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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

KVEBEKIEČIAI LAIMI 
FILMU FESTIVALYJE

Du dokumentiniai filmai 
buvo specialiai atžymėti XI 
Dokumentinių Filmų Festi
valyje Šveicarijoje^ ■ Jean- 
Clauds Labrecque- Les M on- 
tagnals-apie Quebec’o Šiau - 
rėš Indėnus "už jumorą ir 
žmogiškąjį elementą".

National Film Board pa
gamintas filmas Les Enfants 
dės Normes yra 8-ių valan
dų serija apie vaikų auklėji - 
mą industrinėje aplinkoje.

JAMES BAY PROJEKTAS 
OFICIALIAI ATIDARYTAS 

Milžiniškas-didžiausias 
pasaulyje energijos tiekimo 
projektas James Bay Que
bec o Šiaurėje- buvo iškil - 
minga! atidarytas L-2 sek
cijoje.

Buvęs provincijos min. 
pirmininkas Robert Bouras
sa, pats pirmasis sugalvojęs 
tokio masto projektą 1969 m. 
buvo aštriai kritikuojamas . 
Tuomet ir būtų buvę dar ne 
laikas leistis į tokias staty
bas, nes alyvos trūkumas ar 
jos brangimas nebuvo taip 
akivaizdus. Bourassa, ta
čiau, tvirtai laikėsi savo 
nuomonės.

Šiantien šiuo projektu yra 
sužavėti visi buvę kritikai ir 
net pati PQ partija, kuri ti
kisi, kad Levesque atidarius 
L-2- automatiškai jam su
teiks daugiau balsų.

James Bay hydroelektros 
projektas kainuos $15.1 bili
jonų, užima 135. 000 kvadra-
tinių mylių(beveik Anglijos 
plotas), dirba 14. 000 tiesio- 
giniai surištų su projektu ir

BENDRUOMENYBĖS ■■
VLIKO INFORMACIJOS TARNYBA 

ELTOS ŽINIOS
45 PABALTIEČIŲ PROTESTAS MASKOVJE 

(PAREIŠKIMO VERTIMAS IŠ RUSŲ KALBOS)
Šis raštas buvo įteiktas š. m. rugpjūčio 23 dieną Molotovo 

Ribentropo sutarties 40 metų sukakties proga:

SSSR Vyriausybei, Vokietijos Federalinės Respublikos 
Vyriausybei, Vokietijos Demokratinės Respublikos Vy - 
riausybei, Vyriausybėms kraštų, pa, pasirašiusių Atlanto 
chartą, Jungtinių Tautų Organizacijos Gen. Sekr. Kurt 
Waldheimui

Sovietų teisės moksle tau
tinio suverenumo terminas 
reiškia, kad tauta turi visas 
teises, turi politinę laisvę , 
turi pilną galimybę spręsti 
savo likimą ir pirmoj eilėj 
turi galimybę apsispręsti, į- 
skaitant atsiskyrimą ir su
kūrimą savo nepriklausomos 
valstybės. Tautinis suvere
numas reiškia savą politinę, 
teritorinę, kultūrinę ir kai - 
binę tautos neprlklausomy - 
bę, kuri pasireiškia visomis 
suverenumo teisėmis, lei - 
džiant įstatymus visuose so
cialinio gyvenimo reikaluo - 
se ir juos vykdant, kai visos 
teisės gali būti pilnai reali

8. 000 inuitų ir indėnų, dau
giausia Cree genties. Kas 
met galės pagaminti elekt
ros tiek, kad užtektų trigu- 
bam Montrealiui. Pirma 
savo didumu tokia elektros 
jėgainė randasi Brazilijoje, 
įtalpa.

Dirbama specialiomis, 
milžiniškomis mašinomis , 
keturios šiaurės upės išves
tos iŠ savo vagų, užtvankos 
ir įvairūs sutvirtinimai sie
kia 182. 16-os aukštų pože - 
minė L-2 jėgainė yra did
žiausia pasaulyje.

Inuitai ir indėnai liūdi, ne
tekę vardan progreso, savo 
gyvenviečių, kuriose žūklavo 
ir medžiojo jie ir jų protė - 
viai. Apie 1. 500 jų gaus kel
tis į specialiai jiems pasta - 
tytą kaimelį.

NUŽUDYTAS PIETŲ KORĖ
JOS PREZIDENTAS

P. Korėjos vyriausybė už
tikrina, kad netikėtas nušo
vimas prezidento Park 
Chung-hee, pavartojus gink - 
lą jo paties saugumo virši - 
ninkui-buvo nelaimingas at - 
si tiki mas iškilus labai aš
triam ginčui vakarienės me
tuku prezidento saugu.

Kaltininkas buvęs artimas 
asmeniškas prezidento drau
gas. Jis suimtas, krašte 
paskelbtas karo stovis. Buvo 
kitų nušauti dar keturi pre - 
zidento saugai už preziden
to Rūmų- sienų ir spe - 
kuliuojama, kad įvyko orga
nizuotas sąmokslas.

zuotos.
Tautinis suverenumas ne

gali būti duotas ar panaikin
tas, jis gali būti tik pažeis
tas arba atstatytas.

Jau 1919 m. Leninas pripa
žino de facto Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos egzistavimą, 
kurios atsiskyrė nuo Rusijos 
imperijos. Sovietų Rusija 
1920 m. sudarė taikos sutar
tis su tomis valstybė mis, su
teikdama Baltijos valsty
bėms ir de jure pripažinimą. 
Sovietų valdžios vardu, Le
ninas visiems laikams atsi
žadėjo suverenumo teisių į 
Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Tačiau po 19 metų Stalinas 
ir Hitleris padarė sąmokslą 
prieš tų valstybių suverenu
mą. Šių metų rugpiūčio 23 d. 
sukako 40 metų, kai buvo pa
sirašytas vadinamas Molo - 
tovo-Ribentropo paktas, ku - 
rio vykdymas reiškė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepri - 
klausomybės galą.

Vokietija ir Sovietų Sąjun
ga 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
sudarė nepuolimo sutartį . 
Prie jos buvo pridėtas griež
tai slaptas Papildomas pro
tokolas, pagal kurį Rytų Eu
ropa buvo padalinta į taip 
vadinamas įtakos sferas. To 
slapto susitarimo objektas 
tarp SSSR užsienių reikalų 
komisaro V. M. Molotovo ir 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministerio J. Ribentropo bu
vo Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, Besarabija 
ir šiaurinė Bukovija. To 
slapto protokolo turinys bu
vo toks, kad Suomija, Estija 
ir Latvija atiteks SSSR , 
o Lietuva Vokietijos Reichui.

Naujas draugystės ir sie
nos nustatymo susitarimas 
tarp SSSR ir Vokietijos įvyko 
1939 m. rugsėjo 28 d. Tas su* 
sitarimas pakeitė rugpiūčio 
23 d. Papildomąjį protokolą 
ta prasme, kad Lietuva "pa
tikėta" Sovietų Sąjungai,iŠ - 
skyrus teritoriją kairėje Še
šupės pusėje, kuri buvo vyk
dant "specialias priemones" 
vokieči ų armijos okupuota.

1940 m. birželio 15-17 d. , 
SSSR valdžios įsakymu, rau
donoji armija pa vartojo "spe
cialias priemones "Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos teritori
jose. Prijungta buvo ir ta 
Lietuvos teritorija, kuri pa
gal Stalino ir Hitlerio susi
tarimą turėjo būti prijungta 
prie Vokietijos.

1941 m.z sausio 10 d. buvo 
pasirašytas Vokietijos am
basadoriaus dr. von Schu- 
lenburgo ir SSSR Komisarų 
tarybos pirmininko Molotovo 
naujas slaptas protokolas , 
kurio objektu buvo paminėta 
Lietuvos teritorija. Vokie
tijos vyriausybė atsisakė 
SSSR naudai tos teritorijos į 
vakarus nuo Šešupės už pi - 
niginę kompensaciją sumoje 
7,5 milijonų aukso dolerių 
arba 31,5 milijonų reichs
markių.

Molotovo-Ribentropo pak
tas buvo dviejų didžiausių 
istorijai žinomų tironų, Sta
lino ir Hitlerio sąmokslas , 
nukreiptas prieš taiką ir 
žmoniškumą, kuris davė pra
džią Antrajam Pasauliniam 
Karui. Todėl mes laikome, 
kad rugpiūčio 23 yra gėdos 
diena.

' 1941 m. rugpiūčio 14 d. 
JAV prezidentas F. D. Ro- 
oseveltas ir Didž. Britanijos 
premjeras W. Churchill pa
sirašė taip vadlnamį Atlanto 
Chartą, susidedančią iš 6 
punktų. Tos chartos antras 
punktas sako, kad JAV ir 
Anglija "nesutiks su jokiais 
teritoriniais pakeitimais, 
kurie nesutaps su tomis te
ritorijomis suinteresuotų 
gyventojų laisvai pareikštais 

norais". Trečias punktas 
sako: " Jie pripažįsta teisę 
visoms tautoms pačioms 
pasirinkti vyriausybės for
mą, prie kurios jie nori gy
venti; jie (signatarai) nori 
matyti atstatytas suverenu
mo ir apsisprendimo teises 
tų tautų, kurioms jos buvo 
jėga atimtos". SSSR vyriau
sybė prisidėjo prie tos char
tos 1941 m. rugsėjo 24 d.

Savo dkelaracijoje SSSR 
pareiškė: " Sovietų Sąjunga 
savo užsienio politikoje. . . 
vadovausis tautų apsispren
dimo principu. . .Sov Sąjunga 
palieka kiekvienai tautai tei
sę į valstybinį nepriklauso
mumą ir savo krašto terito - 
rinį nepažeidžiamumą, teisę 
susidaryti tokią socialinę 
santvarką ir pasirinkti tokią 
vyriausybės formą, kokią ji 
laikys tikslinga ir reikalinga 
ekonominei ir kultūrinei sa
vo krašto gerovei užtikrinti".

Reikia prisiminti, kad pa
gal tarptautinę teisę tautos 
negali pasinaudoti apsis
prendimo teise, jeigu jų teri
torija yra okupuota sveti
mos kariuomenės. Tatai yra 
pabrėžta Lenino Taikos Dek
laracijoje, kurioje sakoma, 
kad jeigu tautai " neduota 
teisė turėti laisvus balsavi
mus, pilnai neatitraukus iš 
krašto prijungėjų kariuome
nės, arba jeigu yra daromas 
svetimos jėgos stiprus spau
dimas, tai toks susijungimas 
su kitu kraštu yra aneksija 
arba užėmimas per jėgą. " 

1938 m. rugsėjo 29 d. ne
garbingo Muncheno susitari
mo rezultatai buvo panaikin
ti Vokietijai pralaimėjus ka
rą. Fed. Vokietijos vyriau - 
sybė,spaudžiama čekoslova- 
kų viešosios nuomonės,pa
reiškė, kad Muncheno paktas 
yra negaliojus nuo jo pasi
rašymo momento.

Tačiau atrodo,kad Moloto
vo-Ribentropo paktas teisiš
kai dar tebegalioja iki šios 
dienos. Mes manome, kad 
pasaulio viešosios nuomo
nės tylėjimas tik padrąsina 
praeities, dabarties ir atei
ties agresorius.

Mes kreišiamės:
- į SSSR vyriausybę su 
prašymu, kad paskelbtų vie
šai pilną Molotovo-Ribentro
po pakto tekstą ir visus prie 
jo pridėtus slaptus dokumen
tus. Primename,kad (Leni
no) Taikos Dekrete Sovietų 
vyriausybė atsisakė nuo 
slaptos diplomatijos. Tuo 
pačiu mes prašome pareikš
ti, kad Molotovo-Ribentropo 
susitarimas yra negaliojus 
nuo jo pasirašymo;
- Mes prašome, kad Vokie
tijos Federalinės Respubli
kos ir Vokietijos Demokrati
nės Respublikos vyriausy - 
bės viešai paskelbtų Moloto
vo-Ribentropo paktą negalio
jantį nuo jo pasirašymo mo
mento, ir mes prašome pa
dėti SSSR vyriausybę i panai
kinti to pakto pasėkmes:iš- 
vesti svetimą kariuomenę iš 
Baltijos valstybių teritori- 
jos;kad tą uždavinį būtų ga

lima atlikti, reikėtų sudaryti 
atitinkamą komisiją iš ats
tovų, paskirtų iš SSSR,Federa
linės Vokietijos ir Demok
ratinės Vokietijos vyriausy
bių; ji turi likviduoti Molo
tovo- Ribentropo pakto pa
sekmes;
- Mes kreipiamės su pra
šymu į Atlanto Chartos sig
natarus, kad vykdydami pri
siimtą moralinę atsakomybę 
aiškiai pasmerktų Molotovo- 
Ribentropo paktą ir jo pada
rinius. Mes norime primin
ti, kad pagal tarptautinę tei
sę tokia akcija nėra įsikiši
mas į keno vidaus reikalus, 
nes minėtas elgesys savo 
esme ir tikslu sudarė pavojų 
taikai ir saugumui, kai buvo 
padarytas grubus prasižen
gimas visoms priimtoms 
tarptautinėms norjnoms 
Tautų apsisprendimo prin
cipas pripažįsta legalumą 
visos eilės formų ir metodų 
kovoje prieš kolonializmą, 
kuris laikomas tarptautiniu 
prasižengimu. Su tuo susi - 
jęs yra tarptautinės para
mos legalumas, teikiamas 
išsilaisvinimo kovosę. To
liau, pagal Tarptautinės tei
sės principų deklaraciją, 
kiekviena valstybė yra įpa
reigota palaikyti ir padėti, 
vartojant visas kolektyvines 
ir paskiras priemones, re
alizuojant tautų lygybės ir 
apsisprendimo principus;
- Mes primename JTO ge
neraliniam sekretoriui, kad 
ši tarptautinė organizacija 
yra tiesioginė įpėdinė Tautų 
Sąjungos, kurios pilnatei - 
siais nariais buvo Estija, 
Latvija ir Lietuva, kol nebu
vo joms pritaikytos "specia
lios priemonės". Todėl 
Jums atitenka teisinė atsa
komybė dėl šių kraštų liki
mo. Mes prašome artimiau
sioje JTO Bendroje Sesijoje 
imti svarstyti klausimą, kaip 
likviduoti Molotovo - Riben
tropo pakto pasekmes.

- Mes norime priminti,kad 
tautų'apsisprendimo princi
pas yra pripažintas dabarti
nės tarptautinės teisės. Jis 
yra įtrauktas visoje eilėje 
svarbių tarptatuinių susita
rimų, kaip Jungtinių Tautų 
statute (str. 1, 13,55, 76);to- 
liau - Deklaracijoje apie ne
priklausomybės davimą ko- 
lonialinėms teritorijoms ir 
tautoms, kuri buvo priimta 
JTO Bendrojoje sesijoje 1960 
m. gruodžio 14d. ;JTO Bend
rosios sesijos 1965 m. gruo
džio 20 d. rezoliucijoje, kuri 
pripažįsta kolonialinėms 
tautoms teisę kovoti už savo 
laisvę; Tarptautinėje kon
vencijoje,panaikinančioje vi
sas rasinės diskriminacijos 
formas,kuri buvo patvirtinta 
JTO Bendroje sesijoje 1965 
m. gruodžio 21 d. tarptauti
niame pakte,apie ~ žmonių 
teises, priimtame JTO Bend
rojoje sesijoje 19'66 m. gruo
džio 16 d. ; Deklaracijoje a- 
pie tarptautinės teisės prin
cipus, priiuitoje JTO XXV 
jubiliejinėje Bendrojoje se
sijoje 1970 m. spalio 24 d.

Šiuose ir kituose tarptauti
nės teisės aktuose, priim
tuose JTO, atidengiamas tu
rinys tų dabartinių tautų ly
giateisiškumo ir apsispren
dimo principų.

Tatai reiškia:
- Teisę visoms tautoms 
laisvai tvarkyti savo likimą 
t. y. visai laisvai nustatyti 
savo vidaus ir užsienio poli
tinę padėtį be užsienio įsiki
šimo ir savarankiškai tvar
kyti savo politinį ir ekono
minį, socialinį ir kultūrinį 
išsivystymą;

- Teisę kiekvienai tautai 
pačiai spreęstikaip panaudoti 
savo gamtos turtus ir ištek
lius;

- Pareigą visoms valsty-' 
bėms veikti kolektyviai Ir 
savarankiškai,kad būtų įvyk
dyti tautų lygybės ir apsis
prendimo principai, kaip 
yra nustatyta JTD statute .

- Lygybės ir savivaldos 
principai yra paskelbti kaip 
svarbūs tarptautinės teisės 
dėsniai Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijos Baigiamajame akte 
(Helsinkyje).

Kaip Jums žinoma, Pone 
Generalini Sekretoriau, aukš
čiau paminėti tarptautiniai 
dokumentai, kurie yra priva
lomi visiems, yra laužomi 
kai kurių valstybių JTO na
rių. Mes norėtume, kad ar
timiausia JTO Bendroji se - 
sija apsvarstytų padėtį,ko
kia dabar yra Latvijoje, Es
tijoje ir Lietuvoje, nes tų 
kraštų gyventojams yra a- 
timta teisė ir galimybė tvar
kyti savo pačiii likimą.

1979 m. rugpiūčio 23 d. 
( Seka parašai perrašyti iš 
rusiško šrifto):

Romas Andrijauskas,Sta
sė Andrijauskienė, Alfonsas 
Andriukaitis, Edmundas Bar- 
tuška, Vytautas Bastys, Vy
tautas Bogušis, kun. Vladas 
Bobinas, Romas Vitkevičius, 
Jonas Volungevičius, Jonas 
Dambrauskas, Jonas Eišvy- 
das, Rimas Žukauskas, Ivars , 
Žukovskis ( Lat.), Alfredas 
Zaideks(Lat.),Juris Zieme- 
lis( Lat.), Liūtauras Kaza - 
kevičius, Leonas Laurinskas, 
Rimas Mažukna, Kun. Mo
čius, Mart Niklus(Est. ),Kun. 
Napoleonas Morkūnas, Sigi
tas Paulavičius, Angelė Paš- 
kauskienė, Kęstutis Povilai
tis, Jadvyga Petkevičienė, 
Jonas Petkevičius, Jonas 
Protuševičius, Sigitas Ran - 
dis, Endel Ratas (Ėst.), Hen
rikas Sambore, Julius Sas
nauskas, Leonora Sasnaus - 
kaitė, Algis Statkevičius, 
Kęstutis Subačius, Ann Tarto 
(•Ėst.), Antanas Terleckas , 
Erik Udam (Ėst.),Intas Ca- 
litis(Lat.), Petras Cidzikas, 
Arvydas Cekanavičius,Vla
das Šakalys, Jonas Šerkš - 
nas, Zigmas Širvinskas, Me
čislovas Jurevičius, Kun. 
Virgilijus Jaugelis. ELTA
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PANORAMA
Tobulinasi Kanados Lietuviai 

Mokytoja i
L. EIMANTAS

Š. m. spalio mėn. 13 d. To
ronte lietuvių Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje {vy
ko Kanados lietuvių mokyto
jų suvažiavimas, kurį su
šaukė KLB Švietimo Komi
sija.

Suvažiavime dalyvavo iš 
Toronto, Hamiltono, Mont- 
realio ir Londono apie 30 
mokytojų. Malonu, kad iš jų 
buvo nemažai jaunų moky-

VĖLINĖMS
IŠ: ".MILŽINKAPIAI” Kazys B r a d ū

ČIA VELĖNA PERKOŠTA SŪRUMO - >
JI NEGENDA ,
SPINDI KAIP KRISTALAS.
ČIA RENKASI VĖLĖS PRIE STALO 
Į POKYLĮ ŠVENTĄ. - 
TAI PRAKAITAS TĖVU.

ŠITIE AKMENS PERSUNKTI SPALVŲ -
JOS NE BLUNKA ,
JOS RYŠKĖJA, DEGA
VĖLIAVOM LIKIMINIU KOVU -
TAI BROLIU. KRAUJAS.

ŠITIE KLODAI PLAUJĄMI ŠALTINIU -
JIE NE SENKA, 
NIEKAD NEUŽŠĄLA.

JU VANDENIU VĖLĖS PRIE STALO 
ŠLAKSTOSI, BAIGDAMOS APEIGAS - 
TAI MOTINU AŠAROS.

★ ★★

ANT KALNELIO GALVĄ PASIDĖJUS, 
ILSIS BALTO MILŽINO DVASIA, 
KLAUSO - OŠIA POŽEMINIAI VĖJAI 
SMILKSTANČIU PUŠYNU ŠAKNYSE.

tojų.-
Pirmuoju paskaitininku 

buvo žinomas mūsų pedago- 
n a s gas - veteranas Ant. Rinku-, 

nas. Šis kondensuotai apta
rė neseniai išleistą vadovėlį 
"Ar kalbate lietuviškai ?". 
(Lithuanian for beginners). 
Vadovėlis skirtas dar nekal
bantiems mokiniams ir turi 
tris dalis bei keturis prie
dus (darbo sąsiuvinius 
mokytojų vadovą). Pirmoje 
vadovėlio dalyje duotas,kaip 
ir būna elementoriuose, mū
sų kalbos fonetikos kursas, 
labai naudingas ir lietuviš
kai kalbantiems 1-11 sk. mo
kiniams. Šį fonetinį kursą 
galima būtų vartoti ir šalia 
turimų E. Ruzgienės "Ginta
rėlių ".

Antroji vadovėlio dalis 
prasideda 61 psl. ir čia su
dėti lengvi aplinkos pažini
mo skaitiniai. Žodžiai ir iš 
teksto išplaukiu klausimai, 
yra kruopščiai parinkti ir 
mokytojams reikalingi atsa
kymai nurodyti "Mokytojų 
vadove".

O PO SKRUOSTU JAUČIA, IMA KAISTI 
AUKURO NE VĖSTANT IS AKMUO.
IR * KAIP VAKARO LIEPSNOJANTI PAŠVAIST Ė iU
SUSI ĖRUOJA ĄŽUOLO LIEMUO/" * ? ’V * ’’'
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IŠC IRSTU IR AŠ PRO GŪDŽIĄ TYLĄ,
KAIP SUPLOJA KUNIGAS DELNAIS-------
IR GULĖJĘS MILŽINAS PAKYLA
IR KRIVULĘ NUNEŠA KALNAIS.

Trečioji dalis (163 psl) tu
ri lietuviškai-anglišką žo
dyną ir toliau-angliškai- 
lietuvišką? žodyną.

Darbo ’*h, B ir C" sąsiu
viniai yra skirti tyliam mo
kinių darbui klasėje. Prati
mus mokiniai turėtų atlikti 
be mokytojo pagalbos. "A" 
pratimų sąsiuvinyje pa
veikslai - figūros išvesti 

punktyrai s, kuriuos mokiniai 
turi sujungti linijomis ir ta
da paveikslą nuspalvinti. Šio 
vadovėlio paveikslus ryškiai 
papildo jau išleistos skaid
rės, iš kurių matoma, ko
kios spalvos duotirios pa
veikslui. Paveikslus žodiniai 
aptars magnetofoninės juos
tos (netrukus bus išleistos), 
Fonetikos abėcėlės pamo
koms pravesti daug pade
da ir paties mokytojo pasi
darytos rodomosios korte
lės.

"B" sąsiuvinyje pratimai 
yra skirti vyresniems moki
niams, o "C" sąsiuvinio 
pratimai - jau užbaigiamojo 
vadovėlio kurso realizavi
mui.

Ypač jauniems moky
tojams darbą su šiuo vado
vėliu labai palengvina "Mo
kytojo vadovas"bei Jo meto
dinės pastabos.

Po pietų petraukos antrą
ją aktualią paskaitą angliš
kai skaitė Toronto Metro 
School Board atstovė p.Helen 
BOCHAR. Jos tema - kalbos 
mokymo metodai, į kuriuos 
Įėjo ir "Teaching Lithuani
an as second language". Ji 
davė smulkesnį pamokos 
planą ir daug pavyzdžių bei 
nurodymų ir mokymo pro
ceso angliškose mokyklose. 
Kai ką būtų galima iš to pri
taikyti ir mūsų mokyklose. 
Tiems mokiniams, kurie 
mokosi lietuvių kalbos, kaip 
antrinės kalbos, susidaro 
probleme, kai jie atsako lie
tuviškai, bet galvoja dar 
angliškai. Gramatikos tai
syklių jitems duotina tik ta
da, kai jie jau ir galvos lie
tuviškai.

Suvažiavimo dalyviai da
vė nemažai paklausimų ir 
preligentė stengėsi rasti 
tam paaiškinimų.

Per mokyklos vedėjų pra

nešimus patirta, kad Toron
to mokykloje bus pradėtas 
ir bandomas mokinių su
skirstymas grupėmis pagal 
mokinių lietuvių kalbos ži
nojimą. Tos grupės bus su
daromos iš {vairių skyrių 
mokinių maždaug vienodo 
lietuvių kalbos žinojimo. Mo
kiniai grupėse pasiliks nuo 
1 iki 2 valandų, o vėliau grįš 
vėl į savo klases. Šis moki
nių grupavimas lyg būtų pa
našus į beskyrinį mokymą.

Mok. A. Rinkūnas, kalbė
damas apie programas, pri
minė, kad pradžioje turėjo
me Kanados lietuvių mokyk
loms sudarytas programas, 
o dabar naudojamės JAV 
lietuvių mokyklų programo
mis, kurios yra taisytinos. 
Jis siūlė sudaryti prie Ka
nados Švietimo Komisijos 
specialų organą, kuris per
žiūrėtų dabar vartojamas 
programas ir jas pataisytų 
laiko ir mokinių pajėgumui.

Trečioje suvažiavimo da
lyje visi suvažiavimo daly
viai pasiskirstė grupėmis, 
kad detaliau pasidalytų min
timis bei idėjomis darbo na
šumo dėlei.

Mokyklų vedėjai savo 
svarstymus maždaug taip 
reziumavo:
1. Pritarti Toronto mokyklo
je norimam įvesti mokinių 
susiskirstymui grupėm is, at
sižvelgiant į jų lietuvių kal
bos pajėgumą.
2. Realizuoti jau nuo seniau 
turėtą norą ir išleisti vieną 
bendrą visų Kanados lietu
vių mokyklų metraštį. To
ronto mok. Sėdėjo V. Riretos 
prašyti būti metraščio re
daktoriumi.
3. Prašyti Švietimo Komisi
jos sudaryti mūsų mokyklų 
programų santrauką anglų 
kalba. Tą santrauką būtų ga
lima įteikti Kanados valdžios

švietimo-organams.
4. Pasiūlyti Įvesti artimesnį 
mūsų mokyklų bendradar
biavimą, ruošiant bendras 
mokyklų šventes ir paren
gimus.
5. Mokytojams atlyginimas 
turėtų būti mokomas atsi- 
žvelgint Į jų pedagoginį pa
siruošimą ir stažą.
6. Užgirti šio suvažiavimo 
nutarimą, prašantį Švietimo 
Komisijos sudaryti organą, 
kuris peržiūrėtų mokyklų 
programas ir vadovėlių tin
kamumą.

Viena mokytojų grupė 
konstatavo, kad ypač 1V-V- 
VI ir VII skyrių dabartinės 
programos turėtų būti kon
kretesnės ir apibrėžtos. Tu
rimi vadovėliai yra per sun
kūs ir per platūs. Reikia 
konkretaus nurodymo , ko
kios yra būtinos naudotinos 
mokslo priemonės.

V111-X kl. mokytojų grupė 
nusiskundė, kad trūksta va
dovėlių, ypač 8 ir 9 skyriui 
skirtas kirčiavimo kursas 
yra tikrai per sunkus, 
Aukštesniuose skyriuo
se įvestinas mūsų bendruo
meninio gyvenimo aptarimas 
ir mokinio elgesio bei man
dagumo pamokymas.

Taip pat iš visų mokytojų 
grupių iškilo pageidavimas 
turėti bendrą mokomosios 
medžiagos suplanavimą 
Mok. V. Matulaitis ir A. Rin
kūnas siūlė paraginti Litua
nistinį Institutą Čikagoje pa
sisakyti dėl paskutiniu laiku 
Lietuvoje įvestos mūsų ra
šybos reformos.

Suvažiavimui pirmininka
vo mok. A. Mikšienė. Suva- 
įžiavimas buvo darbingas ir 
pilnas rimties' ir susitdlkf+- 
mo. Apseita be iškilmingu
mo. Nebuvo aukštų visuome
nės svečių, sveikinimų, kal
bų. Visi dalyviai liko dėkin
gi Švietimo Komisijai ir To
ronto mokyklai už vaišingu
mą.

IR GERAI, IR BLOGAI- 
nuomones, laiškai, atgarsiai

kėtų vykti Į lenkų Universi- tų šioji ^Kolegija buvo uždary- da tik prieš "pagonis", o da- 
tetą Krokuvoje ar toliau į ta ir profesoriai ištremti j bar jau prieš krikščionis. Jei 
užsienį. Prūsų Lietuvą". tie' patys pirmieji lietuviai
(A. Kulvietis buvo gimęs Kul- Tie patys tremtiniai, kaip mokslininkai, iš svetur atga- 
voje, Jonavos valsč. .Didžio- toliau rašo Svečio žurnalas ,bentų jėgų nebūtų ištremti ir 
joje Lietuvoje J. A.). Tos ko-1541 m. Karaliaučiuje įsteigėjų įsteigta mokslo įstaiga su- 
legijos profesoriai: dr. Kul - Aukštesniąją Akademinę Mo-griauta, leista jai tapti u-

PALYDĖKIME MIRUSIUS 
LIETUVIUS - LIETUVIŠKAI

Užsienyje gyvena apie mi
lijonas ar daugiau lietuvių, 
lietuviškos kilmės asmenų . 
Aišku, kada nors visi jie 
mirs. Užaugs naujos kar
tos, kurios, tikėkime ir vil
ki mės, tęs lietuvišką veiklą.

Pasitaiko dalyvauti lietu
vių laidotuvėse, kur svetim
taučiai graboriai - laidotu
vių įstaigos - atvykusioms 
palydėti ir atsisveikinti,įtei
kia mirusiojo atminimui pa
veikslėlį, vienoje pusėje ko
kio šventojo atvaizdas, ant
roje - trumpa maldelė.

Mane slegiančiai veikia, 
kai tokia maldelė atspaus
dinta svetima kalba.Net ve
lionio vardas ir pavardė su
darkyta, nevartojant lietu
viškų ženklų, ar bendrai iš
kraipant.

Dvasininkai ir visi geros 
valios žmonės turėtų pasis - 
tengti ir pasirūpinti, kad tos 
paskutinės maldos būtų įra - 
šytos - paskelbtos lietu
vių kalba.

Los Angeles Šv. Kazimip- 
rb parapijos kun. klebonas J. 
A. Kučingis malonėjo papra
šytas atsiųsti tokią maldą: 
A+A
Vąrdas,pavardė,
i psl.

Gimimo- mirimo datos
"Tu žinai, Viešpatie, kokie 

jausmai mus jungia su tais, 
kurių jau nebėra mūsų tarpe. 
Jie buvo mūsų bendruomenės 
šeimos nariai,mūsų džiaugs
mų ir vargų nuoširdūs daly
viai. Tiesa, jie buvo žmonės, 
kaip ir mes,su savo dorybė
mis ir silpnybėmis. Leisk, 
Viešpatie, prisiminti juos ir 
prašyti jiems Tavo gailes
tingumo. Suteik jiems ir vi
siems mūsų bendruomenės 
mirusiems savo ramybę ir 
šviesą per amžius. Amen. "

Galimas dalykas,kiti dva
sininkai sukurs savų maldų. 
Tuo reikėtų džiaugtis. Aš 
pageidaučiau kur nors pami
nėti "lietuvio" ar "lietuvės " 
žodžius.

Algirdas Gustaitis

LIETUVOS U-TETO 400 
ar 440 METU SUKAKTIS ?

Plačiai švenčiame ir tu
riningai minime didįjį Lie
tuvos švyturį- 400 metų su
laukusį universitetą. Juk to
kio ilgo amčiaus universite
tų visai nedaug teturi ir vi
sa Vakarų Europa. Rusijoje 
nebuvo nė vieno. Vilniaus 
universitetas tapo toliausiai 
esančiu Rytų Europoje. Jo

vietis, St. Rapalionis, Zabloc - kyklą, kurios rektorium pas-ni versi tetų Lietuvos sostinė - 
kas. .. buvo Martyno Liuterio kirtas tremtinys A. Kulvietis, je, be abejo lietuviams pačių 
auklėtiniai, baigę mokslus O 1544 m. ši mokykla pavers- savo kūrinys būtų dar vertin- 
Wittenberg o universitete.Jie ta Karaliaučiaus universite - gesnis. Juk dabar Amerikoje 

v buvo pasiryžę nešti Evange-tu. kolegijos pirpažįstamos aukŠ-
lijos tiesą ir laisvę į lietuvių Tiesa, tais laikais ėjo gana tojo mokslo institucijomis . 
tautą,kaip Liuteris-Melanch- aršios tikybinės kovos,ko daiĮdomu būtų patirti iš mūsų is- 
tonas į vokiečių tautą. Bet tai ir dabar netrūksta. Jėzuitus torikų, ar toji Vilniaus Kole -

pradžios datą visi mūsų 
mokslininkai ir spauda nu
rodinėja esant 1579 metus . 
Aišku, negalėjau visos mūsų 
spaudos apie tai rašiusios 
paskaityti, bet kiek tik jos 
skaičiau, niekur neradau ki
tos datos.

Neseniai gautas "Svečio" 
žurnalo 1979 m nr 1-2 iške

nebuvo priimta Romos Kata - į Lietuvą kaip ankščiau kry- Ji ja nesiskaitė aukštąja mo- 
likų Bažnyčiai. Už poros me-žiuočius, siuntė Roma. Ta-^ykla? J.'A., JAV

lia naują datą, 40 metų anks
tyvesnę, t. y. 1539m. nuo Vil
niaus universiteto užuomaz
gos (41-42 psl.),negu visuo
tiniai įsigalėjusią 15^9 m.
data. Paėmiau prof. Prano 
Čepėno redaguotą knygą 
"Lietuvos Universitetas 1579 
-1803-1922m. " Senojo Uni - 
versiteto, istorija gana pla
čiai aprašyta Antano Rukšos. 
Deja, nei bendroje studijos 
apžvalgoje, nei kurioje kitoje 
minėtos studijos vietoje, nė 
puse žodžio neužsiminta a - 
pi e įsteigtą dr. Abraomo 
Kulviečio Kolegiją 1539 ir 
veikusią iki 1579 m. Vilniuje.

Šiuo klausimu Svečio žur
nalas rašo:... Martynas 
Mažvydas buvo studentas ir 
rodos, jau mokytojas dr. Ab
raomo KULVIEČIO KOLE
GIJOJE, kuri buvo įsteigta 
jau 40 metų ankščiau, būtent, 
1539 metais Vilniuje. Šioji' 
Kolegija turėjo tapti univer
sitetu, kad lietuviams nerei-

DIDŽIOSIOS JAMES BAY JĖGAINĖS ŽEMĖLAPIS

NEPRlKLAUSOMA LIETUVA
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VILNIAUS UNIVERSITETUI

Z. PULIANAVSKAS

Viešnage Tėvynėje
ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ VIEŠNAGĖS IR 

, kelionės į Lietuvą

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

(Tęsinys)

400

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA
Lietuvos N e priklausomybe's paskelbimo 
kto signataras. Lietuvai atgavus Vilnių, 

Du garsieji Vilniaus Universiteto auklėtiniai: 1) Vysk. Motiejus Valanėius,‘rmas^s Vilniaus Universiteto rektorius.
2) Istorikas Simonas Daukantas

DAR KELETAS NEPAMIRŠTAMU ASMENYBIŲ, SURIŠTU SU VILNIAUS UNIVERSITETU
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Tik joje pavaikščiojęs 
supratau, kokios rūšies par
duotuvėn užėjau, nes iŠ už
rašo sunku suprasti Čia nė
ra didelių reklaminių iška
bų, kaip mūsų kraštuose.

Buvo čia dar ir kitokių 
prekių, bet dėl laiko stokos 
negalėjau visų jų pamatyti. 
Iš čia išėjau į gatvę ir dai
riausi užkandinės. Vieną su
radęs, užėjau. Joje radau 
apie dešimtį žmonių. Papra
šęs pietų, skaniai pavalgiau, 
sumokėjęs 4 rublius. Čia 
pasisotinęs ir pailsėjęs, iš 
ėjau namų link. Eidama: 
gatve, dairiausi, kur pasi
gauti gatvėkarį. Paėjėjęs pa 
stebėjau dar vieną mėsos 
parduotuvę, užėjau ir čia. 
Šioji buvo didesnė už pir
mąją, tačiau čia neradau 
nei vieno pirkėjo. Nebuvo 
nei mėsos. Du pardavėjai 
valėsi bufetus, kuriuose ma- ‘dinė.
tėsi tik mėsos likučiai. Matyt 
dienos norma buvo jau išpar
duota ir tarnautojai jau ren
gėsi eiti į namus, nes jau bu
vo parduotuvių uždarymo lai
kas. Iš čia išėjęs, susiradau 
taksistą ir nuvažiavau pas sa
vo giminaičius, kurie buvo 
tik ką grįžę iš darbų. Po vieš
nagės iŠ čia nuvažiavome į 
"Gintaro" viešbutį laukti ma
no žmonos, grįžtančios iš 
ekskursijos po Kauną. Jai grį
žus, užėjome viešbučio sve
tainėn pasisvečiuoti. Čia grojo 
muzika ir šoko kelios poros
Šokėjų, atliekančių "Disco" 
šokius. Po to grįžome į savo 
kambarį su giminaičiais pa
sisvečiuoti "mūsų namuose". 
Po kiek laiko svečiams iš
vykus, nuėjome ilsėtis.

Šiandien trečiadienis, dar 
viena ir paskutinė viešnagės 
diena Vilniuje. Nutariau iš
naudoti šios dienos paskutinį 
momentą : dar kartą pamatyti' 
Vilniaus pilį, o žmona panoro, 
dar vieną ir gal paskutinį 
kartą pamatyti savo seserį 
kuriai artėja -80 metų am
žiaus. Todėl aš pasikvietęs 
Vilniuje su manimi viešinčią 
mano seserį ir kitą giminaitę, 
kuri buvo laisva nuo tarny
bos, išvykome Vilniaus pilies 
link.

Pilyje apžiūrėjome visus
1979. X. 31.

jos kampus,kiek mums laikas 
leido. Vaikštinėdamas joje pa
galvojau, kad čia atvykęs mū
sų užjūrio jaunimas, galėtų 
pasisemti daug stiprybės iš 
praeities ir tada daugiau pa
miltų savo tėvų žemę.

Restauruota pilis gana ge
rai atrodė. Jos ir kiemas su
tvarkytas, išlygintas. Įreng
ta aikštelė, kurioje pastatytas 
paminklinis akmuo Žalgirio 
mūšiui 550 metų sukakčiai 
paminėti. Pilies restauravi
mas užtrukęs apie 7 metus. 
Dabar čia yra įrengti pilies 
ir miesto muziejai. Lankant 
pilį, tenka lipti siaurais 
laiptais iki trečiojo aukšto. 
Silpnesnių kojų lankytojui 
tenka truputį pavargti. Visuo
se aukštuose ir laiptuose yra 
įrengta elektros šviesa (švie
sos čia galėtų būti kiek dau-r 
giau). Yra ir kavinė-užkan-

pas mano giminaitę, pas ku
rią svečiavosi ir mano žmo- 
pa. Po trumpos viešnagės 
iš čia buvome nuvežti į "Gin
tarą" pasiruošimui ryt die - 
nos kelionei. i

Sekančią dieną atvykome 
pas artimuosius atsisveiki
nimo vaišėms. Čia visi su
sirinkę pasidžiaugėm, kad 
po praeitojo karo audros, 
mums dar buvo lemta išlik
ti gyvais ir sveikais. Džiau
giamės galimybe pasimatyti, 
pasikalbėti, prisiminti jau
nystės dienas, praleistas 
tėvynėje prieš daugelį metų. 
Liūdėjome, kad ir vėl artė
ja atsisveikinimo valanda. 
Jaudino klausimas, ar pasi
matysime vėl kada nors. Jei 
taip, ar visi ?

Besidalinant Įspūdžiais, 
priartėjo išvykimo valanda.- 
Ašarotomis akimis atsi
sveikinome, susėdome į ma
šinas ir nuskubėjome vieš
bučio link, nes jau 2 v. po 
pietų turėjome išvykti į Vil
niaus aerodromą. Viešbutyje

Palikę pilį, ėjome dar ap
lankyti šv. Onos bažnyčią. Na 
ir paskutinis žingsnis tai buvo 
į Aušros Vartus. Jie taip pat 
yra atnaujinti ir gražiai atro
dė. Jų viršutinėje dalyje ma
tėsi Šiek tiek žmonių. Vieti
niai ar tai ekskursantai - sun
ku pasakyti.

Iš čia jau skubėjome namo, 
nes po vidudienio turėjome 
vykti dar pas vieną giminaitį, 
kurio namuose dar nebuvome 
dėl laiko stokos. Vos tik spė
jome grįžti iš pasivaikščioji
mo mieste, tuojau atvažiavo 
minėtas giminatis, pasiėmė 
mane, užsuko paimti mano 
žmonos, viešinčios pas savo 
seserį ir greitai nudūmėme 
į jo namus. Reikia skubėti, 
juk jau paskutinis pusdienis.

Susėdome prie stalo pie
tums. Jauna šeimininkė tuo
jau užpildė stalą tik ką paga
mintu jos pačios maistu. Tarp 
kitko, man labai patiko cepe
linai su lašinukais, o žmonai 
su rūgščia grietinėle. Stip
riai pasivaišinę, pradėjome 
apžiūrinėti jojo nuosavybę. 
Vienos šeimos namas, kuria
me dabar gyvena o antrą 
aukštą dar baigia įsirengti sa
vo jėgomis. Verčiasi gėlių 
auginimu. Tam reikalui turi 
porą šiltnamių. Išaugintas gė
les veža į turgų parduoti. Esa-

ninkas 'uždirba brutto iki 
150 rb. mėnesiui, atskalą 

muoju laiku savo darbo vai-^i*19 mokesčius, jam lieka 
siais yra labai patenkintas 118 rb. Šalia degtinės, juk dai 

Iš čia dar kartą nuvykome reikia nusipirkti duonos,

dar papildę čemodanus do
vanomis, nusileidome že
myn ir gidei nurodžius, su
lipome į laukiantį autobusą 
ir išdulkėjome. Vilniaus 
aerodrome jau radome dau
giau keleivių. Mūsų išleisti 
atvyko dar daugiau artimųjų 
Su jais dar pasidžiaugę pas
kutinėmis minutėmis atsi
sveikinome, linkėdami vieni 
kitiems geros sėkmės ir iki 
pasimatymo. Gidei užbaigus 
tvarkyti paskutinius forma
lumus ir- gavę nurodymus 
pradėjome artėti lėktuvo 
link. Laukiamajame dar kiek 
lukterėję, pradėjome lipti Į 
lėktuvą. Susėdus savose vie
tose, pro lėktuvo langą dar 
matėme likusios minios ran
kų mojavimus. Lėktuvui pa
judėjus, kažkas rpinioje pa
kėlė ranką ir palaimino mus 
didelio kryžiaus ženklu. Už 
valandėlės būsime vėl Mask
voje.
VĖL MASKVOJE

Aeroflotui įėjus Į normalų 
skridimo greitį, pradėjau 
galvoti apie viešnagę Vilniu
je. baigtą tik prieš kelioli- 
ką minučių;Džiaugiausi, kad 
visi artimieji yra baigę 
aukštuosius mdkslus, turi 
geras tarnybas ir gyvenvie
tes. Nusivyliau, kad pora 
jaunesnės kartos giminaičių

Atitaisome techniškas 
klaidas, kurios įsibrovė D. 
N. Baltrukonio straipsnyje :

Turi būti:. ..ET UNIVER- 
SITAS VILNENSIS. ..
- Dabar iŠ Vilniaus duoda - 
ma data, kai Vincas Kapsu - 
kas, So vietų remiamas, pas
kelbė Lietuvos respubliką - 
16 gruodžio. Mūsų Enciklo 
padija mini 24 gruodžio.
- Turi būti:. . kurios tą ne - 
lemtą spalio 9 d. 1920 metais

- Iš Vilniaus raŠoma:Artis 
magnae artileriae", kaip 
žymėjo straipsnio autorius.
( Kitur rašoma "Artileriae 
Ars magna", red.)
- "Simanavičius" vietoje 
vietoje "Semenavičlus".
- Turi būti J. JanuŠevičius 
ir Johannes Emanuel Gilli- 
bert vietoje Edward Gilli- 
bert.

dirbančių žemės ūkyje, blo
gai gyvena dėl savo kaltės : 
pasišventę kasdieniniam die
vaičio Bacho garbinimui. 
Jeigu tarnautojas ar darbi — 

maisto ir kitų reikalų gali 
atsirasti. Nenuostabu, kad 
tokiose Šeimose vyksta ne- 
sugyvenimas ir randasi įvai
rūs trūkumai. Bent maisto 
srityje daug padeda turimie
ji žemės sklypeliai. Bendrai 
paėmus, prieinu išvados, kad 
Lietuvoje galima gyventi, jei 
sugebi gerai tvarkyti savo 
namus,’-*»d ir kartai s šio bei 
to ir trūksta. Įvairiomis 
mintimis begyvendamas, nu
girdau lėktuvo sumažėjusį 
ūžesį ir greitį. Ir tuojau 
pranešimą, kad greitai lei
simės Maskvoje. Lėktuvui 
nusilęidus, autobusu buvo
me pavėžėti iki keleivių sa
lės. Po trumpų formalumų 
muitinėje, buvome susodin
ti į kitą autobusą ir tarny
bai atgabenus bagažus, pa
judėjome viešbučio link. 
Maždaug po valandos laiko 
jau buvome Maskvos didžia
jame viešbutyje. Jo vesti
biulyje laukėme bagažo, c 
gidė tuo laiku rūpinosi kam
bario suradimu. Atkeliavus 
bagažui, atėjo ir gidė su 
kambarių paskirstymo sąra
šu. Man su žmona teko kam
barys 13 aukšte. Liftu užsi
kėlus aukštyn, netrukus tar
nyba atvežė ir bagažus. Tar
nyba - viešbučio vyrai buvo 
labai mandagūs Ir nuošir
dūs. Čia susiradę budėtoj^- 
moterį buvome įleisti į pa
skirtą kambarį. Dviejų lovų 
kambarys buvo gana didelis, 
jame rūbams spintos taip 
pat. Prausykloje didelė vo
nia, dušas, gera praustu
vė su dideliu veidrodžiu ir 
šilto vandens iki valios.

Panašiai negalima pasa
kyti apie daugjaunesnį "Gin
taro" viešbutį Vilniuje. Po 
nuslmaudymo ir susitvarky
mo vėl susirinkome viešbu
čio vestibiulyje. Čia atėjusi 
mūsų gidė, nusivedė vieš
bučio svetainėn vakarienei. 
Nuėję prie mums skirtų sta
lų. susėdę pradėjome dairy
tis. Svetainė - didelė salė, 
pilna pristatytų baltomis 
staltiesėmis stalų. Vietomis 
prie jų sėdėjo svečiai. Pra
dėjome valgyti vakarienę. 
Tuo pačiu momentu salėje 
pradėjo groti džazo muzika 
(iš karto to nepastebėjom). 
Gal mūsų garbei ? Ne, netiko 
jos melodija. Grojo "Disco" 
šokius, o į muzikos taktą

JAU NUKALTAS VILNIAUS UNIVERSITETO 
SUKAKTUVINIS MEDALIS

VILNIAUS SUKAKTUVINIAI MEDALIAI YRA SUKUR
TI, kaip jau buvo rašyta, SKULPTORIAUS VYTAUTO KA- 
ŠUBOS. JUOS IŠLEIDO AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS .

' Medalis yra nukaltas garsiosios Franklin Mint kalyk
los iŠ bronzos,Sterling sidabro ir paauksuoto Sterling si - 
dabro.

Bronziniams medaliams panaudotas senovinis, antiki
nis išbaigimas. Šis medalis imponuoja ne tik kūrinio gro
žiu, bet ir reljefo gilumu bei medalio dydžiu - 70 mm di
ametras, virš pusės svaro bronzos.

Sidabriniai ir paauksuoti medaliai yra 44 mm diamet
ro ir gerokai didesni už eilinius, dolerio dydžio medalius. 
Šie medaliai yra kalti du kartus, kad gautųsi lyg veidro - 
džio spindėjimas; Šis išbaigimas vadinamas "proof". Si
dabriniai medaliai turi apie vieną "tropy" unciją gryno 
sidabro. Taip pat bus išleistas 14 karatų auksinis meda
lis, kurip turės apie 0. 8 "tropy" uncijos gryno aukso. Šį 
medalį reikia užsisakyti iŠ anksto (prieš lapkričio 1 d.),jo 
kaina bus apie $ 400. , ir priklausys nuo aukso vertės rin
koje. t

Medalio leidėjai skyrė daug dėmesio, pastangų ir lė - 
Šų, kad užtikrintų aukštą medalio kokybę. Leidėjai norė - 
jo, kad medalis sukeltų pasididžiavimą mūsų tautai ypa - 
tingai svarbia,'universiteto sukaktimi ir taip pat būtų 
naudotinas Lietuvos reprezentaciniams tikslams, šis už - 
simojimas buvo atsiektas fr medaliu gali didžiuotis visi
lietuviai. Medalio komitetas planuona įteikti medalį kai 
kuriems ypatingiems asmenims ir tuomi supažindinti juos
su Lietuva kaipo sena, Šviesia ir kultūringa tauta. Medą -
llo Komitetas skatina lietuvių kultūrines ir visuomenines 
organizacijas naudotis Vilniaus universiteto sukakties pro
ga ir medaliu, kad atgaivintų lietuviškumą jaunimo ir su - 
ugusių tarpe ir supažindintų kitataučius su mūsų tautos 
praeitimi ir padėtimi. Medalis yra graži ir prasminga 
dovana Šv. Kazimieroar kita proga, netik mūsų draugams 
ir jaunimui, bet ir kitataučiams kolegoms ir bendradar
biams. >

Medalius galima įsigyti iš platintojų įvairiose lietuvių 
kolonijose arba kreipiantis į medalio administratorę Al
doną Venckienę, 603 14th Street, Sabta Monica, California 
90402 (tel:2l3-393-2803).

IŠ gauto pelno planuojama išleisti anglų kalba knygą 
apie Vilniaus Universitetą.

Medalio iniciatoriai yra Akademinio Skautų Sąjūdžio, 
Filisterių Skautų Sąjungos Los Angeles Skyrius, guriam 
pirmininkauja Laimis Venckus. Medalio Komiteto pirmi
ninkas yra dr. Arvydas Kliorė ir Komiteto nariai yra dr 
Algirdas Avižienis, Edmundas Kulikauskas,dr. Leopoldas 
Trečiokas, Aldona Venckienė ir Laimis Venckus.

LINKIME SĖKMĖS PLATINANT MEDALIUS IR SVEI
KINAME SKAUTU SĄJUNGĄ UŽ TOKIO PRASMINGO IR 

-ĮDOMAUS UŽDAVINIO KŪRYBINGĄ ĮVYKDYMĄ . NL

atėjo keliolika porų trypti.
Svetainės tarnyba - vyrai 

ir moterys - buvo gražiai 
pasipuošę. Orkestras garsiai 
pliekė "Disco", o nuo bara- 
banščiko smūgio skriejo 
spalvotos žiežirbos šokėjų 
kryptimi. Kokia čia proga ? 
Niekas nežinojo, tik iš kaž
kur buvo nugirsta, kad tai 
vestuvinė puota. Dar mums 
nebaigus vakarienės, susto
jo muzika, o grojikai išėjo 
pro duris. Pavalgę, grįžo
me į savo kambarius. Tai 
galėjo būti apie pusę dešim - 
tos vakaro. TV (programoje 
išklausėme trumpas žinias 
ir nuėjome miegoti.

Sekantį rytą po pusryčių, 
vėl susėdome autobusan su 
visais savo "kreičiais" ir 
rusų gidei vadovaujant, bu
vome nuvežti į Raudonąją 
Aikštę, šio to pamatyti. Iš to
lo matėme remontuojamą 
cerkvę ir dideliame aukštyje 
prie jos dirbančias moteris. 
Gidė atsakinėjo į klausimus 
ir davė kai kuriuos paaiškini
mus. Aikštėje buvo gana daug 
ekskursantų ar keliautpjų. 
Dėl laiko stokos neturėjome 
galimybės kur nors užeiti, 
tcpiėl atsisveikinę gidę grį
žome' į autobusą ir tiesiai iš 
čia vykome į aerodromą iš
vykai į Budapeštą.

Po trumpų formalumų 
Maskvos muitinėje, Aeroflot- 
lėktuvu išvykome. Kelionė 
užtruko mažiau valandos lai
ko. Čia atsiradę kiek po 2 vai. 
po pietų, lėktuvo Romon lau-

kėme apie porą valandų. Lau
kimas nebuvo nuobodus, atsi
radus pirmą kartą naujoje 
vietoje. Keleivių salė nema
ža, gerai sutvarkyta, Švari. 
Čia pat buvo vaisvandenių ir 
kavos barai, suvenyrų par
duotuvė. Kiek toliau nemaža 
"duty free" parduotuvė, ku
rioje apstu užsieninių prekių. 
Dominavo alkoholiniai gėri
mai ir rūkalai. Galiojo už
sieninė valiuta. Antro aukšto 
valgykloje buvo galima gauti 
alaus Ir užkąsti. Alaus bon- 
kutė kainavo 1 dol., kavos 
puodelis - 50 am. centų.

Gražiai pailsėję, Vengrijos 
lėktuvu išskridom Romon. 
Čia atvykome apie 7 vai. va
karo. Po provizorinės kont
rolės aerodromo muitinėje.
pasiėmę bagažus, prdėjome 
eiti lauko link, kai tuo mo
mentu sutikome prelatą A. 
Jonušą, atvykusį mus pa
sitikti ir pasiimti. Su juo 
kartu buvo ir du autobusiu
kai mūsų daiktams ir mums 
patiems. Suslnešę savo ba
gažus, susėdome ir mes. 
Šoferiams atsiradus -prie 
vairo, išdulkėjome Romon.

Maždaug po valandos ke
liavimo jau buvome paskir
ties vietoje - lietuvių šv. Ka
zimiero Kolegijoje. Čia mus 
apgyvendino visam viešna
gės laikui Romoje. Paskir
tuose kambariuose susitvar
kę, nuėjome vakarieniauti, o 
po vakarienės - miegoti, pir
mą kartą šventajame mieste.

( bus daugiau )
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PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos KRIAUČELIŪNŲ Seimą savo miru

siam sūnui ir broliui prisiminti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1. 000 dolerių premija skiria
ma lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglų ar kita kalba), veikla, organizaciniu veik
lumu ar jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai reprezenta - 
vusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus raštu pasiūlo jau
nimo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, vyresnių
jų organizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvienerių me
tų gruodžio 31 d. (pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudarome Jury komisiją, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jauniiho reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du atstovus ■ paskiria 
Kriaučeliūnų Šeima;

4. Jury komisija, -aptarusi asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai*, ją skiria balsų dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų Šeima dėl pre - 
mijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo motyvus,ir siunčiami: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KOMISIJAI 
12500 Pawnee Road, Palos Park, Illinois, 60464.

Kazys BINKIS

VĖJAVAIKIAS . l

Pasikinkęs jauną vėją, 
vėtrą šaunią apkabinęs, 
leidčiuos per padangių plynes 
su pavasariu lenktyniais.

Gulbės - kelią .
Gervės - kelią . 
Debesų keliu plačiuoju 
aš važiuoju.

Mano skraistė lengvo rūko 
plasta padangėj ištįsus- 
Mano vėtra kai padūko - 
išsislapstė žvaigždės visos, 
mėnuo nuo dangaus paspruko.

man
man

vėtrą paviliotų? 
vėją pažabotų?

Kas
Kas
Debesų keliu plačiuoju
tik aš vienas tevažiuoju.

I
PLB PIRMININKAS VYTAUTASS KAMANTAS ĮTEIKIA JOANAI KU
RA I T E I PASIŽYMĖJIMO MEDALĮ UŽ JOS UOLU IR SĖKMINGĄ VADOVAVIMĄ , 
TELKIANT LĖŠAS IV PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESUI, ĮVYKUSIAM 
ANGLIJOJE IR VOKIETIJOJE,

KANADA PIRMOJI ĮTEIKĖ SAVO DALĮ - 10. 000 dolerių - IR VĖLIAU ĮNAŠĄ PA
DIDINO DAR 3. 000 dol.

JOANA K U R A I T Ė DIRBA NE TIK JAUNIMO SĄJUNGOJE, BET YRA K, L, B, 
CENTRO VALDYBOS NARĖ. Nuotrauka J. V. Danio

Lik, pavasari, tarp pievų.
Gaudyk savo varles, sliekus 
Paukštės ilstančios , - sudievu 
Aš pralenkiu ir palieku.

ftfWWWWWWWWWWWWWWWWVWWWVWMWWWWWI

IŠ Juozas VILKUTA IT IS-KETURAKIS
ŠIMTAS MARGU. 

3-jų veiksmų komedija
( MEDŽIAGA IMTA IŠ KNYGOS "TIKRASIS KETURAKIS IR JO RAŠTAI", Birutė Vilkutaitytė- 

Gedvilienė.)

DOBILAS. /Sveikinasi/. Kas čia pas jus atsitiko, kad jau nei 
bėgt, nei rėkt?
TITNAGIENĖ. Ugi, štai, ve. manasai parstrūplno su Kurapkos 
žeme. Zinai, mūs kaimynas? Tai nė naktį..nemiega: kaip nu
pirks, taip nupirks PagramdaKūrapkėš'ittukį.
DOBILAS. Girdėjau. Ir aš bevelk dėl to Atėjau. Užlijo.sėtl 
negalima, tai, sakau, eisiu pas juos pasižiūrėti.

TITNAGAS. O gal tu ką Ir patartum?
TITNAGIENE. Kas pirks lauką, o jisai rūpinasi.
DOBILAS. Tu sesuo, taip nekalbėki: juk tas laukas pas pa

čius jūs vartus. Tai tu taip nekalbėk. Viena - žemė nebloga, 
okas svarbiausia, kad pas pačius vartus.

TITNACIENĖ. O kad Ir šiapus vartų, tai vlstlek vienu de
javimu čia nieko nepadarysi. Kai Pagramda pirks, tai ir nu
pirks, nors ir apsiverktum bežiūrėdamas.

DOBILAS. Kadgi tu savo vyro būdo nežinai. Algi tu nesu
pranti, kad jisai pats tą lauką pirktų tr labai pirktų...

TITNAGAS. Zinai, švogerėll, Iš burnos tu man žodį Ištrau
kei. Tartum paskutlntus marškinius.. .tartum nieko nepasi
gailėčiau. .. užs įmerkęs, vidury naktų, o pirkčiau...

TITNAGIENE. Plrklkas. Na,kaip tu plrktum, ką tu saky
tum, kad tu vien tik dejuoti moki. /Pasityčiodama rodo Į vy - 
rą/. Laukų p Irk įkas. T Ik juoką l.

DOBILAS. Ką jisai, žmogus, kaltas, kad jo tokls būdas. 
Taigi jam tr reikia patarti.

TITNAGAS. Švogerėll. Rasi, tave čia Dievas atsiuntė. O 
aš ką ledarau, jau net galvą ima skaudėti. Ir-nieko nelšgal - 
veju, Ir gana. Tik, rodos, eičiau, prašyčiau Kurapkos,kad 
dar pasilaikytų, kad dar neparduotų žemės, nors koktus dve - 
jus metus, rast, aš kaip nors...ką nors.. .Kaip tau, švoger, 
rodos? *

TITNAGIENĖ. Na,argi aš nesakiau, ar ne plrklkas? Eis 
prašys Kifapkos, kad neparduotų. Tat vadinasi plrklkas? Ka
žin ar Ir Pagramda prašys Kurapkos,kad žemę pasilaikytų? 
Kaip tau rodosi?...

T IT NA FA S /Susiimdamas rankomis galvą/. G i, tu, Dievu- 
lėliau, jau .amen, ir gana.

DOBILAS. Klausyk, Jonai. Su pirkimu tai taip Išeina: kad 
pirkti, tai šiandien pirkti, nes ryt,poryt jau gali būti per vė - 
lu, jau gali kitas nupirkti. Jei Kurapka galėtų laukti, tat jis Ir 
be tavo prašymo lauktų Ir žemės neparduotų, o jei laukti ne - 
galt, jei reikalai verčia parduoti, tat jis pirmam,pirmutiniam 
su kuriuo sulygs, Ir parduos. Nežiūrės tavęs - tik savęs. Pa
siskubins nupirkti Pagramda, tai jo glllūkls, o jei tu jį .»* ap
lenksi- tat tavo bus laimėta. Tai ir visas mano patarimas.

TITNAGIENĖ’ /Žiūrėdama pro langą/ Apie Pagramdą su 
Kurapka kalbate, o štaL.. žiūrėkite... jiedu abu eina Kurapkos 
lauku.

DOBILAS /Eidamas prie lango/.Nagi,kur? /Visi žiūri pro 
langą/.

TITNAGAS. Taip, taip, jiedu.Pagramda ką£ką nešasi mai
še ant pečių.

TITNAGIENĖ, Bene žemę pirkti Ir bus atėjęs Pagramda?
TITNAGAS. O? Žiūrėkite. Pagramda pasilenkęs kažką pa

siėmė tr lyg uosto. Nekltalp, tai žemę .uosto, ar gera.
TITNAGIENĖ. Da, nepasakoki. Ims jau žemę uostyt.
TITNAGAS. Tai taip gražiai pauostė.. .pasįlenkė.. .paskui 

pauostė.. .Kad kažin ką - pauostė. Jis tubūt nose, žemę pažįs
ta. . .Tat jau amen... jau jis šitos žemelės Iš savo nagų nepa - 
leis. O gera žemė ’.
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DOBILAS. (Vis žiūrėdamas pro langą). Kas, brolau, pa
leistų tokį kąsnį? Tyčia žiūrėsime, kur jiedu eis; ar Ku
rapka eis į Pagramdus, ar Pagramdą tik palydės. O, .jau 
atsisveikino . . tik palydėjo. . . jau Ipirapka grįžta. .. Žinai 
ką, sesuo,? Kad dabar tų išęituum ir pasitiktum grįžtantį 
Kurapką ir čion pas save parsikviestum ?

TITNAGIENĖ. Tai kam?
DOBILAS. Pasikalbėtumėm. Ne pro šalį būtų ir pada

rėli. Žinotumėm ton ar kiton pusėn. Pažiūrėsim, ką pats 
Kurapka pasakys.

TITNAGAS. Taip, taip. . . pakalbėti, paderinti tai geriau
sia- Anot tavęs - žiūrėsime ką jisai pasakys, tai žinosim 
kurion pusėn.

TITNAGIENĖ. Tai bet dar ir tu pasikalbėsi? Kur tu lig 
Šiol buvai ?

DOBILAS. Gana, jau ,gana. Tik greičiau eik, nes pas - 
kui nepavysi.

TITNAGIENĖ - Einu, jau einu. . . . (Išeina).
DOBILAS. Na. tai dabar, Jonai viską apskaičiuokime 

Jau kad veikti, tai veikti. Pirmiausia: kiek tu turi savų 
pinigų? x

TITNAGAS . (Sumišęs spaudžia ranką antį). Švogerėlį 
Kaip prieš patį Dievą. . . neturiu aš pinigų. .. jokių pinigų 
prie manęs nėra. . . Štai ve... koki mano pinigai... (Nusi
ima nuo galvos savo suplyšusią kepourę,pro verksmus). 
Kad aš, Dievuliau, kepurės žmoniškos neturiu už ką nusl - 
pirkti. . .

DOBILAS. Šitą kepurę tai dar aš tavo a. a. tėvą dėvint 
mačiau. Iš viso matyti,kad ji dar baudžiavos laikus atsi
mena. .. Bet tas man visai nesvarbu. AŠ tavęs klausiu: 
kiek tu dabar turi pinigų? Tik tą man reikia žinoti.

TITNAGAS. (Kaip pirmiau). Tu, švoger, žegnokis, ar ką 
Na iŠ kur pas mane bus pinigai ? Tolydžio mokestys. .. vi
sokį galai. . . būrys vaikų tu pats žinai.

DOBILAS, (žengdamas artyn prie Titnago). Argi netu
ri? O kur tie, ką šį pavasarį gavai už arklį, veršį ? Ne
turi ? O kur tuos padėjai,kur pernai gavai už trijų metų 
kviečius ?

TITNAGAS. (Spausdamas abiem rankom sintį). Kad aš 
galu prisiekti, kad neturiu. . . nieko, o nieko neturiu...

DOBILAS. Neturi ? Taip sakyti gali tik tam, kas nežino. 
O ką anais metais už supuvusias avižas tokius pinigus 
paėmei, ir tų neturi ?...

TITNAGAS. (Kaip pirmiau). Kadgi sakau neturiu. . visus 
išleidau. . . ligi skatiko išleidau. . . mokestys. . . Šeima. . .

DOBILAS. (Dar arčiau žengdamas prie Titnago ir rody
damas į jį pirštu). O aš tau sakau, kad tu juos visus turi . 
Kad tu veidmainys, melagis esi. . . galop - kiaulė esi.

TITNAGAS. (Nusigandęs). Nei bėgt, nei rėkt. . . (Atbulas 
traukiasi, suklumpa į grėblį ir ipavirsta aslon. Virsdamas 
paleidčia antį, iš kurio iškrinta ir išsisklaido pinigai).

DOBILAS. (Nustebęs ir pasipiktinęs). Ar gi tu, Jonai , 
ne Judas Iškąri jotas ? Anty pinigus nepiojasi ir dievažija
si, kad nei skatiko neturi. O čia šimtinės, auksiniai tik ri- 
tas! iš ančio...

AMERIKA PIRTIJE.

LIETUVISZKAS MYLĖTOJŲ 
SPEKTAKLIS

TAIP ATRODĖ PIRMŲJŲ SPEKTAKLIU 
SKELBIMAI ANAIS LAIKAIS. . .

( ŠI KOMEDIJA IRGI BUVO MĖGIAMA VAIDINTOJŲ; 
NE KĄ SILPNESNĖ UŽ AMERIKĄ PIRTYJE).

Juozas VILKUTAITIS- KETURAKIS 
PRIVERSTINOJE IŠEIVIJOJE.........

Keturakis su poetais Faustu Kiria ir Stasiu Santvarų lietuvių trem
tinių rašytojų suvažiavimo metu Augsburge, Vokietijoje, 1947 m.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/IS spaudos okup. Lietuvoje (r Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

A

ŠARVUOTŲJŲ ŽUVŲ 
LIEKANOS

Anykščių apylinkėje, Pe- 
lyšos upelyje, yra 5 devo - 
nos amžiaus atodangos, tarp 
kurių molio, smėlio sluoks
nių maždaug 7-8'metrų gy
lyje galima pamatyti suak
menėjusias trapias šarvuo
tųjų žuvų liekanas.

Šarvuotosios žuvys yra 
pirmieji stuburiniai gyviai, 
gyvenusieji prieš 320-400 
milijonų metų - devono lai
kotarpiu.

KAIP ČIA TAIP IR TEN
Gyvename tokiuose kraš

tuose, kur beveik kasdien 
susiduriame su nuolatiniu 
triukšmu ne tik dėl judėjimo 
gatvėse, bet ir dėl nepagei
daujamos muzikos.

Pasirodo, Lietuvoje taip 
pat jau įkyri žmonėms mu
zika, kurios niekas neprašo 
ir nenori. Štai "Literatūro
je ir Mene" rašoma:

"Neperseniausiai iš Klai
pėdos teko važiuoti Į Palan
gos. aerouostą. Vos įlipus į 
autobusą, akį patraukė "iš
puošta" vairuotojo kabina: 
prie stiklo už jo nugaros vi
su ūgiu puikavosi spalvota 
apkūnios šokėjos nuotrauka, 
o greta - laukinių Vakarų 
vaizdelis. . - .

Bet vairuotojas, pasiro
do, mėgsta ir muziką, Pasi
statęs prie vairo tranzisto
rinį imtuvą, jis linksmino 
sau kelionę trankia muzika 
(laimė, variklio ūžimas ją 
kiek slopino). Atvykus Pa- 
langon, jis staiga atsiminė, 
kad negražu rūpintis tik sa
vimi ir, išjungęs variklį, 
pastūmė imtuvą prie mikro
fono, per kurį skelbiamos 
stotelės, dar pasukęs garso 
reguliatorių gerokai deši
nėn. Salonas prisipildė iš
kraipytų,traškančių muzikos 
garsų, kuriais beveik pen
kiolika minučių (tiek laiko 
autobusui skirta stovėti tar
pinėje stotelėje) turėjo "gė
rėtis" autobuso keleiviai.

IŠ autobuso, tiesa, gali
ma buvo išlipti arba leistis 
į diskusijas su vairuotoju 
(o tai ne kiekvienas mėgsta). 
O ką daryti traukinio kelei
viui, kuriam pasitaikė atsi
sėsti galiniame vagono suo
le, virš kurio pakabintas 
garsiakalbis ?

Kaip tik ten sykį kelias 
valandas prasėdėjau, plyšau
jant garsiakalbiui, grįžda
mas "Žuvėdros" traukiniu į 
Vilnių, Sausakimšame vago
ne vietos juk nepasirinksi, 
o grasiakalbis reguliuojamas 
iŠ traukinio radijo mazgo..."

» •

GASTROLĖS VASAROS 
METU

M.K.Čiurlionio vardo sty
ginis kvartetas rugpiūčio 18- 
24 dienomis koncertavo Ni
doje. Juodkrantėje. Kretin
goje, Birštone, Druskinin
kuose ir Ignalinoje.

"Estradinių melodijų" an
samblis tuo pat metu kon
certavo Šventojoje, Klaipė
doje, Juodkrantėje ir Nido
je.;

KALĖJIMAS UŽ RIEŠUTŲ 
SAUJĄ

Šiaulių saldumynų gamy
biniame susivienijime "Rū
ta" Emilija Beinorienė dir
bo valytoja. Kolektyvas tu
rėjo su ja daug rūpesčių, nes 
E. Beinorienė mėgo savintis' 
viską, kas tik pakliūdavo po 
ranka:saldainius, Šokoladą, 
riešutus. Vienus bandydavo 
rankinuke išsinešti, kitus iš
mesdavo per susivienijimo 
tvorą, o dar kitus. .. slėpė 
šiukšlių dėžėse.

Šiais metais E.Beinorie- 
nė vėl buvo sučiupta pavo
gusi iš susivienijimo riešu
tų. Šiaulių .miesto liaudies 
teismas nubaudė ją laisvės 
atėmimu, atliekant bausmę 
bendrojo režimo pataisos 
darbų kolonijoje.

NAUJAS GYVENAMŲJŲ 
NAMŲ RAJONAS

Šiaulių pietvakariniame 
pakraštyje pradėti naujo 
mikrorajono statybos paruo
šiamieji darbai. Naujasis 
rajonas nusitęs prie kelio į 
Bublius greta dabar statomo 
antrojo Dainų mikrorajono. 
Čia bus pastatyta daugiau 
kaip 50 gyvenamųjų namų, 
kariuose įsikurs apie dešimt 
tūkstančių šiauliečių.
DARŽOVĖS KEPINASI 
SAULĖJE

Grižę iš Lietuvos ekskur
santai, ką matę ar nematę, 
dažnas vis prasitaria, kad 
kažkaip išliko vaizdas par
duotuvės prekylangyje iš
statytos kopūstų galvos.Kas 
yra ko nėra, o kopūstų yra.

O ir tie kopūstai, pasiro
do, kenčia prekylangiuose. 
Štai "Literatūra ir Menas" 
be kita ko rašo :

"Su tokia vasaros gėrybe 
kaip su daržove; matysies 
visados. Nuo ryto ligi .vaka
ro ją regėsi eksponuojamą 
plačiuose vaisių ir daržovių 
parduotuvių languose. Iš 
pradžių šviežią ir smagią, 
vėliau nukeipusią ir išgle
busią. , Šių eilučių autorius 
kasdien mato vilniškėje J. 
Basanavičiaus gatvėje, kiti - 
kitur,,, Ankstyvą pavasarį 
saulėkaitoje kepė svogūn- 
laiškiai, salotos, ridikėliai - 
dabar - agurkai, pomidorai , 
kopūstai, ištvermingai lai
kosi bulvės. Tikras daržo
vių pliažas.

Kadangi dar gyvos mūsų 
senolių paliktos daržovių 
gerbimo ir saugojimo tra
dicijos, kyla vienas kitas 
klausimas. Ar tai gerina 
miesto estetinį vaizdą ? Ar 
tai higieniška ? Ar nenuo- 
stolinga,nekenksminga ? Juk 
ne visa, ką dedam ant stalo 
valgomajame, tinka kimšti į 
parduotuvių langus, vitri
nas".

* JEIGU CERI IR GALI GERTI - *» TAVO REIKALAS ** *

* JEIGU NORI NUSTOTI - »* MUSU ** *

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

* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., . VAL.VAKARO. *

* ARBA SKAMBINK HJMS: *
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 ♦

1979. X- 31.

VLADAS ČESIŪNAS, pasižymėjęs lietuvis sportininkas - 
irklininkas, 1972 m. Olimpiados aukso medalio laimėtojas, 
4 kartus gavęs pas. čempiono titulą, neilgai džiaugėsi lais
ve: pagrobtas KGB, sunkiai sužalotas, randasi netoli Mask
vos, ligoninėje. Kremliui negėda barbariškų priemonių at- 
grąsinti žmones nuo laisvės troškimo ir normalaus gyve
nimo.

KAS YRA, LIETUVIS IR 
LIETUVYBĖ

Lietuviu save vadino ir J. kaip žudiką, tai ir jie tam
Paleckis ir A. Sniečkus, bet 
jiedu nedirbo lietuvių tautai, 
o rusams. J. Paleckis kaž
kada, dar nepriklausomoje 
Lietuvoje, reiškėsi kaip tik
ras lietuvis patriotas. Tačiau 
reiškėsi taip, kad (ar jis to 
norėjo ar ne) galų gale, tapo 
svetimųjų pasuktas jųjų link
me. Jis, tapęs "prezidentu", 
aiškino, kad jei mes lietuviai 
neužimsime svarbių vietų 
valdžioje, tai jas užims sve
timieji.

Blogiau buvo su A. Snieč
kumi ir kitais lietuviais ko- v 
munistais, kurie nuoširdžiai 
tikėjo rusišku komunizmu. 
Tikėjo tautų laisve, lygybe, 
brolybe. Tuo tikėjo ir dau
gelis rusų komunistų, bet 
kuo tas viskas pasibaigė ? 
Jie. be mažų išimčių, visi 
buvo likviduoti Stalino, ku
ris 'savo kirrtiė'noi^a Ir buvo' 
gruzinas, tačiau visai suru
sėjęs. pasukęs "didžiosios 
tėvynės" Rusijos keliu.

.Stalinas, vietoje suvieni
jęs visas tautas po socialis
tinės Rusijos sparnu, kaip 
jis tą kad skelbė, pradėjo tas 
tautas naikinti, o kai kurias 
ir sunaikino. Pirmoje vie
toje pastatė rusų tautą.

Nors sakoma, kad Stalinas 
viską darė pats vienas, bet 
taip nebuvo ir būti negalėjo.

Rusas iŠ prigimties yra 
nacionalistas, nemažesnis 
kaip ir vokietis.

Nors Stalinas persistengė 
savo žudynėmis, nors jo kū
nas buvo išmestas į Krem
liaus patvorę, bet "didžio- 
sios tėvynės" idėja- tebėra 
gyva ir dabar. Tai, kas da
bar yra vadinama "interna
cionalizmas", iš tikrųjų yra 
niekas kitas kaip tas pats 
rusicizmas, į kurį sukamos 
visos rusų pavergtos tautos.

Savo laiku Latvijos komu
nistai dėl to užprotestavo, 
bet nieko nelaimėjo. Gal to
dėl ir Lietuvos komunistai 
nė protestuoti nemėgino. Jie 
pasuko- pavėjui. Nutarė pri
sitaikyti duondaviui. Kai 
duondavis savo laiku gyrė 
Staliną ir jį vadino "tėvu" 
bei "mokytoju" - tai ir Lie
tuvos komunistai darė tą pa
tį. Kai Staliną pasmerkė,

pritarė.
Visa tai parodo, kad Lie

tuvos komunistai buvo ir te
bėra marijonetės rusų ran
kose. O vistik jie save laiko 
lietuviaisjt arnaujančiais 
žmonėms - "lietuvių liaudies 
interesams".

Pilsudskis irgi save va
dino lietuviu ir tuo didžiavo
si, bet kokios naudos jis da
vė savo tautai ? Jokios. 
Priešingai, jis norėjo savo 
tautą nuskandinti lenkų jūro
je. Norėjo, kad tauta, kaip 
tokia, išnyktų. '

Tad jie yra lietuviai ir ko
kia jų lietuvybė ?

Čia buvo kalbama apie lie
tuvius, vienaip ar kitaip pa
kliuvusius kitų tautų įtakon, 
bet kaip yra su nepateku
siais ? Ar jie visi yra tikri 
lietuviai ir ar jų veikla yra 
lietuvybės veikia ?

Lietuviu būti kilme yra 
vienas dalykas, o būti juo 
pasišventusiu savo tautai ir 
veikliu, vėl kitas. Klausi
mas, ar padėti savo tautai, 
ar ją žlugdyti,yra labai aiš
kus. Tautai nebus lengviau, 
jei į jos delnus kals vinis 
"tikras lietuvis". Tautai tik
rai bus geriau, jeigu jai 
padės prisikelti ir "netik
ras". Jokie biologijos moks
lai negali nustatyti pavyz
džiui miršių Šeimų tautinės 
kilmės, ypač jei tos mišrios 
šeimos paeina dar iš kitų 
mišrių šeimų.

Čia tokių šeimų asmenys 
vistiek vieną dieną turės ap
sispręsti su kuria tauta jie 
eina. Jiems padės apsi
spręsti šeimoje išaugimo 
aplinkybės, kiek jų dvasia pa
sigavo lietuvybės.

Padės ne tik Šeimos ap
linkybės, bet aplinkybės vi- 
sps tautos, kurioje jie iš
augo, kiek jie tą tautą paži
no, kiek įvertino jos kultū
rines vertybes, kiek jie prie 
tos tautos yra prisirišę. As
muo nėra vien tik biologinė 
ląstelė. Jis yra gyvas žmo
gus su visais įspūdžiais ir 
užsiangažavimu.,

Kaune kažkada teko pažin
ti vieną Šeimą,kurios tėvai 
save laikė grynais lenkais, o 
trys vaikai - grynais lie—

TEL. 525-5971.

/ontf 5
FRONTENAC ST. - MONTREAL P Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

a ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO
_____________ _ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO H,30 iki 1 2 vai. naktio.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. 1053 Alb«n«l Cr., P.O. TEL.

C FMB

kRe/vi
VE/DfioO^/AI

Žmona vyrui : "Sakyk, ar mes,prieš išvykdami kelionėn , 
ko nors svarbaus nepamiršome ?"...

Žmona vyrui: "Brangusis, aš Šį rytą buvau pas gydytoją. . . 
Vyras: " Na, ir kaip jam einasi?"

i Parinko A. Bernotas

tuviais. Ir tai gana teisinga, 
nes niekas negalėjo nustaty
ti tų tėvų biologinės kilmės, 
nors buvo žinoma, kad jie 
ir jų tėvai nuo amžių gyve
no Lietuvoje.

Biržuose gyveno lietuvių, 
kurie neslėpė, jog jų tėvas 
ar motina buvo žydai. O bu
vo ir tokių, kurių abu tėvai 
žydai. Ypač tas aiškiai ma
tėsi jaunimo tarpe. Jie lankė 
lietuvių gimnaziją, kalbėjo 
ir atrodė, kaip "tikrieji " 
lietuviai, kol neatėjo penk
tadienio vakaras - šabas. Čia 
tai jau jiems buvo religinis 
ne tadtinis klausimas. O 
Biržuose buvo ir "bambizų" 
tikrų lietuvių.

Nežinau, kiek iŠ Šių lie
tuvių išdavė Lietuvą sovie
tams atėjus, bet nemanau, 
kad daug, nes jie visi mylėjo 
Lietuvą kaip • savo tėvynę ir 
skaitė save lietuvių tautos 
nariais-

Panevėžyje .karaimai save 
vadindavo ''HetuviŠkais ka- 
raimais", o Vilniuje toto
riai -"lietuviškais totoriais" 
Tiek vieni, tiek kiti nuošir
džiai dirbo Lietuvai, lietu
vybei.

Buvo ir yra "tikrų lietu
vių ", kilusių iš lietuvių tė

vų, kurie Lietuvoje dirbo 
Lietuvai tiek, kiek už tai 
gaudavo algos. Nieko dau
giau. Tas pats vyksta ir 
šiais laikais. Algų nebėra, 
tai ir darbo Lietuvai nebė
ra. Jei^kas kitas duoda jam 
kokią naudą, tai jam ir dir - 
ba. Jei dabartinėje Lietuvo
je tokie žmonės sovietinių 
pareigūnų yra pavaišinami, 
tai jie dabartinę Lietuvą ir 
jos santvarką ir giria. Jau - 
čia pareigą būti dėkingais. 
Jiems ir į galvą neateina, 
kad jie tarnauja okupanto 
propagandai. Juk grandinės 
ant pavergtos tautos rankų 
gali būti ir "pazalatytos’.’ 
bet garndinės visada pasi
lieka grandinėmis.

Ar tokie lietuviai yra tik
ri lietuviai ?Biologine pras
me jie gali būti ir yra, bet 
tautine prasme ?

Tikru lietuviu būti yra ko
voti už pavergtos tautos 
laisvę. Nieko aiškesnio būti 
negali. Jokių nuolaidų oku
pantui, tik reikalavimas pa
sitraukti iŠ Lietuvos. Lie
tuvybė yra palaikymas Lie
tuvos laisvinimo veiksnių, 
ne pavergėjų - propagandis
tų.

S. S e t k u s

■ KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI ■
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hamifoon tononto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose — » <

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

MOKAME UŽ:

LAISVĖ SAUVALIAUTI

Darbo valandos: pirmodieniois - ketvlrtodie- || depozitu, (F.C.A.) __ 6%
niols nuo 10 iki 5 vol., penktodienlois nuo II santaupos ........ 1 0į4 %
10 Iki 7 vol., ieitodieniois nuo 9 iki 12 vol. II term, depozitus 1 m. 10V4 % 
Llopot - rugpjūčio mėn. ir prie! ilgus sovoit- II term, depozitus 3 m. 10^4% 
galius leitodieniois uždaryto. II pensiją landos 9 94 %
Nemokame gyvybei ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. IĮ osmenines paskalas 12^4% 
Kapitalas — viri $14,000,000. || nekilti, turte pask. 12 %

Ne taip senai Toronto 
mieste anglų kalba leidžia
muose laikraščiuose dėl vie
no nelemto atsitikimo, kur 
buvo nušautas žmogus, pa
kilo tikra audra. Reikalas 
lietė atsitikimą, kuriame 
nuo policijos kulkos žuvo 
tamsiaodis emigrantas. 
Daug dėl to triukšmo buvo 
sukelta, nemažai energijos 
ir rašalo tuo reikalu išlieta. 
Tarytum iš kiauro maišo 
pasipylė (vairiausi, pykčiu 
persunkti, protesto šauks
mai. Vieni užstojantys, pa
teisinantys tok| policijos pa
sielgimą, kiti tiesiog dan
gaus keršto reikalaujantieji.

žmonėms, neretai tenka nu
kentėti, daug nemalonumų 
dėl to patirti. Kaltinti tenka 
ne vien pagrindinius, vidaus 
tvarką liečiančius, (staty
mus, bet ir labai nevykusį, 
tiesiog ( chaosą, ir anarchi
ją vedantį viešųjų valdiškų 
mokyklų auklėjimą.

Neieškok -jise nerasi, kad 
būtų mokama tvarkingumo, 
pagarbos vyresniesiems, pa
klusnumo, žmoniškumo, nė 
kitų panašių dorybių. Tie
siog neįmanoma suprasti, 
kodėl čia nesilaikoma šių pa
grindinių jaunuomenės auk
lėjimo punktų ? Bręstančiam 
jaunimui neįskiepyti šių

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTĘL

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

M8V ICG.

_ _ ♦ Namu — Gyvybės
/ A A Af * Automobilię
< VC * Komerciniai

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

VBacėnaS All Seasons Travel,b.d
1551 Bloor Street W, Vift"'8 klonių reikalais

TORONTO, ONTARIO bc‘kur .
M6P 1A5 tel, 533-3531

ICSU LIETUVIU NAMAI IC=U LIETUVIU NAMAI
Tūkstančiai spalvotųjų emi
grantų keršto ir atsiskaity
mo reikalaudami išėjo į gat-

MOTERU BŪRELIS VEIKIA

ves.
Šio miesto juodiesiems 

nerimstant irgrąsinant im—
tis iniciatyvos į savo ran-

Toronto Lietuvių Namų 
Moterų Būrelis, vadovauja
mas Aldonos Jankaitienės, Š. 
m. spalių mėn. 21 d. , 5 vai. p. 
p. suruošė skulptoriaus Jo
kūbo Dagio knygos " Dagys 
Klajoja ir Galvoja" prista - 
tymą-supažindinimą. Ši kny
ga, kaip buvo skelbta, pasi
rodė Šią vasarą.

Po LN visuotino susirin
kimo iš Mindaugo salės į šo
ninę salę* susirinko gausiai 
svečių.

Programą pradėjo LN Mo
terų Būrelio p-kė A. Jankai- 
tienė. Iš naujausios J. Dagio 
knygos eilėraščius paskaitė 
p. Mačionienė ir p. Jucienė , 
A. Biškevičienė.

Knygos pristatymą atliko 
akademiškai žurn. Jonas 
Varanavičius. Jis pirmiau
sia trumpai atpasakojo auto
riaus biografiją, iškeldamas 
jo begalinį darbštumą, pat
riotiškumą, skulptūros dar - 
bų aukštą lygį, kuris labai 
vertinamas ne tik lietuvių ,

bet ir kitataučių žinovų, ypač 
kanadiečių.

, Pagaliau , Jokūbas Dagys 
pasirodė esąs ir rašytojas . 
Jo dvi knygos tai patvirtina. 
Svarbiausia, kad Dagys su
geba rašyti eilėraščius ir 
hegzametrais. Reikia many
ti, kad apie J. Dagį kaip • poe
tą, pasisakys sped! all štai.

Aš galiu padakytl, kad man 
patiko abi jo knygos ir jas 
su įdomumu perskaičiau, 
prisimindamas DP laikus 
Vokietijoje, gyvenimą sto
vyklose.

Autorius J. Dagys padėko
jo referentui J. Varanavičiui, 
rengėjoms, programos iš- 
pildytojams ir kvietė pas! - 
imti veltui po knygą, kurios 
buvo sudėtos ant stalo. Pri - 
trūkus- kvietė atvykti pas jį, 
į jo namus,ir visi gausią ją 
veltui.

Programos rengėjų vardu 
visiems padėkojo A. Jankai - 
tienė ir pakvietė kavai.

J. Karka

kas, prireikė net ieškoti 
tarpininkų. Šalia kitų šiame 
reikale patyrusių, pakvies
tųjų taikintojų eilėse buvo ir 
naujasis Šio miesto katalikų 
kardinolas Carteris. Viskas 
juo labiau įsisiūbavo ir įkai
to, nes paskutiniuoju metu 
jau yra ne pirmas toks atsi
tikimas tarp čia gyvenančių 
gausių emigrantų grupių ir 
bendros tvarkos palaikyto-’ 
Jų - policininkų.

Dėmesio centre buvo klau
simas :ar policininkas turė
jo teisę nušauti, kad ir ne
ramų, areštui nepasiduodan
tį ir policininkui kastuvu 
smogti užsimojusį^ piktada
rį ?

Pasirodo, kad nuo poli
cininko kulkos žuvęs asmuo, 
jau iš ankščiau savo nera
miu gyvenimu bei tvarkos 
griovimu,ne tik kaimynams, 
bet ir policijai buvo žino
mas. Suprantama, kad tai 
yra painus klausimas ir po
licininko, kaipo tvarkos sau
gotojo pareigos, yra gana 
komplikuotos. Ar. galėjo Jis 
kitaip pasielgti, ypač žinant,
kad panašiais atvejais Jau ne 

’ kartą, net gyvybes paauko- 
’ darni, yra nukentėję ir poli

cininkai ?
Daugumai mūsų į visą tai 

.“ žiūrint europietiškomls aki
mis, Šio krašto įstatymai 
atrodo labai nevykę, daug 
kur peršvelnūs, lengvai ap
einami', sulaužomi ir pan. 
Visa tai veda, kaip rodo pa- 

r tirtis, tik į dar didesnius 
nusikaltimus. Daugumos

■ nuomonė - į visą tai reikėt- 
kur kas rimčiau ir atidžiau 

a žiūrėti, o ne Šiaip sau "pro 
** pirštus praleisti".

Pašlijus viešąja! draus
mei ir tvarkai, net ir pado
riems, taiką mylintiems

žmogiškųjų dorybių - tai di
delis nusikaltimas.

Reikalą dar daugiau komp
likuoja, kai iš įvairiausių ir 
ypač neperdaug civilizuotų 
kraštų į čia suvežtieji gau
sūs emigrantų būriai savo 
nepaklusnumu, nepri si taiky
mu prie šio krašto, dar dau
giau viską sujaukia.

Per didelė, neapgalvota- 
laisvė tuo pačiu tampa ir 
gera dirva veistis, knistis 
įvairiausiems blogio apaš
talams, tvarkos griovėjams 
ir veda šiuos kraštus prie 
bedugnės, krašto ir pražū
ties. Niekam tuo perdaug 
nesirūpinant, vis greitesniu 
tempu riedama tolyn į pa
kalnę. Šimtmečiais žmoni- 
Jas atsiektas vertybes, čia 
beveik netoleruojamos, 
skaudžiai pažeidžiamos.

Ypatingai tamsiaodžių 
emigrantų grupės, įvairiau
sių gaivalų kurstomos, vis 
daugiau ir dažniau kelia ne
tvarką, palaiko įtempimą, 
neramumus.

Daugumos nuomonė yra 
tokia : sąmoningai nesilai
kantieji krašto įstatymų, ar
dantieji bendrą,viešąją visų 
pripažintą tvarką, kaipo tai
syklė turėtų būti grąžinami 
į savo kilmės kraštus. Būtų 
tai geriausia pamoka ir 
įspėjimas visiems. Visiems 
jau aišku, prie ko veda ši
tokia laisvė sauvaliauti. Ki
to asmens negerbimas, su 
niekuo nesiskaitymas, ap
gavystės, smurtas, net žu
dymai, daugeliui čia supran
tama kaip laisvės sąvoka...

Tvarką ir ramybę mėgs
tančiam piliečiui bęlieka tik 
vienas nusiraminimas: vis 
daugiau ir tvirčiau kyla 
žmonių balsai - pasisakymai 
už griežtesnę tvarką, geres
nį jaunuomenės auklėjimą, 
kietesnį neklaužadą bei visų 
kitų neramumų kėlėjų su
tramdymą.

Prie to galime ir mes 
prisidėti.

IKARĄ-
KURIS ĮVYKS 
lapkričio mėn. 17 d. ★k*************** 
ŠEŠTADIENĮ, 

Jaunimo Centro Salėj e 
t Pradžia 7 vai. v 

choras su nauju repertuaru 
L.ĮKoncertą paįvairins jauną 
įcertui akomponuos muz. E.

rkestrui. Bus turtingas BU- 
Itokios prašmatnybės.

arap. Choro Valdyba 
MMMMOOOOOOOOOOOOOOQC

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncccvallcs Avė., 
Toronto, Ontario
• Uizakyinai priimami telefonu o Nemokama* pristatymas •

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD. |

Visų rūiių drauda • VALTERIS DRESERIS
• įstaigos'ei. 233 3334 231-2661 2316226<

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B IKt

ĮVAIRUS] 
SIUNTINIAI

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

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

i<0adieniois 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; treiiadienioiz uždaryto.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3m_ S. ir F, JanaviMai—I

PRANEŠIMAS
Maloniai kviečiame visus tautiečius atsilankyti į 

VLIKo pirm. dr. Kazio BOBELIO viešą pranešimą: 
"VLIKo VEIKLA IR DABARTINĖ POLITINĖ AKCIJA",

Š. m. lapkričio mėn. 18 d. , sekmadienį, 3 v. p. p. 
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo Menėje, , 
1573 Bloor st., W. .Toronto.

Po pranešimo VLIKo pirmininkas mielai atsakys į 
dalyvių klausimus ir duos tolimesnius paaiškinimus .

Svečiai bus pavaišinti kava ir pyragaičiais.
įėjimas nemokamas 

LN Visuomeninės Veiklos 
Koordinacinis Komitetas 

-- -------------------------------------------------------------- ------------- 4--

PROFESIONALŲ IR VERSLININKU S-GOS VALDYBA
Spalio 18 d. posėdyje Pro

fesionalų ir Verslininkų S- 
gos Valdybą pasiskirstė pa
reigomis: pirm. -adv. A. Po
teris, vicep. inž. H. Lapas , 
ižd. P. Raudys, ryšininkas su 
kitomis tautybėmis ir Jų or
ganizacijomis D. Bėrius, pa

rengimų vadovas J. K.’ Ramas 
ir sekretorius S. Janušaus
kas.

Lapkričio 11 d. sekmadienį, 
3 vai. p. p.LN-se ruošia vie
šą paskaitą "Testamentai ir 
palikimai", skaitys adv. A . 
Pute ris.

NFPRIKI All$nuA I IFTUVA
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[AUSTRALIA!
‘.RUOŠIASI AUSTRALIJOS 
‘LIETUVIU DIENAI
■J Jau sudaryta provizorinė 
‘ Australijos Lietuvių Dienų- 
: ALD- programa. ALD vyks 
Pietų Australijos sostinėje 
Adelaidėje, kurioje gyvena 
netoli 2. 000 lietuvių. Gruo - 
džio 26 d. ryte bus pamaldos 
katedroje, o 1 vai. p. p. ALD 
atidarymas Adelaidės rotu
šėje. Vakare- Literatūros 
Vakaras. Gruodžio 27 d. - 
Sporto Šventės atidarymas, 
vakare- Jaunimo Vakari s. 
Gruodžio 28 d. (sekmadienį) 
Adelaidės Lietuvių Teatro 
VAIDILA spektaklis, vaidina 
St. Santvaro "Žvejus". (ALD 
dalyvaus ir šio veikalo au
torius St. Santvaras).

Gruodžio 29 d. - Tauti
nių šokių vakaras Appallo 
stadione.

Gruodžio 30 d. Dainų Šventė 
Adelaidės rotušėje.

Gruodžio 31 d. Naujų Metų 
balius Centenial Hali ir sau
sio 1 d. -Atsisveikinimo ge
gužinė.

Tuo pačiu metu dienomis 
vyks ALB Tarybos ir kitų 
organizacijų suvažiavimai. 
Australijos lietuviai tikisi , 
kad į šias ALD atvyks PLB 
Valdybos p-kas Vytautas Ka- 
mantas ir kiti užjūrio sve
čiai.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

2-jų metų kadencijai iš
rinkta ALB Sydney jaus A - 
pylinkės V-ba pasiskirstė 
pareigomisipirm. -dr. Alek
sandras Mauragis(82 Victor 
Ave. , Picnic Point, N. S. W. 
2213), vicep. - dr. Danius 
Kairaitis, sekretorius-Albi
nas Giniūnas, iždininkas -J . 
Penkaitis ir įvairiems rei
kalams - Petras Ropė.
' Naujai išrinkta ALB New-’ 
castle Apyl. Valdybą sudaro: 
pirm.-Algis Bajalis, vicep . 
Zina Zakarauskienė, sekre
torė- Benigna Zakarauskai - 
tė. ižd. - Marta Zakaraus
kienė, kultūros ir švietimo 
reikalams- Romas Lapins- 

'kas.

LIETUVIU KLUBAS

Sydney jaus lietuvių pasi
didžiavimas, Lietuvių Klubas, 
numatomas praplėsti-. Jau 
patvirtinti statybos planai ir 
nupirktas dar vienas žemės 
sklypas. Prie jau esančių 
pastatų bus dastatyta didoka 
salė ir eilė mažesnių kam
barių įstaigoms ir organiza

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

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

(Lietuviam* duodame tpecialiq nuolaidu)

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

Savininkai V. $utinskas & San. Tel. 364*5712

cijoms. Per praėjusius me
tus klubas turėjo virš $57. 
000 gryno pelno. Rugsėjo 25 
d. buvo išrinkta nauja V-ba : 
pirm.Vytautas SimniŠkis.E- 
lena Birkmanienė, Vytautas 
Burokas, Vytautas Juška, 
Alius Migus, Kęstutis Pro
tas ir Anskis Reisgys. Klubo 
•adresais: 16-18 East Terrace, 
Bankstown, N. S. W. 2200.

LIETUVIŲ /NAMAI

Adelaidės Lietuvių Namus 
administruoja Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga, kurios 26 
rugpjūčio susirinkime buvo 
išrinkta Valdyba: pirm. -P. 
Bielskis, nariai:D. Dunda, P. 
Launikaitis, V. Marcinkevi
čius, E. Kali batas, K. Pocius 
S. Gasčia, V. Daugalis ir 
J. Jurevičius.

Apie 200 lietuvių, gyve
nančių Vakarų Australijos 
sostinėje Perth, įsigijo Lie
tuvių Namus. Perth miestas 
yra toli nuo visų kitų Aust
ralijos centrų ir ten gyve
nantieji lietuviai retai kada 
aplankomi mūsų keliaujančių 
menininkų ir kultūrininkų . 
Savų Namų įsigijimas Perthe 
buvo svarstomas jau daug 
metų, bet tik dabar jauno ir 
veiklaus Eugenijaus Stanke
vičiaus pastangomis reikalas 
buvo išjudintas ir įgyvendin
tas. Per trumpą laiką 
sudėjo $48. 000 ir Tautos 
šventę minėjo jau savo Na
muose.

' A

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
FEDERACIJA

Š. m. gruodžio mėn. 28-31 d 
Sydney juje įvyks Australijos 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos (ALKF) suvažiavimas . 
Vakarais numatyta įvairi 
meninė programa, kaip:Jau- 
nimo Vakaras, Literatūros ir 
Dainos Vakaras ir solistės 
iš JAV - Romos Mastienės 
koncertas- Grubdžip įj^d.ų 
sekmadienį, iškilmingose pa 
maldose dalyvaus Sudney 
jaus vyskupas. Gruodžio 31 
d. - Naujųjų Metų sutiki
mo balius.

ALKF centras yra Mel
bourne. Suvažiavimui ruošti 
Sydney juje yra sudarytas 
komitetas: pirm. - Antanas 
Vinevičius, 8 Deakin St. , 
Concord, N. S. W. 2137, Aus
tralia. Komiteto nariai :kun . 
P. Butkus, J. Dirginčius, E . 
Lašaitis, A. Kramilius, A. 
Savickienė ir A. Skirkienė.

UŽJŪRIO SVEČIAI
Užjūrio svečiai Austrai! - 

joje: atvyksta Los Angeles

Dramos Sambūris, kuris dėl 
laiko stokos savo pastaty - 
mus parodys tik Melbourn 
ir Sydney miestuose. Losan- 
geliečiai, vadovaujami re
žisierės (buvusios austra
lietės) Dalilos Mackialienės 
suvaidins B. Pūkelevičiūtės 
"Palikimas" ir J. Gliaudos 
" Kompiuterinė Santuoka ". 
Spektakliai vyks Melbourn e 
spalio 20-21 d. ,. o Sydney’, 
juje- spalio 27-28 d. d.

Antrą kartą į Australiją 
atvyksta "Kanados lakštin
gala" Gina Čapkauskienė. Ji 
savo koncertų eilę pradės 
Perth e- spalio 27 d. Toliau 
koncertai vyks Adelaide je , 
lapkričio 4 d., , Geelong e-
lapkričio 10 d. Melbourn’e - 
lapkričio 11 d. Sydney -lap
kričio 17 d. ir Canberra- 
lapkričio 18 d. Jai akompo- 
nuos iškili Adelaide s pia
nistė Nemira Masiulytė.

Į pasaulinį mokslininkų 
kongresą Australijoje at
vyksta prof. dr. Vytenis Va - 
siliūnas. ALB Krašto Valdy
bai prašant, jis sutiko duoti 
vargonų rečitalius:Adelaide - 
je-lapkričio 23 d. , Melbour- 
n’e - lapkričio 25 d. , Can - 
berra - gruodžio 9 d. ir 
Sydney juje - gruodžio 16 d .

"DAINOS" SUKAKTIS
Melbourn e Dainos Sam

būris ir Sydney’jaus lietuvių 
choras "Daina" šiais metais 
švenčia savo 30 metų gyva
vimo sukaktį. Melbourn o 
Dainos Sambūris lankėsi) 
Kanadoje\ir JAV) savo kon
certą ir ALB ruošiamą pa
gerbimo balių turėjo spalio 
i d. , o Sydney' jaus Apylin - 
kės V-ba panašų pagerbimą 
ruošia "Dainos"chorui gruo
džio mėn.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
SKAUTAI

Sydney jaus Akademinių 
Skaučių Draugovė suruošė 
Studijų. Dienas, kurios vy
ko australų skautų stovykla
vietės pastatuose liepos 28- 
29 d. d. Pirmoji paskaita bu
vo Newcastle universiteto 
prof. dr. V. Donielos, te
ma "Etikos problema". Sekė 
specialiai iš Brisbane atvy
kusio kun. P. Bašinsko pas
kaita " Religija ir skautavi- 
mas". Dr. Danius Kairaitis 
paruošė ", Lietuvių Politinė 
Veikla Išeivijoje". Dr. Ge - 
novaitė Kazokienė " Kelionių 
į Lietuvą reikšmė jaunimui" 
ir paskutinioji Daivos Labu- 
tytės-Bieri, "Vaiko indivi - 
dualybės ugdymas'.'. Po visų 
paskaitų vyko diskusijos. 
Buvo dalyvių atvykusių ir iš 
kitų Australijos miestų.

PABALTIJO TAUTŲ ATSTOVAI PRIE ŽUVUSIŲ KARIŲ PA -
MINKLO SYDNEY MIESTO

Rugsėjo 15 d. Sydney’jaus 
Macquarie universitete įvy
ko Baltistikos seminaras, 
kuriame buvo skaitytos 5 pa
skaitos. Vytautas Patašius 
paruošė "Vilnius university- 
400 years". Po vieną paskai
tą buvo paruošę latviai, es
tai ir du australai.

MUSŲ MIRUSIEJI

Rugsėjo 2 d. širdies prie
puoliu staigiai mirė Australi
joje išgarsėjęs lietuvis dai
lininkas Henrikas Šalkauskas. 
Henrikas gimė 1925 m. ge
gužės 6 d- Kaune. Buvo vie
nintelis vaikas šeimoje. Tė
vas mirė Lietuvoje. I Aust
raliją Henrikas atvyko su 
motina ir abu gyveno Sydney 
juje. Henrikas dailę studija- 

■vo Dancige ir Freiburge.
Liepos 29 d. motociklu va

žiuodamas, eismo nelaimėje 
žuvo daug žadantis, pavyz
dingas jaunuolis Vytautas 
Motuzas. Vienintelis Onos 
Motuzienės-Stošienės sūnus, 
dar nesulaukęs 20 metų am
žiaus. Dienomis dirbo, va
karais studijavo, o savaitga
liais talkino Lietuvių Klubo. 
Salva gražiUKJižsttaikymu ir 
lietuvių kalbas'’’‘mokėjimu 
Vytautas buvo mėgiamas Syd
ney jaus lietuvių.

WOLLONGUNG DĖKINGAS 
LIETUVIAMS

Kiti Wollongung e gyvenę 
lietuviai a. a. Juozas Dočkus 
ir Juozas Čeponis savo tur
tą testamentu išdalino, pa
skirdamas dideles pinigų su
mas Australijos ir ypatingai 
Sydney’jaus lietuvių organi
zacijoms, fondams ir klu
bams.

Wollongong yra 80 km. į 
pietus nuo Sydney jaus, sun - 
kiosios pramonės miestas su 
didžiulėmis geležies liejyk
lomis.

CENTRE,

Bronius Šredersas gyven
damas ir dirbdamas Wollon
gong e iš savo uždarbio pirk
davo paveikslus. Laikui bė
gant paaiškėjo,kad Šrederso 
žinioje yra labai vertingų pa
veikslų ir jo namus keletą 
kartų buvo "aplankę" vagys. 
Nesitikėdamas paveikslus iš
saugoti, prieš 3 metus Šre
dersas nutarė juos (virš 100) 
padovanoti Wollongong mies
to valdybai, kad jie būtų iš
statyti meno galerijoje ir 
kad jais kiti galėtų pasigro
žėti.

Gėrald Raymond KANDIDATUS
Energingasis LaSalle me- Robert CORDNER ir Robert

ras Gerald RAYMOND yra 
jau IlI-ą kartą renkamas. 
Visi jį g£ra|‘pažįsta, mėgsta 
ir yra labai pat’eniUnti jo dar 
darbu. Balsuojama lapkričio 
mėnesį.

MALONUS KONCERTAS
K. L. K. Moterų Montrealio 

Skyriaus suruoštas Koncer
tas išlydėti sol. Ginų Čap- 
kauskienę į tolimąją Austrai 
Ii j ą gastrolėms AXfcarapijos 
salėje, praėjo linksmai, da
lyvaujant pilnutėlei salei 
svečių. Matėsi nemažas bū
rys kitataučių, solistės mo - 
kytoja ir kolegos.

Ginos Čapkauskienės bal
so grynumas skambėjo pa - 
žymėtinai maloniai su nau
ju linksmumo ir šiltumo at

M PHILIPPE IZZI

MIELA IŠGIRSTI 
APIE SAVUOSIUS 
TOLIMUOSE

KRAŠTUOSE

Kairėje stovi:E. Aleknai
tė, Ramovėnų pirm. A . 
Skirka ir p. Storpirštie - 
nė. Toliau-latvių ir estų 
grupės.

Dešinėje invokaciją skai
to Sydney lietuvių kape - 
lionas kun. P. Butkus..

Dabar buvo pastatyta nauja 
galerija, iškabinti Šrederso 
dovanoti paveikslai (jų vertė 
dabar virš $ 1,000,000) ir 
Broniui Šredersui buvo į - 
teiktas specialus padėkos pa
žymėjimas.

Australijos didieji laikraš
čiai, aprašydami šį įvykį, 
pažymi, kad Šreders.as yra 
lietuvis. Rašo, kad Šreder
sas yra dėkingas Australijai 
už jam suteiktą prieglobstį 
netekus savo tėvynės ir sten
giasi kuo galėdamas šiam 
kraštui atsilyginti. J- Z.

LEFEBVRE yra ir mūsų NL 
kvartalo seniūnai. Jiedu ir 
dabar yra labai palankūs lie
tuviams. Kiekvieną kartą, 
reikalui esant, galima į juos 
kreiptis asmeniškai. > 

spalviu. Publika savo mielą 
"Šiaurės Lakštingalą" Mont- 
realyje sutiko labai šiltai ir 
su pasididžiavimu,rimtai iš
klausydami neįprastos jai 
programos, ypač I-je dalyje.

Nekantriai laukė muz.Jono 
Govedos naujų dainų ir 
džiaugėsi jų įdomumu, linkė
dama jam gero įkvėpimo ir 
ateityje. Gina tikriausiai su
silauks jo dainų dar išsa - 
miau išnaudojančių jos ko
loratūrą. b.

kelnėms
pristatant

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Coriauda* patarėjo* ir darbo atlikėja* jum* gali būti «fogd*rigy* Cuy 

'Richard',kuri* jau taniai lietuviam* patarnauja. Darba atlieka agilnlngol 
Ir prieinamam!* kainomis. Šaukite kai namo (toga* blogas ar kai statote.-

1979. X. 31

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

ir atsiimant
SKAMBINKIT - 365-7146 

NETTOYEURS CLEANERS 
c«’l„/con.5.av.7661 A CENTRALE 

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

7 66-2667.

7 p si.
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NL REIKALAI
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL AUKOJO:
$30, -DILYS J. , St. Catha
rines, Ont.
$25, -BAČIŪNAS Br. .Sim
coe, Ont.
$ 20, -POLGRIMAS P. , St 
Catharines, su geriausiais 
linkėjimaisNL darbuotojams 
Tai jau nepirma jo auka.
$ 13, - DUBAUSKAS Kęst. 
Calgary, Alta.
Po $10, - PALIONIS A. .Spi
ritwood, Ont. GRYBAS Mary, 
LaSalle, rašo:"nors esu 
pensijoje, bet lietuviškam 
savam NL laikraščiui skiriu 
iš savo kuklių paj amų" JUŠ- 
KAITIS K., Chicago, RA
MOŠKA J. , Toronto, siųsda
mas auką, atsiuntė istorinių 
senų nuotraukų iš lietuvių 
kariuomenės ir šaulių gyve

nimo; CIALKA J. , ir BUD - 
RIKAS Ad. , abu iš Monrea
lio.
Po $ 5 ir mažiau: 
JAKUBAUSKIENĖ K. , La - 
chine, Que. , BALTRUKONIS 
K. , Chicago, JAV, VINDA- 
ŠIENĖ O. , Windsor, Ont. , 
SNIULIS M. ,Hamilton,Ont. , 
ŽIŪKAS A., LaSalle, Que. , 
JUODELIS Br. ,JAV. , NAGI
NE Al., Dorion.Que.

AČIŪ VISIEMS*

Apgailestaujame, kad kai 
kurie skaitytojai vėlai gauna 
laikraštį, nors mūsų visų 
pastangomis išsiunčiame 
laiku. Skųskitės asmeniškai 
pašto įstaigų viršininkams . 
Mes irgi jiems apie tai pra
nešame. NL

MMUU*RM

"LITAS" PRANEŠA

- Padidino palūkanasiMont- 
realio Lietuvių K. U. Litas 
Valdyba spalio mėn. 16 d. 
posėdžio metu pakėlė palū
kanas už įvairias sąskaitas. 
Nuo lapkričio l d. bus moka
ma 11.25% už taupomąsias 
sąskaitas. Už vienų metų 
terminuotus indėlius Litas 
dabar moka 11. 5%. Taip pat 
yra naujai įvesti trumpalai
kiai terminuoti indėliai(ma- 
žiausia suma $5. 000),už gu
riuos Litas mokės 11.75% 
(31-59 dienų), |2% (60-89 d.) 
ir 12.25% (90-180 d.).

1851 nariais (1806). Per tre
čiąjį metų ketvirtį Lito ak - 
tyvas paaugo $163. 200, o iš - 
skolintos sumos $202.545.

- Nuo spalio 21 d. Lito Auš
ros Vartų skyrius veikia 
sekmadienio rytais nuo 10:45 
iki 12:45 vai.

- Spalio mėn. 15-20 d. d. - 
Tarptautinė Kredito Unijų 
Savaitė.

• VAITKUTIS Jonas, prisi - 
mindamas vasaros keliones , 
rašo:
" Laike atostogų nutariau 
aplankyti Vakarų Vokietiją . 
Aplankiau savo tetą Idą 
Klaušutienę (Klausutis), jos 
keturis sūnus su šeimomis , 
jų šeimos prietelių Praną 
Kotkį, dėdę Adolfą Žambaką 
Dieseldorf e ir kitus pažįs
tamus.

Pranas Kotkis su limuzi
nu apvežtojo mane po buvu
sias mano DP dienų"koncen- 
tracijos" stovyklas Šlezijoje,' 
kurių po 30 metų atpažinti 
jau neįmanoma. Pakeliui 
sustojome Regensburge pas 
Kotkio draugą Joną Mika
lauską.

Įėjęs į jo butą- pastebėjau 
ant sienos kabantį kardą, ku
ris atrodė kaip aprūdijęs. 
Paklausus,, papasakojo tokį 
keistą įvykį: " Žinai, prieš 
kiek laiko įsiveržė į mano 
butą keli banditai, griebė už 
sprando, reikalaudami ati
duoti pinigus. AŠ- čiupau už 
kardo ir visus sužeidžiau, tai 
ir išsinešdino, palikę mane 
ramybėje. . . "Taip tas kar - 
das kaip suvenyras ir kabą 
nenuvalytas nuo dėmių.

Drąsus lietuvis. Jo butas, 
puikiai papuoštas lietuviš
kais ornamentais, o jo dar
žovių lysvės prižiūrimos 
kaip rūtų darželis.

Esu labai patenkintas sa - 
vo viešnage, visur buvau ma
loniai priimtas-vaišinamas .

Nuoširdžiai visiems esu 
dėkingas,ypatingai tetai Idai^ 
Klausutis ir Pranui Kotkiui

ARTĖJA DVI SUKAKTYS
Lietuvos Šaulių Sąjunga 

šiais metais mini 60 metų 
įsikūrimo sukaktį. Jai atžy
mėti L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopa rengia iškilmingą 
minėjimą Š. m. lapkričio 
mėn. 24 d. , Aušros Vartų 
Parapijos salėje.

Paskaitai atvyksta prof. dr. 
V. A. M an t aut as iš Hartford o 
Universiteto JAV, Lietuvos 
Šaulių S-gos Garbės Pirmi
ninkas, Sąjungos įkūrėjo Vla
do Pūtvio anūkas.

Meninę programą atliks 
iškilusis AV P-jos Oktetas . 
Į minėjimą yra pakviesta 
Montrealio lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių. Tikimasi, 
kad dalyvaus ir LaSalle Le
gion (karo veteranai). Visos 
organizacijos kviestos su 
dalinių vėliavomis.

Lapkričio 25 d. vyks Lie
tuvos Kariuomenės šventės 
minėjimas AV Parapijos sa
lėje :pamaldos,Minėjimo Ak
tas, paskaita-prof. dr. V. A. 
Mantautas. Meninėje dalyje- 
"GINTARĖLIS" ir veteranų 
tautinių šokių • grupė.

Brangūs tautiečiai. Malo
niai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti Šaulių Sąjungos 60 
m. sukaktuvėse ir Lietuvos 
Kariuomenės Šventės minė
jime. A. M

e BALSIENĖ Stanislava, 89, 
m. amžiaus mirė. Palaidota 
per AV parapiją.

• MAKAUSKAI Danius ir 
Kristina praleido 2 savaites 
atostogų Meksikoje.

---------------------------------------------....... — , ... ...

Greitos ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ e GYVYBC

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

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

1 "2 % už 1 m. term, indėlius 
10 % Už 3 m. term, indėlius 
10 % % už pensijų ir namų planų 
10 '/] speciali taup. sgsk.
10 % už taupymo s-tos 

6 % už čekiu s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

11 '4 % ui asm. paskolos

] ] % už tnortgičius

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
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. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express! Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 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

- Rugsėjo mėnuo užbaigtas 
su $ 8.95 mil balansu (1978 
rugsėjo mėn: $8. 44 mil.) ir

- Litui reikalinga(s) tar-*- 
nautoja(s), kuri(s) perimtų 
visą sąskaitybą (accounting). 
Kreiptis į vedėją R. Piečai - 
tienę tel:766-5827 arba raš
tu.

Dr. J Maiiška
Pantų gydytojas

DR. A. O. JAUGELlENė 
Dantų gydytoja

1440 n«<r Ste-C'uthcunc Quest 
Smrr 600

l ei R66-8235. n 16/1144 M-8528

Uis OUY STREET i 
•UITE lt. 12 

MONTREAL P Q.

Tai. 932- 6662, namų 737-968 1.
, .......... .........-

• MACIKAS Juozas,širdies 
priepuolio ištiktas, randasi 
St. Gabriel ligoninėje.

• KIELA Vic, firmos For
ui ak Plastic Products Ine . 
savininkas persikėlė į naujai 
pirktą pastatą9130 Salley str. 
Patalpos modernios virš 13 < 
000 kv. pėdų su didele aikšte 
mašinoms pastatyti. Tikrai 
malonu, kai lietuviai prog '- 
resuoja.

OFICIALIAI ATIDARO 
KIOSKĄ

Oficialus AV Kiosko ati
darymas bus š. m. lapkričio 
11 d. ,po 11 vai. pamaldų. Da - 
bar Kioską tvarko J. Šiaučiu- 
lis. Visi kviečiami dalyvautu

• SKIRKA Petras susirgo ir 
buvo ligoninėje. Šiuo metu 
sveiksta namuose.

Dr. E. Andrukaitis, -■> .. r«.c.e. «=»

TtL : 522-7236 MONTHĖAL H2J 1 K4
•32. BOUL ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
R.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C « E.R.C.S.fC)

Medicol Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Jei. 931 4024 
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open. 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 366-9742
Dlmanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livrą i ton gratuite - Free delivery 365-0505
Skubu* ir nekainuojantis pristatymas
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

Ito OUŽEKAS

D. N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.
445 Jean Talon W. Suite 305. Montreal.
Tel: 273-9181 ................... Namų: 737-0844.

AUTOMOBILE
PoiKlec ★ Buick ★ Autre 

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ 1 
NESITIK^ TINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

muu montreal watt automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

MONTREAL WEST

—LEONAS čuHEOt*, * UŽC,K,TE I ({(TIKINKITE J 
LEONAS GOK ta Al PASINAUDOKITE I

SU GM

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl 
NOTAIRE • NOTARY 

o TITUS ATTORNEY

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

Teh 279.1161; Rea. 636-9909. 
__________________________ __ 1---------------------------------------—- -------------------------

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

DANPAR REALTIES CORP.

B psl.

ADVOKATAS 

ROMAN J. ISgANAITIS, 13.A., B.C.L.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

MONTREAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B7B-9534

I

WOT Alt AS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L
Seife 627, 3 Plf Villa M*ie, 

Manfred, Qvekoc H3B 2E3
Tai. (.514)471-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER, BA, B.cx.
144 Natra Dame Street £. Juite 265. 

Tai: 444-2043; 446-2044

310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
rl.lZ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avmmo, Montreal 409 
TIL.727-3120 Namų 376-3761

Agent Oro v_eikic. nuo 194 5j»l.

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B JL C5.G, I.B.
Komercinio, privataus turto, 
atsakomybes, gyvybės draudiasM

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

AKTYVAI - 
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-B = 
Penktadieniais 10-8 E 
Sežtadienials 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

virš 17 milijonų 
MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų .11'14% 
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų ir namų i-tai 10'4% 
taupomųjų s-tų ............. 10 %
spec. taup. s-tų 10’/i%
depozitų-čekių s-tų' 6 %
DUODA PASKOLAS IS:
asmenines . ........11’/4%
mortgičius ........11 %

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

Nemokomo visų norių gyvybės droudo pogol santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — na 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AMtmunmr- ruaunvat , į~; juį.i- 1 |nc

• Užeikite ir Įsitikinsite^ kad į/nonėjė baldai yra 
aukŽtoa kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didutis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALI r 4e AVENUE LASAU! 363-3887 
________ Į 7*43 CSUTRA LR 300-1202 (DECORATION) Į

. __. _ RIOMTHEfiUŪ LIETIMU 
UTAS HREDITQ UMIJfl

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tos T L 75 %
Pensijų planas 9.0 %
Term. ind. 1 m. 11.5 %
T rum p al.term.
Duoda nemokamą gyvybės 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 13.7$%
Nekiln. turto 13.25%
Čekių kredito 15.0 %
Investacines nuo 14.75%

ind. iki 12.25%
apdraudė Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 

už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1445 Do Savo St., p.rmad.en.o.*, antradieniai* ir trečiadieniai* nuo 9 tki 
3 V ketv.rtod.eruo.* nuo 12 ik; 8 V.V.. ponktod.onmi. nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniai* nuo 10 45 k. 12 45 v. Sekmadienio.* nedirbamo vasarą nuo 
gegužė* 15 iki spalio 15 d. ir per vi*u* <lBuo*<u» wvo.tgal.us.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketv.rtod.onu>.* nuo 6 iki 8 volondo* vakaro ir 

penktadienio.* nuo 12 iki 6 valanda* vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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