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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BANDITAI PAGROBĖ merikietis ir karibietis už

BENDRUOMENYBĖS™
PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ

LIETUVI
Neseniai V. Vokietijos ra

dio, pranešė .kad pabėgo pa
garsėjęs Lietuvos sportinin
kas irklininkas Vladas CĖ
SIŲ N AS ir gavo apsigyveni
mo teises V. Bokietijoje prie 
Duisburg'o. Čia lankė Tnsti - 
tūtą, mokytis vokiečių kalbos, 
gyveno mišrioje lietuvių-vo
kiečių šeimoje. Po to netru
kus pranešė, kad vieną dieną 
iš kursų nebegrįžo.Buvo įta
riama, kad jį pagrobė KGB 
agentai, bet nepatvirtino.

Paskutinėmis V.Vokietijos 
žinių agentūros DPA žinio
mis ( gautomis telefonu)Če- 
siūnas jau atsidūrė Sov. Są
jungos Saugumo ligoninėje . 
sugrąžintas prieš savo valią 
ir patalpintas, manoma,psi- 
chiatrinėn ligoninėn. Taigi - 
kur tarptautinės ir Žmogaus 
Teisės vykdymai ? Kas jį iš
davė? Kodėl banditams taip 
svarbu vienas sportinin
kas ?

NOBELIO TAIKOS
PREMIJA VIENUOLEI

MOTINA TERESĖ, 69 m. , 
Indijos mieste Calcutta va
dinama "Pagriovių Šventoji", 
laimėjo 1979 m. Nobelio Tai
kos Premiją- $190. 000. Tuos 
pinigus ji panaudos raupsuo
tiesiems ir apleistiesiems, 
kuriems ji paskyrė savo gy
venimą ir kurių vardu, ji sa
ko, priimanti premiją.

Ji yra albano krautuvinin
ko duktė, gimusi Jugoslavi
joje, katalikė vienuolė, dabar 
Indijos pilietė. Jos įsteigtas 
ordenas 1948 m. Calcuttos 
laužynuose buvo pavadintas 
Labdaros Misija. Čia ji ati
darė pirmąją mokyklą, turė
dama savo kišeniuje tik 40 
centų.

Dabar šio ordeno globoje 
yra mokyklos, ligoninės,jau
nimo centrai ir našlaitynai 
50-yje Indijos ir pasaulio 
miestų.

Nobelio Premijai Skirti 
Komitetas paskyrė jai šią 
premiją" pagerbdami jos 
darbą, nešant pagalbą ken
čiantiems”. Taikos premijai 
ji jau buvo nominuota keletą 
kartų.. Šimtai elgetų, raup - 
suotųjų, aklų, luošų, mirštan
čių ir visų apleistų susiren
ka kasdien prie Motinos Te
resės Misijos Calcuttoje.kad 
gautų užvalgyti. Kelis de 
šimtmečius ji davė laužynų 
vargšams medicinos pagal - 
bą, mokslo, lėkštę košės , 
duonos riekę ar tik švarią 
vietelę numirti. Susisiekus 
su ja, pranešant premiją, ji 
pasakė: " Godumas šiandien 
yra didžiausia kliūtis taikai 
pasaulyje: godumas galios, 
pinigų ir išgarsėjimo".

DU EKONOMISTAI GAVO 
NOBELIO PREMIJĄ

Nobelio premiją gavo du 
ekonomijos specialistai: a-

" stiprų akcentavimį žmo
gaus,© ne mašinos, ir ūkių, 
o ne fabrikų kaipo didžiausią 
III-o jo Pasaulio viltį".

Theodore SCHULTZ, 77 m. 
prof, emeritas Chicago U-te 
išvystė teoriją "žmogiškojo 
po veikio"ekonomi joje, iškel
damas tai,kad investavimas 
į anones atneša daugiau 
naudos, negu investavimas į 
mašineriją.

Sir Arthur LEWIS, 64 m. , 
karibas ir politinės ekono
mijos profesorius Prince
ton U-te. išvystė teoriją 
aiškinant agrikultūros vertę 
besivystančioje ekonomijoje.

Sehultz’as yra 8-asis a- 
merikonas ir Lewi's 1-asis 
karibas laimėję premijas už 
ekonomiją. Jiedu pasidalins 
$193. 000.

Abu šie mokslininkai kri
tikuoja kai kurių politikų e - 
konomi nę strategiją besi
vystančiuose kraštuose ir 
savo teorijomis sukėlė di
delį susidomėjimą. Tai ga - 
Ii tiek paveikti,kad pasikeis 
dabar vykdomas ekonominis 
metodas.
ATSISTATYDINO 
MOYSHE DAYAN

Netikėtai atsistatydino 
Moyshe Dayan iš Izraelio 
Ministerių Kabineto. Jis pa
reiškė, kad jo pažiūros ir 
premjero Begin yra ■ visai 
priešingos dėl užimtų arabų 
žemių apgyvendinimo, ir dėl 
to atsistatydinąs.

PO. PRADEDA RINKIMU
KAMPANIJĄ

Visuotiniame PQ susirinkime 
Leveso,ue ragino narius kon
taktuoti asmeniškai balsuo -J 
tojus ir raginti pasisakyti už 
"sovereignty-association". I

Jame 
f akta l 
rnark- 
pagal

ŽINOMAS METODAS KAIP 
KLASTOTI ISTORIJĄ

Montrealio radio prog
ramoje CJAD reguliariai 
vyksta diskusijos Ir komen
tarai įvairiais klapsimais . 
Neseniai buvo komentuoja
mas vienas faktas: pasirodė 
PQ vyriausybės Išleistas 
Istorijos vadovėlis. 
Quebec’o gyvenimo 
yra "nušviesti" pagal 
sizmo formulę, o ne ] 
realybę.Pav., vartojami net 
Ir terminai, kurių čia visai 
niekas nevartojo, kalp"kla - 
slųkova". Anglų kontribuci
ja ekonominiame Ir kultūri
ntame gyvenime visai Igno
ruojama, lyg visai nebūtų 
buvusi. Bažnyčios įtaka taip 
pat vertinama tik Iš blogo
sios pus ės. Taip pradedamas 
vykdyti smegenų plovimas 
mokyklose su valdžios pri
tarimu. .. Fanatikai, kad Ir 
nedaug jų, kažkaip turi fan - 
tastlšką energiją veikimui... 
Gerai, kad tai, kas mums 
buvo akivaizdu, pradeda da - 
rytts Ir anglams, ir reikia 
tikėtis - prancūzams.

IŠ BENDRALAIŠKIO Nr. 1O
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės švietimo ūždavi- 
niams vykdyti 1979. IX. 24 
buvo patvirtinta PLB Švie
timo Komisija. Komisiją su
daro :. Antanas SAUL ATTIS,
S. J. - PLB vicepirmininkas , 
Eglė PAULTKTENĖ - lietu
viškai pradedančių ir nuto
lusių pro j e k t ai . Algis 
STANKUS-SAULAITIS - su
sirašinėjimas ir Vasario 16 
projektai, Danguolė KVIK
LYTĖ - suaugusiu ir kiti 
projektai - visi iš Čikagos.

Vitalis MATULAITIS-mo- 
kyklinės priemonės, Ga
bija PETRAUSKIENĖ-talki
ninkai, kursai, PLJS valdy
bos atstovas - bendri pro
jektai su PLJS - visi iš To
ronto.

1. Komisijos nuolatiniai 
darbai:
1. Veiklos pobūdis - suderinti 
savo planus ir veiklą su 
Kultūrinės Talkos Komisi
ja, PLJS švietimo darbuoto
jais, JAV LB Švietimo Ta
ryba ir Kanados LB Švietimo 
Komisija.

Surasti Komisijos na
riams bendradarbius pro
jektus ruošti ir įgyvendinti^

Savo tarpe posėdžiuose ar 
laiškais pasitarti apie pla
nus ir praktiškus reikalus.
2. Informacija-iš kitų kraš
tų gaunamą informaciją apie 
švietimą teikti Pasaulio Lie
tuviui ir lietuvių spaudai.

PLB**tientro

RUDENS GĖRYBIŲ NETRŪKSTA KANADOJE - PRIEŠ TRUMPIAUSIĄ DIENĄ IR IL
GIAUSIĄ NAKTĮ-ARTĖJA VĖLINĖS IR "BAUBŲ" VAKARAS. . ., Ontario Ministry of Agriculture

Kasmet rinkti statistinę 
medžiagą iš kraštų apie li
tuanistines mokyklas, kur
sus.

Informuoti kraštus apie 
naujus mokyklai ir namams 
švietimo leidinius apie Pa
saulio Lietuvį, PLB bendra- 
laiškius ir kitais būdais.
3. Medžiaga - siųsti švieti
mo pareigūnams išleisti? lei
dinių pavyzdžius.

Parūpinti medžiagą di
desniais kiekiais, jei kraštai 
pageidauja patarnauti asme
nims, kurie ruošia studijas 
iš lituanistinių dalykų ir to
kias studijas skatinti per 
spaudą ir kitais būdais.
4. Mokytojai ir kursai - to
liau puoselėti mokytojams 
ir jaunimui ypatingus litu
anistinius kursus jų kraš
tuose su lektoriais iš Šiau
rės Amerikos.

Rūpintis, kad PLJS Ryšių 
lituanistiniuose se

minaruose (JAV) dalyvautų 
iš kitų kraštų.
5. Leidiniai ir projektai — 
rengti pavyzdinius leidinius 
apie lietuvių kultūrą, kurie 
galėtų būti išversti į kitas 
kalbas.

Rinkti medžiagą, studijuo
ti ir informuoti apie pastan
gas įtraukti atkritusius iš 
mokyklų, nedalyvaujančius 
ir suaugusius į švietimą-pa- 
mokas, kursus, seminarus

Sekti kitų J tautų švietimo 
būdus ir pastangas.

6. Finansai - skatinti moki
nius lankyti Vasario 16 gim
naziją ir eiškoti jiems sti
pendijų.

Telkti lėšas kursų vedėjų 
kelionėms į kraštus ir stu
dijuojančių; kulionėms į kur
sus - seminarus.

Telkti lėšas leidinių ir ki
tos medžiagos ruošai ir lei
dimui.

Finansuoti kitų (JAV ir 
Kanados) išleistų leidinių 
siuntimą į kraštus, jei kraš
tams reikėtų pagalbos už
simokėti.

11. Komisijos projektai :
1. Paruošti medžiagą apie 
suaugusių ir lietuviškai ne
mokančių švietimą bei kitą 
kultūrinę medžiagą.
2. Vasario 16 gimnazijoje 
vasaros metu stengtis įvesti 
lituanistinį seminarą vyres
niam jaunimui.
3. Išleisti dr. Tamulionytės 
lietuvių kalbos vadovėlį, 
pradedantiems kitomis kal
bomis:
4. Rūpintis lietuvių kalbos 
žodynu suaugusiems.
5. Suprojektuoti korespon- 
dencinius lietuvių kaltos ir 
kultūros kursus (tokie jau 
veikia Brazilijoje).
6. Parengti visuomeninio ug
dymo lietuvių veiklos vado
vėlį.

Antanas Saulaitis SJ 
vicepirminnikas 

PLB POLITINIU. REIKALU 
KOMISIJA jau sudaryta ir 
spalio mėnesį pradėjo sa - 
vo darbą. Jos tikslai ir dar
bai yra rūpintis Bendruome
nės aktyviu dalyvavimu Lie
tuvos laisvinimo darbe, pla
nuoti ir vykdyti išeivijos lie
tuvių pastangas padėti oku
puotos Lietuvos žmonėms 
išsikovoti laisvę ir nepri
klausomybę. Komisija pra
džioje veiks trimis pa grin- 
diniais būdais - greita akci
ja, kai įvykiai tai diktuoja, 
planinga veikla, siekiant už
tikrinti nuolatines pastangas 
laisvės kovoje, ir tyrimais 
bei studijomis ilgalaikei a- 
teičiai ruošiantis. IJPLB Po
litinių reikalų komisijos 
branduolį jau pakviesti ir 
savo sutilamus davė asme
nys uš New York o, Washing
ton'©, Toronto, Chicagos ir 
kitų vietovių. Komisija savo 
darbus ir sudėtį ateityje 
plės, ir jos sąstatas bus vie
šai paskelbtas po to,kai PLB 
Valdyba savo posėdyje šią 
komisiją formaliai patvir
tins.

PLB ŠVIETIMO KOMISIJĄ 
sudaro švietimo darbuo

tojai iš Chicagos ir Toronto: 
pirm. - kun. Antanas SAU- 
LAITIS, S. J. , Danguolė 
KVIKLYTĖ, Vitalis MATU
LAITIS, Eglė PAULIKIENĖ. 
Gabija( Juozapavičiūtė) PET
RAUSKIENĖ ir Algis STAN- 
KUS-SAULAITIS.

Savo atstovą į šią komi
siją dar paskirs Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdyba. Komisija bendra
darbiaus su JAV, Kanados ir 
kitų kraštų Bendruomenių 
švietimo reikalų vadovais, 
planuos ir vykdys švietimo 
darbus, rinks ir teiks infor
macijas bei mokyklinę me
džiagą ir vadovėlius,rūpin
sis mokytoji? ruošimu ki
tiems kraštams, skatins mo
kinius lankyti Vasario 16 
gimnaziją ir kt. PLB Valdy
ba, patvirtinusi PLB Švieti
mo Komisiją, jos darbų pra
džiai paskyrė 5. 000 dol. Iš 
JAV Lietuvių Fondo nese
niai gauta 2. 500 dol. , 6*
ankščiau buvo gauta 3.500 
dol.PLB švietimo reikalams,

.ATMETA IR NEKALTĄ. . .
Čekų autorius Pavel Ko- 

hout, 51 m. .vienas žinomiau
sių novelistų ir dramaturgų, 
buvo nebeįleistas į sa
vo kraštą po buvojimo Aust
rijoje metus laiko. Iš jo ir
gi atimta pilietybė.
"Nesu emigrantas, nei pabė
gėlis. Nemanau prašyti po
litinio prieglobščio jokiame 
krašte ir esu pasiruošęs su
grįžti namo bet kuriuo lai - 
ku, net jeigu ir mane teistų", 
pareiškė autorius. Jis sieks 
tarptautinio parėmimo dėl 
jam atimtų teisių.

Rėžimas Čekijoje kaltina 
autorių, kad jis kontaktavęs 
čekų egzilus Vienoje, norė
damas perimti opoziciją Bo- 
hemijoje-Čekijos dalyje. Ko- 
hout tai paneigia-
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ATĖJO LAIKAS PASAKYTI:
GAILA. ŠMEIŽTAS.

Supurtė žiūrovus asmeniškai ir masiniai Europoje, A- 
merikoje,o dabar jau'ir Kanadoje rodomas filmas Holo - 
baust apie Hitlerio įsakymu jo pasekėjų pravestą žydų 
naikinimą. Tame filme nebuvo parodyta visa Hitlerio psi- 
chopatiško žudymo vizijos dimensija. Jo ligotoje vaizduo
tėje turėjo būti išžudyti visi ne arijai, jo vaizduotėje tik 
žydams buvo suteikta pirmenybė. . . Tokio pat likimo su
laukė didelė dalis lenkų, ukrainiečių, pabaltiečių, čigonų , 
(kas būtų daręsi, jeigu Hitlerio okupuotuose kraštuose bū
tų buvę negrų?).

Tačiau tas filnnas tikrai ne istorinės-epochinės doku - 
mentacijos siekiant; padarytas,bet tik vienos tautos liki
mą vaizduojant (tikriausiai ir finansiniai apsimokėjo). Ne
svarbu filmo išleidėjams buvo ,kad duomenys kai kurie 
netikri, o ir kas liečia lietuvių tautą- falsifikuoti, tvirti - 
nant,kad tai "dokumentinė", nes kaip žinome, joje įtaigo
jama, jog lietuvių tauta oficialiai ir organi - 
z u o t ai tam pritarė.

Tas reikalas taip paprastai nesibaigia. Neseniai Kana
dos TV stotis(ten juk turėtų būti išprusę, objektyvūs, in
teligentai ir 1.1. )transliavo filmą, pasakojančią apie gar
sųjį Jeruzalės miestą, brangų žydams, musulmonams f 
krikščionims. Puikiai nufilmuota, puikiai pasakotojo per
duota izraelito giliai išjausta meilė miestui. Tačiau, pri - 
sumindamas žydų tautos tragediją, įterpė vieną sakinį - 
"Žydų naikinimą Lietuvoje". . . O kur Lenkijoje? ? ? Vokie
tijoje ? ? ? Ir kitur ? ? ? Iš jo žodžių atrodė, kad didžiausi 
naikinimai ir baisumai žydams vykdomi buvo- Lietuvoje’. 
O, Jeruzale, ar tu verta tokių savo žmonių ???

Mums laikas organizuotai raštu kreiptis į TV stotis, 
kreiptis visur,kur pasirodo tokie šmeižtai.

MUMS LAIKAS PASAKYTI: G A I L A, kad ir mūsų, lie
tuvių tarpe atsirado tokių,kurie be jokių psichologinių 
provokacijų dalyvavo bet kurios tautos žmonių (įskaitant 
žydų, gal kitų) žudyme.

MUMS LAIKAS PASAKYTI: Š M E I Ž T AS , ir to ne
sigėdyti. NL

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

Pabaltiečių Turnyras
1979 m. Š. Amerikos Pabaltiečių ir Lietuvių 

Stalo Teniso Pirmenybės

MAŽIAU SKŲSIMĖS - 
DAUGIAU NUVEIKSIME

"Tėviškės Žiburiai" š. m. 
spalio 11 d. Nr. 41 patalpino 
rašinį, pavadintą "Sidabrinė 
šaulių sukaktis". Jis lietė 
VI. Pūtvio šaulių kuopos To
ronte veiklą, sidabrinio jubi
liejaus iškilmių pravedimą 
ir t. t. Viskas labai gerai , 
gražu, kad taip iškilmingai 
yra minima veiklos sukaktis, 
jeigu nekristų į akis perdėti 
ir patys sau prieštaraują iš
sireiškimai. Būtent, kalbant 
apie VI- Pūtviošaulių kuopos 
veiklos gaires - būti drau
gais ir ypač vengti nesusi
pratimų su dirbančio
mis tautai organizacijomis, 
norėtųsi paklausti, kiek ši 
kuopa norėjo būti draugais 
su savo vienminte Toronto 
"Baltijos" jūrų šaulių kuo
pa? Pažįstant ir žinant Šau
lių Sąjungos . darbo veiklos 
užkulisius, Sąjungos Centro 
Valdyba yra nuolat vargina
ma įvairiausiais skundais, 
kurie per visus šiuos ir 
praeitus metus yra adresuo
jami ne tik "Baltijos" kuo
pos nariams, bet pasiekia ir 
montrealiečius šaulius. Ar 
tai yra vengimas "nesusi- 
2 psl.

PANORAMA

IR DABAR NUTYLIMI ISTORIJOS
L. EIM ANTAS

Amerikos lietuvių istori
jos draugija,įkurta 1957 m. , 
iki šiol leidžia neperiodinį 
istorijos ir pagalbinių isto
rijos mokslų žurnalą "Lie
tuvių Tautos Praeitis".

Neperseniai sukako 600 
metų nuo didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio ALGIRDO mir
ties ir šiai sukakčiai pami-' 
nėti "Lietuvių Tautos Pra
eities" 1978 m. IV tomo 
2 -je knygoje įdėta tikrai la
bai svarių ir pagrįstų raši
nių, gal tikriau sakant, is
torinių studijų apie Algirdą.

Malonu yra skaityti dr. 
Juozo Jakšto išsamią studi
ją apie Algirdo laikų Lietu
vos didž. kunigaikštijos su
sidūrimą su Maskva.

Filosofijos daktaras, taip 
pat istorikas -kun. Viktoras 
Gidžiūnas labai dokumen
tuotai kalba apie Algirdo ry
šius su Rytų ir Vakarų Baž- 
čiomis.

Bet šio rašinėlio tikslas 
nukrypsta į lenkų jauną dak
tarą, istoriką Jerzy Och- 
manski, dirbantį dabartinės 
Lenkijos Poznanės univer
sitete, kur jis dėsto Lietu
vos istoriją ir veda lietuviš
ką .seminarą Čia minimam 
žurnale ir Lietuvių Enciklo
pedijos XXXVI tome nuro
doma, kad Jerzy Ochmanski 
yra gimęs Rudnike- Manyti- 
na, kad jo gimimo vieta gal 
būtų Rūdninkų (lenkiškai 
Rudniki) bažnytkaimis Tra
kų apskrityje, apie 26 km. į 
pietus nuo Vilniaus. Šiandien 
ši vietovė mažai žinoma, bei 
senovėje čia buvo garsus 
Lietuvos kunigaikščių ir di- 
džiūnų medžioklės dvaras, 
kadangi aplinkui ošė vienas 
didžiausių Lietuvos miškų 
masyvas - Rūdninkų giria. 
Sakoma, kad čia pirmas pa
sistatęs medžioklės rūmus 
kunigaikštis ir karalius Ka
zimieras Jogailaitis 1470 
metais, o Žygimantas Sena
sis čia pastatęs bažnyčią

pratimų su dirbančiomis 
tautai organizacijomis", ar 
iš tikrųjų lietuviškos veiklos 
griovimas ?

Kodėl panašiuose straips
niuose turėtų būti pabrėžia
ma kaip tik tai,ko labiausiai 
trūksta ? Tokie dalykai kaip 
tik ir iššaukia panašių atsi
liepimų, nes gali tylėti tik 
tie, kurie pritaria tokiai 
"kultūrinei veiklai".

Nežiūrint, kokios rūšies 
bebūtų • skundas, pirmiausia 
yra kaltas tas, kuris jį ra
šo. Dirbant bet kokį darbą, 
atsiranda įvairių nesusipra
timų, nes skirtingos yra 
žmonių nuomonės, galvoji
mai ir jų pasireiškimai 
veikloje. Visada galima at
rasti būdų susitarimams, bet 
tiktiems žmonėms, kuriems 
tikrai rūpi būti draugais, uo
liai dalyvauti tautinėje veik
loje ir tuo labiau norint 
"vengti nesusipratimų 
su dirbančiais tautinį dar
bą".. Tad, kaip žmonės, ap
sišarvavę tokiais "karštais 
lozungais" gali pagimdyti to
kį dalyką, kaip skundą ?

Juk VI. Pūtvis ( kurdamas 
Šaulių Sąjungą, turbūt nei ne
svajojo, kad po 60 metų jo 
vardas bus linksniuojamas... 
skundų puslapiuose.

Nijolė Bagdžiūnienė 
Montreal! s

PATINKA PAVADINIMAS, / 
TEISINGAI SUPRASTAS /

•: Jūsų laikrašty gera yra 
tai, kad galima jame įžvelg
ti nesuluošintų pažiūrų į mū
sų tėvynę Lietuvą. Pavyz
džiui, kai kurie kiti deda ži
nias iš "Okupuotos Lietuvos" 
ar "Pavergtos Lietuvos" ir 
panašiai. Tuomi mūsų tėvynė 
iš kalno priskiriama okupan
tui, kai tuo tarpu ten yra ne 
vien okupantas, bet ir kovo
janti tauta, visas pastangas 
dedanti pasipriešinti rusifi
kacijai, bolševizmui ir kito
kioms pavergėjo uždeda
moms blogybėms. Jie sudaro 
tikrąją Lietuvą. Tai kodėl 
Lietuvos nevadinti jos tikruo
ju vardu - Lietuva. '

Dėl to Jūsų laikrašy sky
riaus žinioms iš Tėvynės 
pvadinimas " Iš Padangės 
Mielos" yra tikrai mielas, 
neatstumiantis, išreiškiantis 
meilę savajam Kraštui. Tad 
ir tatai mane skatina prie 
didoko laikraščių prenume
ravimo krūvio, pridėti dar 
ir NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS prenumeratą. Siun
čiu 15 dolerių.

Linkėdamas sėkmės, 
nuoširdžiai Jūsų

Jonas Kuprionis

1511 m. Taipgi žinoma, kad 
Rūdninkuose per daugelį at
vejų buvo sprendžiami Lie
tuvos Kunigaikštijos valsty
biniai reikalai. Taigi Rūd
ninkai - istorinė vietovė. Jei 
istorikas J. Ochmanski būtų 
gimęs Rūdninkuose, tai, gal 
būt istorija, tikriau sakant, 
Lietuvos istorija domėtis jį 
paskatinusi garsioji Rūdnin
kų praeitis. "Lietuvių Tau
tos" Praeities" žurnale yra 
pabrėžta, kad J. Ochmanski, 
norėdamas naudotis lietu-, 
viška literatūra' yra išmo - 
kęs lietuvišką kalbą.

Savo studijiniame straips
nyje J. Ochmanski vaizdžiai 
aptaria daugelio istorikų pa
sisakymus apie Algirdo 
viešpatavimą ir ypač iškelia 
Adomo Naruševičiaus (1733 — 
- 1796), Juozo Kraševskio 
(1812-1887), Henriko Paške
vičiaus (gim. 1897) ir kitų 
simpatijas lietuviams ir jų 
didžiajai Kunigaikštijai. 
Mat, šie istorikai ar rašy
tojai turi lietuvišką kilmę 
arba jie yra turėję glaudžius 
ryšius su Lietuva. Malonu 
yra skaityti šių lenkų isto
rikų dėstomas mintis, jei 
nekiltų abejonė dėl J. Och- 
manskio straipsnyje, įvade 
esančio, tokio tvirtinimo : 
"Į tų didžiųjų lietuvių rikiuo
te įstatytinas Lietuvos tau
tinis didvyris, garsus karžy- 
gis, jos nepriklausomybės 
kovose su kryžiuočiais gy
nėjas -KĘSTUTIS, nors vy
riausiu Lietuvos valdovu jis 
niekad nebuvo".

Taip ir lieka neaišku, ko
dėl J. Ochmanski nesinaudo
ja lietuviškais istoriniais 
šaltiniais, nors ir moka lie
tuvių kalbą. Juk yra tikra, 
kad KĘSTUTIS buvo didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu. Gal 
pakaks, jei paminėsime, kad 
mūsų istorikas ir pedago
gas dr-Antanas Kučas Lietu
vių Enciklopedijos XI tomo 
413 - 14 puslapiuose aiškiai

Kaip jau anksčiau buvo 
skelbta, 1979 m. Š. Ameri
kos Pabaltiečių Stalo Teni
so Pirmenybės įvyks š. m. 
lapkričio lOd. - Lietuvių 
Kultūros Židinio patalpose? 
341 - 361 Highland Blvd. . 
Brooklyn . Ny. Y. Varžybas 
vykdo New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubas.

Lietuvių pirmenybės bus 
vykdomos kartu su pabaltie
čių klubais.

Programa : 1. Vyrų viene
tas, 2. Moterų vienetas. -3. 
Vyrų senjorų vienetas, 4. 
Jaunių vienetas, 5. Mergai
čių vienetas, 6. Jaunučių 
berniukų i r mergaičių vie
netas, 7. Vyrų dvejetas, 8. 
Moterų dvejetas, 9. Mišrus 
dvejetas, IO. Vyrų koman
dinės, 11. Moterų komandi
nės. Jaunių ir mergaičių am
žius - žemiau 17 m. pagal 
1979 m. liepos 1 d. Jaunučių- 
žemiau 13 m. pagal 1979 m. 
liepos 1 d. Vyrai senjorai tu
ri būti 50 m. ar vyresni pa
gal 1979 m. lapkričio 30 d.

Vyrų komanda susideda iš 
3 vieneto žaidėjų, moterų 
komanda - iš 2 vieneto ža’ -

1979 m. Š. Amerikos Pabaltiečių Šachmatų 
Turnyras

Pirmasis Š. Amerikos Pa
baltiečių Individualinis 
Šachmatų Turnyras -1979 m. 
pirmenybės įvyks 1979 m.

FAKTAI
patvirtina, jog KĘSTUTIS 
1381 m. XĮ mėn. su kariuo- 
rrfene užėmė Vilnių be pasi
priešinimo. Čia jis suėmė 
Jogailą ir rado slaptosios 
Dovydiškių sutarties doku - 
mentą, kuriame iškyla Jo
gailos ir kryžiuočių suokal
bis pašalinti KĘSTUTĮ. Su
imtas Jogaila išdavė KĘS
TUČIUI raštišką atsižadėji
mą Did. Lietuvos Kunigaikš
tijos valdžios.

Istorikė dr. Vanda Sruo
gienė savo Lietuvos Istori- 
joje(didžioji laida iš 1956 m) 
sako, kad KĘSTUTIS greitai 
užėmė Vilnių ir rado slaptą 
Jogailos sutartį su kryžiuo
čiais. KĘSTUTIS vienas pą- 
ėmėį savo rankas aukščiau
sią valdžią, tapdamas "su- 
premus Dux Lithuaniae".

Istorikas dr. Adolfas Ša
poka savo "Lietuvos Istori
jos" 98 psl. rašo, kad KĘS
TUTIS, paėmęs Vilnių 1381 
metais ir suėmęs Jogailos 
Šeimą bei radęs slaptą su 
kryžiuočiais sutartį, paskel
bė atimąs iš Jogailos sostą. 
Taigi KĘSTUTIS yra buvęs 
didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. Tatai taip pat pa
tvirtina ir kitataučių tuolai
kinės kronikos. Nežinia tik, 
kodėl istorikas dr. J. Och
manski nutylėjęs šį istorinį 
faktą ir paneigia jį. . .

Istorikai prielaidomis ne
siremia ir jomis nesinaudo
ja. Tačiau eiliniam istori
jos mylėtojui tebūnie leista 
iškelti tokį spėjimą :jei KĘS
TUTIS nebūtų Jogailos ir 
Skirgailos per naujas dery
bas klastingai suimtas ir 
paslaptingai po to Krėvos 
pilyje nužudytas, kažin ku
rion linkmėn būtų pasukusi 
Lietuvos ateitis ? Atrodo , 
kad ji nebūtų patekusi lenkti 
įtakon, kurion nelemtai pa
suko Jogaila, tapdamas len
kų karaliumi-

dejų ir vieno dvejeto. Ko
mandinėse pabaltiečių var
žybose gali dalyvauti tik pa
skirų klubų, miestų ar vie
tovių komandos.

Tiek pabaltiečių, tiek ir 
lietuvių pirmenybėse dalyvių 
skaičius yra neribotas.

Varžybų pradžia - šešta
dienį, lapkričio 1O d. , 9 v. 
ryte. DaljMai prisistato 8 
v. ryte. Jei pirmenybės ne
galės būti užbaigtos per vie
ną dieną, jos bus pratęstos 
sekmadieniui.

Dalyvių registracija atlie
kama iki 1979 m. lapkričio 
3 d. šiuo adreąu : Mų. Pra
nas Gvildys, 93 Wheeling 
Ave. , Staten Island. N. Y. 
10309, tel : (212)-356-7871.

Smulkios informacijos iš
siuntinėtos visiems sporto 
klubams. Suinte.resuoti pa
vieniai žaidėjai, informaci
jas gali gauti iš P. Gvildžio. 
Lietuvių žaidėjai skatinami 
kuo skaitlingiau šiose var
žybose dalyvauti.

ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba ir Stalo 
Teniso Komitetas

lapkričio 10-11 d. d. , Lietu
vių Kultūros Židinyje, 34b 
361 Highland Blvd. , Brook
lyn, N.Y. f .

Turnyras bus pravestas 5 
ratų Šveicarų Sistema. Lai
ko riba40 ėjimų per 90 mi
nučių.

Trys ratai bus vykdomi 
šeštadienį ir 2 - sekmadie
nį. Pirmo rato pradžia - 
šeštadienį, lapkričio 1O d. , 
1O v. ryto. Dalyvių prisista
tymas - 9 v. ryte.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių, latvių ir es
tų žaidėjams. Dalyvių skai
čius neapribotas.

Dovanos - speciali trofeja 
čempionui. Specialūs pabal
tiečių medalijonai už pirmas 
tris vietas.

Piniginės premijos - 1OO 
dol. -pirma vieta, 60 dol. - 
antra vieta ir 40 dol. - tre- . 
čia.

Pradmės mokestis - 1O 
dol. siunčiamas kartu su re
gistracija. Čekis rašomas 
"New York Lithuanian Ath
letic Club" vardu.

Dalyvių registracija atlie
kama iki š. m. lapkričio 3 d., 
šiuo adresu ;Mr. Antanas Mi- 
čiulis, 86 - 23, 112 - th St. , 
Richmond Hill, NY, 44117 
tel : (212)-441-1131.

Pilnos informacijos iš
siuntinėtos visiems klubams 
bei kai kuriems pavieniams 
žaidėjams. Suinteresuotieji 
prašomi kreiptis į' A.Mičiulį, 
jei nesate informacijų gavę.

ŠALFASS-gos Centro V-ba 
ir ŠALFASS-gos Šachmatų 

Komitetas

1979 m. Š. Amerikos 
Pabaltiečių Tinklinio 

Pirmenybės

1979 m. Šiaurės Amerikos' 
Pabaltiečių Klubinės Tinkli
nio Pirmenybės Įvyks 1979 
m. gruodžio 1 d. , Clevelan- 
de, Ohio. Turnyrą vykdo 
Clevelando LSK Žaibas.

Pirmenybės bus vykdomos 
Šiose klasėse : vyrų, mote
rų^ jaunių ir mergaičių. Jau
nių ir mergaičių amžius - 
gimę 1960 m. ir jaunesni.

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuvių, latvių ir 
estų klubams. Dalyvaujan
čių komandų skaičius neap
ribojamas.

Smulkios informacijos bei 
instrukcijos išsiuntinė - 
tos visiems sporto klubams.

Preliminarinė registraci
ja atliekama iki š. m. lap
kričio 5 d. šiuo adresu : Mr. 
Algirdas Bielskus,. 3000 
Hadden Rd. , Euclid, Ohio, 
44118, tel: (216)-481-7161. *

Po preliminarities regis
tracijos bus nustatyta galu
tinis turnyro formatas ir to
limesnės instrukcijos bus 
praneštos suinteresuotiems 
klubams.

Mūsų tinklinį kultivuojan
tieji klubai yra kviečiami 
šiose pirmenybėse kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VILNIAUS UNIVERSITETUI

' D . N .

Universiteto Biblioteka 
dabar turi netoli 4 milijo
nų tomų knygų ir pasikeičia 
leidiniais su 180 kitų biblio
tekų 40-yje valstybių. Taip 
pat laiko Jungtinių Tautų 
(United Nations) leidinius . 
(Reikia, tačiau, čia pažymė
ti, kad knygų išdavimas cen
zūruojamas ir ne visiems 
prieinamas ■ Tai nesutinka 
su viso pasaulio 
moksline etika .NL

Vilniaus Universiteto ab
solventai padarė didžiulį į- 
našą į Lietuvos tautinę eko - 
nomiją. Daugelio jų moksli-
niai darbai bei literatūrinė noms. mo Kapela, o 1975 m. -įsteig-
kūryba tapo Lietuvos tauti- Universitetas turi savo tas Vyrų Choras su Etnog- 
nės kultūros dalimi. Žymūs Liaudies Dainų ir Šokių An- rafiniu Ansambliu,kuris yra 
Lietuvos rašytojai, kurių samblį. Jis buvo įsteigtas labai mėgiamas studentų.

1579 — VILNIAUS UNIVERSITETAS — 1979

Viešnage Te
ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ VIEŠNAGĖS IR 

KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

Tokio delsimo prie
žastis taip ir liko paslapti
mi. Susirinkus visiems, už
baigus "kryžiaus" kelius, 
sulipome į mus laukiantį au
tobusą. Tarnautojams sune- 
šus čemodanus ir gidei da
vus ženklą, autobusas paju
dėjo Maskvos link.

Autobuse iš karto jautė
mės pavargę. Ir nenuostabu, 
nes muitinės eilutėse reikė
jo praleisti tarp dviejų ir 
keturių valandų ir ant nuo
savų kojų. O jau ne pirmos 
jaunystės žmonėms - to už
teko. Kiek pavažiavę, pra
dėjome atsigauti fiziniai ir 
dvasiniai. Džiaugiamės, kad 
"baisioji naktis" jau praėjo, 
o velnias nieko nenusinešė 
pragaran.

Maskvoje viešbutį pasie - 
kerne jau tamsoje. Buvome 
atvežti į International vieš
butį, nes "Rossijos" vardu 
didysis viešbutis buvo bai
giamas remontuoti. Po 
kambarių paskirstymo, vieš
bučio tarnybai atgabenus 
mūsų bagažus, nuėjome že
myn vakarieniauti.

Po trumpos vakarienės 
keltuvais grįžome atgal ir 
nuėjome poilsio, nes jau bu
vo vidunakčio metas.

Birželio 16 dienos šešta
dienį, apie 6 v. ryto, buvome 
1979. X. 24.

*400*
B A L T R U K O N I 

(tęsinys)

knygos yra išverstos J dau
gelį užsienio kalbų( Eduar
das Mieželaitis, Mykolas 
Sluckis, Alf. Bieliauskas, 
Algimantas Baltakis, Alf. 
Maldonis ir kiti) - studijavo 
šiame universitete. Tokiu 
būdu Vilnius yra tapęs tikru 
šių dienų Lietuvos kultūros 
centru. Daugelis žymių 
mokslininkų, jų tarpe ir rek
torius Jonas Kubilius, yra 
baigę šį universitetą.

Studentų mokslo draugovės 
turi virš 3. 000 narių. Be 
studijų akademinis jaunimas 
randa laiko šokiams ir dai- 

vyneje

prikelti iš miego. Susitvar
kę, nuskubėjome į viešbučio 
vestibiulį ir tuo pačiu laiku 
tarnyba nešė mūsų lagami
nus į atobusą. Dėl laiko 
stokos, pusryčių nebuvo, bet 
jų vietoje gavome sausą da
vinį - paruoštus sumušti
nius, kiekvienam supakuotus 
į atskirus popierinius mai
šelius. Atsiradus mūsų gi
dei, visi sulipome į autobu
są ir šoferis pajudėjo aerod
romo link, o mes pradėjome 
kišti rankas į ; maisto 
maišelius ir užkandžiauti. 
Po valandėlės jau vėl visi 
ritomės iš autobuso ir ėjo
me į keleivių salę. Salėje 
radome keleivių, bet visai 
nedaug. Čia pasėdėję apie 
pusvalandį, vėl gavome nu
rodymus eiti į autobusą. Su
lipome į pusiau pilną auto
busą, kuris mus privežė 
prie aeroflot rusų lėktuvo. 
Lipančius į lėktuvą kelei
vius, pasitiko šviesi mote
ris ir lakūno uniformoj vy
riškis. Vietas lėktuve užė
mė per šimtas keleivių. Vi
siems susėdus,netrukus ga
vome įsakymą susisegti dir
žus, nes lėktuvas ruošiasi 
atitrūkti ųuo žemės. Lėktu
vui pakilius, garsiakalbiu 
moteriškas balsas pranešė 
rusų ir lietuvių kalbomis

\

S

1944 m. Jis pakartotinai lai
mėjo žymenis namie ir už
sienyje, gastroliuodamas 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje , 
Austrijoje, Belgijoje, Graiki
joje, Prancūzijoje, Kanadoje 
( mes puikiai atsimename jų 
gastroles 1968 m. Montre - 
alyje) ir kituose kraštuose.

Universiteto Akademinis 
Choras buvo įsteigtas 1940 
m. ir turi didelį pasisekimą

Atviro Oro Teatras buvo 
įsteigtas 1968 m. ir yra vie
nįntėlis visoje Lietuvoje.

1971 m. buvo įsteigta Kai -

Z. P U LT A N A U S K A S 

laiką, orą. ir atstumą tarp 
Maskvos ir Vilniaus (805 
km) ir kad Vilniuje būsime 
už valandos ir 15 min. Šalia 
to, negalima rūkyti. Lietuvių 
kalba pranešėjos kalbėta la
bai gerai. Lėktuve vaikštinė
jo vienintelė moteris -šviesi 
jauna blondinė. Iš anksčiau 
buvau girdėjęs, kad blondinė 
esanti lietuvaitė ir vienin
telė moteris Lietuvoje to
kioje tarnyboje, šioje lini
joje. Tai žinodamas, lipda
mas į lėktuvą ir eidamas 
pro ją, pasakiau - labas, 
tačiau atsakymo nebuvo. Gal 
ji manęs nenugirdo, o gal 
ji nebuvo lietuvaitė, tačiau 
pranešimai vyko gražia lie
tuvių i kalba. Pagaliau, paju
tome lėktuve sumažėjusį 
greitį, gavome nurodymus 
susisegti diržus ir praneši
mą, kad už tiek tai minučių 
lėktuvas leisis aerodrome. 
Po pranešimo tuojau pradė
jome matyti Vilniaus apylin
kių vaizdus, jo pastatus ir 
lėktuvas truputį stuktelėjo 
ratais žemėn, kiek pariedė
jo ir sustojo. Mes jau Vil
niuje, pasigirdo vienas bal
sas. Visi keleiviai pakilo 
nuo sėdynių, ėmė savo daik
tus ir pradėjo slinkti durų 
link. Tarnybai atidarius du
ris, visi pradėjome leistis 
žemyn. Jau tik peržengus 
durų slenkstį, matėsi didelė 
minia žmonių, laukiančių at
vykstančiųjų. Žengdami pas
kutinį laiptą žepiyn, pajuto
me gimtinę žemelę po savo

Universitetas turi sporto 
klubą "Mokslas",kuris iš
ugdė ne vieną Lietuvos ir Eu 
ropinio masto sporto čem - 
pi oną.

Turistų Klubui priklauso 
daug studentų.

° -
Universitetas kasmet iš

leidžia virš 12. 000. 000 rub
lių vien tik mokymo tikslams. 
Mokslas yra nemokamas . 
Valstybė išleidžia apie 1.100 
rublių už studentą per me
tus. Visų brangiausias yra 
medicinos.daktaro diplomas. 
Jis atsieina valstybei apie 
9. 200 rublių.

Universitetas apima kele
tą pastatų, sudarančių puikų 
architektūrinį ansamblį pa
ties Vilniaus senamiesčio 
centre. Tačiau, nuolatinis 
stiidentų skaičiaus augimas 
pareikalauja vis daugiau 
erdvės. Dabar statomas nau
jas Vilniaus Universiteto, 

papildymų, palyginimų ir kai 
kurių techniškų klaidų ati
taisymą. NL

VILNIAUS UNIVERSITETAS

kojomis, po daugelio metų. 
Pasiekus minią, laukiantieji 
ir keleiviai veržėsi pirmyn, 
ieškodami vieni kitų. Tad 
momentui susidarė spūstis, 
kaip .kadaise per atlaidus 
bažnyčioje.

Susitikę vieni kitus gla
monėjo, bučiavosi, skruos
tais riedėjo džiaugsmo aša
ros. Dramatiškas susitiki
mas daugiau reiškėsi vy - 
resnėje kartoje, su kuriais 
jau teko bendrauti jaunystė
je.

Aš ir mano žmona buvome 
sutikti per 30 savo artimų
jų. Čia buvome apjuosti pla
čiomis juostomis, specialiai 
išaustomis šiam susitikimui, 
su mudviejų vardais, įvykio 
data ir vieta. Nuo čia ir pra
sidėjo viešnagė.

VILNIUJE
Tai buvo birželio 16 dienos 

šeštadienio 11 vai. rytas. 
Pirmaisiais įspūdžiais dali
nomės iki mūsų bagažai bu
vo perkelti autobusam Trum
pai pasidžiaugę vieni kitais, 
laikinai išsiskyrėm išvykai 
" Gintaro " viešbutin. Po 
trumpų formalumų viešbu
tyje, kambarį gavome tre
čiame aukšte. Ten susinešę 
savo daiktus pailsėjom ir, 
dar užsukus keliems arti
miesiems, pokalbius tęsė
me toliau. Ir taip nepastebė
tai atėjo pietų metas. Po 
pirmųjų pietų viešbutyje, 
prasidėjo artimųjų lankymas 
jų gyvenvietėse. Pirmoji bu
vo aplankyta mano giminaitė 
su jos šeima.

Tą patį pavakarį buvome 
nuvežti pas kitus giminai
čius, kurių bute mudviejų

kompleksas Vilniaus prie- akimis žiūrint, atrodė, kad 
miesčiuose. šokėjai savąsias roles atliko

-o- ; gerai. Tai galėtų paliūdyti
Baigiant, telieka senajai, svečių aplodismentai, bei jų

Vilniaus Alma Mater palin
kėti dar didesnės visokerio
pos sėkmės senuosiuose ir 
naujuosiuose rūmuose.

Teišugdo jie Lietuvai ir 
pasauliui naujus, šaunius 
mokslo žmones.

Tegul švies skaidriu
mokslo švyturiu Tėvynei 
Lietuvai ir žmonijai.

AUTORIUS, rašydamas šį 
straipsnį daugiausia rėmėsi 
iš Lietuvos gauta medžiaga. 
Kai kurios datos ar pavadi - • 
nimai skiriasi nuo čia tūri
niuos šaltiniuose pažymėtų.

Kitame numeryje duosime 

garbei buvo paruošti sutiki - 
mo pietūs. Vaišės buvo tik
rai karališkos. Tokios pa
rengties pietuose man teko 
dalyvauti pirmą kartą, nors 
gyvenu laisvame ir viskuo 
pertekusiame pasaulyje. 
Aukštos kokybės vaišes ga
lėjo padaryti žmonės, tu
rį gerą materialinę padėtį. 
Pietuose dalyvavo visi mud
viejų artimieji iš miesto ir 
dvi seserys iš ūkių už Vil
niaus ribų, kurios jau dabar 
pensininkės gaunančios po 20 
rublių mėn. pensijos.

Gražiu susitikimu ir vai
šėmis greitai prabėgo pir
moji viešnagės diena. Sek
madienio rytą jau buvome 
mano sesers dukros šeimoje. 
Čia paviešėję tik pusdienį,iš
vykome į kitus namus ir iš 
čia buvome nuvežti į teatrą 
8 vai. vakaro pamatyti bale
tą "Jūratė ir Kastytis". Bi
lietus visai grupei buvo pa
rūpinusi ekskursijos gidė. 
Teatro salėje jau radome 
daug svečių. Susiradę savą
sias vietas, susėdome. Šiuo 
momentu prie mūsų atėjo dar 
viena giminaitė, kuri dažnai 
teatrui talkininkauja savo 
meno darbais, pranešė, kad 
teatro vyr. vadovas mums 
leidžia naudotis savo ložė
mis antrame aukšte. Tik 
spėjus ten nueiti, pakilo už
danga pirmajam veiksmui.

Pirmosios pertraukos me
tu buvome nuėję bufetan puo
deliui kavos ir mažam "ša- 
tukui". Tačiau pasigirdus 
pirmajam skambučiui,turė
jome grįžti atgal neišbaigę 
parūpintų vaišių.

Baletas baigėsi prieš vi
dunaktį. Kad ir nespecialisto

skaičius teatre, kuris buvo 
pilnai užpildytas, berods , 
talpinąs apie 11 šimtų svečių. 
Baleto spektaklis vyko nau
juose rūmuose, kurie vadina
mi Valstybiniu Akademiniu 
Operos ir Baleto Teatru. Jo 
vyr. vadovu- administrato
riumi yra Z. Piečaitis, kurį 
pirmą kartą teko man susi
tikti ir pažinti. Rūmai sta
tyti 1974 m. .Vienuolio gatvė
je. Jie skaitomi gražiausiais 
rūmais iš šios rūšies pastatų 
visoje S. Sąjungoje.

Po sekmadienio likusios ke
lios dienos Vilniuje buvo 
skirtos tolimesniam giminai
čių aplankymui. Antradienį 
mano žmona išvyko į Kauną 
su visa grupe , o aš tą dieną
pasirinkau apžiūrėjimui Vil
niaus miesto, kurį pažinau 
iš prieškarinių laikų. Jo gat
vėmis vaikščiojau ir važinė
jau. Gatvėkariu važiavimas 
yra labai pigus : tik dvi ka
peikos. Pirmiausia aplan
kiau Šv. Petro ir Povilo baž
nyčią Antakalnyje. Joje ra
dau viską tą patį, ką buvau 
matęs prieškariniais laikais, 
išskyrus tai, kad jos vidus 
reikalingas dažytojo teptu
ko. Iš joje rastų darbui reik
menų atrodė, kad dažymo 
darbams jau buvo ruošiama
si.

Bažnyčioje vaikštinėjo 
apie 30 žmonių grupė. Iš po
ros sakinių supratau, kad 
jie kalbėjo prancūziškai, jei 
teisingai nugirdau. Iš čia nu
važiavau į Vilniaus Katedrą, 
ją radau uždarytą. Nuo Ka
tedros jau visur ėjau nuosa
vomis kojomis. Ei d a m as 
viena gatve, pastebėjau mė
sos parduotuvę. Įėjau vidun. 
Patalpa nedidelė, stovi vie
nas bufetas, prikrautas mė
sos gabalų. Šalia bufeto sto
vėjo apie 14 moterų-pirkėjų 
eilutė. Gale bufeto dar buvo 
didokas stalas taip pat pri
krautas mėsos gabalų. Už 
bufeto darbavosi du parda-
vėjai. Kitokių mėsos gami
nių nepastebėjau. Kiek apsi
dairęs, išėjau.

Žingsniuoju toliau. Be- 
vaikštinėdamas gatvėmis,di
desniame pastate pastebėjau 
parduotuvę. Įėjęs į jos vidų 
pamačiau daugybę stalų, ap
krautų vaikiškais žaislais : 
įvairių žvėrelių išdirbiniais 
ir lėlėmis. Patalpa buvo ge
ros salės dydžio, pilna vai
kiškų žaislų. Elektriniais 
laiptais už si kėliau į antrą 
aukštą, kur buvo aprangos 
skyrius. Vienoje vietoje ka
bojo eilės moteriškų paltų, 
kitoje, kiek toliau, suknelės 
ir apatinukai. Dar kitoje vie
toje, lentynose buvo sukrau
tos vyriškos ir moteriš
kos kojinės ir kitokie ap
rangos dalykai, o po to sky
relis įvairių batų. Aprangos 
skyriuje radau prekių, ga
mintų Japonijoje ir Rumu
nijoje.

Ant vieno moteriško pal
to, kuris atrodė tinka tiek 
rudens, tiek ir žiemos se
zonui, radau prisegtą kainos 
raštelį - 58 rubliai. Apie 
minėtų daiktų kokybę supra
timo neturiu.

Pastebėjęs, kad žmonės 
lipa laiptais dar aukščiau, 
lipau ir aš. Tai trečias aukš
tas, skirtas vyriškai apran
gai. Šalia to buvo skyrelis 
"suvenyrų", kaip laikrodė
lių, apyrankių, žiedų, rete
žėlių ir dar kitojdų papuoša-, 
lų. Dar toliau buvo išdėstyti 
gana meniškai padaryti me
džio drožiniai. Matėsi šiek 
tiek ir skulptūros gaminių. 
Buvo gana turtingas skyrelis 
įvairiausiomis temo - 
mis reikmenų butų papuoši- 
mui- ( bus daugiau )

3 psl.
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TIKRASIS KETURAKIS IR 
JO RAŠTAI. Paruošė Birutė 
Vikutaitytė- Gedvilienėl979.

Cleveland, Ohio. Išleido Ke - 
turakio Dukros ir Sūnūs. 
322 psl. Kaina nepažymėta.

PRATARMĖ

"Tikrus savo draugus pa
žinsi tik nelaimėje" - sako 
sena patarlė, taigi tokiems 
savo draugams čia Ameri
koje ir likusiems pavergtoje 
tėvynėje,tenka mūsų nuo - 
širdi padėka. Savo pastipri
nančiu žodžiu, sayo paskati
nimu ir pritarimu Jūs prisi
dėjote prie šio leidinio įgy - 
vendini mo.

Mūsų mielam mokytojui 
p. St. Barzdukui, peržiūrėju
siam mano ir Keturakio J. 
V. rankraščių kalbą, paruo
šusiam čia dedamį straips
nį " Keturakio raštų kalba" 
ir savo patarimais mus pri
gerėjusiam - liksime visa
dos dėkingi ir skolingi.

Nuoširdžiai dėkojame p. 
Bronei Rimienei, parūpinu
siai kiek reikalingos me
džiagos iŠ New Yorko Public 
Library ir Ramunei Vilku- 
taitytei - Rimienei, keletą 
kartų tokiu pat tikslu nuvy - 
kušiai į Kongreso Biblioteką 
Washingtone.

Mielai p. M. Galdikienei, 
už visokeriopą pagalbą ir 
šimto dolerio auką šiam 
"Keturakio paminklui pasta
tyti" - esame begaliniai dė
kingi.

Atskira padėka "Dirvos" 
redaktoriui p. V. Gedgaudui , 
savo laikraštyje talpinusiam 
mano straipsnius,kurie da

linai čia perspausdinami. Jo 
žinioje vyko ir visas šios 
knygos spausdinimo darbas.

Kent State Universiteto 
prof. dr. J. Cadzow, susido
mėjusiam " Amerika Pirty
je" autorystės "byla" ir su
radusiam archyve man rei
kiamos spaudos - tariame 
širdingą ačiū.

Teko nusivilti Lietuvių 
Rašytojų Draugija, neparo
džiusią jokio susidomėjimo 
savo mirusiu, taip įžūliai 
apkaltintu Garbės Nariu, 
nors buvo kviečiama ateiti 
pagalbon. Tačiau nei iš jos, 
nei iš kitur neprašėme jo
kios piniginės paramos, kaip 
tai įprasta leidžiant pana
šius leidinius, kadangi tai 
būtų priešinga paties Ketur
akio J. V. principams.

Nuošalyje palikus visus 
nemalonumus, patirtus dėl 
skleidžiamų neteisingų kal
tinimų mūsų tėvui Juozui 
Vilkutaičiui-Keturakių!, da
linai esame dėkingi ir pa
vergtos Lietuvos "literatū
ros mokslininkams " (ar ko
kiu vardu jie save bevadin - 
tų), galų gale privertusiems 
mus prabilti, ir patiekti visą 
turimą dokumentinę me - 
džiagą, neabejotinai įrodan
čią - kas iš tikrųjų buvo ir 
yra "Amerika pirtyje" auto
rius. Leidėjai

IŠ KOMEDIJOS AMERIKA PIRTYJE 
DALIS ANTROJI

Bekampio seklyčia: kerčioje suolai, stalas, po kairei lan - 
gas, priešais pasienyje lova ir šalia durys į kamaraitę;po 
dešinei durys į priemenę. Ant sienų paveikslai šventųjų. 
Ant stalo siuvamoji mašina, žirklės, mastas ir ant kampo 
suteršta gromata ir fotografija. Visur netvarka.

AGOTA. (Įeina iš dešinės pusės, artinasi prie stalo ir 
patėmyja fotografiją). Kas čia?. . . Poltratas,tai gal Vin
cas padėjo. Kad jį gala kokia ponia . . . įsi dariusi. . Tai gal 
iš Amerikos kokia parsiuntė. Kokia laiba, o jau tų ri palių 
visur. . . Bet kas čia, kad lyg būtų matyta. . . lyg aš ją kur 
mačiau, tikrai mačiusi: rodosi, tik sukasi, tik pasakyti. . 
Magdė . Te man Pone-Die, Magdė . O kad ji staugdama. 
Tai tu lauki gero; sutrė - negali nė pažinti; o dar pusės 
metų nėra,kap išėjo. Ponia, ir gana. . . . Jau gal ir ištekė
jo. Vincas gal žino.

BEKAMPIENĖ. (Įkiša galvą produris iš priemenios). 
Vaje, Agotėle . kad jau tu eitum pas tuos linus; Marė vie
na - ką ji ten padarys: ten ir Jonas netoli aria, tai bezi- 
batauja; nė tas, nė tas nieko nepadarys. Vaikeli, jau iš - 
piet, o dar tu nė iš namų neišsirengusi. . .

AGOTA. Jau, dabar su tais linai - galas griebs. Dar 
Vincukas nemieravo; pamieruos, tai eisu.

BEKAMPIENĖ. Vaikeli,kas-gi ten padarys? Linai pa
tys neatsikels. Jau visur prikelti,o mūs, - tai ir užsnigs. 
Aš pati eičiau- barščiai antra diena nukasti, patvoryje dryb 
so,kiaulės baigia nešioti; sunešiočiau su vaiku.

AGOTA. Tika aš nepersiplėšiau sakau, tik Vincukas 
pamieruos. . . dar pašnekėsime, kaip vadžioti.

BEKAMPIENĖ. Na, na, pašnekėkite: tik jau vaikeli, žiū
rėki su tuo savo Vincuku.. . dukrele, gražiai, kad paskui 
kokio juoko nebūtų.

AGOTA. Jau dar čia. . . pirmas sykis .
BEKAMPIENĖ. Tai-gi dėl to, vaikeli. . . (nueina).
AGOTA. Su savo pamokslais. . . (vėl žiūri į forograf i ją) 

Jau bet-gi, tai tik tam Amerike ir gerai: rodosi, visiems 
imti ir išeiti; nė ten, sako, darbo, tik vaikščioja pasirėdę 
. . . (įeina Vincas su prosu; Agota slepia fotografiją). Ką 
aš radau ?

VINCAS. O ką g-gi ?
AGOTA. Nesakysiu . (Šmėkštelia su fotografija prieš 

akis Vincui).
VINCAS. A. tai aš pirmai iš kišeniaus išėmiau ir už

miršau. O ar pažįsti kas ? (abu žiūri į fotografiją).
AGOTA- Tai - nepažįsti. Iš sykio nepažinau,bet tuojauj 

paskui atsikvošėjau. Jau gal už vyro ?
VINCAS. Tai žinia, tuojaus kaip tik nuėjo. Ar tai ten 

lauks: varžosi,kad tik katram tektų; parėdus, viską jauni
kis sutaiso, o jau saldumynų arba ir taip visokių gardžių 
gėrymų - tai kiek tik nori.

AGOTA. Galą, tai tik gerai.
VINCAS. Sako, kokia tik merga iš-čia nuėjo, tai tuoj 

penki-šeši ir apstojo, kad tik su katruo eitų. Tai katra 
merga patiko, tai tuoj vedasi į kromą, tuoj visą išmiera- 
vo nuo galvos iki kojų, aprėdė kaip lėlę, ir vedasi sau.

AGOTA. Bet negali .
VINCAS, (prosuoja). Ką čia šnekėti. Kokis svietas:ten 

mergą ar moteriškę tai ant rankų visi nešioja. Visi kaip

TIKRASIS JUOZAS VILKUTAITIS- KETURAKIS, 
AUTORIUS AMERIKA PIRTYJE, ŠILTIEJI VANDENYS, 
ŠIMTAS MARGU, APYSAKŲ, ATSIMINIMU.

vienu žodžiu taip pasakoja. Ir šita,kas čia buvo? O dabar 
žiūrėki kuo ne ponia?

AGOTA. Tai-gi,kaip drabužis žmogų taiso: iš sykio nė 
nepažinau.

VINCAS. Tenai vyrai ir rankas mergoms bučiuoja , 
kap čia ponai ponioms.

AGOTA. Bet negaliI
VINCAS, Oi, Agotėlėj ar tai ponios kitokiomis gema. Ši

tokią mergaitę (rodo į Agotą) tik parėdyki, kaip reikia, tai 
jokia ponia nesusilygins*.

■ AGOTA, (nedrąsiai nusišypsodama) Oi kaip!
VINCAS. Ką? Ar neteisybė, sąkai ?
AGOTA. Baimė, kaip čia teisybė: tu tik juokiesi iš ma

nęs.
VINCAS. Agotuk, kaip matai mane gyvą; aš nė kjel^,ne

perdedu: sakau, tik pasirėdyki poniškai, kaip Amerike ne
šioja, tai toli šaukia visoms ponioms iki tavęs. Tu man ti
kėki'.

AGOTA. Jau ką čia šnekėti. Ponia- tai vis ponia: kitokie 
sudėjimas. . . viskas. . .

VINCAS. Ar tai dar geresnio sudėjimo reikia? laibu - 
mas,ūgis. viskas. . . tai nendrė - nė mergaitė (ima mierą 
ir mieruoja). Ana, rodosi-kokia- tik laužas, o kaip gele - 
žirnis susibruzguliuoja, išsitaiso, ir atsta šalin kokia pa - 
si daro.

MINĖDAMI VILNIAUS UNIVERSITETO SUKAKTI - ĮSIGYKIME MEDALIUS !
KITOS TOKIOS SUKAKTIES MES TIKRAI NEBESULAUKSIME, PAREMKIME PUIKU SKAUTU PROJEKTĄ!

VILNIAUS UNIVERSITETO SUKAKTUVINIS MEDALIS

Šį medalį išleido Akademinis Skautų Sąjūdis, kad įamžinti mūsų tautai svarbią 
Vilniaus Universiteto 400 metų sukaktį. Medalio projektą paruošė skulptorius 
Vjdautas Kašuba. Vienoje medalio pusėje yra Vilniaus Universiteto rūmų vaizdas, 
o antroji medalio pusė sukurta pagal Universiteto seną antspaudą. Medaliai nukalti 
Franklin Mint iš bronzos, sidabro ir, iš anksto užsakius, iš aukso. Iš gauto pelno 
planuojama išleisti anglų kalba knygą apie Vilniaus Universitetą.

Skatiname užsisakyti medalius kuo anksčiau ir tuomi užtikrinti medalio įsigy- 
jimą. Medalis bus graži ir prasminga dovana Jūsų draugams, artimiesiems, ir 
jaunimui - dovana kuri primins mūsų tautos kilnią praeitį, šviesumą, ir kultūrin
gumą.

Užsakymus su pilnu mokesčiu siųsti Vilniaus Universiteto Medalio Komitetui:
VU Medalis 
c/o M r s. A. V enckus 
603 14th Street
Santa Monica, California 90402
tel:(213) 393-2803

KODĖL ŠI KNYGA ATSIRADO ?
Paprastai ir trumpai ta

riant, ji atsirado gelbėti o - 
kapuotoje Lietuvoje baigia
mą "nukryžiuoti" tikrąjį ko
medijos "Amerika pirtyje " 
autorių-Keturakį-Juozą Vil- 
kutaitį.

Ši mūsų pagalba gal kiek 
ir pavėluotai ateina, nes 
klaidinančios žinios iš ana
pus geležinės uždangos jau 
suspėjo įtikinti vienus, su
kelti abejonių kitiems lais - 
vosios spaudos ir literatu - 
ros darbuotojams, kas labai 
aiškiai matyti Pr. Naujokai
čio "Lietuvių literatūros is
torijoje", "Lietuvių Enciklo
pedijoje" ir kitoje laisvojo 
pasaulio lietuvių spaudoje.

Matydarpi, kad tikrasis 
” Amerika pirtyje" autorius 
bus visai "palaidotas" ir 
4 psl.

" naujojoj " istorijoj paliktas 
tiktai kaip jaunesnysis inž. 
Antano Vilkutaičio brolis , 
bandęs pasisavinti svetimą 
veikalą, mes jau keletą kar
tų buvome šokę ką nors da - 
ryti, tačiau, susidūrę su pi - 
niginiais sunkumais, vėl tu
rėjome nusėsti. Nesitikėda
mi jokios pagalbos iš kitų, 
labai skaudžiai šį "laidoji
mą" pergyvenome, jausda
miesi kaip tas mažas būre
lis verkiančių minioj ant 
Kalvarijos kalno. ..

Dabar, pasikeitus sąly
goms, susidarė galimybės 
paruošti ir išleisti šį leidinį, 
kuris, tikimės, ne vienam 
skaitytojui ir literatūros is
torikui tiek čia, tiek ir oku - 
puotoje Lietuvoje atidarys a- 
kis ir paliudys visą tiesą. ..

Medaliai
1. Bronzinis, antikinio išbaigimo, 70mm diametro..........................................$15.
2. Sterling sidabro, blizgančio išbaigimo, 44mm diametro......... ................$30.
3. Paauksuotas (24kt) sterling sidabro, blizgančio išbaigimo,

44mm diametro.......................................................................................................... $40.
4. Auksinis (14kt), 44mm diametrą su juvelyrine dėžute.

Medalis turės apie 0. 8 troy uncijos gryno aukso ir kainuos apie 
$400. Medalio galutinė kaina priklausys nuo aukso vertės meda
lį kalant. Užsakymai su pilnu mokesčiu priimami iki lapkričio 1 d. ;
medaliai bus nukalti lapkričio mėnesį........................................................... $400.

Priedai
1. Plastikinis stovas 44mm ir 70mm medaliams stačiai pastatyti................. $1.
2. Plastikiniai rėmeliai 44mm medaliui stačiai pastatyti................................. $4.
3. Sterling sidabro lankelis ir 24 colių grandinėlė, 44mm medaliui

su plastikine dėžute pakabinti ant kaklo............................................................$15.^
4. Paauksuoto sterling sidabro lankelis ir 24 colių grandinėlė, 44mm

medaliui su plastikine dėžute pakabinti ant kaklo.......................................$20. 
5. Plakatas, dailininko Vinco Luko projektas, pagrįstas medalio kūriniu,

10x28 colių dydžio, balto arba sidabrinio fono (pažymėti)......... .. ..............$2.

JViso: $
Vardas ir Pavardė ________________ ______________
Adre s as____________________ .______________________

__________________________ Zip_________

Čekius rašyti "Vilniaus Universiteto Medalis" -
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iš padangės mielos
/Iš spaudos okup. Lietuvoje Ir 

"KUR MŪSIį VYTIS ?"
Taip klausia Lietuvos po

grindyje leidžiamas laik
raštis "Aušra" Nr. 12-52

Susipažinkime su to raši
nio mintimis, kurios yra la
bai teisingos ir parodo pa-' 
vergtų tautiečių požiūri į 
okupanto kėslus ištrinti iš 
Lietuvos istorijos visa, kas 
yra lietuviška ir garbingai 
tautiška.

Lietuvoj TSR Konstitucija 
IX skyriuje 167 str. skelbia : 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos valstybinį 
herbą sudaro :" piautuvas ir 
kūjis". . .

Kiekvienam lietuviui yra 
skaudu, kad senasis Lietuvos 
herbas - VYTIS yra pakeis
tas "piautuvu ir kūju". Šiuo 
pakeitimu lietuvių tautai ir 
Lietuvos istorijai yra pada
ryta didžiulė skriauda. \

DAIL. J. MIKĖNO 
GIMTADIENIS

Dailininko Jono Mikėno 
aštuoniasdešimtas gimtadie
nis pagerbtas jo keramikos 
kūrinių paroda, vykusia Kau
no paveikslų galerijoje. Kar
tu išstatytos ir jo sūnaus 
architekto Algio Mikėno 
akvarelės.

DAILININKO A. SAMUOLIO 
8O-MEČIUI

Rugsėjo 14 d. M. K. Čiur
lionio dailės muziejuje Kau
ne įvyko dailininko A. SA- 
MULEVIČIAUS - SAMUOLIO 
gimimo 80 - mečiui skirtos 
parodos atidarymas, kuria
me dalyvavo gausus kaunie
čių būrys. Apie dailininko 
gyvenimo ir kūrybos kelią 
papasakojo dailėtyrininkas 
M. Sakalauskas., >

Parodoje eksponuojamas 
beveik visas tapytojo kūry
binis palikimas - pusšimtis 
darbų.

MIRĖ DAIL. P. GUDYNAS
Okupuotoje Lietuvoje mirė 

dailininkas, dailės kritikas 
Pranas Gudynas. Buvo gimęs 
1919. XII. 27 Žasliuose. Jį, 
kūdikį, likusį be tėvų, pasi
ėmė globoti ir auginti kari
ninkas Pranas Gudynas. Jis 
jį įsūnijo, davė savo vardą 
ir pavardę, augino ir leido į 
mokslus. Kapitonas Pranas 
Gudynas, kaip žinome, 1929 
metų gegužės 6 dieną, lydė
jęs Lietuvos ministerį pir
mininką, buvo teroristų - 
atentatininkų nušautas. Jo 
įsūnis savo globėją labai 
mylėjęs ir gerbęs. Išsi
mokslinęs dirbo kaip daili
ninkas muziejininkas. 1963 
metais pagal jo planą buvo 
Palangoje suorganizuotas 
Gintaro muziejus.
DAUG SKENDUOLIU

,TValstiečių laikraštyje" 
rašoma, kad Lietuvoje šiais 
metais paskendo daugiau 
kaip 400 žmonių.

Beveik pusė suaugusių, 
kurie paskendo, buvo ne
blaivūs.

* X *

* X. *
* JEIGU GERI IR GALI GERTI - ** TAVO REIKALAS ** *
* *
* JEIGU NORI NUSTOTI - ** MUSU ** *
* , * *
* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS *
* *
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., VAL.VAKARO. *
* ♦
* ARBA SKAMBINK MUMS: *
* Leonui G. 366-2540 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *
* *

1979- X- 24. , ’

išeivijoje/ Parinko J. P-lis

ĮSPĖTI KUNIGAI 
A. SVARINSKAS IR 
S. TAMKEVIČIUS

"Tiesoje" rugsėjo 5 d. , o 
"Valstiečių laikraštyje" rug
sėjo 6 d. išspausdintame 
"Eltos" pranešime rašoma :

"Iškviesti į LTSR proku
ratūrą Viduklės bažnyčios 
klebonas ASVARINSKAŠ ir 
Kybartų bažnyčios klebonas 
S. TAMKEVIČIUS buvo ofi
cialiai įspėti už tai, kad jie 
naudodami bažnyčią ir kulto 
tarnų padėtį, skleidžia žino
mai melagingus prasimany
mus, šmeižiančius tarybinę 
valstybinę ir visuomeninę 
■santvarką, pažeidinėja re
liginių susivienijimų nuosta
tus ir tam kursto tikinčiuo
sius.

Kunigams A. SVARINSKIUI 
ir S.TAMKEVIČIUI išaiškin
ta, kad už pakartotiną tary
binių įstatymų pažeidinėjimą 
jiems gali būti taikomos 
griežtesnės teisinio povei
kio priemonės".

Kaip iš spaudos žinome, 
abu tie kunigai yra Tikin
čiųjų teisėms ginti komiteto 
nariai.
NEMUNO DELTOJE

Čia yra labai daug ančių 
vasarą - nesuskaičiuosi. Gy
vena čia ir nemažai gulbių 
porų. O laukuose, šalia Mi
nijos kaimo, pavasarį tiek 
suskrenda laukinių žąsų, kad 
per jas net pievos nesimato. 
Gausu čia ir žuvies ir. . . 
brakonierių, kurių, deja, 
prastas oras ne visada iš
baido^

Jau ne vienas draustinio 
režimo pažeidėjas, lengvo 
laimikio belaukdamas, susi
laukia. . . piniginių baudų. O 
beje, jos nemažos. Nustaty
ta tvarka gamtos apsaugos 
inspekcijos darbuotojai už 
vieną čia pagautą lašišą aki- 
ria 75 rublių baudą, už ūso
rių - 20 rb., upėtakį ar un
gurį - IO rb. , lydeką, lyną 
šamą - 5 rb. , ešerį, karo
są, kuoją - 1 rb. Už netei
sėtai sugautą vėžį irgi ski
riama bauda.

Jei brakonieriai gaudo su 
tinklais, tai jie moka papil
domai 25 rb. baudos ir iš jų 
konfiskuojami tinklai kaip 
brakonieriavimo įnagiai.
LAUKO RUTULIO SPORTAS 
LIETUVOJE

Lauko rutulio sportas Lie
tuvoje smarkiai populiarė
ja ir jo lygis kyla. Moterų 
pirmos lygos pirmenybėse 
Šiaulių Tauras net pasiekė 
finalinę grupę. Pirmose 
rungtynėse nugalėjo Poltavą 
2-0, toliau Uljanovską 4-2 ir 
su Charkovu sužaidė 1-1.

NAUJAS SEZONAS
Kauno muzikinis teatras 

sezoną pradėjo rusų autorių 
V. Lukašovo ir V. Iljino ope
rete "Kaip susigrąžinti vy
rą". Ir režisorius yra rusas 
V. Buterlėnas iš Leningrado, 
ir dailininkas rusas V. Krav- 
cevas. Tik dirigentas lie
tuvis tai S. Domarkas.

Balys Gajauskas

IRENOS GAJAUSKIEN6S LAIŠKAS
buvo sovietinių įstatymų rė
muose, 1977 metais jis vėl sui
mamas ir pasmerkiamas dešim
čiai metų lageryje ir 5 metams 
trėmimui. Teismas, kuris teisė 
mano vyrą 1978 m. balandy, 
Vilniuje, buvo toks pat farsas, 
kaip ir Orlovo, Ginsburgo, šča- 
ranskio, Petkaus ir kitų teis
mai. Būdamas lageryje Gajaus
kas įsijungia į lietuvišką Helsin
kio grupę.

Ir taip 35 kalinimo metai ir
5 ištrėmimo metai tiktai už tai, 
kad šis žmogus gynė savo įsiti
kinimus, kovojo dėl savo tautos 
laisvės ir už visų žmonių tei
ses.

Kreipdamasi į Jungtinių Ame
rikos Valstybių elektros darbuo
tojų profesines sąjungas, aš 
prašau darbininkus amerikie
čius, kurie draugai pagal darbą, 
garsiai prabilti už mano vyrą, 
už žmogų, kurio kančias sunku 
pavaizduoti žodžiais.

Irena Gajausfyienė Balio Ga
jausko, sąžinės kalinio, žnyma, 
SSSR, Lietuva, Kaunas”. , i .

Biografija — pateikta tame 
pačiame savaitraštyje. Balys 
Gajauskas’ gimė 1926 metais 
vasario 26 d. Lietuvoje, Vilka
viškio rajone, Trakiškių kaime, 
valstiečio šeimoje. Kada jo tė
vai persikėlė į Kauną, jam buvo
6 metai amžiaus. Aštuonmetis 
jis stojo mokyklon. Mokykloje 
jis įstojo į skautų organizaciją 
Baigė pradžios mokyklą ir pir
mąją gimnazijos klasę. Toliau 
mokslo nėjo dėl lėšų stokos. 
Keturiolikos metų amžiaus pra
dėjo dirbti geležinkelių dirbtu
vėse mokiniu • elektriku, o va
karais lankė gimnaziją. Vokie
čių okupacijos metii jis dirbo ir 
mokėsi, o kai vokiečiai pradėjo 
trauktis atgi 1, kartu su motina 
jis apsigyvena kaime pas savo 
gimines. Vokiečiai areštavo jį 
kaime ir privertė kasti apkasus. 
Jam pavyko pabėgti. Kada 
karas buvo baigtas, jis grįžo 
Kaunan, pradėjo dirbti ir mokė
si gimnazijoje. Tuo pat metu jis’ 
dalyvavo pogrindžio veikloj. 
1946 metais, kada valdžia ati
dengė pogrindžio organizaciją, 
ketino jį areštuoti, bet jam pa
vyko pasislėpti. Pradžioje ne
legaliai jis gyveno Kaune, vė
liau Klaipėdoje, tęsdamas po
grindžio veiklą. 1947 metais jis 
persikėlė į Šiaulius, kur jis bu-

* vo areštuotas. Areštavimo me
tu jis atsišaudė ir nukovė KGB 
agentą. 1948 metais jį teisė Vil
niuje ir pasmerkė 25 metams 
pataisos lagerio. Iš lagerio išė-

Rusų išeivijos savaitraštis 
Paryžiuje “Russkaja Mysl" sa
vo birželio 21 d. laidoje įdėjo 
paimtą' iš rusiškojo “samizda- 
to” Irenos Gajauskienės laišką, 
adresuotą JAV profesinės elek
trikų sąjungos pirmininkui.

"Gerbiamas pone pirmininke, 
aš, Irena Gajauskienė, kreipiuo
si į jus iš Lietuvos, prašydama 
padėti mano vyrui Baliui Ga
jauskui, elektrikui, darbininkui, 
pasmerktam kalėti 15 meti} už 
jo kovą dėl asmens teisių ir sa
vo tautos laisvės.

Pirmą kartą mano vyras bu-j 
vo suimtas 1948 metais ir nu
teistas 25 metams už dalyvavi- -į 
mą lietuvių tautos kovoje dėl 
laisvės ir nepriklausomybės.

Balys Gajauskas buvo Gulago , 
Archipelage dvidešimt penke
rius metus. Jis patyrė neišma
tuojamas kančias, išlaikė įvai
riausius nepriteklius, bet jis neu 
žuvo, neišėjo iš proto, nepasida-1^ 
rė KGB agentu. Ir grįžęs po ! 
dvidešimt penkerių metų iš ka
linimo namo į gimtąjį Kauną, 
jis liko ištikimas savo tautos 
laisvės idealams. Jis gyveno 
prie savo motinos, dirbo Kauno 
elektros isntaliacijų valdyboje. 
Bet valdžia visaip trukdė, kad 
Balys Gajauskas gyventų gim
tame gimdos šalies mieste. Pri
verstiniai jis neteko teisių gy
venti Kaune. Savo gimtoje ša
lyje jis tampa “persona non 
grata”. Nekreipdamas dėmesio 
į šiurkščią diskriniinaciją, jis 
sąžiningai dirba. Tai patvirti
na darboviečių charakteristi
kos. Tačiau valdžiai toks as
muo ypatingai pavojingas. Jis 
ir darbininkų tarpe yra atkak
lus kovotojas už savo įsitikini
mus ii- teises. Jis neišmoko gir
tuokliauti ir vogti valstybės 
turtą. KGB bendradarbiai pro
vokavo Balį Gajauską nusi
kalsti. Jis tai juto ir provoka
cijoms nepasidavė.

Gyvendamas Kaune, jis rinko 
medžiagą apie pasipriešinimo 
sąjūdį, įdėmiai sekė piliečių tei
sių laužymą, ką darė valdžia. 
B. Gajauskas gerai suprato, kad 
kova dėl asmens teisių neturi 
tautinių ribų. Tiktai viso pa
saulio žmonių pastangos gali 
sugriauti prievartą, savivalę ir, 
neteisingumą. Iš šio principo 
atsirado bičiulystė su A. Gins- 
burgu, S. Kovalevu, K. Liubars- 
kiu ir kitais kovotojais už as
mens teises Sovietų Sąjungoje. 
KGB negalėjo atleisti Gajaus
kui, kad per 25 kalinimo metus 
jis liko nepalaužtas, nuo kovos 
neatsisakė. Ir nors jo veikla

268-0 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTyNQS 
TEL. 525- 8971 SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Laarinaltia ĮVAIRIOS PROGOS

C FMB

jo 1973-ūuetais. Laisvas bu- ną jis nuteistas dešimčiai 
vo 4 metus. Dirbo elektriku metų ypatingo rėžimo 1 age- 
statybos valdyboje. rio ir 5-riems metams iš

tremti. Ištrėmimą atlieka: 
1977 metais balandžio 20 Mordovskaja ASSR. st. Pot- 

dienąjį areštavo antrą kartą tna, pos. Sosnovska, učr. ŽX 
1978 metais balandžio 12 die- 385 /1-6,
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KAIP ŽOLELĖ GALT 
PAKENKTI SAUGIAM 
VAIRAVIMUI

Jeigu šalia to dar vartoja
mas alkoholis, Taryba nūs - 
pre odė, kad tos pasekmės 
gali pasidaryti ypatingai 
pavojingos, Rekomen - 
duoja vartojant marljuaną,’ 
ne vairuoti mašinos.

Nežiūrint to, daugelis net 
ir rūkančiųjų . marljuaną, - 
žlno kaip neigiamai ji gali 
paveikti, ir vairuoja.Dauge
lis mano, kad jeigu toks rū
kymas nesukelia "paglrloji
mo", kaip kad alkoholis,tai 
yra ir mažiau pavojingas.

Koks tCcčal yra skirtu - 
mas? Alkoholis yra sudary
tas Iš paprastos, vandenyje 
tirpstančios molekulės, ku - 
rl labai greitai gali būti su
virškinta Ir paversta į ne
nuodingas medžiagas: vandenį 
Ir carbon- dioxidą. Dėl to 
alkoholis nesusirenka Ilgam., 
veikla laikinai garimo metu , 
Ir, jeigu geriama saikingai 
Ir normaliai, nespėja užnuo
dyti kūno celių.

Medžiaga Iš marljuanos , 
sukelianti "pakilimą/"high"/1 
vadinama tetrahydrocanna - 
blnol- THC- sudaro dalį ha - 
šlšo nuo 3% iki 8%. Hašišo 
aliejuje tokios medžiagos 
yra daug daugiau.) Moksli
ninkai apskaičiuoja, kad nuo 
5-10 miligramų THC suke
lia apkvaitimą, o viena ma
rljuanos cigaretė turi apie 
30 miligramų tokios me - 
d ž Iagos.

THC yra medžiaga, kuri 
atlskledžla riebaluose. Tai 
reiškia, kad jos molekulės 
prisikabina prie organizmo 
hydrocarbonų ląstelių s Ieno
se Ir savo veikimu įsiveržia 
į gyvybines medžiagų apy
kaitų fu akcijas/ branduolinių 
rūgščių, proteinų Ir lipidų 
sintezėje/. Dėl didelės rle- 
balų koncentracijos smege - 
nyse Ir gonadose/ vyriškuo
se Ir moteriškuose kiaušį - 
nėlluose/ laipsniškai susi
koncentruoja THC tose vle-, 
tose, pakartotinai vartojant 
marljuaną.

Priešingai alkoholluI-THC 
nėra paprastas va tetas, ku
ris Išnyksta sekančią dieną 
po vartojimo. Sudėtingos 
dalys gali išsilaikyti kūne 

' mėnesius Ir nustojus rūkyti.
Tyrinėjimai nėra dar baig

ti, bet keliolika jų parodė, 
kad prailgintas vartojimas 
THC randamo hašiše,7mari - 

, juanoj, žolėj- ar kaip kitaip 
vadinant/' Hash, pot, grass"/, 
priveda prie protinio sąmy - 
šio, susilpnina sugebėjimą 
koncentruotis Ir apsunkina 
koncepcinio mąstymo pro - 
cesą bei artimų įvykių at
mintį. Gali būti Iššauktas Ir 
delluzijos/apgavlngl realy - 
bės vaizdai/,problemos su
formuoti Išvadas ar Idėjas 
Ir kitokį psichologiniai pasi
keitimai. /

Pratęstas marljuanos var
tojimas gali sukelti nuolatinį 
organišką smegenų paže Id l - 
mą- ypač gilesniuose s me - 
genų centruose, kurie per -

dirba pojūčių signalus Ir kur 
yra kontroliuojamos nuotal - 
kos.

LIETUVIŠKA RADIJO 

_____ ___ PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 1 2 vol. nokti**, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stoni-.v^iu>, 1Q53 Al barni C,., pMv»,noyt P.O. TEL. 849-8*34

‘'Tors yra didelė galimybė, 
kad ka lapės - marljuanos - 
naudojimas bus legal (zuotas, 
tačiau tai sukeltų didelį rū - 
peš t Į visiems dirbantiems 
saug us vairavimo ir auto 
nelaimių srityje.

Prieš keletą mėnes’.ų, 
"Drugs & Driving" leidinyje, 
Kanados Apsaugos Taryba 
priminė, kad haliucinogenų 
kaip marijuana, šalutinės pa
sekmės gali būti" sumenkln - 
ta koordinacija, Iškreiptas 
nuotol lų s u vok imas, hal luc l - 
nacijos, depresija, panika 
arba baimė".

Plaučiai gali būti paveikti 
stipriau marljuanos dūmų , 
negu tabako, nes turi didesnį 
kiekį tavo. Jeigu marljuaną 
legalizuotų, ar būtų taikomi 
tokie pat įsipareigojimai 
saugumui, kaip dabar taba
kui ? ■

Besirūpinant saugiu vai
ravimu, Iškyla klausimas 
kaip atpažinti tuos vairuoto
jus Ir juos sustabdyti kelyje 
kurie yra apsirūkę? Kaip 
priversti* pasitikrinti 
tuos, kurie /legalizavus,to
kių padaugės / Ilgesnį laiką 
rūkys Ir jų vairavimas bus 
paveiktas? Kaip tvarkytis su 
profesiniais vairuotojais? 
Autobusų vairuotojais, mo
kyklų autobusų vairuotojais?

Ontario provincijoje Tyri
mo Įstaiga paskelbė, kad 
1977 m. marijuana pakeitė 
tabaką, kaip antras populla- 
ras "vaistas" tarpe vyres
niųjų gimnazijos berniukų. 
Kaip tas skaičius atrodytų, 
legalizavus marljuaną?

Atrodo, kad politinių par
tijų eilėse marljuanos lega
lizavimo Idėja vis lablav 
plinta. Jeigu tokiu keliu bus 
einama Ir toliau,tai "telsė- 
jas"galės nuspręsti, nelauk
damas medikų- "jury"- 
sprendlmo.

Saugaus susisiekimo auto
ritetai turi jau dabar susirū
pinti apie tokio legalizavimo 
pasekmes susisiekimui, In
dustriniam Ir viešam saugu
mui.

Marijuana kai kam,atrodo, 
yra priemonė pakeisti pa
saulį,kurte nėra visai toks, 
kokio norėtume. Lieka at - 
sakyti, ar toks "gydymas" 
nėra blogesnis už pačią "li
gą"- pi ublemas ?

VĖLINIU VAKARO- 
"HALLOWEEN" PAVOJAI

Šiame krašte ~ priimtas 
paprotys Vėlinių vakare su 
kaukėmis ir kostiumais ap - 
sitaisius vaikams, eiti nuo 
durų prie durų, renkant sal
dainius, obuolius. pinigėlius 
iĘ 1.1. Įspėjama dėvėti rūbus 
kurie pavėjui neplevesuotų. 
kaukės turėtų pakankamą iš- 
piovą akims, pereiti į kitą 
gatvės pusę tik ties švieso - 
mis,keliauti grupelėmis,ei
ti tik kaimyninėmis, pažįs
tamomis gatvėmis, nesilan- 
kyti nepažįstamuose namuo
se ar daugiabučiuose.neval
gyti gautų saldumynų, nepa
tikrinus juos savo namuose.
(Tš SAFETY CANADA. b.)
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

PLAČIOJI PRADALGE

aTALXA

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

6%
1 O'/4 % 

m. 10l/z % 
m. lO'A %

Darbo valandos: 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 uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 
term, depozitus 3 
pensijų fondas 
IMAME UŽ: ' 
asmenines paskolas 
nekiln. turto pask.

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

KLB SALPOS FONDO HAMILTONO S KYRIUS
MALONIAI KVIEČIA VISUS HAMILTONO IR 

ADYLI NKĖS LIETUVIUS GAUSIAI DALYVAUTI

Vajaus
užbaigimo

Ml IUJ E
sėst a d i e n i, 

r o salė
Lapkričio 3d., 

Jaunimo Cent
PROGRAMOJ .= ;

• Abiturientu page
e Toronto šokiu ir

GI NTARAS vadovauj am as
ir p.G. Paulionienės

• Loterija ir Laimės Stalių
• Puikus or kęst r as
• Turtingas bufetas į vai rus_ ger i ma i

PRADŽIA 7. 3 0 v. v. (P rašome nesivėluot i , 
. programa ju osi dės punktualiai )

J E J I M. A S : suaugusio m s . 00 
studentams ir pensininkams tik $ 2.00

k. L b. salpos fondo
HAMILTONO SKYRIUS

KLUBAS "GIEDRAITIS" 
PASIŽYMI VEIKI.A

Hamiltono L. Ž. ir M. klu
bas "Giedraitis" rugsėjo 9 d. 
turėjo savo gegužinę. Kadan- 
igi oras buvo palankus, tad 
prisirinko narių ir svečių. į 
klubo šaudyklą gana gražus 
skaičius. Vyko įvairūs šau
dymai. loterija. Gi žvejybo
je laimėjo mažoji Sasnauskų 
dukrytė Annily. Pasidžiaugę 
gražiu rudens oru, pabend
ravę su senais pažįstamais 
svečiai skirstosi tik sute
mus. Klubas dėkoja 
A. Pranckūnienei už paruo
šimą skanių valgių ir tuo pa
či u. už talką klubui.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

"RAMOVĖS" VEIKLA
LVS RAMOVĖ, Niagaros 

Pusiasalio Skyrius ruošiasi 
paminėti LIETUVOS KA
RIUOMENĖS 61-ą įsteigimo 
sukaktį š. m. lapkričio 24 d. 
6:30 v. v. ‘SLOVAKU, salėje 
Welland ir Page gatvių san
kryžoje.

Programą atlikti yra pak
viestas Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos Choras, vad 
D. DEKSNYTĖS-POWELL, 
globojamas prel. dr. J. Tada- 
rausko. Paskaitą skaitys inži 
Steponas ŠETKUS.

Apie šventės ruošą vėliau 
bus daugiau informacijos.

St. Catharines kolonija yra 
maža, todėl prašome visų 
paramos ruošiant Lietuvos1 
Kariuomenės Šventę.

"RAMOVĖS" VALDYBA 
6 ps
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1 2!6 %
12 %
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Rugsėjo 15 - 16 d. d. buvo 
•pravestos pabaltiečių šaudy
mo pirmenybės, kuriose 
latviai užėmė pirmą vietą, 
lietuviai - antrą ir estai- 
trečią.

Rugsėjo 22 - 23 d. d. buvo 
mūsų klubo narių varžytinės 
iš 22 kalibro : 1. A. Povi - 
lauskas, 2. V. Svilas ir 3. V. 
Verbickas. Lėkščių šaudy
muose : 1. A. Kontrimas, 2. 
A. Prialgauskas ir 3. V.Ver
bickas. Papildomuose šau
dymuose buvo V. Svilas. A. 
Kontrimas ir R. Svilas.

A. Paulius

tononto
ĮDOMIAI PAMINĖTI

PREZIDENTAI

Toronto Skautininkų-ių 
RAMOVĖ rugsėjo m. 30 d. 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Lie
tuvių Namuose Mindaugo sa
lėje suruošė trijų Lietu - 
vos Prezidentų minėjimą- 
koncertą.

Apie I-ąjį ir paskutinįjį 
nepriklausomos Lietuvos 
Prezidentą Antaną Smetoną, 
(g. 1874 m. , žuvo gaisre Cle
veland. Ohio 1944 m. jkaltįė - 
jo dr. A. DAILYDĖ. Jis 
sklandžiai. trumpai nušvie
tė jo gyvenimą nuo vaikys - 
tės iki mirties. Tai ,būta di
delių gabumų lietuvio, moks
lininko,valstybininko, filo
sofo ir gabąus administrato
riaus.

TT-ašis Lietuvos Preziden
tas agr. Aleksandras Stul
ginskis (1885-1969) juo buvo

Jau kelinti metai, kaip šio
je Toronto lietuvių kolonijo
je įsikūręs gražiai veikia ir 
reiškiasi " Nepriklausomos 
Lietuvos" savaitraščio Rė - 
mėjų Būrelis. Svarbiausias 
ir pagrindinis jo tikslas yra 
moralinė ir materialinė pa
rama pirmajam Kanados lie
tuvių savaitraščiui.

Spaudos Vakaro spalio 27 
d. Spaudos Vakare prog - 
ramoje dalyvauja svajingas 
dainas dainuojantis viene - 
tas Antroji Jaunystė ir jau
nimo Ansamblis Gintaras . 
Pasirodys ir visos iki dabar 
buvusios Spaudos Karalaitės 
bei princesės.

Atsigaivinimui veiks ba
ras. Virtuvė pasižadėjo ga
minti skaniausius kepsnius . 
Specialus kampelis priims 
visų lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų prenumeratas.

Netruks ir kitokių staig
menų, nes grojant vienai iš 
geriausių kapelų, nuobo
džiauti nebus įmanoma, o už 
gerą nuotaiką rengėjai ga
rantuoja lietuvišku "garbės 
žodžiu".

Tai auksinė ir retai bepa- 
sikartojanti proga visiems 
ir iš visur vėliai gražiai 
kultūringai pasižmonėti, pa
simatyti ir pabendrauti su 
savais bičiuliais, užmegsti 
naujas pažintis, visapusiškai 
atsigaivinti. . .

Mes gi patys sakome, kad 
esame ypatingos ir garbin
gos tautos aini ai-palikuonys. 
Žinome,' kad spauda - tai. 
pats galingiausias ir veiks
mingiausias ginklas mūsų 
rankose. Jei mes jau tiek 

nuo 1922-1926 m. Vėliau gy
veno savo dvare. Žemaitijo
je ir ūkininkavo. 1941 m. 
su žmona buvo ištremti Si - 
biran, kartu su 40. 000 lietu
vių tremtinių Gulag Archi
pelago koncentracijos lage
rin., Grįžo Lietuvon 1956 m. 
palaužta sveikata.Mirė 1969 
m. Taigi šįmet suėjo 10 me
tų nuo jo mirties.

Apie A. Stulginskį labai 
įdomiai ir turiningai kalbė
jo dr. Judita Matulionytė- 
Čuplinskienė, iškeldama jo 
darbštumą, gerumą  ̂Jo dukra 
ištekėjusi už svetimtaučio),

Apie Prezidentą dr. Kazį 
Grinių (1866- 1950) kalbėjo 
Birutė SPUDIENĖ.

Dr. K. Grinius mediciną 
studijavo Maskvoje(1887-93). 
Medicinos praktika daugiau - 
šiai vertėsi Lietuvoje, Ma
rijampolėje, Kaune ir kt.

Jis pasižymėjo kovoje už; 
Žmogaus Teises ir lietuvių 
tautos nepriklausomą gyve
nimą.

Meninę dalį atliko VO
LUNGĖ Oktetas, vad. muz. 
Daliai VISKONTIENEI. Įdo
mios dainos ir gražios gru - 
pės lietuvaitės žavėjo pub - 
liką. Aktorė E. DAUGUVIE
TYTĖ -KUDABIENĖ su di - 
dėlių įsijautimu, profesiona
liniu patyrimu deklamavo į- 
vairių autorių kūrinius. Ge
rai akompanavo Silvija FREE 
DANKIENĖ.

Programa buvo atlikta 
vikriai be užtęsimų(gal dai
nų buvo kiek perdaug), be 
oficialių kalbų atidaryme ar 
uždaryme . Uždanga atsidarė 
ir užsidarė ir mieli svečiai- 
eikite į namus. Gal ir gerai . 
Tai skautų rengėjų nauja 
tvarka. J. Krk . 

nukeliavome klaikiais išei - 
vijos keliais- tai jokiu būdu 
neprivalome pusiaukelėje 
sustoti, nuleisti rankas,ka- 
pi tuliuoti.

Visa lietuviškoji patri- 
jotinė spauda, kokia ji bebūtų 
ir kas ją beleistų, mums vi
siems turi būti labai arti 
širdies. Nepamirškime, kad 
ji bekompromisiniai ir išdi
džiai stovi mūsų pagrindinių 
ir gyvybinių reikalų sargy
boje. Ji nepaliaujamai vis 
kelia balsą ir teisėtai skel - 
bia visam pasauliui mūsų 
pavergtos ir žlugdomos tau
tos Golgotos kelią.

Liūdna ir skaudu darosi , 
kad kai kuriuos mūsų tautie
čius reikia pakalbinti, ragin
ti ir jiems priminti savosios 
spaudos būtinumą bei pras - 
mingamą. k

Klaiki, liūdna, apmirusi ir 
nebylė atrodo lietuvi škoji- 
sodyba, jei tik jos nepuošia 
Rūpintojėlis-kryžius, savo 
žiedais nedabina vyšnios,o- 
belys, nesimato berželio - 
svyruonėlio, nėra margai žy
dinčio gėlių darželio palan
gėje. Gi nedaug ką geriau, 
jei ji pasipuošusi tik vienos 
spalvos gėlėmis. . . Tai ne
pilnas gyvenimas, trūksta 
įvairumo, įdomumo.

Panašiai ir su spauda. To
li gražu, nebūsi pilnai in - 
formuotas, nesusidarysi pai
nesnio vaizdo skaitydamas 
tiktai vieną kurį leidinį ir 
tvirtindamas, kad jau to pil
nai man gana. Būtinai turi
me išdrįsti pasižvalgyti kur/ 
kas toliau nei mūsų kieme
lio ribos. . .

MINĖS IŠKILMINGAI 
VILNIAUS UNIVERSITETO 
400 METU. SUKAKTĮ

Š. m. lapkričio 11 d. ren
giamas Vilniaus U-to 400 m . 
jubiliejaus minėjimas. Ruo - 
šia KLB -ės Toronto Ap-kė, 
talkininkaujant specialiam 
Komitetui, sudarytam iš į- 
vairių organizacijų: dr. J . 
SUNGAILA ir kun. dr.P. GAI
DA- Lietuvių Katalikų Aka - 
demija; kun. J. AŽUBALIS ir 
Algis JUZUKONIS -Toronto 
Lietuvių B-nė; inž. Romas 
SINKUS - Kanados Lietuvių 
Inžinierių S-ga; dr. Sigitas 
KĄZLAUSKAS-Kanados Lie
tuvių Medikų D-ja; Vida 
PETKEVIČIŪTĖ - Toronto 
U-to Lietuvių Studentų Klu - 
bas; dr. Arūnas DAILYDĖ - 
Lietuviai Skautai Akademi
kai įr Stepas VARANKA- 
Vilniečių Sąjunga.

Komitetui pirmininkauja 
dr. Juozas SUNGAILA.

Minėjimas įvyks Toronto 
U-to CONVOCATION Salėje 
Pradžia 3? vai. p. p.

Pirmoje lietuviškoje daly
je pagrindiniu kalbėtoju bus 
kun. prof. St. YLA tema: 
"Tautybių Sankryži s Vilniaus 
Universitete".

II-oje dalyje, kurioje tiki
masi didesnio skaičiaus 
svečių kanadiečių,pagrindi
nis kalbėtojas bus prof. dr. 
Romas VAŠTOKAS.

Po oficialios dalies įvyks 
piano rečitalis,kurį išpildys 
muz. Vytautas SMETONA.

Vilniaus Sukakčiai Minėti 
Rengimo Komitetas

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

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

M8V 1C6.

AUDBAUDA
* Namų — Gyvybė* 

& į $ ft) JE* * Automobilių
< VC * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, Vis?i8 ke,,onh' reikalais

TORONTO, ONTARIO bCtkUr
M6P 1A5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE 
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

* Y'j 
up

Iš "FABIJOLES" - Kairėje- Fabijolė-
O. Taseckienė, ir Agnietė-Ald. Totoraitienė.
'FABIOLA"(lietuviškai Fabijolė)VĖL RUOŠIAMA SCENAI

Kas turėjo progos stebėti 
Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje "Fabiolą" , J. H. 
Newman' 4-ritj veiksmų re
liginę dramą, pripažino,kad 
šis spektaklis užimponuoja 
žiūrovą savo sudėtingumu ir 
ilgumu. Taip pat gražios de
koracijos, vaizduojan
čios spalvingą pietų kraštų 
gamtą ir jos sudaro malonų 
įspūdį (jas piešė A. Totorai
tienė). Ši krikščionių pirmo
jo šimtmečio drama, reikia 
pripažinti, yra "Įdėtas rie
šutas" suvirškinti tik naujai 
susikūrusiam parapijiečių - 
mėgėjų teatrėliui.

Sąstatas susideda iš poros 
dešimčių žmonių, įvairaus 
amžiaus ir reikalauja gerai 
nusimanančių vaidybos mene 
ir taip pat gerų režisorių. 
(Tą darbą atliko pradžioje 
kun. B. Pacevičius.o užbai
gė J. Jagėla). Sunku pasa
kyti, ar šis teatrėlis visa tai 
turėjo, bet savo pirmame 
pastatyme, pavasario laiku, 
publikos neapvylė. Jei būtų 
priešingai -nebūtų užsibrėž
ta veikalo pakartoti. Paska
tinti pagyrimų ir, palyginti 
didelio skaičiaus atsilankiu
siųjų žiūrovų o taip pat ir 
neblogo įvertinimo sp9” lo
ję, artistai vėl, labai entu
ziastiškai, sukruto ruoštis 
spektaklio pakartojimui 
Sekmadieniais jie jau vėl 
susirenka repeticijoms ir 
dėl užtikrinto pasisekimo 

užsibrėžė pastatymą žymiai 
patobulinti.

Pasak jų, pirmąjį kartą 
buvo visokių nesėkmių : ne
padaryta tikros generalinės 
repeticijos ( nes salė buvo 
kitiems išnuomuota), neuž
baigti rūbai, nebuvo scena - 
rijaus, kuris pagelbėtų už
kulisiuose, sugedo aparatas, 
kuris turėjo parūpinti muzi
ką veikalo eigoje ir, kas 
svarbiausia, sušąlo gėlės, 
saugotos šaldytuve, kurios 
buvo skirtos .ge
rai attikusiems svarbiausias 
roles artistams. Bet vis 
dėlto; nežiūrint į visas ne
numatytas kliūtis - žiūrovai 
nesigailėjo "katučių" bei pa
gyrimų ir net ašarų gale - 
jai pastebėti, kai drama ar
tėjo prie galo. Ir ko gi dau - 
giau galima tikėtis po pir
mojo vaidinimo ?

Žinoma, buvo daug ir mi
nusų, bet vaidino ir daug ar
tistų (apie 20), todėl juos 
išdalinus tarp dvidešimties, 
reikalai gana gerai atrodė 
žiūrovų akyse. Pasiseki
mui jau vien dėl to galima 
tikėti, kadangi tautie
čiai prašo "Fabiola" pakar
toti ir net mačiusieji žada 
ateiti antrą kartą.

Veikalas bus pakartotas 
š. m. lapkričio 25 dieną, 4 v. 
po pietų. Per klaidą paskelb
toji data -gruodžio 9 d. -yra 
atšaukiama.

N. Kupris 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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POPIEŽIUS IR ČIA SVEIKINO 
LIETUVIUS

vak. susirinkusieji dar labai statybą, lietuvių kalbos su- ADV. R. A. DOMANSKIS
nenoriai skirstėsi į namus.

Didelis Įvykis Chicago’je 
buvo popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo atsilankymas, kurį per 
JAV lydėjo vyskupas Marcin
kus ir prelatas Bačkis.

Lietuviai buvo sudarę spe
cialų komitetą, kurs kvietė 
tautiečius rinktis prie 68 ir 
Kalifornijos gatvių, per ku
rias Popiežius turėjo prava
žiuoti ir kuris laikomas Chi- 
cagos lietuvių centru, nes 
ten yra Lietuvių Plaza, šv. 
Kryžiaus ligoninė ir Marijos 
iAukštaitės Mokykla. Nusta
tytu laiku prisirinko tikrai 
nemaža tautiečių. Daug uni
formuotų šaulių su vėliavo
mis ir moterų su tautiniais 
rūbais. Skersai Kalifornijos 
gatvę, kur Popiežius prava
žiavo, buvo užrašas, sveiki
nantis ji, bet motorkada pra
važiavo nė nestabtelėjusi . 
Lietuvių nusivylimą kiek su
mažino, kai laikydamas pa
maldas Grand Parke, tarp 
kitų kalbų Popiežius prabilo 
(prel. Bačkio dėka) ir gra
žiai lietuviškai; "Mano nuo-* 
širdus sveikinimas Ameri
kos lietuviams: likite ištiki
mi Kristui, Bažnyčiai, bran
ginkite kilnias tautos tradici
jas. Tegloboja Jus Dievo Mo
tina Marija. Garbė Jėzui 
Kristui".

Kur tik Popiežius važinėjo 
po JAV, visur buvo sutinka
mas entuziastiškai nusiteiku
sios didelės žmonių minios.

S. Paulauskas-

SANDARAI 65 METAI
Kaip gražu, kad yra orga

nizacijų, kuriose taip darniai 
dirba senieji ir naujieji atei
viai.

Mirus a. a. Mykolui Vaidi
lai, kai kias manė, kad San
daros organizacija ir tuo 
vardu leidžiamas laikraštis 
likviduosis. Bet laikraštį 
redaguoti paėmė inž. G. La
zauskas, o į organizaciją ė- 
mė stoti naujieji ateiviai.

Spalio 7 d. buvo atšvęsta 
65 metų Sandaros sukaktis . 
Vyčių salė sunkiai talpino su
sirinkusius. Solistė Irena 
Petrauskienė, visiems daly
viams pritariant, sudainavo 
tris dainas ir padėjo inž. G. 
Lazauskui pravesti laimėji
mus, kurių buvo tikrai gau
sių ir' vertingų. Venskaus 
vedamas orkestras nedavė 
šokėjams daug poilsio r

Nors parengimas prasidė
jo 12 vai. dienos, bet 7 vai.

Sandaros pirmininku 
bar yra Povilas Dargis.

S. Paulauskas

LSS SKILTI NINKU KURSAI
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Brolija ir Seserija sutarti
nai rengia Skiltininkų-ių kur
sus Chicago je. Jiems vado
vauja S. v. s. fil. Gintaras 
Plačias. Jis su savo pama - 
žu augančia Valdyba nuo 
prėjusio pavasario renka 
medžiagą ir ruošia planus 
šiems kursams. Tuo pačiu, 
Vadi ja paruošia kursų disku
sijų būrelių globėjus, vadi
namus diskusijų Vaclovais.

Skiltis yra pagrindinis 
skautų lavinimosi vienetas. 
Skilties vadas-ė yra skilti — 
ninkas-ė. Šie kursai yra 
pritaikyti išlavinti skiltinin- 
kus jų pareigose. Lietuvių 
Skautų Brolija (L. S. B.) yra 
išleidusi kursų gaires. Kur
sų tikslas yra supažindinti 
skiltininkus su a) skautavi- 
mo tikslais ir šių tikslų at
siekime metodais; b) skilti- 
ninko pareigomis, atsakomy
be ir šaltiniais, kurie padėtų 
jam šias pareigas eiti;c)skil- 
ties veiklos planavimo, pra- 
vedimo ir įvertinimo metodi
ka. Kursų lavinimo metodai 
yrą pašnekesiai, diskusijos, 
praktiški užsiėmimai ir už
daviniai, skilčių sistemos 
praktiškas naudojimas, žinių 
panaudojimas ir asmeniškos 
Vadi jo s pastangos.

Kursuose bus naudojamas 
konspektas, kuris raštu pri
statys visą medžiagą, visas 
žinias. Konspekto skyriai: 
skilties tradicijos, sistema, 
administracija, veikla; veik
los planavimas; lavinimo me
todai; programiniai metodai; 
skiltis stovykloje; charakte
ris; tautinis ir religinis lavi
nimas; Baden - Povėli is ir 
skautai.

Kursai prasidės su įžangine 
iškyla York Amerikonų sto
vyklavietėje ir pasibaigs — 
savaitgalio stovykla.
s. v. v. si. Vilius Dundzila

Kursų Korespondentas

LSS Skiltininkų Kursų kur
santai dalyvavo įžanginiuose 
užsiėmimuose sekmadienį, 
1979. IX. 22 d. Jaunimo Cent- 

. re. Kiekvienas kursantas 
turėjo vieną pokalbį su Vadi- 
jos nariu ir du su skirtin
gais diskusijų vadovais.

Vadijos nariai ir diskusijų 
vadovai paklausinėjo kursan
tus apie jų gyvenimus, užsi
ėmimus, draugus ir pažiū
ras. Kursantai atliko tris 
uždavinius: "Soma" block

pratimo ir anglų kalbos SU
egzaminą.

Taip įdomiai ir sklandžiai 
prasidėjo tie kursai.
s. v. v. si. Vilius L. Dundzila 

Kursų Korespondentas

LIETUVOS DUKTERŲ. 
BANKETAS

Lietuvos Dukterys spalio 
6 d. surengė rudens balių 
Jaunimo Centre. Jį atidarė 
parengimų vadovė O. Vai- 
čaitienė.

Draugija dabar turi 1000 na 
rių. 1978 m. Lietuvos Duktė - 
rys surinko ir šalpai išda
lino 14. 000 dol. Jų Namuose 
dabar yra prisiglaudę 5 lie - 
tuviai.

Meninę baliaus dalį gra
žiai išpildė sol. V. Stankienė. 
vo honorarą paskyrė Lietu - 
vos Dukterų Draugijai.

da- pratimo

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

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

(Lietuviams duodame specialiu nuolaidu)

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

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

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Garinusio* patarėjo* ir darbo atlikėja* jum* gali būti stogdengy* Cuy 

'Richard',kuri* jau saniai lietuviam* patarnauja. Darba atlieka *gilnlngal
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas bloga* ar kai statote.

1979. X. 24.

DIRBA DIDŽIULĖJE
TEISIU FIRMOJE

Adv. Rimas Al. Domanskis 
šiomis dienomis perėjo 
dirbti į didelę, seną tei - 
šių firmą Ross, Hardies, 
Keefe and Parsons.

Jo specialybė - civilinės 
bylos. Paskutinius dvejus 
metus dirbo asistentu fede
ralinio teisėjo.

Adv. R. Domanskis yra gi
męs ir augęs Chicagoje. Tei-; 
šių fakultetą Ann Arbor bai
gė cum įaudė.

Jaunasis advokatas domisi 
lietuviškuoju gyvenimu.Jis 
klauso Lietuvių Katalikų 
susivienijimui.

Adv. R.Domanskis yra ne
mažai keliavęs po įPietų A - 
meriką , Europą ir Aziją .

Dali - Adolfas Valeška taria žodį, atidarant Toronte gyve - 
nusio dail. Telesforo Valiaus 'pomirtinę parodą rugsėjo ld.

nuotr. E. Šulaičio
., I i ... r ■' -V

Vaizdas iš diskusijų apie lietuvišką švietimą,kurios įvyko 
š. m. rugpiūčio mėn. 24 d. Jaunimo Centro Kavinėje, Chica' 
goję. Kalba LB Vid. Vakarų Apygardos pirm. K. Laukaitis • 

nuotr. : E. Šulaičio

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

TODORO 8. BIGRAS LTD. 
6752 Sherbrooke Street East 
Montreal. P.O. HTN 1C9 • Tel. 255-4076

PADĖKA

Uz man surengta, gimtadienio pobūvį, esu 

ypatingai dėkinga rengėjoms G. Bal aišienei,

EKrasowski ir A Urbanavičienei uz ja. darba„

ir suor ganizavim ą t okio man brangaus vakaro!
Taip pat dėkoju visiems pr i si dėj usi ęm s: 

kun. J. Aranauskui, R. A liukams LA Jurjonams, 

A Kalvaičiui, 0. A Mylėms, G. L B a! ai šiam s, 
J. D. ;E Krasowski, J. Svei kauski enei , I. Pstr au£kui, 

J. Jukonienei, P, Gabriui, A Urbonavi či enei , 

□.K. Vad i ši ams, A Šveikauskui, A |P et r ai t yt ei , 

B. Kirstukui, J, S. Ri m ei ki am s ir N. BagdziūnieneiI

Už Jūsų prisiminimą, ir vertinga,, dovanq, esu 

labai dėkinga.
M. Kasperavičienė

Mūsų Kredito Unijos nariui

A f A 
VI KTORUI ALS EI KAI 

mirus, jo žmonai GERTRUDE bei visiems gimi
nėms ir arti mie s ie ms nuoširdžia užuojauta

•VI.
Montrealio Lietuviu Kredito Unijos 
“ Lito“ V a I d y h a.

M ūsu. K r edit o Unijos nariui 
A t A 

JONUI NARBUTUI
mirus, jo dukrai Laimai ir sūnui Algiui 
bei visiems giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią, užuojauta reiškia

Montrealio U et u vi u. Kredito 
Unijos LITO Valdyba

A. a. vaistininkas PETRAS KAŠKELTS, atsiskyrę 
su šiuo pasauliu ( staiga sustojus širdžiai veikti) 
Spalio mėn. 5 d. 1979 m. Pušalote, eidamas 87 metus.

Praneša giminėms ir draugams nuliūdęs brolis 
Dr. Juozas Kaškelis 

3026 - 58 St. So. St. Petersburg.
Florida, 33707

montreal

AUKSINIO AMŽIAUS 
KLUBAS RŪTA

Didelis prieškalėdinis 
kermošius, kuriame bus 
pardavinėjami gražiausi na
rių rankdarbiai , vyks spalio 
mėn. 27 ir 28 d. d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Ati - 
darymas- 5 v. p. p< Sekma - 
dienį atidarytas po 10 vai . 
pamaldų iki vakaro. Bus ga
lima pavalgyti pietus ir iš
gerti kavos.

ĮDOMI PASKAITA
K. L. K.Moterų Montrealio 

Skyrius lapkričio mėn. 11 d. , 
po 11 vai. mišių Seselių pa 
talpose šaukia susirinkimą .

Įdomią paskaitą skaitys 
jauna notarė, montrealietė 
Rūta POCAUSKAITĖ- RU- 
DINSKIENĖ. Tema-Moterų 
Teisės Quebec’e. Kviečiami 
dalyvauti kuo skaitlingiau
siai ir nariai, ir svečiai.

K. L. K. Moterų Montrealio 
Skyriaus Valdyba

kelnėms
pristatant

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI ____ _ _ __

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

” "'766 I-A CENTRALE 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

pj/tP'S

7 psi.

7

7



Greitas ir tikslus patarnavimas!
400 METU

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.UNIVERSITETUI VILNIUJE --400 METU

12 vai 
VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE. 
Nora KULPAVIČIENĖ
Alfredas KULPA - KULPAVIČIUS

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
MONTREALIO APYLINKĖ

VILNIAUS UNIVERSITETO ĮKŪRIMO 
MINĖJIMAS

ĮVYKS 1979 m. lapkričio mėn. 4 d. 
AUŠROS

PROGRAMOJE:

Kviečiame visus montrealiečius skaitlingai 
dalyvauti

NL SVEIKINA VISUS, ATVYKUSIUS 
1 SPAUDOS VAKARĄ TORONTE. 
SVEČIAM SIR BENDRADARBI AM S 
SKAITYTOJAMS IR RĖMĖJAMS 
LINKT KUO LINKSMIAUSIO 

VAKARO!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

GAISRAS •

ADAMONIS

C. I. B.
AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

INSURANCE AGENCY INC.

KLB Montrealio Apylinkės 
V-ba šio mėnesio 9 d. po va
saros atostogų buvo susirin
kusi posėdžio. Išklausyta ir 
svarstyta atskiri} sekcijų 
pranešimai, kaip kasos sto
vis, "Baltijos" finansiniai ir 
ūkiniai reikalai ir vykstan - 
čios derybos su Quebec o 
provincija dėl žemės sklypo 
įsigijimo, ant kurio stovykla 
yra pastatyta.

Daugiausia aptartas buvo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo minėjimas. Ne 
vieno dalyvavusių apgailes
tauta, kad Montrealio lietu
viškoji visuomenė šio tauti
niu atžvilgiu svarbaus rengi
nio ir bendrai kitomis nema
žiau svarbiomis progomis, 
laikosi gana pasyviai, ir pa
lyginus su kitomis Kanados
Lietuvių Kolonijom!s,-teatsi- pinigines aukas, 
lanko labai mažu procentu.

I Nepriklausomybės minė
jimą, kuris numatomas va
sario 17 d. . bus kviečiamas 
žymus kalbėtojas, solistas 
ar solistė, o kitai programos

daliai - vietinės meninės, pa- J 
jėgos, kaip Aušros Vartų p- p 
jos Choras ir Gintaro ansamb- 
lis.

Be to. prieita prie susita
rimo, atgaivinti jau porą me
tų neveikiantį Šalpos Fondą. 
Šiuo metu yra gautos patal
pos rūbams ir kitiems reik
menims, tinkantiems pasiųs
ti į Suvalkų trikampį netur
tingoms lietuvių Šeimoms ir 
Punsko gimnazijos mokslei
viams.

Rūbus ir kitas gėrybes ga
lima atvežus palikti p. Ver - 
bylų bute, esančiame šalia A 
Vartų Bažnyčios 1400 Holy 
Cross (kampas Drake). Rū
bai turėtų būti švarūs ir tin
kami dėvėjimui. Ten pat 
bus galima palikti ir per
siuntimo išlaidoms padengti

• Dail. BUKAUSKAS Romu
aldas sėkmingoje medžiok
lėje nušovė briedį visų me
džiotojų! kurie jo nenušovė) 
susikrimtimui.

• ALSEIKA Viktoras, 72 m. , 
mirė ir palaidotas per šv. 
Kazimiero parapiją. Kilimo 
iš Kretingos, paliko žmo - 
ną Gerdą.

• K. MARTINĖ N AS, K. TO
LIUŠIS, A. JONELIS buvo iš
vykę rudens žvejybon. Pasi- 

i sekė gerai ir atsivežė ne - 
mažą kiekį įvairios žuvies.

KLB Mont. Apylinkės 
Valdyba

10

10
10 Žo 
67u

Pirmutiniame ir didžiausiame a A a a m 
TORONTO LIETUVIŲ KAK AMA
KREDITO KOOPERATYVE ----- ------- —-------------

IMA:

Dėl informacijos prašoma 
kreiptis pas Valdybos narį 
Kostą Toliušį: Tel. 767-8219.

A. Jonelis 
Narys Informacijai

BALSUOKIME UŽ ANDRĖE 
LAVALTiEE. WARD 3, 
SEAT 2

Andre LAV ALLEE, žino
mas verslininkas ir visuo
menininkas, yra aktyvus 
Lions Club, Knights of Co -

MOKA:

1 0 '/1 % už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius

10 % % už pensijų ir namų planų
% speciali taup, sųsk. 

už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių ___
Asmenines paskolos duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos čekių ir sųskaitų 
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 ik; 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 1A6

11 % asm. paskolas

11% už mortgičius

• PETRULIS Jonas, NL Lei
dimo B-vės Valdybos Pir - 
mininkas buvo išvykęs ke
lioms dienoms laikraščio ir 
asmeniškais reikalais į Bos
ton ą, JAV.

• GIRINIS-NORVAIŠA Leo
nas - NL Leidimo B-vės V- 
bos vicep. - ir KLEZAS Pet
ras -Valdybos narys - iš
vyko į Toronto N L Spaudos 
Vakarą.

• PETRAUSKAS Petras su 
žmona Mary, lankėsi Winni- 
pege , Man. , pas gimines ir 
draugus - Povilą ir Juliją
Liaukevičius, Fredą, Andrių , lumbus, Croquet Club, narys 
Martą ir Oną Bulbinus. Taip 
pat aplankė ligoninėje ser - 
gantį Vladą Giedraitį. Visur 
buvo nuoširdžiai priimti ir 
pavaišinti.

• ŠV. ONOS DRAUGIJOS iš
kilmingi pietūs bus lapkri
čio mėn. 4 d. Šv. Kazimie - 
ro parapijos salėje.

ir direktorius Laisvalaikių 
Centro N. D. S. C.

Jis rūpinasi visų piliečių 
reikalais. Yra pasiryžęs iš
laikyti mūsų sektoriaus is
torines ir ekologines zonas.

Jis nori išrūpinti maudy
mosi baseiną veikiantį išti
sus metus ir įrengti bend
ruomenės centrą.

Apsaugoti žaliąsias zonas
o ŽUKAUSKAS Petras, kris-ir įsteigti Lachins verpetų 
damas susilaužė koją. Gydo - Istorinį Parką yra jo rūpės- 
si namuose.
• ŠLEKYS E. iš Toronto 
lankėsi Montrealyje pas 
Kisielius ir J. Skučus.

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS:

10-3
10 - 3

l)r. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Siute 600

l ei. 866-8235, namu 4 88 - 85 2 8

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

Dr. E. Andrukaitis, M D.. F R.C.P. (C)

TĖL.: 522-7236
832. Boul. St-Joseph E.

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

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

NOTARĖ

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9a.m. d-to 10 p.m. Open> 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7t>2(>. rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

Rūta Pocauskas,BC.L 
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Pork Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279-1 161; Re». 636-9909.

advokatas

R. J. Išganaitis, e*, bcl

216 St. Paul W., Montreal, P.Q« 
Tel. 878-9534, namų -658- 5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C
Švito 627, 3 Placu Vili, M arie, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
Tel.(514)871-1430

ADVOKATAS

168 Netre Dama St r—t E.juito 205. 
Te/: 666-2063, 866-2064

8 DSl

i

Jei. 931 -4024

Montreal H2J 1 K4 
r. Q. CANADA

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

Montreal p.q.
T el. 932- 6662; nomų 73?- 968 I. MONTREAL WEST

gi

LEO OUKEKAS

D .

445 
Tel.

muj montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 469-5391

N. BALTRUKONIS
M F. U B L, E - CLASSIC I NC. 
Jean Talon W. Suite 305 , Montreal 
273 — 9181 ............ Namu, 737 - 08441

LEONAS Cv*ECXa!

F O TO M L .'

tis.
• M

t ja su 
I Vlcto

ZURAITIENĖ Salomė- 
rgo ir yra gydoma Vi c 
a ligoninėje.

AUTOMOBILE
Poirtlec

NERIBOTAS PA 
IR NAUJU AUTOMOBILIU !
NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSų FIRMA NUOSlROŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
pasinaudokite f

PASIKALBĖKITE SU

Ar Buick ★ Attire
(RINKIMAS VARTOTŲ

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10 - 8 
10-8 
9-1 

9.30-1

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 1O’/2% 
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tas 10V4% 
taupomųjų s-tų.............. 10 %
spec. taup. s-tų 101/1%
depozitų-čekių s-tų' 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ:
asmenines . ... 11V4%
mortgičius ... 11 %
sekmad. 9.30 v.r. —— 1 v.p.p.ANAPILYJE skyrius veikia

pensijų s-tą nuo lapkr. 1/79, namų s-tą nuo sausio 1/80

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

MIUIMUM - HIKMTVtl

KRAUTUVES

3 

AUKŠTUS

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

• Užeikite ir įsitikinsite,- kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CENTRAL! r 4e AVENUE 363-3887

LEFEBVRE & ROBERT
INC

įvairiu
i GM

MASD A V I

BALDU

PER

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M'J

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas.Montrealyje
I r. vestaci jos JrA.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Regi
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-J7B1

nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L.l ON AS,BA C.S.C., 1.8. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gy^ybds draudimas

□□WTREHUD UETLMLĮ 
HREDJTQ LIMJR

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

KASOS VALANDOS:
1445 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ,ketvirtadieniais nuo 12 ik| 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarq quo 
gegutės 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.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tis 6.0 % Asmenines 13.0 %
Taupomąsias s-tos 10.0 % Nckiln. turto 11.75 %
Pensijų planas — 9.0 % Čekių kredito .14.0 %
Term. ind. 1 m. 11.0 % Investacines nuo 14.0 %

Duoda nemokomą gyvybės apdraudę Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumų.

€ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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