Bet 
kiti - nors bijo, o vis dėlto, 
klausia.

Žmogus naktimis nemiega. 
Kas daugiausia jam pa
gelbsti neužmigti? O gi - jis 
patš sau. jo mintys. Kai jis 
iš anksto galvoja, kad naktį 
jis neužmigsiąs - ir neužmie- 
gąs. Kuo daugiau galvojąs, 
tuo ilgiau neužmiegąs. Esą 
žmonių, kurie turį fobiją - 
tam tikrą baimę, pvz. .kad 
ir keltu keltis į viršų ir kt. 
Bet esą tam priežasčių, gal 
iš pačios mažystės - Kažkieno 
išgąsdinimas toj srity ir 1.1. 
Raudonieji turi metodus žmo
gaus juslių išjungimui tam 
tikrų "smegenų plovimu", kas 
daug pasireiškę Korėjos ka
ro metu, amerikiečiams ka
riams pakliuvus į raudonųjų 
kinų beleisvę. Jie tenai visko 
prišnekėję - " prisipažinę" 
apie įvairių bakterijų " nau
dojimą fronte ir pan.

Bendrai psichoanalistu esą 
nustatyta, jog žmonės nepri
valo atsigręžti vien tik patys 
į save, nusigręžti nuo viso 
pasaulio, nuo aplinkumos,

HRUŠČEV REMEMBERS

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

( tęsinys )

Imre Nagy n e b u v o atsakingas dėl sukilimo. Jis 
tik pakliuvo į laikiną galią populiaraus pasipriešinimo dė
ka, kurio jis pits nesugebėjo sukontroliuoti. Stalinistas , 
Partijos sekretorius Matyas Rakosi buvo nuimtas iš pa - 
reigų liepos mėnesį 1956 m. Vengrijos Centralinio Komi
teto Susirinkime, kuriam pirmininkavo Mikojan’as. (Mi
kojan'as atskrido iš Maskvos, nes Sovietų ambasadorius 
Budapešte pranešė, kad kils revoliucija, nebent Rakosi bus 
nuimtas nuo valdžios). Rakosi pirmojo sekretoriaus 
pareigas perėmė Gero, kuris ir toliau tęsė užgniaužimo 
metodus. Nagy tuo metu jau buvo suareštuotas. Studentus 
ir intelektualus rėmė ir prie jų pradėjo prisijungti komu - 
nistai, reikalaudami didesės laisvės.

Viskas sprogo spalio 23 d, kuomet virš 200.000 
demonstrahtų žygiavo Budapešto gatvėmis, reikalaudami 
paleisti Imre Nagy. Vyko susirėmimai ir liejosi kraujas. 
Kai Gero pasišaukė armiją ir paprastą policiją, pastarie
ji savo ginklus perleido studentams ir kartais prie jų, 
prisijungė. Imre Nagy nepasirodė. Visiems neatleidžiant 
ir reikalaujant, jau pervėlai, Mikojan’aš ir Suslov' as 
bandė jį panaudoti, tikėdamiesi, kad jis pajėgs sustabdyti 

revoliuciją arba ją kontroliuoti. Nagy buvo dar sulaiko
mas Partijos būstinėje ir Stalinistų grupė pasišaukė So
vietų armiją. Į tai reagavo Vengrijos kariuomenė ir at
sisuko priep rusus. Vengrų Komunistų Partija praktiškai 
4 PSI.

nes kraštutinumai - niekad 
nėra sveikas reiškinys. Esą, 
mažystėje vaikai beveik nie
kad į save nežiūri, nes "nė
ra laiko". Jiems reikia ste
bėti pasaulis - aplinkuma. 
Bet kiek paūgėjęs ir susidū
ręs su "staigmenomis" vai
kas, pvz., įlipęs į ugnį (ža
rijas) ir nusideginęs kojytes 
ar motinos nudaužtas per 
pirščiukus - kitaip reaguoja. 
Jis pasitraukia iš išorės ir 
įsitaukia į save, tarytum 
protesto ženki an ilgai nekal
bėdamas ir 1.1. Suaugusius 
žmones, ypač kūrėjus, moks
lininkus, labai užsidegusius 
savo srities darbu, kūryba, 
išradimais - dažnai tas reiš
kinys nuo kitų aspektų tary
tum atitraukiąs, nugramz
dinąs išsiblaškyman, todėl 
esą apie profesorių užsi
miršimą tiek daug anekdo
tų prikuriama. Kitus, žino
ma. jaunus žmones, - meilė 
išjungianti iš kitos aplinkinės 
veiklos. Tada jaunuolis teži
nąs tik savo mylimąją, ku
riąs jos garbei poeziją ir, 
atrodą, daugiau nieko neži
nąs ir nenorįs žinoti. . .
^Paskaitininko manymu, vis 

dėlto, negeras vienašališkas

žmogaus jausmų ir minčių 
sukoncentravimas kaip vien 
tik į save, taip ir į kitus, į 
aplinkumą, nes žmonių padė
tis ir nutikimai - ne vienodi 
Esą, negalima įsivaizduoti 
šokančio vandenin gelbėti 
skęstančio, kuris galvotų a- 
pie save. Žmogus galvoda - 
mas apie vienokią ar kito
kią tragiką, -prisimindamas 
sunkius pergyvenimus, liū
dėdamas prarasto mylimo 
žmogaus netekimą-taip pat 
niekad negalvoja apie sfive. 
nes proga tam reikalui ne
betinkama.

Ir gyvenamasis laikas de
dąs individui naštą ant pečių. 
Čia prelegento buvo prisi - 
mintas nūdienis chaotiškasis 
menas, kur "kūriniai" suda
romi iš mėsgalių, gelžgalių 
ir kt. taip pat prisiminė barz
dotąją feeneraciją ir 1.1. , ku
rie įsistebeiliję tik į save;ir 
tai negerai. Adoracija tik sa
vęs - nenešanti laimės. O 
laimės siekti - daugiau negu 
tik apie save galvoti. Čia pre
legentas baigdamas pakarto
jo kažkieno sukurtą posmą; 
"Ieškodamas savęs, brolio ir 
Dievo, pagaliau suradau visus 
tris". . .

MONTRE ALIEČIO 
PRANO BALTUONIO 
MEDŽIO SKULPTŪROS:

Kairėje- ROJAUS MEDIS 
6 ir pusė pėdos aukščio .

Dešinėje- DISKO 
METĖJAS , 2 pėdos 

aukščio.

nebeegzistavo. Visi buvo už Nagy,kuris reikalavo,kad ru
sai atitrauktų savo kariuomenę iš Vengrijos. Tik po ilgų 
svyravimų rusai tai padarė, bet tuojau pat sugrįžo sustip
rintomis jėgomis. Tik po žiaurių rezistencijos sunaiki - 
nimų Janos Kadar, kuris ieškojo prieglobščio pas rusus, 
išėjo, sovietų globoje, į valdžios viršūnę. Knygos Komen
tatorius).

Cruščev'o komentarai - skamba taip neįtikinančiai žinant 
tikrus įvykius ir okupuotųjų kraštų tikrus jausmus ir nuo
taikas. . . Štai keli jų:

"Imre Nagy pareikalavo, kad mes atitrauktume visus 
Sovietų dalinius iš Vengrijos. Pagal mūsų įsipareigo - 
jimus sekant Waršuwos susitarimus, mes galėjome savo 
kariuomenę atitraukti tik tuomet, jeigu būtų jpareikalavus 
to legali konstitucinė vyriausybė. Mes žinoma, nė negal - 
vojome tai daryti, reikalaujant kažkokio pučo vado. Pagal 
mūsų žvilgsnį - maža klika, pasinaudodama Rakosi vald
žios klaidomis, nuvertė teisėtą Vengrijos vyriausybę. Iš 
griežtai teisinio taško žiūrint, Nagy reikalavimai nebuvo 
parlamento remiami ir todėl nebuvo teisėti.

Nors jis buvo komunistas, Nagy nebekalbėjo už Veng
rijos Komunistų Partiją. Jis kalbėjo tik pats už save ir 
už mažą emigrantų kliką, kurie buvo sugrįžę į karaštą,kad 
padėtų kontraręvoliucionieriams. (Kaip tada bauginanti 
buvo ta "maža emigrantų klika" tokiai dideliai ir galingai, 
ir teisingai partijai, kaip komunistų. . . Vert. Kom-ras).

Mes greitai nustatėme, kad sukilimas ir Nagy vyriau
sybė negavo mandato iš darbininkų, žemdirbių ir krašto 
inteligencijos visame krašte. Darbininkų klasė atsisakė 
palaikyti kontrarevoliuciionierius ir nežiūrint Nagy krei
pimosi į kolektyvinių ūkių darbininkus prie jo prisidėti, 
kaimiečiai žemdirbiai stovėjo nuošaliai ir nesileido ap
muilinami Nagy. Daugelis kolektyvių ūkių tęsė toliau sa - 
vo darbus ir ignoravo anti-kolektyvini:' ūkių Šūkius, kurie 
buvo siunčiami radio pagalba iš Buda’ ešto.
(Vienintelis tiesos lašelis tame yra tai,kad daugelis 
ūkininkų vengė kautynių. Jie tęsė darbus laukuose,palik - 
darni mūšius darbininkams ir studentams miestuose- ir

Mes diskutavo m sukilimį Centralinio Komiteto Prezi
diume ir nutarėme, kad būtų nedovanotina mums laikytis
neutraliai ir nepadėti darbininkų klasei Vengrijoje jų ko - 
voje prieš kontrarevoliucionierius. Mes paskelbėme vien
balsę rezoliuciją. Anastas Ivanovič Mikojan'as ir Suslov’ 
as buvo Budapešte. Jie nuvyko į miestą dienos metu ir 
naktį grįžo į aerodromą, kuriame laikėsi mūsų kariniai da
iniai.

Tai buvo istorinis momentas. Mes buvome pastatyti 
prieš lemtingą apsisprendimą ; siųsti dalinius į miestą 
ir sutrinti sukilimą, ar laukti ir žiūrėti, gal viduje jė
gos pačios išsivaduos iš kontrarevoliucinių gniaužtų?(Kaip 
patetiškai ir melagingai visa tai skamba. . . Vert.Kom.). 
Jeigu būtume apsisprendę laukti, visuomet galėjo būti ri - 
zika.kad kontrarevoliucia laikinai viršys ir daug proleta
rinio kraujo būtų pralieta. Be to, jeigu kontrarevoliucija 
būtų pavykus, NATO įsišaknytų vidury socialistinių kraštų 
ir būtų rimta grėsmė Čekoslovakijai, Jugoslavijai ir Ru
munijai, nekalbant apie pačią Sovietų Sąjungą.

Kaip būtume nedarę, mes nebūtume siekę naciona- 
1 istinių tikslų, bet internacionalistinių , proletarų brolybės 
ir solidarumo. Norėdami užsitikrinti, kad kiti kraštai mus 
suprastų, nutarėme pasitarti su kitais socialistiniais kraš
tais - pirmiausia ir svarbiausia su broliška Komunistų 
Partija Kinijos

Mūsų konsultacijos su kiniečiais truko visą naktį, jas 
vedė Lipky, svarstant už ir prieš,ar mes turime naudoti 
kariuomenę Vengrijoje. Pirmiausia Liu Shao-Chl kalbėjo^ 
kad to nereikia daryti ir kad mes turime pasitraukti iš 
Vengrijos ir leisti darbininkų klasei pačiai susitrvarkyti 
su kontrarevoliucionieriais. Mes sutikome.

Bet po to vėl diskutavome ir kažkas įspėjo, kad darbi
ninkams gali patikti kontrarevoliucija. Ypač Vengrijos jaūr 
nimas buvo jautrus.

Nebežinau kiek kartų mes keitėme savo nuomones . 
Kaskartą, kai jau nutardavome, Liu Shao-Chi vis konsulta
vo Mao Tse-Tung'ą. Jam tai nesudarė jokios problemos , 
nes Mao - tai kaip pelėda - jis dirbdavo visą naktį ir jis 
visada patvirtindavo, ką rekomenduodavo Liu.

Po ilgų svarstymų Presidiumas nutarė, kad būtų tie
siog nedovanotina, jeigu mes stovėtume nuošaliai ir nepa- 
remtume savo draugų vengrų.

Sekantį dalyką kurį turėjome atlikti- buvo pasitarti su 
Lenkija. Bėda, kokią mes turėjome su Lenkija buvo daug 
menkesnė,negu situacija Vengrijoje. Lenkijoje nebuvo 
buvę ginkluoto sukilimo ir priimtina lenkų vadovybė jau 
buvo suformuota draugų Gomulkos ir tlyrankiewicz, bei ki
tų, kuriais mes pasitikėjome. Mes tikėjome,kad situacija 
Lenkijoje stabilizavosi.

(Čia Chruščev'as pasirinko nieko nesakyti apie Sovie
tų intervenciją Lenkijon. Kariuomenė buvo pasiruošusi ją 
pulti, bet maršalas Rokossovsky tada Lenkijos Gynybos 
Ministeris,nors ir kariuęmenės vadas Sovietų armijoje, 
įspėjo Kremliaus vadus kad Lenkijos kariuomenė buvo 
priešiškai nusiteikusi ir galėtų lengvai kovoti remdami 
Gomulką. Cyrankiewizc buvo Lenkijos Ministeris Pir - 
mininkas 1956 metų sukilime. Knygos Kom-rius).

Aš noriu visai aiškiai pas sakyti: mes .Sovietų Są - 
junga remiame revoliucines jėgas pasaulyje. Mes tai da
rome iš tarptautinio įsipareigojimo. Mes visai pilnai pri
sijungiame prie pastangų kovoti dirbančiųjų klasėn, vedami 
šūkio "Visų palių proletarai, vienykitės". Mes esame prieš 
revoliucijos eksportą, bet taip pat prieš kontrarevoliucijos 
eksportą. Todėl būtų višai nesuprantama ir nedovanotina, 
kad mes atsisakytume padėti dirbančiųjų klasei bet kokia
me krašte kovoje prieš kapitalizmo jėgas.

Mūsų tikslas Vengrijoje buvo palaikyti progresą ir 
padėti žmonėms pereiti nuo kapitalizmo į socializmą. So
cializmo priešą turėjo priešingus tikslus: kur tik 
pasirodė socializmas, jie norėjo jį likviduoti ir užgniauž- 
dami dirbančiųjų klasę, atstatyti kapitalizmą.

(Čia skamba kaip tikra paranoia- liguista perspek
tyva tikrųjų reikalų. Socializmas egzistuoja šiaurės Eu - 
ropos kraštuose ir niekas jų "neužgniaužė" , nei bandė 
prievarta ar ginklais "atversti" j kapitalizmą, Tačiau,ką 
siūlo rusiškasis komunizmas - yra daugiau negu, tik so - 
cialistinės reformos ekonomine prasme. Yra prievarta 
asmens, tautos. Prievarta sistemos,kuri savo pažanga - 
mo neįrodė. . . Tik rūpinosi šalia diktatorinių imperialis - 
tinių tikslų- kai kuriais socialiniais pagerinimais. . . Vert. 
Kom-ras).
(Vengrams juk nebuvo leista atvirai ir viešai pasisakyti , 
kaip jie jautė. Mes,klausydamiesi radio, girdėjom jų mal
davimus laisvės ir mirštančiųjų šauksmus. Vert.K-ras).

Šioje Chruščev’o atsiminimų knygoje yra dar komentuo- 
jamas Vietnamo Karas, Berlyno siena, Castro ir gale 
įdėta jo Slaptoji Kalba, kurioje jis pasmerkė kai kuriuos 
Stalino metodus ir asmens kultą.

Nežiūrint jo melų ir siauro vienapusiškumo, ameri-* 
kiečių komentatorius pripažįsta jo gabumus, kaip valsty
bės vyro ir jo troškimą pagerinti gyvenimą eiliniam Ru - 
sijos žmogui bei jo sugebėjimą pamatyti praktiškąją daly
kų naudą, ypač lankantis po užsienį, į kurį jis buvo pakliu
vęs pirmą kartą jau perėjęs gerą partijos indoktrinacijos 
mašiną.

Ką jis būtų rašęs, sakęs ir tikrai galvojęs, jeigu būtų 
ilgiau pagyvenęs užsienyje, kad ir jų pačios Sovietų Ru
sijos okupuotuose kraštuose ? ? ? Gal jo gabumai ir neas -
ketiška gyvenimo meilė būtų jam ir atidarius kai kurias 
pažiūrų langines.

( pabaiga )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

ŠEDEVRAI
Vienas skaitytojų pasisako 

apie muziejus :
^-Muziejai man patinka, o 

jų darbuotojai - ne. Nesu
prantu, kodėl jie pasirenka 
tokį darbą, kurio neišmano 
ir priverčia žmogų išeiti iš 
muziejaus nesužinojus svar
biausio.

Kartą nueinu į vieną mu
ziejų, žmoniškai viską ap
žiūriu, o paskui užšnekinu 
ekskursijų vadovę :

-Kur gavote tokias gra
žias durų rankenas ?

Kiek nekamantinėjau, nie
ko nesužinojau. Kažko pik
tai ėmė ant manęs bambėti. 
Kultūra, po šimts pypkių.

Kitame muziejuje mane 
sužavėjo kitas daiktas, bet 
vėlgi nieko konkretaus apie 
jį nesužinojau.

-Anksčiau šioje salėje bu
vo kitoks parketas. Dabar 
geresnis. Kur gavote ? — 
klausiu salės prižiūrėtoją, o 
ši tik blykst akimis ir atsu
ka man nugarą. Tai neiš
auklėta.

Kai sykj užsikoriau ant 
vieno muziejaus stogo, mane 
tučtuojau nutraukė žemyn ir 
nugabeno į miliciją. Už ką ? 
Juk aš apžiūrinėjau stogo 
dangą, skarda - pirmarūšė.

Muziejuose turėtų dirbti 
sugebantys atsakyti į visus 
lankytojų klausimus. Turėtų 
būti žmogus, kuris, pavyz
džiui ,
paaiškinti.

-Šitą telefono aparatą 
mums parūpino draugas 
Baltkus. Tuoj užrašysiu jo 
namų ir darbo telefoniukus. 
Sukalbamas žmogus.

Kai lankytojas gauna rei
kiamą informaciją, galima 
apžiūrėti muziejų toliau.

-O dabar pereisime į kitą 
salę. Pažvelkite aukštyn. 
Šitą šviestuvą mums paga
mino vienas nagingas vy - 
rūkas. Norinčius įsigyti pa
našų, prašau kreiptis po 
ekspozicijos apžiūrėji
mo. Tarp kitko, tasai vyru
kas dar gamina nepakarto- 
jamuš abažiūras ir trošerus 
su dzinguliukais. Unikumai. 
Kainuoja, žinoma. Bet užtat 
visi jūsų svečiai sprogs iš 
pavydo. Na,eikime toliau . . .

Patenkinti muziejaus lan
kytojo smalsumą nesunku, 
reikia tik noro ir žinių. O 
mūsų gidai, ekskursijų va
dovai ? Kasdien aiškina tą 
patį, ką prieš dešimtmetį 
išmoko. Paklausk ko nors iš 
tiesų svarbaus - neatsakys. 
Kam reikalingi tokie muzie
jininkai ?

("Tiesa")

galėtų kvalifikuotai nėra

ATEITIES 
VAISIAI
- 9 SPALIO PROGA-

'tęsinys)
Š. m. rugpiūčio mėn. Pe

dagogikos Institute Vilniuje 
vyksta įžanginiai egzaminai, 
norinčių įstoti į , sekančią 
grupę siekiančių tapti polio- 
nistikos studentais.

Kanados katalikų savait
raštis "Tėviškės Žiburiai" 
Nr. 32-33(1383-1384) 1979 m. 
rugpiūčio 5 d. savo skyriuje 
"Religiniame gyvenime" ra
šo sekančiai : " Kardinolui 
STEFAN WYSZYNSKI jau 
suėjo 75 m. amžiaus. Jis, 
pagal įstatymus, turi pasiųs
ti Pauliui VI savo atsistaty
dinimą. Vatikano ir Lenki
jos šaltiniai tvirtina, jog 
popiežius kardinolo atsista
tydinimo nepriims. Jo buvi
mas pareigose šiuo metu 
yra labai svarbus Lenkijos

kiečių ir kita užsie
nio spauda, tačiau 
lietuvių spauda nuda - 
vė to nematanti.

Cituojame : "VyŠinskis at
šventė Vilniaus Universite
to jubiliejų!' Taip gruodžio 
1 d. "Frankfurter Allgemei- 
ne" pavadino savo praneši
mą iš Varšuvoj. O praneši
me sakome, kad Varšuvos 
Katedroje trečiadienį (lap
kričio 29 d.) Lenkijos primo 
kardinolo Vyšynskio atlaiky
tomis pamaldomis buvo pra
dėtas dviejų dienų minėji
mas buvusio lenkiško (?) 
Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties. Dabar Uni
versitetas priklausąs Sovie
tų Sąjungai, o įsteigtas bu
vęs jėzuitų 1578 m. ir buvęs 
pavadintas Lenkijos kara
liaus Stepono Batoro vardu.

Apie Universitetą, kuria
me yra mokęsi lenkų poe
tai Adomas Mickevičius ir 
Julius Slovackis, ketvirta
dienį ir penktadienį buvo 
skaitomos paskaitos. J šven-

ve/dRodž/ąi

"Tamstai skiriu bausmę iki gyvos galvos. Arba - iki tada, 
kaip bus nutarta Tamstą paleisti Aukščiausiojo Teismo 
nutarimu ateityje. "

(Tai tokios"žiaurios"bausmės šiame krašte. . .)

PAVOJINGAS ŽUVAVIMAS
Romas VILKAS, 19 m. jau

nuolis drauge su kitais žu
vavo Neryje prie Upninkų. 
Žuvims gaudyti vartojo ne - 
legalų būdą- elektros srovę, 
kuri jį ir užmušė.

IR ATSITIK TU MAN
Valstybinio banko Klaipė

dos skyriaus ekonominės in
formacijos apdorojimo biuro 
mechanikas Vladas Uktve- 
ris spiningavo Nemune prie 
Rusnės, Ilgokai mėtė bliz
gę, bet žuvys nekibo. Po 
kažkelinto metimo pajuto 
stiprų smūgį. Pradėjo trauk
ti - nė iš vietos. "Matyt, už 
kelmo užkliuvo", - pagalvo
jo žvejys.

Po to "kelmas" pajudėjo 
Dvi valandas truko žmogaus 
ir žuvies galinėjimasis. Pa
ilsusi žuvis iškilo į pavir
šių. Tai buvo didžiulis ša
mas. Jį žvejys ištraukė 
už. . . priekinio peleko.

V. Uktverio sugautas ša
mas svėrė 51.5 kg. Jo ilgis - 
210 cm. Žvejys jį ištraukė 
O. 9 numerio valu.

LIETUVOJE "KARŠČIAU
SIAS" DŽAZAS

Sovietų Sąjungoje "karš
čiausias” džazas esąs Lie - 
tuvoje t tvirtina New York 
Times korespondentas Whit
ley š.m. rugpiūčio 12 d. NYT 
numeryje.

Visi džazo nariai esą ru
sai. Vienas iš jų yra net iš 
Archangelsko. "Lietuva yra 
truputį lyg ir Vakarai"-aiš
kina korespondentui jo va
dovas Vyacheslav Ganelin. 
Jis; Vilniaus valstybės teat
ro muzikos vedėjas, niekada 

matęs laisvojo Vakarų
pasaulio. Grupė yra išleidusi 
it keletą įgrotų plokštelių. 
Tik plokštelių aplankai turi 
perspėji mus, kad patiekia - 
ma muzika, daugeliui kiaušy, 
tojų būsianti nesuprantama 
Tuo. matyt; iš šalies nori
ma paveikti į pirkėjus ne
pirkti tokios rūšies plokš -

Nors maskvinė spauda ir 
labai peikia diskotekas, bet 
okupuotos Lietuvos Kultūros 
Ministerija, anot korespon
dento, jas net proteguojanti.

"Daugelis jų atsirado Vil
niuje. Vilniaus apylinkėse ir 
kituose didesniuose Lietuvos 
miestuose. Bet jie neturi 
gerų perdavimo priemonių 
ir vadovų, kurie tą visą da
lyką galėtų tinkamai pra
vesti. Kai kuri iš Vakarų 
ateinanti disko muzika mums 
yra priimtina, kita vėl ne. 
Bet pati didžiausia proble
ma yra aparatai. Mūsų mu
zikos perdavimo technologi
ja negali prilygti Vakarų 
standartui" - pasakė oku
puotos Lietuvos Švietimo 
Ministerijos vicepirminin
kas Dainius Trinkūnas.
AUKŠTASIS PILOTAŽAS

Šis sportas yra viena iš 
sportinių varžybų spartakia
doje ir bendrai Sov. Sąjun - 
goję. Pasirodė,kad Lietuvos 
lakūnai yra geriausi - jie 
laimėjo pereinamąją taurę ir 
krūvą medalių. Stepas Artiš- 
kevičius iš Kauno geriau

siai atliko 15 figūrų komplek
tą.

katalikams dėl tebesitęsian
čių Vatikano pokalbių su 
Lenkijos komunistine val
džia ir dėl vykstančių Len
kijos konstitucijos pakeiti
mų. Vienas Vatikano atsto
vas pripažino, kad Lenkijoje 
kard. Wyszynski yra di
desnis. popiežius lenkams 
negu Paulius VI. Jis yra na
cionalistinio nusiteikimo. 
Pav. net dabar jis kalba apie 
Lietuvą, kaip integralinę is
torinės Lenkijos dalį. Prieš 
1O metų jis atkakliai gynė 
Lenkijos teises į žemes prie 
Oder’io ir Neisse’s upių. Tą 
patį dai’ pakartojo ir Londo
no "Europos Lietuvis" Nr. 
33(1323), 1976 m. rugp. 24 
d. Kadangi ši žinia lietuvių 
buvo priimta tylomis (kitaip 
tariant - pritariančiai), tai 
prie pasisakymų prisideda 
ir darbai.

Štai "Europos Lietuvyje" 
Nr., I j(l44|). 1979 m. sausio 
2 d. buvo įdėta antra svarbi 
žinutė, kuri plačiai po pa
saulį buvo reklamuojama ir 
lenkų, prancūzų, vo -

tę. pradedant kard. Vyšyns - 
kio pamaldomis, buvo suva
žiavę beveik visi Lenkijos 
vyskupai (ta proga vyko ir 
vyskupų konferencija). Pa
moksle Vyšynskis priminė 
tuos didelius vyrus, kurie 
išėjo iš Vilniaus Universi
teto, . . "

Kas čia pasakyta, atrodo, 
kiekvienam lietuviui turėtų 
būti ašku, kokios draugys - 
tės lenkai siekia su pritari
mu lenkiškos aukštosios dva
sininkijos, o lietuviai vis- 
tiek lenkais - kaip draugais- 
tik džiūgauja. Jeigu tų vora
tinklių ir toliau stengsimės 
nematyti, tai pilnai galima 
tvirtinti, kad išeivijos lie
tuviai siekia ne Lietuvai 
laisvės, bet tik okupacijų 
pakaitos - vietoje rusiškos 
į lenkišką. O to siekdami, 
greičiausiai paruošim dirvą 
amžinam rusų Lietuvoje pa
silikimui. Taigi, kokią sėk
lą šiandien sėjame, tokius 
vaisius ateityje turėsime.

VKLS-gos St. Catharines 
skyriaus valdyba
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Stepas
Spalio 9-oji, tai klastingo 

kaimyno, Lenkijos apgalvo
tai suplanuotas sąmokslas 
Lietuvos sostinei Vilniui už
grobti. Lietuvai stengiantis, 
kad tai neįvyktų, buvo pagal 
išgales ir turimas karines 
pajėgas priešintasi. Kariuo
menės pajėgos tame ruože 
nebuvo pasiruošusios, Lie
tuvai nesitikint tokios žemos 
mos klastos derybų metu Su
valkuose. dalyvaujant Tautų 
Sąjungos atstovams. Gerai 
lenkų paruoštas užpuolimas 
buvo staigmena. Iš tikrųjų 
Vilniaus krašto lietuvių vei
kėjai, su prof. N. Biržiška, 
buvo apie tai painformavę 
Lietuvos vyriausybę. Trum
pai pasakius, lietuviai Su
valkuose buvo apgauti. Gi
nant Vilnių, žuvo nemažai 
lietuvių kariškių, šaulių, sa
vanorių ir civilių.

Užgrobę lenkai Vilnių, jį 
iki 1939 metų valdė, lenkino 
bet paties miesto, kaipo 
Lenkijos provincijos užkam-

V aranka

pio, negerino ir nepuošė. 
Vilniuje gatvės buvo apleis
tos ir jos vidurmiestyje liko 
grįstos akmenimis. Prie
miesčių gatvės visai negrįs
tos. Tik viena Mickevičiaus 
o vėliau Gedimino gatvė at
rodė puikiai. Lietuvai nete
kus Vilniaus kaipo sostinės, 
Kaunas tapo laikinoji Lie
tuvos sostinė. Vyriausybė 
^visuomenei ir jaunimui pra
dėjo skiepyti meilės jaus
mus Vilniui. Įsisteigė Vil
niui Vaduoti Sąjunga. Buvo 
renkamos privačiai iš yisų 
lietuvių Vilniaus Fondui au
kos. Skelbiami patriotiniai 
Šūkiai : " Mes be Vilniaus 
nenurimsim. Vilnius mūsų 
buvo ir bus" ir buvo išduo
dami maži ir dideli Vilniaus 
pasai. Tai buvo garbės rei
kalas. Iš tikrųjų atrodė, kad 
visa Lietuva yra vienodai 
nusistačiusi dėl savo senos, 
numylėtos sostinės Vilniaus. 
Bent paviršutiniškai taip 
atrodė. Vėliau rezultatai ką 
kitą parodė. . .
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1920 metais Lietuvai ne
tekusios kad ir savo aplen
kėjusios sostinės, buvo 
prestižo ir politinis smū
gis. Toji nelaimė Lietuvą su
stiprino ir padarė ją lietu
viškesne politiniai ir patrio
tiniai. Nelaimė Lietuvą su
cementavo ir aiškiai įrodė 
koks iš tikrųjų yra mūsų ka
daise buvusios unijos "drau
gas".

Nepriklausomoje Lietuvo
je kas metai bvuo įspūdingai 
Švenčiama Spalio 9 diena 
Visa Lietuva tylos minute 
susikaupdavo, prisimindama 
sostinės netekimo tragediją. 
Bažnyčių varpai ir sirenos 
skelbė skausmą dėl išplėš
tos Lietuvai širdies.

Žlugus Lenkijai ir Lietu
vai netikėtai ■'"atgavus" iš
svajotą, apiplėštą ir visa
pusiškai pilną įvairiausių 
pabėgėlių Vilnių,.mes. lie
tuviai vykome į jį be entu
ziazmo. Nemažas skaičius 
tarnautojų į Vilnių buvo ski - 
riami be jokių kvalifikacijų 
einamom pareigom. Šiuo at
veju Lietuva save reprezen
tavo reikiamai.. Lenkų vi
suomenėje lietuviai neturėjo 
gero vardo. Dažnai tekdavo 
nugirsti žodį "cham". Tai 
yra karti teisybė.

Ne veltui kai kurie pir
mieji lietuviai, spaudos žmo
nės, dailininkai ir poetai, 
tikri Vilniaus mylėtojai, pir
mieji atvykę į Vilnių, tą lie
tingą ir Ijūdną spalio mėne
sį, taip jį pamilo, kad pasi
ryžo iš jo nesitraukti. Vienas 
jš jų buvo poetas K. Boruta, 
kuris pareiškė, kad Vilnius 
tai yra įkvėpimo miestas 
kiekvienam lietuviui, ypač 
rašytojams ir poetams. Jis 
buvo užsimojęs pradė
ti rinkti medžiagą apie Vil
niaus istorinius objektus ir 
vietas. Būdamas Vilniuje, 
parašė puikų eilėraštį "Visi 
keliai Į Vi Inių veda".

Įvyko Lietuvoje netikėtas 
dalykas. Labai skaudu, kad 
"Vilniaus Balsui" vyriausy
bės įgaliotinis ministeris 
Kazimieras Bizauskas už
draudė minėtųeilėrąštį apie 
Vilnių spausdinti. Tas laik
raštis buvo konfiskuotas. Ar 
buvo rimtas pagrindas to
kiam pa s i e 1 gi mui/. patys 
spręskite, perskaitę šį Bo
rutos eilėraštį. Jį čia patei
kiu iš Jeronimo Cicėno kny
gos "Vilnius tarp audrų". *)

Poeto K. Borutos eilėraš
tis buvo lyg bendras lietuvių 
tautos skundas,- parodąs, 
kaip "rėksniai",mes be Vil
niaus nenurimsim, koman
diruojami su specialiais pi-

*) ( Žiūr. 2-ame puslapyje )

niginiais priedais ir paaukš
tinimais tarnyboje, į tą seną 
Lietuvos sostinę nenorėjo ir 
neskubėjo keltis. . .

Lietuvių visuomenė buvo 
nepatenkinta aukštesnių pa
reigūnų nenoru keltis į Vil
nių. Dėl to Lietuvos vyriau
sybė turėjo palikti daug len
kų šovinistų aukštose parei
gose Vilniaus įmonėse ir 
fabrikuose. Ir jie vėliau dė
josi į slaptas lenkų organi
zacijas, kurios veikė prieš 
Lietuvos vyriausybę ir siekė 
Vilnių vėl atplėšti nuo Lie
tuvos. Lenkai dėjosi su vo
kiečiais ir rusais, kad tik 
pakenktų Lietuvai.

Lenkų laikraščiai, "Ku
rie Wilenski" ir"Gazeta Co- 
dzienna"buvo geriau traktuo
jami kaip "Vilniaus Balsas", 
kuriam buvo uždėti Bizaus
ko cenzūros varžtai .Taip pat 
V. Sakavičiaus, K. Velecko ir 
Jeronimo Cicėno (ne toron
tiškio), redaguojamo K.Um- 
bražiūno, leidžiamo J. Ka
počiaus lenkų kalboje, kad 
supažindintų lenkų gyven
tojus su nauja padėtimi, Lie
tuva, jos istorija ir siekiais 
Vilniuje ir Vilniaus krašte, 
užtikdavo daug kliūčių iš 
vadovaujančių Lietuvos pa
reigūnų. Tas lietuvių, lenkų 
kalba leidžiamas dienraštis 
vadinosi"Nowo Slowo"-Nau
jas Žodis.

Kaip matome, ne viskas 
1920 m. Spalio 9 dieną pra
rastame ir 1939 metais spa
lyje "atgautame" Vilniuje iš 
Sovietų Sąjungos ėjo taip 
sklandžiai; kaip eiliniai žmo
nės ir vyriausybė to norėjo.

Atgautame Vilniuje Lietu
vos Kariuomenės šventė bu
vo švenčiama pirmą kartą 
1939 m. lapkričio 23 dieną, 
Tribūnoje Gedimino gatvėje 
prie gražių moderniškų pa
statų, kur gen Raštikis su 
su vyriausybės atstovais 
priėmė paradą. Prie jų buvo 
ir "pakviesti" Sov. Sąjungos 
bazių didieji vadai su Ko- 
robkovu priešakyje, neva 
kaipo "globėjai ir užtarėjai". 
Jiems lietuviai turėjo malo
niai šypsotis to parado me
tu - tribūnoje vyko tragiška 
komedija. . . Prie mūsų ka
riškių ir vyriausybės narių 
stovėjo rusiški apsaugos 
"angelai". ..

Tikėkime, kad ateitis bus 
šviesesnė ir palankesnė 
Lietuvai. Nežiūrint to, ruoš - 
kimės ir netikėtumams. 
Priešas nesnaudžia ir laisvė 
pripuolamai ir savaime ne - 
ateina kaip nelaimė. Laisvė 
reikalauja aukų, kraujo, aša
rų ir pasišventimo.

ATSIJAUNINKIME - SKAITYKIME SAVO VAIKAMS 
GRAŽIĄSIAS LIETUVIU LIAUDIES PASAKAS

t> psl.
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Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 1 OVi %
term, depozitus 1 m. 10% %
term, depozitus 3 m. i d % %
pensijų fondas . 9% %
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 1 2% %
nekiln. turto posk. 12 %

KLB SALPOS FONDO HAMILTONO S KYRIUS
MALONIAI KVIEČIA VISUS HAMILTONO IR 

A°YLI NKES LIETUVIUS GAUSIAI DALYVAUTI

Vajaus 
užbaigimo
BALIUJE

sėst adieni, 
sol ė j e

A

Lapkričio 3d, 
J a u n imo Centro

PROGRAMOJ .= :
• Abiturientu pager b
• Toronto šokiu i r d a

k a i

i ma s
i n o s a n s a mb I i s 

GINTARAS vadovaujamas p. R 
i r p. 3. Paul ion ienės

• Loterija ir Laimės Stalių
• Rjikus or kęst r as
• ^Turtingas bufetas 

PRADŽIA 7. 3 0 v. v-. (
. programa prasidės 

JOJIMAS: suaugusie m s 
studentams ir pensininkams tik $ 2.00

Korasiej ienės

į vatM-'i'S gėr imai 
Prašome nesi,vėluot i, 

punktualiai )
5 4 . 00

K L B. S A L P 0 S FONDO
HAMILTONO SKYRIUS

PAREMTIS AVAITRASCIUl

SPAUDOS
VAKARAS

RENGEJ Al

ŠOKIAMS GROS 6-i ų. asmenų or kęst r as

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street W DIDŽIOJOJE SALĖJE

Trumpo menine programa

Spaudos karalaičių. Pri st at y ma s 
Lo t e r i j a

KAD TAUTA IŠLIKTU, GYVA - REIKALINGA SPAUDA

|ĖJ!MAS: suaugusiems -• $ 5 00 
pensininkams ir studentams-$3.00

toronto

TVARKA KAIP BAŽNYČIOJE
Kad ir čia pat gyvenantis, erdvus įvairiems organiza- 

kuriuo nors reikalu užkly- cijų posėdžiams pritaikytas 
dęs į šiuos Namus,o ypačvė- kambarys. Pačiame jo cent- 
vėlesniuoju laiku, nesunkiai 
gali pastebėti visą eilę kad 
ir nedidelių, tačiau į gerą 
pusę ir tvarkingumą vedan
čių pasikeitimų.

Pirmiausia, krinta į akis 
bendras administracinis — 
ūkiškas šio didelio judraus 
pastato sutvarkymas Kori
doriuose, kurių čia randasi 
nemažai, visur yra švaru ir 
net šviesu nuo grindų bliz
gėjimo. Panašiai ir su visur 
besišakojančiais laiptais.Vi
sur matosi ir jaučiama ne 
tik šį reikalą suprantanti, 
bet ir bendrai tvarką mylinti 
gaspadoriška ranka.

Tik pagalvojus koks judė
jimas čia vyksta nuolatos, 
kiek tūkstančių žemiškų bū
tybių į čia susirenka; ar tai 
į posėdžius, pasitarimus, 
repeticijas, bingo žaidimus, 
su nusistebėjimu tenka tik 
pasigėrėti. Bet kokiam rei
kalui esant, čia atsilankęs 
pirmiausia patenka šių Na
mų budinčio tarnautojo kam
baryje, kuriame praktiškai 
ir atliekama pirmutinė įvai
kių reikalų informacija bei 
registracija. Ir jau šiame 
kambaryje mes pastebime, 
nemažai pakitėjimo. Ne tik 
gerokai sumodernėjęs šio 
kambario apstatymas,' bet 
tuo pačiu ir žymiai pagra
žėjęs, pasipuošęs mūsų gar
bingų valdovų Kęstučio ir jo 
sūnaus Vytauto portretais. 
Prieš juos, .mūsų senosios 
istorinės sostinės Vilniaus 
pilies vaizdas, šių buvusių 
valdovų gyvenvietė. Čia pat 
ir spalvotas istorinis mums 
didžią praeitį primenąs Lie
tuvos žemėlapis. Keletas 
laiptukų aukščiau už šio 
kambario randasi didelis

re yra didžiulis masyvus, 
spalvoto kietmedžio stalas, 
apie kurį gali susėsti net 
25 asmenys.

Akį pagauna inž P. Lėlio 
pagaminta labai įdomi seno
sios Lietuvos, valdovų kil
mės, jų įsigalėjimo bei gi
minystės įsišakojimo skalė. 
Kitame paveiksle į mus 
žvelgia visi buvusieji šių 
Toronto Lietuvių Namų val
dybų pirmininkai.

Sekantis yra šių Namų 
valdybos narių kambarys. 
Jis yra puikiai ir moderniš
kai įrengtas,sienos papuoš
tos vertingais moderniškais 
mūsų menininkų kuriniais. 
Malonus jausmas apima į 
visą tai bežiūrint. Tikriau
siai. kad tą patį gal jaučia 
ir įvairiems reikalams į čia 
susirenkantys mūsų rinktieji 
šių Namų šulai. . .

Dar toliau, tik už sienos, 
lygiagrečiai yra labai į šį 
panaši ir šių Namų vedėjo
je -administratoriaus darbo 
būstinė. Gal tik šios srities 
profesionalas galėtų pasaky
ti, ko čia tik betrūksta. Nuo 
šio kambario sienų į mus 
žvelgia, kad ir be žodžių 
primindami garsią praeitį , 
mūsų tautos didvyrė mergelė 
Emilija Plateryrė, Barbora 
Radvilaitė ir savo šviesio
mis filosofo akimis pasitin
ka Vydūnas.

Truputį nuošaliau, ir vėl 
keletas laiptelių žemiau jau 
kitame šio pastąto šone, kad 
ir nedidelis, betgi jaukus 
raštinės reikalams ir sąs
kaitybai skirtas kambarys. 
Visus į čiaužklystančius pa
sitinka šviečiantis, skrie
jantis ir triumfuojantis šau
nusis mūsų Vytis, taip pat 
ir būrelis tautiniais rūbais 
pasidabinusių lėlių.

Viskas kas čia suminėta, 
tai tik nedidelė dalis šiame 
pastate esančių patalpų, ku
riomis naudojasi šių Namų 
administracinis personalas. 
Čia nuolatos kas nors budi, 
dirba, kruta, kalbasi tele
fonu. Čia mezgasi, gimsta

A1 dona Dargytė-Bysz — įr į gyvenimą išeina įvairūs 
kiewicz, Aldona Skilan- 
džiūnienė. Aldona Jan- 
kaitienė. muz. Jonas 
Govedas.Valė Simin - 
kevičienė. Ada Jucienė 
Laima Mačionienė.

"Antroji Jaunystė" 
dainuos NL Spaudos 
Vakare, spalio 27 d.

Iš kairės :

sumanymai, idėjos, gerai 
išdiskutuoti nutarimai. Bet 
kaip sakoma, nėra namų be 
dūmų. To neišvengia nei šie 

<Namai. Kaip visur taip ir 
čia pasitaiko klaidų, nesu
sipratimų, nuomonių skir
tingumo. Tačiau bendram

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvajrių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4»64 -251-4025 -251-4824,
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C«.

♦ Namų — Gyvybės
> A A M * Automobilių
į LC * Komerciniai

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

Au Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, Visais k<‘,lonil' reikalais 

TORONTO, ONTARIO be,kUr p—u I yje skambinti
M6P iA5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE & i 
335 Ronccsvallas Ave., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priinum! telefo.?. • Nemokamas pristatymas •

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

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

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
’________________ .________________________ A________________

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntiniu 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);

šeiladieniois 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----- 1

labui toli gražu nepakenkia
ma ir iš klaidų tik pasimo
koma.

Yra tik vienas iki šio lai
ko neišspręstas ir nesutvar
kytas reikalas šiuose Na
muose ir tai dar daugeliui 
krinta į akis. Būtinai šiuose 
Namuose turi būti surastas 
tinkamas kampelis lietuviš
kiems laikraščiams, t. y. 
skaityklai. To nepadarius, 
šis reikalas yra panašus į 
gražų ir gerai prižiūrimą, 
tačiau nepabalnotą ir jojimui 
netinkamą arklį. Dabartinis 
gudrumas, tariamoji "skai
tykla" Lokio bare, yra ap
gailėtinas nuosprendis ir 
graudumas ima tai matant

N L Spaudos Vakare dalyvaui 
Gintariete Aldona Birietaitė

civilizuotų žmonių giminėje. 
Ir kokiam, pagaliau, galui 
mums prireikė ieškoti drau
gų, kurie laksto miškuose 
su plaukuotomis uodegomis ? 
Kas gi gali mus įtikinti, kad 
šiuose erdviuose Lietuvių 
Namuose tam reikalui nėra 
geresnės kertelės ir kad 
"skaityklos" kampelis tai 
yra Lokio uodega, daugiau 
Lokiui nereikalinga ?

Žiūrint į pavyzdingai ir 
gerai sutvarkytus veik visus 
šių Namų ūkinius reikalus, 
jaučiasi ir tvarką mėgstan
čioj! ranka. Tad negi būtų 
pamirštas šis gana reikš
mingas mūsų kultūrinio gy
venimo reikalas...
Toronto Gintaro Ansamblis, 
šokio sūkur yj e

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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^SKautai

VYČIAI EINA SARGYBĄ: iš kairės; viršuj- L-STAŠKEVI
ČIUS, T. MURAUSKAS, R. PIEČAITIS. Antroji eilė, iš kai
rės: L. PIEČAITIS, J. JONELIS, P. DREŠERIS, G. NAGYS. 
XV-OJOJE BALTIJOS JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE

Š. m. spalio 1 d. dr. Jono 
BASANAVIČIAUS VYČIU 
BŪRELIS pradėjo naujo se
zono darbus su Būrelio suei
ga.,

Sueigos metu darbai ir at
sakomybės buvo paskirsty
tos: P. DREŠERIS-Būrelio 
vadas, R. ŽITKUS - pava
duotojas, J. JONELIS- Bū
relio iždininkas, R. OTTO - 
kandidatų reikalams, P.MA- 
LIŠKA- Būrelio laužavedys , 
J. BRIKIS - projektų koordi
natorius, T. MURAUSKAS- 
informacijos koordinatorius 

KLUBAS "RŪTA" PRADEDA NAUJĄ SEZONĄ 
Pensininkų "Rūtos" klu- stipresniais gėrimais.

bas po saulėtos Vasaros 
atostogų vėl gausiai lankosi 
klube ir aktyviai ruošiasi 
metiniam bazarui, kuris bus 
spalio mėn. 27-28 dieno
mis Aušros Vartų parapijos 
įšalėję.

Bazaro atidarymas bus 
šeštadienį, spalio 27 d. 5 v. 
vakare. Tai retas, labai gau
sus žmonių susibūrimas, at
silanko net ir Ottawos par
lamento žmonių.

Be pagrindinės loterijos, 
kurioje kas antras bilietas 
yra laimingas, visus vilioja 
ir mažoji loterija, nes ir ten 
yra tikrai gražių ir vertingų 
dalykų, kokių dar niekas nė
ra matęs. Bus prekių sky
rius ir mažasis "Turgelis".

Veiks kavinė, tortų ir py
ragų paviljonas, o taip pat 
ir valgykla, kurioje skaniai 

,mus pavaišins nepailstamo
ji šeimininkė M. Kasparavi
čienė. Ištroškę galės atsi
gaivinti ir silpnesniais ir

Vyčių tarpe yra dar tie, 
kurie tvarko GELEŽINIO 
VILKO tunto reikalus: G. 
NAGYS - tuntininkas, L. 
PIEČAITIS-tunto adjutantas, 
R. PIEČAITIS-skautų drau
gininkas, G. BRIKIS- skautų 
draugininko pavaduotojas, L. 
STAŠKEVIČIUS - vilkiukų 
draugininkas.

Vyčiai turi savo sueigas 
kas antrą savaitę.

Pirmoji vilkiukų sueiga 
bus spalio 14 d. , Aušros Var
tų Parapijos salėje, po 10 v . 
pamaldų. T. M.

"Rūta" laukia Jūsų, Jūsų 
draugų ir svečių.

Po bazaro "Rūtos" klube 
prasidės visų mėgiamos kul
tūrinės popietės. Praeitais 
metais visus sudomino savo 
paskaitomis ir skaidrėmis : 
dr. J. Rimšaitė, dr. T. Gražy
tė, dr. H. Nagys, dr. J. Cipli- 
jauskaitė - Tanner, R. Otto, 
kun. J. Kubilius, kun.A.Ke- 
zys, seselė O. Mikailaitė.

Šiais metais sutiko mus 
aplankyti : dr. J. Rimšaitė, 
dr. J. Mališka, Romas Otto, 
dr. Andriukaitis - Į kultūrines 
popietes be klubo narių atsi
lanko ir svečių.

Klubas sekmadieniais yra 
popilnis. Gražiose ir jau
kiose patalpose, kuriose yra 
visa lietuviška spauda, dide
lė biblioteka, skanūs pyra
gai ir kava, svečių netrūks
ta.

"Rūta" laukia visų spalio 
27-28 d. d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje me.tiniame ba- 
zare. A. A.

montreal
KLB MONTREALIO APYLINKES VALDYBOS
RUOŠTO VASARIO 16 D.

Pirmasis skaičius Aukų 
Lape skirtas Bendruomenei, 
antrasis - Tautos Fondui.

A. Vapsvienė -, 10; V. Lie
tuvninkas -.10; P. Adamonis 
10, 10; A. M. Joneliai -, 25; 
P. L Lukoševičiai 15, 10; G. 
Rudinskienė 5, - ; E. A. Au- 
gunai 3, - ; M. J. Malciai 
5. 5; K. Vadišius - , 5 ; J. 
R. Piečaičiai 5,5: Sniečkus 
10. 10; A. Kalvaitis 5, 5 ; A. 
Petraitytė —, 5; L Petraus - 
kas 5, - ; N. Bagdžiunienė 
- , 5 ; A. S. Banaičiai -, 10; 
M. Kasperavičienė -, 10; A. 
Žiūkas 2. 50, 2.50; A. Čepu
lis 5, 10; L Mališka 15, 25; 
A. Rudytė 5, 5; E. Urbonaitė 
5, 5; T. J. Aranauskas 5, 3; 
Pr. Vitai -, 5; G. Vdzalinskai 
-, 5; V. L. Norvaišos 10, 10; 
O. Čičinskienė -, 10; G.Ged
vilienė 5, - ; O. Bieliunaitė 
3, - ; J. Gabrusevičius 5, 5; 
J. Dalmotai -, 10; Pr. Mickus 
5, 10; B. Rimkevičius -, 10; 
J. Zurkevičius -, 20; A. Ali
šauskas - , 10 ; J. J. Blauz- 
džiunai 5,5; LA. Vazalinskai 
2, 10; J. Zabieliauskas -, 10; 
R. P. Brikiai 5, 25; Br. Staš
kevičius 5, 25 ; J. Gražys 
10, - ; G. Petrulienė -, 5 ; 
E. Mačionienė -, 5; K. Mar- 
tinėnas -, 5; V. Kerbelis 10, 
10 ; J. M. Adomaičiai 5, 10; 
V. Daugelavičienė 10, 40; Z.

MINĖJIMO SKELBIMAS

Bakaitis -, 10 ; M. Tomkevi- 
čienė -, 5; J. Kibirkštis 5, 
20 ; A. O. Mylės -, 10 ; V. 
Jakonis 6, 6 ; R. Otto -, 5; 
J Kesgailienė 5,5; P. Bar- 
teška 5,5; A. J. Jankai —, 2; 
J. Valiulis 10, 20 ; S. Gele
žiūnas -, 5; Jonas Valiulis 
5, 25; J. Jurėnas -, 10; P. 
Kerevičius -, 10; A. Urbonas 
5, 5 ; A. Rusinas -, 10; V. 
Jonynas 15, - ; St. Skaisgiris 
5, 5 ; T. Freidankienė 1, 2; 
Urbonienė ■-, 2 ; J. Varkala 
-, 1; M. Makauskas 1, 10; J. 
Lymantas -, 1-; V. Muraus
kas -, 5; V. Piešinienė -, 5; 
M.S. Šiliauskai -, 10; G. Ši- 
liauskaitė -, 5; J. Tanner- 
Ciplijauskaitė 10, 10; B. Bi
jūnas -, 5 ; A. P. Drešeriai 
10, -; S. Morkūnas -, 5; R. 
Baršauskas -, 2; S. Andrai- 
tytė -, 10 ; J. Naruševičius 
-, 5; R. Lapienienė -, 2; X Y 
(už programas) 120. Dr. J. 
Mališka 10, - ; K. Toliušis 
10, -; J. Pukteris -, 5; Vyš
niauskas -, l ; V. Kačergius 
-, 15; P. Žukauskas sr. -, 10; 
A Keblys —, 10; A. Keblys 
5, -; V. Eslovas -, 5: Mrs.
Lukoševičienė -, 5 ; V. Lu- 
kauskas -,5; G. Dainius -,5; 
J. Skučas -, 10; P. Žukaus
kas 10, -; P. V. Efertai 10, -; 
B. Botirienė 3, 2; V. Mu
rauskas -, 2; K. Gužunas 

Siuntiniai i Lietuva - 1979 C-
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.

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

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

‘ Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis — $312

I šį siuntinį dar galima įdėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos 
dar galima pridėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio arba ka nors 
iš žemiau išvardintų naudingesnių dalykų:

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio apikaklė.
tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas $275.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui 107.00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss 50.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis 42.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės 4.00
'rights (kojinės-kelnaitės) ' 5.00
Vilnonė gėlėta skarelė arba didelė nailoninė skarelė 15.00 
Geresni marškiniai 18.00
Vyriški arba moteriški bateliai 45.00
Puiki suknelei medžiaga 35.00
"Crimplene" medžiaga suknelei 25.00
Vilnone eilutei medžiaga, vyrams arba moterims 70.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei 100.00

Karlu su drabužiais galima siųsti šie maisto gaminiai: '/z sv. 
arbatos $500; ',į sv. kavos (neseafe) $7.50; 1 sv. pupelių ka
vos $8.50; 1 sv. šokoladinių saldainių $8.50; 1 */z, sv. razinkų — 
$2.50; cigareeiu 40 $5 00.

(vairus kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui matuoti 
instrumentai siunčiami pagal susitarimų.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $38.50 persiun
timui.

Norime atkreipti klientų dėmesį, kad mes siuntinius tuojau 
išsiunčiame vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiunėiame lik pasiuntę 
siuntinius. Jas galima apmokėti paprastu čekiu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus j Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui bildu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras)

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

-, 5 ; Mrs. Grinkienė -, 2; 
Juozas Pukteris 5, -; Petras 
Pukteris -, 2; Kirstukas
- , 20 ; p. Kasperavičius -, 
5; Jonas Lukoševičius 5, 25; 
p. Sakalas - , 5; miss Zur- 
kevičiutė -, 3; mr. Stanke
vičius-, 5; Jonas Adomonis 
5,5; mrs. Norkeliunas -,5; 
mr. Bernotas -, 4; mrGied- 
minas -, 5; K. Gudžiūnas -,
- ; L. Mickus -, 4; Pr. Gu- 
džinskas 5, 5; J. Ladyga 5, 
-; K. Šimkus 3, -; C. Lady- 
gienė -, 3; T. Šmitienė -, 1; 
R. Pališaitis 5, 5; L. Grige
lis 3, 5; J. Laimikis 10, 10;
F. Jucevičius 5, - ; K. Šit— 
kauskas 5,5; D. Jurkus 5’, 
30; E. Kardelienė -, 10; S. 
Pocauskas -, 5; V. Pavila- 
nis 5, 5; S. Piečaitienė 5,5; 
J. Arabinas 5, 5 ; J- Pakulis 
2,3; A. Gudas 5, - ; R. La
pinas 5,5; Vanda Lapinas -. 
5; L. Gedvilą - Landry -, 5;

NAUJAS
PASIŪLYMAS

NAMU SAVININKAMS I NUOMINI NKAM.S jt

Apdrausti 
inventorių 
dabartinę 
perkamo

namu
pagal
nau|o 

daikto

G ŠIOL ©RAUDI MAS UZ INVENTORIULl
MOKĖDAVO JO PIRKIMO VERTĘ, ATS KAI Čl US 

NŪS IDĖVĖJ IMĄ..

PAGAL NAUJ \ PLANĄ. YRA MOKAMA TIEK- 
KIEK TOKS 
NELAI MES

DAIKTAS KAINUOS ŠIANDIEN AR
ATVEJU ( Gal 2-3 kartus daugiau ).

DRAUDIMO KAINOS SKIRTUMAS YRA NEDIDELIS

TEIRAUTIS : 
ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC. 
Tel.: 722-3545

M PHILIPPE IZZI
.'•v p

SKAMBINKIT -

elnėms

y

y

y

y

S. Pusar 2, - ; S. Skučienė
- . 5 p B. Katilius -, 10; P. 
Beleckas -, 20; S. Mekšriu- 
nas -, 10; J. Lukoševičius 5, 
5; J. Išganaitis 5, 5; R. Jur
kus 5, 5 ; P. Petrauskas 5,5 
Vilius Peteraitis 10, 10; Pr. 
Baltuonis 5,5; J. Viliušis 5,
- ; M. Juodviršis 5, 15; P. 
Montvila 10, 10 ; R. Skučas 
5, -; St. Petrauskienė 10, 50; 
A. Dasys 5,5; P. Piečaitis 
5, 5 ; J. Vasiliauskas -, 5; 
p. Meliauskas -, 2; M. Guo- 
bys -, 50; A. Ruzgas 1-, - ; 
St. Gr. Daukšos 5, 15 ; P. 
Juodkojis 5, - ; J. Gedminas 
5, - ; L. Rutkaųškas - , 2 ; 
D Baltrukonis 5, 15;J. Vilnis 
3, - ; E. Kristukas -, 3; K. 
Smilgevičius -, 20; J. Goris 
3, 3 ; Z. Lapinas 5, 10 ; J. 
Žitkus -.10; Z. Valinskas sr. 
3, -; Z. Valinskas 2, -; A. 
Jaugelienė 5, -; J. Adomai - 
čiutė 3, - .

R

R
I

i

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

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

(Lietuviams duodame specialiu nuolaidu)

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

Savininkai V,$utinskas& Son. Tel. 364 -5712

ir atsiimant
365-7146

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle
Goriausio* patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

‘Richard*# Kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo atlieka sgiiningol 
ir prieinamomis kainomis. Žouhite kol namo stogas blogas ar kai statote 

~ 364-1470 >

1979. X. 17

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

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

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

7 6 6-2667.

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

daEymaa naujam* garai* Ir modarnloml* prlemonamls. Kreipkite* — 
De La Verendrye, prte Laplerrelr vandene kanalo. Tel. 365-3364.

7 psi.

7

7



montreal

Kapitonas Ed. JUODIS, MD, 
gerai pažįstamas montrea- 
liečiams, dabartiniu metu 
tarnauja Kanados Armijoje^ 
Lahr.V- Vokietijoje. Karo 
Ministerijos pranešime pa
žymima, kad per NATO ma
nevrus jis išskirtinai pasi - 
žymėjo,išgelbėdamas civilių 
vokiečių auto nelaimėje mo

tiną su 2 vaikais, kurie bu
vo netekę sąmonės ir 8 metų 
berniuką, labai sunkiai su
žeistą į galvą. Esą tik kpt . 
Ed. Juodžio, MD skubios pa - 
gal bos ir kvalifikuoto pata - 
rimo dėka berniuko gyvybė 
išgelbėta.

Džiaugiamės jaunu mont - 
realiečiu, susiradusiu savo 
kelią ir pasižymėjusiu darbe.

• ŽIŽIŪNIENĖ Kazimiera, 
iš ligoninės perkelta į 
sveikstančiųjų namus, nes 
reikalinga priežiūra. Ji su
sirgo belankydama gimines 
ir pažįstamus Kanądoje. 
Linkime greičiau pasveikti .

• KRUJELSKIS Juozas ap - 
tvarkė NL namus, laiptus, 
duris, stogą,kurie buvo ap
verktinoje padėtyje.

Dėkojame už sąžiningą ir 
greitą darbą, taip pat reko - 
menduojame jį visiems, ku
riems reikalinga namų pa - 
taisa.

O O O O O
P. S. Praeito numerio skelbime buvo neteisingai pažy
mėta įėjimo kaina suaugusiems. Atitaisome šiame.

• BUNYS Raimondas buvo 
operuotas.Šiuo laiku sveiks
ta namuose.

• TAMULEVIČIUS Vaclovas, 
64 metų amžiaus, kilimo iš 
Vilniaus Krašto, mirė. Pali
ko 3 seseris Lietuvoje. Pa
laidotas per Šv. Kazimiero 
parapiją. Laidotuvėmis rū
pinosi VI. Kvietinskas.

• ZIZAS Ignas išvyksta ku
riam laikui į Miami, Fl. , 
kur pakviestas kaip kondito- 
rijos- saldumynų-specialis- 
tas.

• MIKALAJŪNAI, Kazimie
ra ir Antanas iš Los Ange
les, buvę montrealiečiai, 
lanko draugus ir pažįstamus 
Apsistojo pas Petrą ir Ste - 
faniją Šukius Montrealyje.

• VEKTERYTĖ Denis išvy
ko į Prancūziją praleisti a- 
tostogų.

• Prof. BRIEDIKIS Jurgis 
iš Lietuvos, lankosi Mont - 
realyje pas draugus ir pa
žįstamus.

• GRYBU VAKARIENĖ Šv . 
Kazimiero Parapijos salėje 
praėjo puikiai. Grojo links
mai Bavarų Trio, puikiai pa
ruošta vakarienė sutraukė 
virš 200 svečių.

Kun. klebonas dr. F. Juce
vičius dėkojo aukotojams pi
nigais ir maistu.

LEBLANC- ŽIŽYTĖ Lo
reta ir jos vyras Claude, bu
vę montrealiečiai džiaSigiasi 
naujagime dukrele. Jų aplan
kyti Toronte buvo nuvykę tė
vai Marytė ir Vacys Žižiai .

• KRAULE Bill ir Julytė
( Žukauskaitė ) pakrikšrijo 
dukrelę Liana vardu. Krišk- 
to tėvai, Jonas Žukauskas ir 
Irena Kraule, dalyvavo visi 
seneliai- Julė ir Petras Žu
kauskai ir Ponia Kraule.

• MAKAUSKAI, Teresė ir 
Vytas susilaukė gražios duk
relės.

Kas nariais j KANADOS LIETUVIU POND A stoja.

DR A. 0. J AUGELIENE
dantų gydytoja

1410 G U Y S T SUIT 11-12 MONTREAL, P. Q
Tel. 932-6662 ................. NAMU 737-968 1

Pirmutiniame ir didžiausiame gm m m mm JB 
TORONTO LIETUVIŲ KAKAi/VIaI 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------- ----------------------

IMA:MOKA:
1 0 ‘/z % už 1 m. term, indėlius 
1 0 % už 3 m. term, indėlius 
10 % % už pensijų ir namų planą 
10 !6 % speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 24 milijonu dolerių

11% už mortgičius

MKM DRAUGIJA KVIEČIA VISUS MONTREALI E?HJS ATSILANKYTI 

I SOU GINOS ČAPKAUSKIENES 
4e

Išleistuvių
KONCER TĄ

• NARUŠEVIČIUS Juozas, 
žmonos Nancy iniciatyva,sa
vo artimųjų tarpe atšventė 
70 metų gimimo sukaktį.

Sveikiname Juozą, mūsų 
skaitytoją ir rėmėją, linkė - 
darni dar daug laimingų me
tų.

• NEVARDAUSKAI,Sofija ir 
Juozas, savo giminių ir 
draugų tarpe atšventė 25 me
tų vedybinę sukaktį.

Asmenines paskolos 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. Nemokamos čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express! Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

' ir 532-1149 M6P 1/6

KURIS |VYKS s. m. SPALIO 20 d šeštadieni 7 v a I. v.
AUŠROS VARTŲ PARAPI J OS SALĖJE 1 465 deSeveSt.

• MENINĖ PROGRAMA

• PAVEIKSLU LOTERIJA
« ŠALTU UŽKANDŽIU. VAKARIENĖ-BARAS 

ŠOKIAMS GROS „PEGAS US”

J E J IMAS suaugusiems $6.'0 0

studentams ir m oksl eiviam s $ 4. 00

• MONTREALIO LIETUVIU, 
MOTERŲ KATALIKIŲ, D-JA 
uoliai ruošiasi sol.G.Čap- 
kauskienės koncertui.Jis bus 
turtingas ne tik muzikaliai , 
bet ir loterija, kuriai Mont- 
realio dailininkai padovano - 
jo savo paveikslus:V. Lapi
nienė, A. Pakalniškięnė, R 
PieŠina, Ei. Povilaitienė ir kt

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

........... .... ..... .........
DR. J. MALIS K A

DANTŲ GYDYTOJ AS 
1440 rue ste Catherine ouest Suite 600

Tel. 866-8235 Namų. 488-8528

DĖMESIO - Y’AST NAUDOKITE PROGA -
NUPIGINTOS KAINOS MAŠINOMS 1979 metų PONTIAC IR 
BUTCK - KURTAS GALITE PIRKTI PER LEONĄ GURECKĄ

AKTYVAI—
KASOS VALANDOS: =
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 E 
Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniai*. 9.30 - 1 =

ANAPILYJE skyrius veikia 
M pensijų s-tą nuo lapkr.

virš 17 milijonų 
MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10!/į% 
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų ir namų s-tas 10V4% 
taupomąją s-tą 10 %
spec. taup. s-tą ..............lO’ZtVo
depozitų-čekių s-tą' 6 %
DUODA PASKOLAS IS: 
asmenines 1114%
mortgičius 11 %
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. 
/79, namų s-tą nuo sausio 1/80

Dr. E. Andrukaitis, «■><c>

TtL : 522-7236 MONTHtAL H2J 1 K4
832. Boul. St-Joseph E. p. q. Canada

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

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

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Poirtlec 'k Buick 'k Antra
• HERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKI: TINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.
(

LEFEBVRE & ROBERT
INCJuwuauMfwr - funmrvnt

PAR DAV

Tel. 931-4024

NOTARĖ

PHARMACIENS' PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 366-9742Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojanti! pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

ALBĖKHE SU GM

mtu montreal went automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 4BŠ-5391
U

0. N. BALTRUKONIS
I M M E U B L E - CLASSIC I NC.
445 Jean Talon W. Suite 305 Montreal 
Tel. 273 - 9181 ................. Namu. 737 - 0844|.

(VAIRIU

BALDU a*

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

PER

MAS

Rūta Pocauskas.Bci
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

FOTO M U.S

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

• Užeikite ir Įsitikinsite,-kad įjnonėje baldai yra 
aukitcis kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEKTRALE r 4e AVEKUE ^m 363-3837

FTo43 CBMTRALM 306-1283 (DKCOrtATION) l_______

8 psl.

DANPAR REALTIES CORP.
ADVOKATAS

R. j. Išganaitis, m. bcl
216 St. Paul W., Montreal, P.O. 

Tel. 878-9534, namų-658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Su/te627, 3 P/ace Villt Mele, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
T'1.(514) 871-1430

ADVOKATAS

J. P. MILLER,bji, B.CX.
168 N tirt Dtmt St r—t E.juitt 205.

Te/. 444-2043; 866-2064

310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Ir. vestaci jos J,A.V. ir kt. Kanados provincijos®

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 NemW 376-3781

A ąe n 10 r_a_ v_e_įk'i o jį u o 19 4 5_m^

Albertas N O R K E L.l 0 N AS , BAC5.CW I.B.
Komercinio, privataus turto, automobiliu, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

i mk i= MONTAEflUŪ LIETINIU 
LlIZLiS KREDITO UNIJA

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

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą 
iki $2,000 už taup. s-tas sumas.

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 10.0 %
Pensijų planas 9.0 %
Term. ind. 1 m. 11.0 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines  13.0 %
Nekiln. turto 11.75 %
Čekių kredito .......................... 14.0 %
Investacines nuo .....................14.0 %

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolas sumą.

KASOS VALANDOS:
146S De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ,ketvirtadienia<s nuo 12 ik) 8 v.v, penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12 45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1 b

8

8
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