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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖSrt The Hon. Hans Brunhart - Head of the Government of the 
Principality of Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein.

SOVIETU SĄJUNGOJE VĖL 
SUIMTI TRYS DISIDENTAI- 
JŲ TARPE ANTANAS 
TERLECKAS

Montrealio laikraštis Le 
Devoir š. m. lapkričio 2 die
nos laidoje paskelbė žinią, 
kad suimti du svarbūs disi - 
dentai Maskvoje ir vienas 
lietuvis - Antanas TERLEC
KAS - Vilniuje.

Iki dabar šie suėmimai ir 
8 kratos atliktos privačiuose 
namuose-yra vienas iš stip
riųjų smūgių disidentų judė
jimui SSSR nuo 19 8 m. , ka - 
da buvo suimti Orlov as, 
Ginzburgas ir Ščaransky.

Laikraštis sako, kad šie 
suėmimai yra vykdomi, no
rint užgniaužti "požeminę" 
informaciją - "samizdat". , 
kuri duoda žinias apie areš - 
tus ir persekioji m j SSSR.

MIRABEL AERODROME 
PABĖGO KUBIEČIAI

Sustojus lėktuvui, skren
dančiam iš Havanos į Mask
vą pasipildyti kuroMontrea- 
1 io Mirabel aerodrome, 11 jo 
keleivių kubiečių pasiprašė 
politinio prieglobsčio ir at
sisakė tęsti kelionę į Mask
vą.

Jų tarpe yra 5-ių asmenų 
šeima, du aktoriai, sporto 
instruktorius, braižytojas, 
statybos tvarkytojas ir e - 
konomistė.jo žmona.

PO VYRIAUSYBĖ 
PASKELBĖ'BALTĄJĄ 
KNYGĄ- POPIERIŲ ”

PO vyriausybė Quebec o 
vyriausybė rimtai besirū - 
'pindama artėjančiais rinki
mais buvo priversta išleisti 
preciziškesnį apibrėžimą, 
dar vis galutinai neišsiaiš
kinto termino- sovereignty
association. PO partijai šis

terminas be abejonės reiš - 
kia tik viena- atsiskyrimą 
iš Kanados. Reiškia tain cat 
nevertinimą anglų įnašo į 
Quebec o gyvenimą, visai ne
siskaitant su mažumų- ne
bent jos pareikštų norą asi
miliuotis - nuomonėmis.

Baltoje Knygoje- Popie
riuose bandoma psichologiš
kai paveikti masę, ieškant 
sukelti įspūdį, kad toks į- 
vykis neatneš jokių pavojų 
nei provincijai, nei galų ga
le pačiai Kanadai.

Šis Levesųue paskelbtas 
raštas yra kritikuojamas ir 
diskutuojamas ne tik politi y 
niuose sluogsniuose, kitų et
ninių grupių, bet ir rimtų e - 
konomistų susirinkimuose.

Kanados premjeras Joe 
Clark laikosi tipingai diplo - 
matiškai, sakydamas kad PQ 
rinkimų nelaimėsianti, tad 
nesą ko ir kalbėti apie tai. . . 
KHOMEINI LAIMINA 
VANDALUS IR FANA 
FANATIKUS

Khomeini džiaugiasi, kad 
Irano fanatikai įsiveržė į 
JAV ambasadą Teherane ir 
uždarę įkaitais apie 100 
asmenų, reikalavo grąžinti 
šachą į Iraną teismui. Dalis 
įkaitų yra paleista.
KIJEVE TIRIA SENĖJIMO 
PROCESĄ

Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų mokslininkams 
pasisekė surasti būdą, kaip 
lėtinti organizmų senėjimo 
procesą Kijevoi Gerontolo
gijos Institute. Bandymų gy-; 
vuliams pasisekė prailginti 
gyvenimą 30%. Tyrinėjimo 
metodai dar nėra pritaikinti 
žmonėms. Manoma, kad ge
nuose įrašytas 'reguliatorius, 
kuris įsijungia , ir organiz - 
mas pradeda senti.

VLIKO INFORMACIJOS TARNYBA
ELTOS ŽINIOS
(tęsinys)

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kreipiasi 
į Helsinkio susitarimą pasirašiusių valstybių vyriausy
bes, kad pabalti ečių protestas būtų i šgirstas. Laisvės 
reikalavimai, taip kaip ir žinonių teisės, būna tik tuo
met girdimi, kai jie yra garsūs ir pakartojami laisvėje 
gyvenančių.

Šis pabaltiečių protestas yra reikalingas stiprios pa
ramos kiekviename krašte. Todėl raginame Jus spau
doje ir. kitomis progomis daryti viską, kas Jūsų sąly
gose yra įmanoma, kad : ' •
l .Jūsų vyriausybė atkreiptų dėmesį į neteisėtą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupaciją ir, kad dėtų pas - 
tangas išvystyti spaudimą Sovietų Sąjungai proteste 
nurodoma kryptimi;

2- Asmenys, demonstravę ir drįsę pasrašyti protesto 
reikalavimą, būtų žinomi pasaulyje, kaip kovotojai už 
žmogaus ir savo tautos teises ir, kad jų saugumas būtų 
viešosios nuon onės ginamas;

3. Šis drąsus pabaltiečių žygis ir jo vykdytojai nebūtų 
užmirštas, bet būtų visų lietuvių, latvių ,estų ir kitų 
tautų žmonių laisvajame pasaulyje keliamas ir prime - 
namas, kol Pabaltijo valstybės nebus vėl laisvos.

Helsinkio susitarimo valstybiiį vadovai:
The Hon.. Bruno Kreisky - Federal Chancellor ofthe Re
public of Austriaj Vienna s Austria. 1 i

The Hon. Gaston Thorn - Prime Minister of the Grand 
Duchy of Luxembourg. Luxembourg, Luxembourg.

The Hon, Dorn Mintoff - Prime Minister of the Republic 
of Malta Valletta, Malta.

The Hon: Andre Saint-MLeux - Minister of State, Presi
dent of the Government Council, Representing H. S. H- 
The Prince of Monaco, Monaco, Monaco.

The Hon. J. M.Den UYL - Prime Minister of the King
dom of Netherlands, Amsterdam. Netherlands.

The Hon. Edward Gierek - First Secretary of the Cent
ral Committee of the Polish United Workers Party.
Warsaw, Poland.

The Hon. Alfredo Nobre da Costa - Prime Minister of 
Portugal; Lisbon, Portugal.

The Hon. Nicolae Ceausescu - President of the Socia
list Republic of Romania. Bucharest, Romania.

The Hon. Gian Luigi Berti - Secretary of State Politi
cal Affairs San Marino, Republic of San Marino.

The Hon. Adolfo Suarez - Prime Minister of Spain, Mad
rid, Spain.

The Hon. Thorbjorn Falldin'- Prime Minister of Sweden 
Stockholm, Sweden.

The Hon. Willi Ritschard - President of the Confedera-
The Hon. Leo Tindemans - Prime Minister, The Kingdom 
of Belgium, Brussels, Belgium.

The Hon. Joe Clark - Prime Minister of Canada, Prime 
Ministers Office, Ottawa, Canada.

The Hon. Anker Jorgensen - Prime Minister of Denmark, 
Copenhagen, Denmark.

The Right Hon. Margret Thatcher - Office of the Prime 
Minister, IO Downing Street, London, England.

The Hon. Urho Kekkonen - President of the Republic of 
Finnland, Helsinki, Finnland.

The Hon. Valery Giscard D'Estaing - President of the 
Republic of France, Paris, France.

The Hon. Constantin Karamanlis - Prime Minister of the 
Hellenic Republic; Athens, Greese.

The^Hon. Kristjan Eldjom - President of Iceland, Reykjavik 
Iceland.

tion, Berne, Switzerland.

The Hon. Bulent Ecevit - Prime Minister of Turkey, An
kara, » Turkey.

The Hon. Jimmy Carter - President of the United States 
of Amerika^ . The White House, Washington DC 20500.

His Holiness Pope John Paul 11 - Vatican City, Vatican 
Italy.

45 PABALTIEČIŲ PAREIŠKIMĄ (spausdintą praeitoje NL 
žlaidoje) RĖMĖ IR RUSAI SAVO PRIERAŠU :

Baltijos respublikos - Lietuva, Latvija ir Estija - buvo 
įjungtos į SSSR, nekreipiant dėmesio į tų kraštų gyven
tojų norą - iš esmės kaip SSSR armijos okupacijos re
zultatas.

Palaikydami lygias teises ir tautų apsisprendimą,gerb
dami kiekvienos tautos laisvai- spręsti savo likimą, mes 
laikome, kad dabartinėje istorinėje padėtyje 'Lietuvos , 
Latvijos ir Estijos apsisprendimo klausimas turi būti 
išspręstas referendumo būdu, atliekamu kiekviename
tų kraštų ir tokiose sąlygose, kad būtų užtikrintas 
laisvas tautos valios pareiškimas.Montrealio The Gazette interpretacija. . .

The Hon. Jack Lynch - Prime Minister of
Phoenix Park- Dublin, Ireland.

The Hon. Sandro Pertini - President of the Republic 
of Italy, Roma, Italy.

The Hon. Josip Broz Tito - President of the Socialist 
Federal Republic of Jugosliavia, Belgrade, Jugosliavia.

i

Ireland
Mes palaikome Lietuvos, Estijos ir Latvijos atstovų 

kreipimąsi ištirti tų kraštų gyventojų teisės pažeidimą
dėl apsisprendimo ir laisvės nepriklausomai tvarkyti sa
vo likimą.

19 9 m. rupgiūčio 23 d.
Malva Linda,Viktor Nekipelov, 
Tatiana Velikanova, Sakharov, 
Arina Gzb (Ginzburg)
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Nep’iikto^^
U! Lietuvos iSlaisvinimą ! U! id tikimybę Kanadai ! 
P our la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Globojo L.Š.S.T. Konodos Šauliu. Rinktini 1500 De Seve Avė., M o n t r e o I, P. O.

VLADO PUTVIO ŠAULIU KUOPOS 25 M. SUKAKTIES MINĖJIMAS

Nuotrauka : Sta DabkusJR’VĖLIAVOS
PO PAMALDŲ PRIE LIETUVOS KANKINIU ŠVENTOVĖS.MISSTSSAGA:
KUOPŲ ATSTOVAI

TOKIE GRAŽŪS ŠUKIAI
Štai konkretūs pavyzdžiai, kaip užmestas Lietuvai rė- 

ž mas ir rusiškojo imperializmo nešėjai planuoja įgyven
dinti "laisvės", "lygybės" ir "brolybės" idealus, pasiren
gę ir toliau terorizuoti lietuvių ir kitas tautas:

(Apie to'imesnį rusų kalbos mokymo ir dėstymo prie
monių tobulinimą Sąjung. Respublikose)

1979 m. sausio 17 d.
Paruošti tolimesnį rusų k. apmokymo ir dėstymo geri

nimo priemonių planą žinybinėse aukštosiose ir specia - 
Hose vidurinėse mokymo įstaigose, ypač skirti daug dėme
sio priemonėms, kurių tikslas ugdyti šnekamosios kalbos 
įgūdžius, praktišką rusų k. vartojimą nefilologinėse moky
mo įstaigose, turint galvoje būsimų mokytojų paruošimo 
profilį.

3. Plačiau skleisti bendro išsilavinimo mokyklose specia
liųjų disciplinų (pvz. rusų k. studijuojant marksizmo-leni - 
nizmo klasikusjdėstymo rusų k. patirtį.
4. Visokeriopai padėti aukštųjų ir sepcialiųjį} vidurinių 
mokyklų studentams rusų k- rašyti konkuysinius ir diplo - 
rainius darbus bei projektus, o taip pat pranešimus, specia
lybės referatus ir gamybinės bei pedagoginės praktikės 
ataskaitas

■ Kasmetiniuose ir perspektyviniuose mokymo planuose 
numatyti literatūros kuri išleidžiama sąjunginėse respub- 
' ikose, didinimą rusų ka’ba.

Užtikrinti efektingą bibliotekų fondų komplektavimą 
grožine moksline literatūra ir vadovėliais rusų k

Įl Plačiau praktikuoti be konkurso studentų priėmimą iš 
sąjunginių respublikų ir pervedimą į aukštesnius filologi
nius kursus RTFSR Ukrainos, Baltarusijos TSR aukštąsias 
mokyki as.
. . . . Ministras V. Jeliutinas

Tai tik dalis potvarkių Ar bereikia komentarų ???
( IŠ "AUŠROS” nr. 16) Jos motto: Tegul meilė Lietuvos - 
Dega mūsų širdyse,-Vardan tos Lietuvos-Vienybė težydi .

Ir mums kasdien prisimintini žodžiai. NL

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

KOKIA RELIGIJA 
GERIAUSIA

į šį klausimą atsakyti 
reikia sugebėjimo numatyti 
ateitį ir ją pranašauti. Ne
sakyčiau, kad tai būtų dė
kingas uždavinys ir nesvar
bu ar spėliojama Lietuvos 
politinė, ar ekonominė jos 
struktūra.f ar ypač religinis 
jos atspalvis.

"NL" Nr. 19 gegužėslO- 
1978 p. BaUrukonis gvildena 
kaip tik šią, pastarąją temą, 
taigi Lietuvos ateities reli
ginę problemą ir cituoja 
"Draugo" ištraukas.

Jei kuris iš mūsų tikime 
Dievybe, tobula ir visur 
esančia, visą mūsų matomą 
medžiaginį pasaulį valdan
čią jėgą, tai mes nebūtinai 
ją personifikuojame. Dievo 
sužmoginimas, jį vaizduo
jant kaip tai seniau buvo da
roma, lyg kokiu mūsų seno
vės' Kriviu-Krivaičiu, gal ir 
tiko senovės kaimui. Pavyz
džiui šiandien mokslas daug 
pažengė pirmyn. Atrasta, 
kad kiekvieno gyvio ir au
galo, ypač žmogaus, kūną 
akimis nematomas lyg skys
tis ar eteris, supa elektro
magnetinė jėga (žiūi'IThe Se
cret life of the plants -1972). 
Daroma išvada, kad tos pa
saulinės, viską valdančios 

jėgos dalis) vadinkim ją 
"dvasia" ar "siela") yra ap
supusi žmogaus kūną ir su 
jo mirtimi neišnyksta. . .

Ar įmanoma atsakyti į 
klausimą, kuri iš esamų pa
saulyje religijų yra tobu
liausia 
niausią, 
kad 

ir mums priimti- 
Dažnas pasakys, 

krikščionybė. Jos se
nesnių pasireiškimų negvil
densime ir nekritikuosime 
nors karingieji jos skelbė «■ 
jai-fanatikai paliko neužgy
domas ir mūsų tautai žaiz
das, žudydami per porą 
šimtmečių mūsų protėvius 
ir išnaikindami mūsų gimi
naičius prūsus ir jotvingius.

Įdomu, kodėl šiandien po 
beveik dviejų tūkstantmečių 
po Kristaus gimimo, ta 
krikščionybė nėra stipriai 
prigijusi tiek JAV, tiek ir 
Kanadoje. Arba kodėl krikš
čionybė yra virtusi didžiau
sia dalimi apeigine religija, 
nes iš tikrųjų apeigos tai 
nėra religija, o tik išvirši
nis žmogaus pasireiškimas. 
Krikščionybės esmė yra ir 
religinių priesaikų laikymas, 
o kiek iš šiąndieninių for
malių krikščionių jų laiko
si ? Atsiranda abejojančių 
esme Trejybės (Dievas Tė
vas, Dievas Sūnus ir Švento
ji Dvasia). Sakoma Trejybė 
tai yra paslaptis. Bet tai ne -

Šių metų rugs ėj029-3O d . 
d. Toronte, Vlado Pūtvlo 
Šaulių Kuopa iškilmingai pa
minėjo 25 metų sukaktį,kuo
met šaulės E. Klunšlenės 
Iniciatyva 1954 m. rugptūčlo 
mėn.2Od.buvo įsteigta plr - 
mo j l t re mty je L. Š „ S -gos 
Vlado Pūtvlo Kuroa.

Minėjimo Iškilmingas Ak
tas įvyko Lietuvių Namuose, 
Karaliaus Mindaugo Menėje. 
Dalyvavo per 300 svečių Ir 
uniformuotų šaulių. Ats linu
ke nepriklausomos los Lietu
vos konsulas dr. J. Žniutdzl- 
nas, la ts vės kovotojas -d Is l- 
dentas Simas Kudirka, L.Š . 
S.T.garbės pirmininkas prof
V. Mantautas, latvių ir estų 
karinių organizacijų atstovai 
Vilniaus Šaulių Rinktinės 
vadovybė. Rinktinės Ir Iš 
JAV šaulių kuopų atstovai, ’

Minėjimas pradėtas uni
formuotų šaulių Iškilmingu
VI, Pūtvlo Kuopos Ir atvyku
sių šaulių kuopų vėlia vii įne
šimu į sceną.

Kuopos pirmininkas St. 
Jokūbaitis pasveikino mlnė-

patenkino tokią Dievybės 
sampratą kritikuojančių ir 
ją laikančių nelogiška. Ar
ba vėl - legenda apie Adomą 
ir Ievą ir uždrausto obuolio 
suvalgymą. Viską žinantis 
Dievas juk turėjo žinoti,kad 
Adomas "naši'*5®” taigi su—, 
valgys obuolį. galima 
Dievybę vaizduoti provokuo
jančioje rolėje ? Antrg ver
tus, ar žmogaus (šiuo atve
ju Adomo) noi’as suvalgius 
obuolį nuo "medžio pažinimo 
gero ir pikto ar blogo"-pra
dėti sugebėti atskirti (taigi 
ir pažinti) gerą nuo blogo 
yra iš viso peiktinas ? Ir i'eligijos 
štai dėl to obuolio rojuje su
valgymo visi žmonės turi 
pirmgimę nuodėmę, kurią 
atpirkti Dievas siuntęs savo 
’•vienatinį sūnų", kad jis 
taptų nužudytas ir tuo at
pirktų tą nuodėmę ii' visas 
kitas. Žmogaus mirčiai pa
siaukojimas kad ir kilniam 
tikslui ne visiems atrodo lo
giškai priimtinas.

Vėl kiti sako, kad krikš
čionybė yra judaizmo falsi
fikacija. Kodėl krikščionys 
turi žiūrėti į bet kurį kentė
jimą, kaip į kokią palaimą, pažangiam dvasiškai,tai jis 
"Dievo atsiųstą kryželį"-Kad 
krikščionybė, kaip sako ja 
abejojantys, tiek daug mani
puliuoja sielos pomirtiniu 
gyvenimu, tuo lyg nuvertina

c c te <ės

jlmo dalyvius, primindamas 
Kuopos įsteigimą prieš 25 
metus Ir jos nenuilstančią 
veiklą iki šių dienų. VI.Pūt
vlo Š.Kp. kapelionas, Lietu
vos Kankinių Parapijos kle
bonas kun. P .Ažubalis sukat- 
bėjo prasmingą minėjimo 
Invokaclją.

Simas Kudirka ragino ne
palūžti kovoje prieš mūsų 
tautos pavergėją Ir kovoti Iki 
galutinos pergalės.Buvo pa
kviestas atidengti Romo Ka
lantos bareljefą scenoje,ku
ris buvo padėtas a ik Imituo
to Žuvus lems Paminklo su 
įrašu:"Lalsvės Lietuvai" Ir 
papuoštas gyvų gėlių vainiku 
su įrašu "Romui Kalamai".

Kun. P. Ažubalis pašventi
no me ilškal iš bronzos pa
darytą, pagal skulpt.E.Do* 

p r oje kį ą, ba rel jef ą ; 
saugojamas Lietuvių,

Na mų D. L. K. Ged Imino Me - 
nėję.

Prie 
minėjimo laiką ėjo 
muotl šauliai garbės

bareljefo per visą 
unltor- 
sargy -

šiamev žmogaus gyvenimą 
pasaulyje Kodėl mokinant 
vaikus dešimt Dievo įsaky
mų, buvo pradedama tokiu 
sakinius kaip : "Aš, Vieš
pats, tavo Dievas, kuris ta
ve išvedžiau iš Egipto že
mės, iš vergijos namų". Jei - 
gu tai buvo taikoma "išrink
tai" Dievo tautai, tai kodėl 
visų tautų krikščionių vaikai 
privalėjo tą hebrajų tautos 
epizodą garbinti, minint jį 
kasdieninėse savo maldose?

, Arba, kodėl lotynų, ta ne
suprantama tikintiems seno
vės romėnų kalba, taip ilgai 
buvo įpilietinta katalikų pa
maldose ?

Dar Voldemarui būnant 
Ministeriu Pirmininku bu
vau įteikęs jam memoran
dumą, kuriame paminėjau du 
taisytinus dalykus katalikų 

praktikoje. Pir
ma : vietoje lotynų kalbos 
įvesti tautinę kalbą ir antra: 
pašalinti bereikalingą dva
siški jai celibatą, kuris te'~ 
buvo įvestas tik jau vienuo
liktame šimtmetyje.

Tų dogmų, dogmų, ar jų 
neperdaug, ypač pas katali
kus ?Imkime Marijos į dan
gų su kūnu paėmimą. Kur gi 
las dangus ir kodėl tik devy
nioliktame šimtmetyje įves
ta privaloma edogma? Kai 
prieš dvidešimt metų 'tą 
klausimą patiekiau vienam

j jį neatsakė, o tik'manęs 
paklausė, ar aš netikįs 
Kristaus į dangų įžengimu? 
Tikyba, kuri turi diktatorinį 
pobūdį ir kurių dvasininkai

Pagrindinis kalbėtojas,L
Š.S.T. Garbės Pirmininkas kos politinės apžvalgos pra - 
prof. V. Mantautas, VI. Pūtvlo 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
steigėjo vaikaitis, supažindi
no minėjimo dalyvius su L .
Š.S.T. organizavimu prieš 
25 metus Chlcagoje Ir pir
mosios tremtyje Vlado Pūt- 
vto Šaulių Kuopos įsteigimu 
T oronte.

Jis priminė,kad šiuo me
tu Kanadoje veikta 9 šaulių 
kuopos, turinčios per 400 
nartų. Jps yra 
Vilniaus Šaulių
kurios centras šiuo 
randasi Montrealyje.

Prof. V.Mantautas, perda
vęs sav Ir kitų link ėjimus, 
ragino ir toliau dirbti ir au
kotis lietuvių tautos Idea
lams. ,

apjungtos
Rinktinės , 

metu

Po pagrindinių Rfilbėtojų 
VI.PūtvloŠaulių Kuopą svei
kino žodžiu ko'isulas d r. J . 
Žmufdzlnas, Lietuvių Namų 
pirmininkas A. Senkus, Lat- 
vlų, Estų Veto rami atstovai, 
Lietuvos Kankinių Parapijos 
kleb. kun. P .Ažubalis, P ris l- 
kėllmo Parapijos kleb.Tėv . 
A.Simonavlčlus, Lietuvių E - 
vangellkų Parapijos kleb. A. 
Ž111 ns kas, L lėtu v lų Skautų 
Rajono Kanadoje vadovas V . 
Skrlnskas, Vilniaus Šaulių 
Rinktinės pirm. J.Šlaučlulls, 
Švyturio Jūrų Šaulių Kuopos 
pirm. A.Šukys. Perskaityta 
daug gautų raštiškų sveiki - 
nlmų Iš Australijos, JA V Ir 
kitų kraštų.

Iškilios šventės proga bu
vo apdovanoti garbės žyme
nimis keturi VI.Pūtvlo Š.Kp, 
šauliai: M. Petrulis Šaulių 
Žvaigždės Ordinu,T. Berno
tienė, Z. Jonikienė ir V.Stoč- 
kus-Šaulių Žvaigždės 
medal la is.

Antroje minėjimo 
koncerto programą 
"Gintaro' 
galėtų Oktetas, vadovaujamas 
G. Paul ton le n ės. A ko mpo na vo 
akordeonistas A.Kaminskas ,

Po oficialios ir meninės

Ordino

dalyje
atliko

Me r -Ansamblio

yra perkrauti įvairių laips
nių tikslais, yra gana toli 
nužengusi nuo paprast©, pa
grindinio Kristaus mokslo, 
kuris laikytinas idealu.

Kokia religija ir kokie 
dvasios dėsniai turėtų tikrą 
cementuojantį, taigi vieni
jantį ir palaimingą veiksnį 
mūsų tautai - nelengva būtų 
šiandien spręsti. Todėl su
tinku su p. Baltrukoniu, kad 
nereikėtų monopolizuoti ku
rios nors tikybos Lietuvos 
ateities religinėje vizijoje. 
Kartu su apgailestavimu 
tenka paminėti, kad mūsų 
senovės gamtos garbinimo

s

programos vyko vaišės 
loterija. Šventėje dalyvavo 
daug svečių tš JAV-Chtca - 
gos, Detroito Ir Kanados - 
Montreal to, Hamiltono, St 
Catharines, Delhi, London’© , 
Sudbury Ir kitų kolonijų.

Rugsėjo 30 d., sekmadte - 
nį, VIPūtvto Šaulių Kuopos 
sukaktis buvo užbaigta iškil
mingomis pamaldomis Lie
tuvos Kankinių šventovėje , 
kurias laikė Kuopos kapelio
nas kun, P. Ažubalis Ir kun . 
B. Mikalauskas. Pamaldose 
šauliai dalyvavo uniformuoti 
su savo vėliavomis.Kun.P . 
Ažubalis pasakė turiningų 
pamokslą, ragindamas ir to
liau šaulius tarnauti Lietu - 
vos laisvinimo siekiams.

Šventė baigta Tautos Him - 
nu. Prie šventovės įėjimo 
padaryta daug nuotraukų.

Vėliau salės patalpose vy
ko už baigtuvių pietūs. Buvo 
Išklausyta S. Jokūbaičio pa
dėkos žodis Ir Simo Kudti 

nešimas, bei suvažiavusių 
s ve č lų its Is ve (k I n I ma I.

J. Va r č i u s 

RINKT IN ĖS LE IDINIO 
FONDAS

vi- 
gaidiškų

du atoš- 
Letdlnlo

Vilniaus Šauliu Rinktinės 
Leidinio Fondas augo Ir ran
da, malonų šaulių ir nešau- 
llų prįtarimą.

Tat rodo Ir šaulių solida
rumą h lietuviškosios 
šuo me n ės d Idos > i į 
užmojų įvertinimą.

Per paskutinius 
t og l n lūs mė. les las 
Fondui aukojo:

Rinktinės Mote rų Seko įjos 
/suruoštos gegužinės pelnas/ 
-$ 576,05; "Malt o Ho" Šau
lių Kuopa - $150; Kanados 
Lietuvių Fondas -JjįlOO.

Po $ 25, aukojo: Povilo 
Lukšio šaulių Kuopa, Stasio 
Butkaus Šaulių Kuopa, M. 
K [zis, Vytljos Jūrų Šaulių 
Būrio Windsore pirm., V. 
Tamošiūnas , Iš Detroito , 
buvęs L.Š.S.T. Centro Val
dybos pirm.; Viktorija Dau- 
gelavlčfenė, J.Paškevičius , 
P. Verlkte, J. J. Šulini st - 
ras, V. Skaisgirys- visi 

iš Montreal!©; $15, - V. 
Sniečkus Iš Elora, Ontario. 
Po $1O - A, Set įkas, Povilo 
Lukšio Šaul ių Kuopos V-bos. 
pirm. Ir P.Šidlauskas Iš St. 
Catharines, L. Girinis-"Ne
priklausomos Lietuvos" sa
vaitraščio V-bos vtcep,, vi
suomenininkas Iš Montrea- 
llo, V. Lumbis iš Sudbury, 
A. Ke ns tavlč lūs Iš B. C. 
papildomai. Po $5-J. Lrvly- 
ga Ir J. Astravas Iš Montre
al (o, K. Jonušas, J. Glrevl- 
člūs, A. SmolskIs,K. Gegec- 
kas, P. Baronas; po $3 - J. 
Krikščiūnas, Vld.Palujaus- 
kas Ir $ 2-K. Galdikas-visi 
Iš St.Catharines.

Nuoširdus A č l u ir 
laukia ma daugiu u ats 11 leplant, 

Vilniaus Šaulių Rinktinės
Kanadoje Valdyba

religija, jei ji būtų išgyve
nusi ir pasitobulinusi iki 
Šių dienų, gal ji (kad ir su 
Dievybės Perkūno pavadini
mu) būtų tinkamiausia mūsų 
tautiečių dvasiniam pasi
reiškimui.

Iš to, ką čia suminėjau, 
nedarau išvados, kad tikėji
mas yri* nereikalingas. Ypač 
dabartinėse Lietuvos sąly
gose tikyba yra vienintelė 
organizacija, kuri palaiko 
lietuvybę kovoje su kosmo
politiniu ateizmu, primeta
mu sovietinių ękupąntų.

J V . iŠ JAV
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Šio rašinio serijos antro
ji dalis turi prasidėti:

Joachim Lelewel (1786 - 
'861), istorikas, dėstęs kursą 
iš Lietuvos istorijos.

Kiekviena nauja pasauli
nio mokslo mintis ir poslin
kis rado kelią j Vilnių. Dau
gelis žymių mokslininkų ir 
literatų mokėsi čia. Poetai: 
Adomas Mickevičius (1799- 
1855), Julius Slovackis(1809 - 
1849) ir J. Kraševskis- daž
nai savo veikaluose rašė a - 
pie Lietuvą.

Teodoras Narbutas ( 1784 
1864) padarė stambų įnašą į 
Lietuvos istoriografiją.

Čia mokėsi geologas Ignas 
Domeika, vėliau įsteigęs 
Santiago Universitetą Čilėje.
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Z. P U L I A N A U S K A S

Viešnage Tėvynėje
pusės. Mat, dalis keliautojų 
turėjome dovanų iš Lietuvos: 
skilandžių, dešros, kumpio 
ir kitokių mitybos gėrybių. 
Viskas baigėsi gerai, kai bu-

ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ VIEŠNAGĖS IR vome praleisti be tikrinimo.
KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

ROMA, 
kaip jau žinome, yra Italijos 
sostinė nuo 1871 metų, pasau
lio katalikų centras ir Popie
žiaus, kaip Romos vyskupo, 
būstinė. Romos miesto teri
torijoje yra ir Popiežiaus 
valstybė - Vatikanas su gar
siąja šv. Petro bazilika. Ro
moje dabar yra arti 4-rių 
mil. gyventojų, 500 bažnyčių. 
Pirmąją viešnagės dieną, 
šeštadienį, prisilaikėme 
miesto ribose. Čia apžiūrė
jome šv. Petro baziliką, ka
takombas, kuriose matėme 
antkapius praeityje mirusių
jų popiežių ir paskutiniaisiais 
metais. Praėjome pro šalį 
liet, koplytėlės, kurios mums 
niekas neparodė ir nepasakė, 
kad čia toks dalykas yra. 
Koplytėlės varteliai užrakin
ti ir jokio ženklo, kad tai lie
tuvių kūrinys. Iš to susida
riau išvadą, kad šiai koply - 
tėlei be jokio reikalo buvo 
išmesti lietuvių suaukoti pi
nigai . Aplankėme ir Vatikano 
bibliotekos dalį, kuri atrodė 
ne bibliotekų kambariais, bet 
bažnyčiomis, dėl struktūri
nės statybos. Jų lubas ir 
sienas puošia dideli paveiks
lai piešti žymiųjų menininkų 
kaip M. Angelo ir kitų. Buvo 
įdomu tai pamatyti. Vatikano 
bibliotekoje yra virš 3 mili
jonų knygų, jų tarpe ir lietu - 
vių kalba. Šalia to, tūkstančiai 
rankraščių, jų tarpe žemaičių 
vysk. J. Tiškevičiaus laiškas 
iš 1641 m. Rašytojas ir istori
kas Z. Ivinskis sako, kad Va
tikano archyvas, tai aruodas 
lietuvių kult, istorijos. Dar 
apvažiavome ratu buvusio ko- 
liziejaus - amfiteatro pastato 
griuvėsius. Tai istorinės lie
kanos, kurios Romos visai ne 
puošia be restauravimo dar
bų, kurių jau labai reiktų. Iš 
čia grįžome Kolegijom Pa
valgę ir pailsėję, dalis mū
sų išėjo apsipirkti auksinių 
puošmenų, kitų pirkinių par
sinešti, o kita dalis - para
gauti itališko alaus. Romos 
senoji dalis - pilna istorinių 
paminklų. Dalimis miestas 
nepakankamai švarus. Dau
gybė mažų automobilių, ku
rie po darbo valandų susta
tyti sausakimšai; kartais ir 
šaligatvyje sunku praeitu
1979. XI. 7

Na, ir galiausiai, čia mo
kėsi daugelis Žemaitijos 
sūnų. Susibūrę į "Samogiti- 
jos" Mokslo Draugiją jie bu- 
buvo neatskiriama Vilniaus 
universiteto dalis. Jų tarpe 
buvo istorikas Si manas Dau
kantas (1"93-1864), Simonas 
Stanevičius (1799-1848), Kaje
tonas Nezbitauskas (1800 - 
1876) ir Silvestras Valiūnas 
(1/89 - 1831),. ir galiausiai - 
didysis liaudies švietėjas ir 
blaivintojas- vysk Motiejus 
Valančius.

*
• DIDELĖMIS LIETUVIU PASTANGOMIS STENGIAMASI PALAIKYTI AKADE

MINĮ MOKSLINĮ LYGĮ VILNIAUS UNIVERSITETE, DIDELĖS PASTANGOS DEDAMOS 
IŠLAIKYTI ATATINKAMĄ LYGĮ LITUANISTIKOJE. I SVETIMŲJŲ UŽMESTA 
PRIEVOLĖ DISERTACIJAS RAŠYTI RUSU KALBA - MOKSLINĖS GARBĖS NEI A - 
KADEMINĖS, SVETIMIESIEMS NESUTEIKIA. MINĖDAMI IŠKILMINGĄ SUK AK- 
TOLINKIME IŠTVERMĖS , EINANT TIESOS IR TEISYBĖS KELIU. •

Mat čia nėra mašinoms nei 
aikštelių, nei garažų.

Pavakare prel. Jonušas 
mūsų ketveriukę savo mašine 
nuvežė parodyti naująją Ro
mą. Čia gyv. namai gana mo
dernūs, gatvės platesnės. 
Apstu dekoratyvinių medelių 
bei gėlių. Mašinoms pasi
statyti paženklintos vietos 
yra ir aikšteliųŠioje .vietoje 
gyvena turtingasis luomas. 
Buvome užsukę ir į Trijų 
Fontanų Marijos apreiškimo 
koplyčią. Šios Madonos už
tarimu yra pagiję daug ligo
nių. Čia pat palikti buvusių 
ligonių rementai, lazdos ir 
kiti pagalbiniai daiktai naudo
ti ligos metu. Grįždami na
mo užsukome į gerą restora
ną vakarienei. Po vakarienės 
grįžome jau tiesiai į namus.

Sekančią dieną buvome nu
vežti į fontanų miestą Tivoli 
vardu. Tai didžiulis sodas 
ar parkas su takais pasivaikš
čiojimui, su daugybe trykš
tančių fontanų. Kiekvienas 
fontanas turi savo vardą, 
kaip pav. Romos Statula, 
Fontanų Karalienė. Dragono 
Fontanas, Šimto Fontanų gat
vė ir kiti vardai.

Tos pačios dienos pavaka
rys buvo skirtas audiencijai 
pas Popiežių. Jos dalyviams 
Bazilikos aikštėje buvo nuro
dyta pradėti rinktis 4 vai. 
Mūsų grupė atvykusi 5 vai. 
užėmė jai nurodytas vietas.

Tuo laiku aikštėje jau bu
vo minios žmonių. Popiežius 
turėjo atvykti 7 vai. Tad iki 
paskutinio momento vis rin
kosi žmonės. Diena buvo šil
ta, todėl sėdėjimas ilgesnį 
laiką saulės atokaitoje nesu
darė daug malonumo. Audien
cijai skirtoji aikštės dalis 
buvo aptverta laikina tvorele. 
Skirtu laiku Popiežiui priar
tėjus prie minios, pradėta 
šaukti: Viva Papa . Popiežius 
apvažiavo aplinkui minią tam 
reikalui paruoštu taku, sto
vėdamas mažoje platformoje, 
lydimas poros kardinolų. 
Slinko labai pamažu, dažnai 
sustodamas pasisveikinti 
rankos paspaudimu. Apva
žiavęs minią, Popiežius nu
ėjo į paruoštą estradą, lydi
mas 5 kardinolų. Iš čia italų 
kalba pasveikino audiencijos

Pop ežius GRIGALIUS XIII, 
išleidęs Rulį apie Vilniaus 
Akademijos įs teigimą.

J. LELEVEL
Garsusis Vilniaus Universiteto profesorius

Vysk. MERKELIS GIEDRAITIS, 
Akademijos reikalų tituliorinis 
gynėjas.

dalyvius. Po to kalbėjo anglų,, 
prancūzų ir lenki} kalbomis, 
dažnai primindamas evange
lijos žodžius. Audiencijoje 
dalyvavo iš daugelio Europos 
kraštų žmonės. Viena grupė 
buvo net iš Algerijos (Alžiro)

Viena visa viešnagės die
na buvo paskirta kelionei į 
buvusį Pompėjaus miestą. 
Važiuodami matėme įvairius 
gana gražius gamtovaizdžius, 
ūkius, įmonėles nusidrieku
sias palei kelią. Matėme ir 
Vezuvijaus ugniakalnį, kuris 
79 metais jau po Kristaus, 
užliejo Pompėjos miestą 6 
metrų storio danga - žemė
mis ir lava. Tada iš 15. 000 
gyventojų, 2. 000 žuvo pačia
me mieste, kita dalis - bėg
dami pakeliui. Užverstas 
miestas apaugo žolėmis,krū
mais ir liko be ženklo, kad 
kadaise jo čia būta. Tik 1748 
m. pradėti jo kasinėjimai, 
kurie tęsiami ir dabartyje. 
Jau atkasta didesnioji buvusic 
miesto dalis. Atkastus griu
vėsius dabar turėjome pro
gos ir pamatyti. Buvo labai 
įdomu, tik gaila, kad vis to 
laiko visur buvo per maža.

Šalia buvusios Pompėjos 
dabar įsikūręs naujas mies
telis, turįs apie 7. 000 gy
ventojų’. Pakeliui buvome 
sustoję aukso kasykloje, ku
rioje šis bei tas buvo nupirk
ta. Pietus ir vakarienę tu
rėjome kelyje, geruose res
toranuose. Namo grįžome 
apie 11 vai. nakties.

Namo grįžimo išvakarėse, 
šv. Kazimiero Kolegijos so
delyje mūsų grupei buvo su
rengtos išleistuvės. Jose da
lyvavo prel. Tulaba, prel. 
Jonušą^, klierikas Valevi
čius, kuris su mūsų grupe 
buvo ir Vilniuje, dar vienas 
kunigas ir man nepažįstamų 
pora pasauliečių. Gražiai pa
sivaišinę malonioje nuotai
koje apie parą valandų, pa
dėkoję už vaišes, išsiskirs
tėm kelionės ruošai.

Viešnagės metu Romoje 
mūsų grupe rūpinosi prel. A. 
Jonušas, teikdamas priva
čią ar bendrą paslaugą ir 
patarnavimus bei patarimus. 
Tikiu, kad visa grupė jam 
už tai dėkinga.

Birželio 28 dienos rytą 
apleidome Romą ir tos pa
čios dienos pavakare jau bu
vome Toronto aerodrome. 
Čia jautėmės kaip savo na
muose, tačiau dar dengė kaž
koks netikrumas iš muitinės

Viešnagės metu Vilniuje , 
ir aš su žmona, gavome do
vanų iš artimųjų. Grįžę iš 
Romos, pradėjome jas atida
rinėti. Nuo vienos dovanos
nuėmęs įpekavimą radau di
delę knygą storais meniškai 
apdarytais viršeliais. Atver
tęs viršelį, joje radau tik du 
lapu. Pirmame puslapyje me
niška skaitlinė "35", antrame
- mudviejų vardai ir trečiame
- meniškai išrašyti žodžiai : 
"Brangieji, laikas kaip srau
ni upės tėkmė, nusinešė bran
džiausius Jūsų gyvenimo me
tus, tačiau Jūsų atmintyje 
visada išliks gimtosios Lie
tuvos vaizdai. Širdies ker
telėje saugomi vaikystės ir 
jaunystės atsiminimaif’Gim- 
tiėji tėviškės arimai ir pilko 
vyturio daina, Tėvų kapai , 
saujelė gelsvo smėlio, žio
gelio smuikas vakarais. . . "

Praleistos viešnagės die
nos Lietuvoje, tegu palieka 
Jums pačius geriausius įspū
džius ir prisiminimus, kai 
vėl nutolsite nuo gimtųjų tė
viškės krantų. . . Dėkojame 
Jums už susitikimo džiaugs
mą, kartu praleistas malo
nias valandas, už atsisveiki
nimo liūdesį ir kviečiame 
naujiems susitikimams:

"Grįžkit į tėvynę, grįžkit 
pas savus,
Ten pradžiugs krūtinė, 
atgaivins jausmus.. . "

Po šio teksto seka artimų
jų parašai. Ketvirtame pusla
pyje šios knygos iniciato - 
riaus ir kaip menininko para 
šas. Šia knyga labai domė
josi mus aplankę prieteliai 
Skaitant joje parašytus žo
džius, ne vienam akyse pa
sirodė ašaros. Ši knyga 
mums brangiausia dovana iš 
visų. Nežinau, ar kas nors 
yra gavęs panašią dovaną be
silankydamas Lietuvoje.

Pamatyti tėviškę ir joje 
artimuosius labai malonus 
dalykas, tačiau nepilna sa
vaitė - per maža laiko. Tuo 
labiau, turint artimųjų di
desnį skaičių. Juk nori si pas 
visus pabuvoti, o vis tik tiek 
kelio padarius, visur reikia 
eiti skubos keliu. Kodėl gi, 
negalima leisti bent 2 savai
tes pabuvoti ?

Tad tiek įspūdžių, besilan
kant Lietuvoje ir kitur.

o
Nauji nariai ir įnašai : 

LESKAUSKIENĖS Onos at
minimui suaukota 340 dol. 
Po 1OO dol. suaukota atmini
mams : DAUKANTO Augus
tino, PETKAUS Viktoro 
Taip pat suaukota ŠAL
KAUSKO Algirdo atminimui" 
335 dol, JUODIŠIAUS Vy
tauto - 436 dol. ir VAITO- 
NYTĖS Ginos Elenos atmi
nimui - 800 dol.

Paskiri asmenys aukojo 
po 1OO dbl - PILIPAVIČIUS
J. . BAGDONAS Vladas, PRU- 
SELAITIS Antanas, OBS- 
CARSKIS Antanas ir BREI- 
CHMANIENĖ Genovaitė.
S. St. Marie Liet. Medž. & 
Mešk. Klubas "Briedis" 
paaukojo 200 dol.

įnašus papildė:
KLB Ottawos apylinkė iki 
4400 dol. , RIMŠAITĖ J. dr. 
ir Toronto Medž. &Žukl. Kl. 
"Tauras” iki 200 dol., 
ŠTREITO Viktoro test, pali
kimas -iki 290 dol, ŽILVI
ČIO Prano atminimui - iki 
296 dol. , ŠIURNAI Domas 
ir Ona - iki 700 dol. Pri
sikėlimo Parapijos Kredito 
Koop.- iki 1200 dol. , NAR
KEVIČIUS Vincas - iki 500 
dol. , KAZIUKONIS Bronius- 
iki 1OOO dol.

Hamiltono jaunimą ir ki
tus nemaloniai sukrėtė žinia 
stąiga ir netikėtai netekus 
autokatastrofoje jaunos lie
tuvaitės VAITONYTĖS Ginos 
Elenos. Jai, meilę pareikš- 
dami draugai bei pažįstami , 
vietoje gėlių suaukojo didelę 
sumą ir įrašė jos vardą Ka
nados Lietuvių Fonde.

Prisidėjo :
J.KRIŠTOLAIČIAI, J. DIŽ- 

B ALI AI, J. BARSĖNAI, R.
T. S. MAZZA, A. BILDAI, D. 
RUBINSTEIN, P. KRIVINS- 
KIENĖ, F- M.MATULICZ 
S. PANAVIENĖ, A.LUDONIS,
E. E. KUDABA, K. A. BUR- 
GANDA, F. URBAITIS, V. 
MORKŪNAS, J. GUBIS, E. 
SIMON, B. MILAŠIUS, A. PA
TAMSIS, A. J. MIKŠIAI, A.'
K. ŽILVYTIS, J. KAŽEME- 
KAS, K. MEŠKAUSKAS, R. 
GEIDUKYTĖ, A. ADAM ON IS,
C. CHAROMANSKIS, A. AND
RIUKAITIENĖ, S.STEIBLYS, 
A. M. GAVTNS, F. GRELL, 
R. LOISKANDL, J. MARINO,
L. S. PALTZ, M. HERBERT,
F. TARVYDAS, B. STONKUS, 
H. MULIONIS, J. JAKIENĖ
D. LAURECKIENĖ, B. CON" 
CTANZA, W'. FORBES, J. 
KŠIVICKIS, D. DIKIENĖ, 1. 
KRONAS, M.RAUPĖNAS, J. 
VALEVIČIUS, P. GUŽAS, M&
M. ZBAR, A. ŠILGAŲIS, V. 
MARKEVIČIUS, M. BORU- 
SA, B. ŠOPYS, V. LEPARS- 
KAS, L. KRIAUČIUNAITĖ, 
M, RAKŠTYS, J. E.MAZU- 
LAITIS, B. LATAUSKIENĖ, 
P. A. KRAKAIČIAI, O. DRA- 
MNATAS, G- DRAMANTAS, 
M. KARLAUSKAS ir tėvą5 
VATTONTAI.

Juos skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame, o 
jaunimui primename - sau
gotis panašių nelaimių.

Torontas buvo šį kartą 
nemaloniai nuskriaustas - 
netekome taurių lietuvių. 
LESKAUSKIENĖS Onos at
minimui giminės, draugai 
bei pažįstami savo aukomis 
įrašė ją KL Fonde. Prisi
dėjo •. J. J. IGNATAVIČIUS., 
A. V. KEZINAIČIAI, J. V. 
LAURINAVIČIUS, J. BERSĖ- 
NAI, A. J. DIDŽBALIAI, J. 
MORKŪNAS,V. MELNYKAS, 
A. R. SIMANAVIČIAI. E,

ČUPLTNSKAI, J. BLEIZGIAI’
J. ŽIURINSKAS, J. STRA
VINSKAS, L. SKRIPKUTĖ, 
M. V. LEPARSKAI, I. L. LE- 
PARSKAI, J. V. PLEČKAI
TIS, S. A. VISKONTAI, K.; 
LUKOŠIUS, V. K. GAPUČIAI , 
V. JURGULIENĖ, V. M. SI
MANAVIČIAI, G. SMOLSKIS,
K. YURKŠTAS.

Šioje skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame duk- 

;ras I. MORKŪNIENĘ, V.
SIMANAVIČIENĘ, O . SVIRS
KIENĘ ir sūnus Napoleoną 
ir Jurgį LESKAUSKUS.

DAUKANTO Augustino 
šviesų prisiminimą reikš
dami, visi aukojo KL Fon
dui :J. BERSĖNAS, A. ČE
PAITIS, J. PRIŠAS, P. ŽU
LYS, Z. R. , A. BASALYKAS, 
A. GOBELIS, A. STUNGU- 
RYS, A. ZALAGENAS, P. 
JAKUBAUSKAS, V. KRY- 
ŽIANAUSKAS, S. BE RSĖ N AI
TE, S. JOKUBAUSKAS, E. 
BALYTTENĖ, E. SVENTTC- 
KIENĖ, J. YAŠKELA, I.NA
MAITIS,

Artimiesiems nuoširdi 
užuojauta.

Staynerio apylinkės lietu
viai neteko brangaus kaimy
no JUODIŠIAUS Vyatuto. Jo 
atmintį KL Fonde įamžino - 
T. A.. SEKONIAI, A. A.‘MA- 
SIONIAT, K. L. GARBA
ČIAUSKAI, M. P. JUOZAI
ČIAI, J. PTKŠILINGTENĖ, 
ASTRAUSKAS, A. T. PAKAR- 
NOS, -S. M. VASILIAUSKAI, 
J. P. GURKLIAI, J. JONAI
TIENĖ, O. L. OPANAVIČIAI, 
A. S. MEDELIAĘB. C. PAKŠ
TAI, _A. J. PŪKAI. X E. LU
KOŠIŪNAI, V. A. KARAUS- 
KAI,_ S. O. DAČKAI, J. J 
ŠARŪNAI, P. GULBINSKAS, 
Z. O. GIRDAUSKAI, P. BA
CEVIČIUS, J. URBONAS, P 
JAKUBAUSKAS, J. BERSĖ- 
NAI, B. ŠČEPAVIČIUS, J. 
PRIŠAS, A. ČEPAITIS, AL. 
BANELIS, A. SELIOKAS, N. 
UOGINTAS, P. RAUDYS, V, 
SKRINSKAS, Iz. GIRDZI
JAUSKAS, J. STRAVINSKAS, 
A. E. ŠELMYS, V. J. SIMA
NAVIČIAI, P. BERSĖNAS, 
MORKŪNAS, Vyt. BANELIS, 

Užjaučiame žmoną ir vį- 
sus artimuosius.

Delhi - Tillsonburg lietu
viai palydėjo amžinybėn 
ŽILVYTĮ Praną. Jo atmintį 
gerbdami, savo aukas pa
skyrė Fondui : P. AUGAITIS, 
A. AUGUSTINAVIČIUS, K. 
RATAVIČIUS, P. LAUREC- 
KAS, V- ZADURSKIS, V.MI- 
CEIKA, A. BANELIS, B. B. 
DIRSĖ, A. KAIRYS, R. J. 
JURKUVIENAI, S. JAKUBIC- 
KAS, D. ŽIOGAS, V. GAR- 
NELIENĖ, L. M .GARBA
ČIAUSKAI, G. E. RUGIENIS, 
J. LUKŠYS, P. VINDAŠIUS, 
P. PEKARSKIENĖ, S. JAKU- 
BILIUS, V. A. ČIUPRINSKAI, 
S. BERŽINIS, S. LIAUDANS- 
KAS ir B. GUDINSKAS.

Linkime stiprybės liku
siai šeimai.

Sveikiname visus naujus 
narius ir kviečiame būti 
Fondo ambasadoriais, pri
menant savo draugams kiek

-vieno lietuvio pareigą, bent 
šimtine įsijungti į lietuviš
ką darbą.

Gražus darbas yra SLA 
72 kuopos Hamiltone. Ji įra
šo visus Lietuvos kovotojus- \ 
didvyrius, kurie kenčia ir 
daugelis žūna Sibiro taigo
se. ■ l

KLF Valdyba
3psl.
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ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA
DR. PETRAS LUKOŠEVIČIUS

Daugelis lietuviškų institucijų švenčia trumpesnes 
ar i'gesnes savo veiklos ir gyvavimo sukaktis. Ta proga
daromi minėjimai, iškilmingos akademijos, kuriose 
nagrinėjami nuveikti darbai, atsiekti rezultatai. Labai 
dažnai spaudoje pasirodo straipsniai ar net spausdinti 
veika'ai.

Penkiasdešimtą įkūrimo sukaktį nesenai atšventė 
Žemės Ūkio Akademija, aukštoji Lietuvos žemės ūkio 
mokykla. Šiai sukakčiai paminėti prof.Dr. Bronius Po- 
vi'aitis parašė knygą "Žemės Ukio> Akademija", kurią 
išleido Lietuvių Agronomų Sąjunga Chicagoje. Šis 
veikalas - istorija - buvo pristatytas lietuviškai visuo
menei š. m spalio 13 d. Chicagoje, Lietuvių Tautiniuose 
Namuose.

Autorius knygos pratarmėje pažymi, kad "Pagal tu
rėtą medžiagą, ryškiau yra apžvelgtas pirmasis Akade
mijos dešimtmetis, o laikotarpis 1934-1944 yra ap
žvelgtas tarpais kiek išsamiau, tarpais labai frag
mentiškai. Stengtąsi atkreipti dėmesį ir į 1940-1944 
metų laikotarpį, kada Lietuva pergyveno dvi okupaci
jas, skaudžiai palietusias visą Lietuvos gyvenimą, kar
tu ir Žemės Ūkio Akademijos darbą" (psl. 5). Trumpose 
istorinėse pastabose autorius apžvelgia tuometinės 
Lietuvos žemės ūkio vystymąsi pereito šimtmečio eigoje. 
Iš jų matyti pastangos steigti žemės ūkio mokyklą 
Hetuvių ūkininkų vaikams. Tačiau tuometinės val
džios galvojimas buvo visai kitas ir 1842 m. Mogilevo 
gubern joje buvo įsteigta mokykla tiktai bajorų vai
kams- Jau žymiai vėliau , ir tiktai šio šimtmečio pra
džioje, pradėjo veikti "Stolypino" vardo Kauno vidu
rinioji žemės ūkio mokykla Dotnuvoje, kuri 1915 metais 
buvo evakuota į Tūlos guberniją ir į Dotnuvą niekuomet 
nebesvgrįžo, nes 1917 metais buvo uždaryta. Autorius 
duoda apsčiai statistikos apibūdindamas mokyklą ir 
mokinius. Iš jų matyti, kad lietuviai šioje mokykloje 
sudarė tiktai mažumą. Mokyklai evakuojantis iš 125 
mokinių lietuvių tebūta vos 20. Gal ir dėl tos prie
žasties mokyklos grąžinimas į Dotnuvą 1917 metais 
tuometinei valdžiai nebebuvo labai aktualus.

Atstačius nepriklausomybę 1919 metais tuometinei 
valdžiai f įkurta aukštesnioji žemės ir miškų ūkio 
mokyk’a. Ši mokykla veikė iki 1922 metų ir padarė 
pradžią Dotnuvos Žemės Ūkio Technikumui. Pagal 
autoriaus patiektus davinius į Dotnuvos Žemės Ūkio 
Technikumą mokiniai buvo atrenkami. Į Technikumą 
turėjo teisę įstoti abiejų lyčių asmenys, ne jaunesni 
15 metų ir ne senesni 20 metų amžiaus, kurie buvo 
išėję aukštesniosios mokyklos keturių klasių kyrsą ir 
iš'aikę stojamuosius egzaminus iš lietuvių kalbos, vo
kiečių ka’bos, aritmetikos, algebros, geometrijos, geo
grafijos, istorijos ir gaimtos mokslo. Tokiu būdu Tech
nikumas pasirinkdavo jaunus ir mokslui imlius kandi
datus, kurie atlaiko bazinius reikalavimus šios insti
tucijos moks'ui eiti. Per savo penkis gyvavimo metus 
Dotnuvos Žemės Ūkio Technikumas (1922-1927) išlei
do 245 mokin us, kurių tarpe buvo 23 merginos ir 222 
vyrai. Lietuviai sudarė 98.5% visų mokinių. Be to , 
Technikume mokėsi po lygiai latvių, rusų ir žydų. Na
grinėdamas Dotnuvos Žemės Ūkio Technikumo veiklą, 
autorius plačiai aprašo sunkumus, kuriuos ši institu
cija turėjo nugalėti. Kaip jau buvo minėta, iš Lietu
vos iševakuavus Kauno vidurinę žemės ūkio mokyklą į 
Tūlos guberniją, jokių mokslo priemonių Dotnuvoje ne
beliko, kurios būtų galėjusios padėti naujai besikurian
čiai mokslo institucijai. Viską teko iš nauj o įsigyti ir 
pasirūpinti. Technikumo buvimas Dotnuvoje žymiai pa
lengvino Žemės Ūkio Akademijos įsikūrimui. Cituoja
me autorių: "Jei nebūtų buvę Dotnuvos Žemės Ūkio 
Technikumo, yra galima tikėti, kad Lietuvos Aukštoji 
žemės ūkio mokykla būtų nuėjusi gal net visai kitais 
keliais, negu iš tikrųjų nuėjo. Nėra pagrindo manyti, 
kad tie kiti keliai Lietuvos aukštąjai žemės ūkio mo
kyklai būtų galėję būti geresni už tuos, kuriais buvo 
'emta eiti" (psl. 19)

Dė' vietos stokos negalime šio straipsnio ribose 
duoti aprašymo to laikotarpio dvasios, kurią autorius 
taip vaizdžiai savo knygoje padaro cituodamas įvai
rius dokumentus. Reikia pasveikinti autorių, kad šio
se są'ygose įstengė surinkti tiek daug istorinės me
džiagos apie Lietuvos žemės ūkį ir Žemės Ūkio 
Akademiją. Gai'a, kad autoriui nebuvo lemta visų sa
vo p'anų įgyvendinti rašant šią knygą, kuri dar plačiau 
parodytų, kokią auką Žemės Ūkio Akademija padėjo 
abiejų okupacijų metu. Yra žinoma, kad šis perijodas 
pakeitė Žemė Ūkio Akademijos darbo kryptį. Juk pa
tys pajėgiausi personalo nariai atsidūrė Sibire ar 
tremtyje. , kur jiems- geriausi darbo metai teko 
praleisti dirbant neproduktyviausią akademikui darbą. 
Tik kelios išimtys yra tokių, įskaitant ir patį autorių, 
kurie begalinių psatangų ir aukų dėka galėjo nors dalį 
savo žinių paskirti mokslui. Kur visi jauni studentai ir 
studentės, kuriems teko mokslą nukrankti ir jie į Aka
demiją daugiau nebegrįžo, buvo nužudyti ar pakeitė save 
troškimus. Iš kitos pusės juk atsirado daugybė ir tokių, 
kurie normaliu laiku į aukštąją žemės ūkio mokyklą nie
kuomet nebūtų stoję. Reikia manyti autoriui vėl atsi
ras proga ir jis paskelbs savo mnitis spaudoje pra
plėtimui šio laikotarpio aprašymo.

Autorius ypač vaizdžiai parodo mūsų žemės ūkio 
vadovų rūpestį organizuojant aukštąją žemės ūkio mo
kyklą. Kiekvieno buvo siūloma siųsti jaunuolius į už- 
slėnį ir jous ten paruošti. Kiti manė, kad užsienyje Pienininkystės kurso laboratorinė praktika, 1930 metais .
4 psl.

išeiti jų mokslai mažai butų pritaikomi prie mūsų 
krašto gamtos sąlygų. Dar kiti siūlė, kad reikia or-
ganizuoti ir steigti atskirą mokslo instituciją. Tuo metu 
ką tik įsikūręs Lietuvos Universitetas Kaune jau 
antrais ais savo gyvenimo metais įsteigė agrono
mijos - miškininkystės skyrių prie matematikos -gam
tos fakulteto Autorius cituoja tuo klausimu Universi
teto rektoriaus prof. Čepinskio nuomonę, kurią jis 
pareiškė vienos imatrikuliacinės kalbos metu 1923 me
tais : ". • kalbos apie tai, kad, sakysim, universiteto 
agronomijos-miškininkystės skyrius nesugebėsiąs mums 
duoti gerų agronomų ir kad tam tikslui pasiekti reikia 
steigti aukštąją agronomijos mokyklą, yra nepamatuo
tos . . Turtingi kraštai gali greta universitetų turėti 
specialias aukštąsias mokyklas ..." (psl. 20). Labai 
aiškiai matyti, kad Kauno Lietuvos Universitetas ne
norėjo prarasti agronomijos - miškininkystės sky
riaus. Toliau autorius skaitytojui duoda daugiau tuo 
metu vykusių svarstymų Žemės Ūkio Akademiją stei
giant Ypač įdomiai aprašoma kieta matematikos-gam
tos faku’teto dekano prof. Z. Žemaičio laikysena. " 1924 
m. 5.1 įvykusiame tarpžinybiniame posėdyje tarp Že
mės Ūkio ir Švietimo ministerijų, dalyvaujant matema
tikos - gamtos fakulteto dekanui prof. Z. Žemaičiui , nu
tarta. . pagaminti Lietuvai reikalingų žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse gerai praktikoje pasiruošusių 
specialistų turi būti įsteigta Dotnuvoje atskira su ata
tinkamais skyriais Aukštoji Žemės Ūkio Mokykla. . . 
Dekanas Žemaitis protestavo, nes, jo nuomone, to- 
ka mokykla turėjo būti universiteto žinioje" (psl. 21). 
Nežiūrint gyvų diskusijų ir stiprių argumentų prieš 
atskiros aukštosios žemės ūkio mokyklos steigimą, 
Lietuvos Seimas savo nepaprastoje sesijoje 1924 metais 
i iepos 3' dieną priėmė Žemės Ūkio Akademijos sta
tutą. Statutas buvo paskelbtas 1924 metų rugsėjo mėn.
3 dieną Vyriausybės Žinių Nr. 170.

Tenka pasidžiaugti , kad autorius ypač daug vietos 
paskyrė aprašymui aplinkybių ir sąlygų, kurios prive
dė prie Žemės Ūkio Adademijos steigimo. Iš visų 
anuometinių diskusijų tuo klausimu mums šiandien 
aišku, kad naujos aukštosios mokyklos steigimas 
nebuvo padarytas paskubomis, bet po išsamios studijos, 
kurią at'iko daugelis specialistų - mokslo žmonių ir 
tam reikalui specialiai sudaryta Seimo komisija. Taigi 
nenuostabu, kad matematikos - gamtos fakulteto deka
nas prof. Z. Žemaitis per eilę metų priešinęsis Žemės 
Ūkio Akademijos steigimui 1957 metais pripažino, kad 
Žemės Ūkio Akademija Dotnuvoje "buvo aprūpinta ge
riau, negu universitetas. Ji įsikūrė gana erdviuose < 
rūmuose. . • jai neteko iš pat pradžių vargti dėl pa
talpų trūkumo. . . mokslo personalas ir beveik visi stu
dentai buvo aprūpinti gyvenamuoju plotu " (psl. 20). At
skirame skyriuje autorius bando perduoti pokarinį 
Akademijos vaizdą. Savaime suprantama, trūkumas 
medžiagos neleido duoti detalių, kurios tikrai būtų 
įdomios ir parodytų tikrąją Akademijos padėtį bolševi
kams Lietuvą vėl užėmus.

Knygoje išt isai duodamas pirmasis Žemės Ūkio 
Akademijos statutas, Seimo priimtas 1924 metais ir 
paminima antrasis, kuris Respublikos Prezidento buvo 
paskelbtas 1928 metais. Įdomu, kad šiame, 1928 metų 
statute, kuris mažai skyrėsi nuo pi rmojo, Akademijoje 
jau pereinama prie specializacijos: "žemės dirbimo; gy
vulių ūkio ir žemės ūkio ekonomijos" (psl. 26). Taigi stu- 
d jos padalinamos į tris sekcijas pagal specializaciją. 
Š os trys sekcijos su mažais pakeitimais ilgokai veikė, 
r specia' izavimosi klausimas gana plačiai buvo disku

tuojamas per Žemės Ūkio Akademijos gyvenimą. Šian- 
d en matome, kad Vakarų pasaulio universitetuose spe- 
c a'izacija yra labai populiari, nors paskutiniais metais 
girdima balsų, kad mums reikia "viską žinančių agro
nomų", Čia nesileisim-e į šio klausimo nagrinėjimą, nes 
ne tuo tikslu straipsnis yra paruoštas, tačiau gal ir 
vieni ir kiti turi tiesos, nes paprastame administravimo 
darbe daug dalykų dažnai yra daroma įvairių Žemės 
Ūkio Ministerijos žmonių - kokybės tikrinimas ir im
porto priežiūra. Tačiau su nusistebėjimu tektų sutikti 
ągronomą, kuris ruošiasi tyrimų moksliniam darbui ir 

kuris neturėtų specialaus tam pasiruošimo. Knygoje 
autorius pažymi (psl 31), kad specializacijos klausimas 
tranais laikais buvo diskutuotinas .ir kad Profesorių 
Taryba buvo pareiškusi abejonių dėl pasirinkto kelio. 
Ketvirtoji, namų ūkio sekcija (home aconomics) skirta 
tiktai mergaitėms (diskriminacija,kaikas šiandien pasa
kytų) buvo įsteigta 1930 metų rudenį ir joje be bendrų- 
jų dalykų daug laiko buvo skiriama valgių gaminimui, 
konservavimui, rankdarbiams, siuvimui, audimui, namų 
tvarkai, vaikų auginimui ir 1.1. Autorius su nusistebėji
mu sako: ". . . ir palyginti mažai chemijos žemės dir
bimo ir k:tiems artimiems žemės dirbimui dalykams, 
Namų ūkio sekcijos programą studijuojant, juntama, kad 
ji stipriai pasukta pratybų kryptimi ir nutolta nuo teore
tinį prob'emų. Ypač ryšku sumažinimas chemijos 
moks'o žinių perdavimo ligi mažai reikšmingos chemi
jos pagr ndų kurso". Re kia manyti, autorius su pagrin
du prisibijo, kad ši sekcija gal būtų pasukusi į "techni
cian" mokslinį lygį ir būtų pakenkusi bendrai aukšto
sios mokyklos reputacijai. Iš tikrųjų gal mums ir rei
kėjo tam reikalui kitos mokyklos ir gal šis reikalas bū
tų buvęs 'aikui bėgant išspręstas.

Diskutuodamas moks'o ilgį Žemės Ūkio Akademijoje 
ir diplomo gavimo procedūrą autorius pažymi, kad nors 
mokslas buvo einamas per septynis semestrus "... bet 
kol studentas įgyja diplomą, išeina ne mažiau, kaip 
keturi su puse metų ir tai tik patiems uoliems studen
tams, Tiems, kuriems metinė praktika buvo privalo
ma, diplomui įgyti laikas buvo atatinkamai ilgesnis. Anais 
'aikais buvo tokia praktika, kad daugumas Akademi
jos klausytojų, išlaikę visus egzaminus, semestrinius ir 
diplominius, eidavo dirbti kur nors agronominą darbą ir 
po to dažniausiai ilgai nebepri si ruošdavo parašyti ar apgin
ti diplominį darbą ir tuo būdu įsigyti diplomuoto agro
nomo vardą " (psl. 138). Susidaro vaizdas, kad autorius, 
plačiai pažinęs kitų kraštų agronomų paruošimo tvarką, 
r'kiuojasi su tais, kurie mano "Užbaik studijas, išlaikyk 
visus egzaminus ir atsiskaityk su Alma Mater pirmiau, 
negu pradėsi ieškoti darbo.

Savo knygoje autorius plačiai aprašo Žemės Ūkio 
Akademijos vadovybės sudarymą. Įdomu, kad rektoriaus 
pareigoms ga'ėjo kandidatuoti tik ordinariniai ir extra
ord nar'mai profesoriai Rektorius buvo renkamas Pro
fesorių Tarybos- Knygoje išvardinami visi buvę rekto
riai ir prorektoria iki 1944 metų. Iš aprašymo matosi, 
kad Žemės Ūkio Akademija atidavė savo auką Lietuvos 
okupantams ne tik iš studentų, bet ir iš profesūros tar
po. Tretysis Akademijos Rektorius prof. Dr. Vincas 
Vi'kait's mirė Sibire nuo skorbuto ligos (antavitamino- 
zė - trūkumas vitamino C), Pagal autorių dr. Vilkaitis 
ir pats darė mokslinį tyrinėjimą ir kartu su kitais pa
skyrė daug laiko Kamanų ir Šepetos aukštupių augalų 
tyrinėjimui. Paskutinysis Žemės Ūkio Akademijds rek
torius prof. Balys Vitkus yra gyvas ir gyvena Chicagoje 
Prorektorius dr.'Vitas Manelis taipgi buvo pasitraukęs 
iš Lietuvos ir prieš keletą metų mirė Chicagoje.

Įdomiai autorius aprašo Žemės Ūkio Akademijos 
atidarymą 1934. 1O. 15. Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
Seimo pirmininkas ir laikinai einantis Valstybės Presi- 
dento pareigas prelatas Justinas Staugaitis (vėliau Telšių 
vyskupas), ministeris pirmininkas A. Tumėnas, žemės 
ūkio ministeris J. Krupavičius (prelatas, miręs Chicago
je), pirmas Žemės Ūkio Akademijos Rektorius prof. 
P. Matulionis J. Krupavičius svo kalboje nurodė gaires 
kur ų Akademija jo manymu turėtų laikytis. Jis siūlė 
Akademijai, jos profesūrai ir visiems jo veikimu suin
teresuotiems nenutolti savo darbuose nuo tautos dvasios^ 
ruošiant darbininkus ne miestui, bet kaimui. Šiandien 
ga'ime drąsiai pasakyti, kad Akademija per savo gyve- 
n:mą to princ'po tvirtai laikėsi ir reikia tikėti ir toliau 
'aįysis. Autor us ilgiau sustoja prie Akademijos veik- 
'os metų bėgyje bei reformų, kurios buvo padarytos. Įdo
mu, kad Akademija jau anais laikais suprato didelę 
žinių pasikeitimo reikšmę, ruošiant jaunus specia- 
‘istus. Knygoje duodamos fotografijos ir aprašomos 
studentų kelionės po Suomiją, Švediją, Daniją ir kitus 
Europos kraštus. Šiandien laiko perspektyvoje mes 
gerai suprantame, kiek tokios ekskursijos turėjo naudos.

Sveikiname prof Bronių Povilaitį, įamžinusį Žemės 
Ūkio Akademijos vardą. . Nuoširdžiai tikime, kad jis 
ateityje pasidalins savo ilga patirtimi ir prisimini
mais iš Akademijoje praleisti) metų su lietuviška visuo
mene. Didelį darbą atliko Žemės Ūkio Akademijos is
torijai leisti komitetas ir Lietuvių Agronomų Sąjunga 
Chi cagoje.

Knygoje yra daugybė nuotraukų. Didžiausia dalis 
nuotraukų iš 1930-1940 metų laikotarpio. Nuotrauko
mis rūpinosi a. a. dr. A'eksas Šeštokas, kuris nebesu
laukė ir nebegalėjo dalyvauti oficialiame knygos pri
statyme. Jis mirė Chicagoje kaulų vėžio ligos iškan
kintas 1979. IO. 14 f sekančią dieną po knygos prista
tymo , Knyga turi trumpą anglišką santrauką. Tas 
labai naudinga supažindinant ją su lietuviškai nekal
bančiu skaitytoju Tikime, kad ji bus perduota Kongreso 
bibliotekai bei Kanados centrinei bibliotekai. Savaime 
suprantama, būtų labai naudinga, kad ji būtų pasiųsta 
ir univers tetams, kurių žemės ūkio fakultetuose tokių 
žinių labai dažnai trūksta. Knyga įrišta kietuose vir
šeliuose su apianku, kuriame matosi pagrindiniai Že
mės Ūkio Akademijos rūmai. Knygą spaudė V. Morkūno 
spaustuvė Ch; cagoje. Gaila, kad kai kurios spausdinimo 
klaidos nebuvo pastebėtos net pridėtame klaidų atitaisy
mo lapelyje. Viso išleista 5OQ egzempliorių. Kaina 
nepažymėta, bet spėjama , kad ji turėtų kainuoti apie 
25dol. T kriaus’ai knygos platinimu rūpinsis patys 
leidėjai. Knygoje nepažymėta pas ką reikia kreiptis 
knygą užsisakant.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
okup.Lietuvoje Ir Išeivijoje//Iš spaudos

STATO NAUJĄ TILTĄ
Ateinančių metų vasarą 

numatoma baigti naujo tilto 
per Nėr| statybą. Jis yra 
statomas ties Kaunu, greta 
kito tilto, pastatyto prieš 
keletą metų Vilnius-Klai
pėda autostradoje. Ten pat 
statoma ir antra autostra
dos juosta. Tai bus Kauno 
miesto šiaurinis apvažiavi
mas.

GRYBINGIAUSIOS VIETOS 
LIETUVOJE

M. Salagiris "Valstiečių 
laikraštyje" rašo, kad gry- 
bingiausia Lietuvos sritis 
yra Varėnos rajonas.

Gausu grybų taip pat apie 
Švenčionis, Ignaliną, Molė
tus, Kazlų Rūdos miškuose, 
Panevėžio. Jurbarko. Sma
lininkų ir Šiaulių apylinkė
se.

UŽ NEVYKDYMĄ SAUGUMO 
AGENTU REIKALAVIMŲ

Š.m.birželio mėnesio pa - 
baigoje įvyko Kybartų klebo
no, kun. Sigito TAMKEVI- 
ČIAUS teismas, ryšium su 
įvykusia automobilio avarija. 
Teismo metu buvo susirinkę 
labai daug žmonių, kurie 
giedojo Marija, Marija. Vie
nas iš sovietinių pareigūnų 
pagriebė už p’.aukų Danutę 
KELMAITĘ ir trenkė ją į 
Šėmę. Mergaitė buvo taip 
sužalota, kad reikėjo ją nu
gabenti į ligoninę. Ten atvy
kę saugumo agentai ją įkal
binėjo, kad ji šio fakto ne
skelbtų. Ji atsisakė jų klau
syti. Buvo iškviestas gydy
tojas psichiatras. Šis tvir
tino, kad Danutė K E LM AITE 
yra psichiškai nesveika. Jai 
gręsia pavojus būti patalpin
tai į psichiatrinę ligoninę, 
kaip įprasta bausti nevyk
dančius saugumo agentų rei
kalavimų.

SPORTAS LIETUVOJE
Lengvosios atletikos var

žybose Vilniuje dalyvavo 
500 lengvaatletų. A. Mend- 
rorytė iš Šiaulių, 400 mtr. 
nuotolį ji įveikė trečia, per 
54.9 sek,. D. Bisnytė trečio
ji įveikė 800 mtr. nuotolį. 
B. Viluckis iš Klaipėdos kūjo 
metime laimėjo antrą vietą, 
jį nustumdamas 64. 48 mtr. 
Tik 2 cm. atsiliko nuo pir
mos vietos V.Grumadaitė su 
šuoliu į tolį 6.32 mtr.

Dviračių lenktynėse (130 
km. ) per Sovietų Sąjungos 
jaunių pirmenybes klaipė - 
dietis Raimundas Kaniaus
kas laimėjo pirmą vietą ir 
tapo šalies jaunių meiste
riu. Komandiniai Lietuvos 
dviratininkai liko devintoje 
vietoje. Po šių pirmenybių 
į Sov. Sąjungos rinktinę pa
kviesti R. Kaniauskas ir R. 
Jasevičius. Rinktinė tuojau 
pradės ruoštis pasaulio pir
menybėms, kurios įvyks 
spalio mėn. Argentinoje.

Parinko J. P-lis

GRĄŽINAMA KELMĖ
Kelmės miesto gyvento

jams pageidaujant . Raseinių 
ir Pergalės gatvėse iki linų 
fabriko ir duonos kombinato 
įrengti nauji pėsčiųjų takai, 
tvarkomas Vilbėno upelis ir 
jo užtvanka, suremontuota 
miesto pirtis, o Kalnų rajo
ne šiemet numatoma pasta
tyti parduotuvės paviljčną.

LITERATŪROS PREMIJA
Kelmės rajone esantis Že

maitės vardo kolchozas kas
met skiria literatūros pre
miją už kūrinį kaimo ar ar
tima tematika. Šiais metais 
Žemaitės premija paskirta 
Vilniaus universiteto docen
tui kritikui ir beletristui 
Adolfui Sprindžiui už studiją 
"Povilas Višinskis".

ARVYDAS ČECHANAVIČIUS 
LIGONINĖJE

Briuselyje. Belgijoje, ru
sų kalba leidžiamas biulete
nis, kaip rašo Elta, paskel
bė, kad Arvydas ČECHANA- 
VIČIUS, gimęs 1949 m. , vėl 
buvo' prievarta uždarytas 
Kauno psichiatrinėje ligoni
nėje.

Jis jau beveik 6 m. yra 
praleidęs bendro ir kalėji- 
minio tipo psichiatrinėse li
goninėse, 1979.1. 25 paleis
tas, kaipo pasveikęs, bet, 
apsigyvenęs Kaune pas mo
tiną, įsijungė į Žmogaus 
Teisių veiklą, užmezgęs ryšį 
su komisija, kuri tiria psi
chiatrijos naudojimą poli
tiniams tikslams, tai ir vėl 
yra suimtas.

MAŽIESIEMS ŽIŪROVAMS
Ketvirtą kartą prie Nevė

žio susirinko lėlių bičiuliai 
į tradicinį festivalį. Šį kartą 
tarptautinių vaikų metų emb
lema paženklintoje rengimo 
afišoje - svečių ir šeiminin
kų spektakliai mažiesiems 
žiūrovams.

Maskvos srities Voskre- 
sensko lėlių liaudies teatras 
atvežė L.Brausevičiaus 
"Alionkos gėlelę", Estijos 
Viljandžio lėlių teatras - 
U. Lėjos "Bembas Tembas", 
Lietuvos respublikos rajono 
lėlininkai -M.Tedis "Seklys 
Ruco". Festivalio šeiminin
kai panevėžiečiai parodė F. 
Jokubausko pasaką-miuzik- 
lą "Saulės miestas", kuriam 
muziką parašė kompozito
rius V. Telksnys, spektak
lio dailininkas A. Stepanka.

Per tris dienas mažieji 
Panevėžio miesto ir rajono 
žiūrovai išvydo septynis 
spektaklius. ■
* Keista, kad vartojamas 
gramozdiškai skambantis a- 
merikoniškas terminas su
lietuvintas į "miuziklą".. . 
Juk turėjome terminą "ope
retė". arba galima vadinti - 
muzikinė pjesė. Kita min - 
telė užklysta- kiek iš 7-ių 
veikalų vaikai matė lietuviš
kųjų autorių. Tik vieną ? R.

SOVIETU 
GALYBĖS MITAS

s. ŠETKUS

* JEIGU GERI IR GALI GERTI - ♦* TAVO REIKALAS *♦

Sovietams užėmus Lietu
vą 1940 metais, jų propa
gandistai visiems kalė į gal
vą, jog Sovietų Sąjunga yra 
nepaprastai galinga, kad to
kios karinės jėgos niekas 
kitas pasaulyje neturi. Stai
ga kilęs karas su Vokietija, 
parodė visai ką kitą "Nenu
galimoji" raudonoji armija 
staiga tapo nepavejamąja 
armija. Išgelbėjo ją tik Ang
lijos, Amerikos, Prancūzi-- 
jos pažadas sovietų neap
leisti ir, žinoma, greitai su
teikta pagalba, kuri siekė 
UODO tankų, virš 220 00 
lėktuvų ir milžiniškus kie
kius kitokios karinės me
džiagos.

Ką apie tai sako patys so
vietai ? Sako, kad karą lai
mėjo patys savo rankomis, 
kad tokio "didvyriško" karo 
laimėjimo niekada nėra tu
rėjusi jokia kita valstybė.- 
Nei vienu žodeliu neužsime
na, kad 200 milijonų sovie
tų kovojo prieš 65 milijonus 
vokiečių, įsivėlusių į karą 
prieš visą pasaulį. Tai juk 
Galijoto girimasis nugalėjus' 
mažiuką Dovydą. Ir Sovietų 
Rusija tai daro nerausdama, 
visa pasaulinio mąsto pro
paganda. Ir, reikia pasaky
ti, iš to turi didelę naudą. 
Tuo tiki net ir pati Amerika, 
kuri dreba, kad kartais so
vietai jos nepralenktų savo 
karinėmis pajėgomis.

Toks drebėjimas yra ne 
tik absurdiškas, bet ir juo
kingas Argi galima paly
ginti Amerikos jėgą su tokia 
pavergtųjų tautų valstybe; 
kaip Sovietų Sąjunga, kuri 
net nesugeba išmaitint'. sa.\n 
gyventojų ?

Amerika ir kitos šalys, 
žinoma, dreba todėl, kad 
sovietai gali į jas paleisti 
atomines raketas, bet ar so
vietams negręsia tas pats 
pavojus ? Gręsia daug kartų 
didesnis. Viena atominė 
bomba į Maskvą gali padaryti 
galą visiems sovietų svais- 
čiojimams. Kelios dešimtys 
sovietų bombų net nepaliestų 
jos gausių priešų bendros 
jėgos. Sovietai negali lygin
tis su šia jėga ir tuo labiau 
Šių laikų moderniška Vakarų 
technologija. Yra nemažai 
autoritetingų pasaulio žmo
nių, kurie įsitikinę, kad ka
rinė sovietų technologija 
yra visu šimtmečiu atsiliku
si nuo laisvo pasaulio moks
linių žinių.

Kas yra matęs filmą, pa
vadintą "Battlestar Galac- 
tica", nebūtinai turi manyti, 
kad tai yra tik ateities karo 
fantazija. Iš tikrųjų dabar 
jau Amerika artėja prie to
kio karo tikrovės. Artėja 
prie erdvės karo, kuriame 
kovos mašinos, o jas valdys 
patogiai įsitaisę žmonės 
kontrolės punktuose. Ame
rikos prezidentas, kaip gink
luotų jėgų viršininkas, galės 
viską sekti kas dėsis mūšio 
lauke. Galės sekti ir matyti

net paskirus kovotojus jų 
slėptuvėse. Palaikys ryšį 
su karo vadais sausumoje, 
erdvėje ir vandenyse.

Tą visą kontroliuos ir val
dys vadinama Lazerio spin
dulių sistema, saulės ener
gijos varoma. Tos siste
mos signalų greitis siekia 
virš bilijono kartų per se
kundę. Nieko panašaus ne
turi sovietai ir ilgai neturės. 
Amerikos karinis žurnalas 
"Military Electronics”rašo : 
"Mes negalime susilyginti 
su sovietais karių skaičiumi, 
tankų, patrankų bei lėktuvų 
skaičiumi, bet galime juos 
atremti aukštaja technologi
ja, nereikalaujančia 
visų mūsų lėšų, rizikos ne
tekti daugybės gyvybių".

Tai yra tipiškas ameri
kietiškas pasiaiškinimas, 
kam ta aukštoji technologija 
yra reikalinga, o ji reikalin
ga žmonių gyvybių sutaupy- 
mui. Apie šią problemą so
vietinė, vienpartinė sistema 
nei negalvoja. Sovietams 
žmogaus gyvybė nieko ne
reiškia, o amerikiečiams ji 
yra brangi.

Aukštos technologijos 
svarbą gerai parodė neutro
ninės bombos įvykis. Prieš 
keletą metų sovietai įkyriai 
grąsino užimti Vakarų Eu
ropos tankų masėmis. Tą 
pavojų pašalino staiga atsi
radusi neutroninė bomba. 
Sovietai šiuo išradimu tiek 
pasipiktino, kad mėgino 
prieš jį sukelti pasaulinę 
opiniją. Amerika šią bombą 
padėjo "ant lentynos", bet 
jos neatsisakė ir negali at
sisakyti, nes šis išradimas 
yra tik menka pradžia, paly
ginus su tuo, ko siekiama 
dabar. Tai nauja technolo
gijos šaka, neturinti tuoks- 
linių žinių pabaigos, vedan
ti į moderniškiausią karo 
vedimo būdą, kuris sovietų 
dabartinį apsiginklavi - 
mą pavers visišku nuliu.

Šio rašinio išvada gali 
būti tokia: sovietų Rusija 
nėra pajėgi jokio karo pra
dėti, o pradėjusi, laimėti. 
Todėl būkštavimas šiuo atž
vilgiu yra bereikalingas pri- 
si varymas baimės. Taip, so
vietai gali pasaulį laimėti 
aplinkiniu subversijos būdu 
Iki šiol tas jai sekasi gana 
gerai. Jie jau įsi kūrė net iki 
Centrinės Amerikos. Tiks
las yra, aišku, ne pulti 
Ameriką, kaip kad bijo to 
jos politikieriai, bet grą- 
sinti Amerikai, jei įvyktų 
karas alyvos atveju. Daugu
mos nuomone, tas karas ar
tėja neišvengiamai.

Nors sovietai karo pra
dėti negali, tačiau gali kas 
nors kitas. Netikėtas. Per 
kieno nors klaidą. Ir Ame
rika jau yra paskyrusi dide
les sumas slėptuvių reika
lams. Būtų įdomūs pasisa
kymai, kaip tokios slėptuvės 
yra įrengiamos ir kaip jos 
veikia.

LIETUVIAI GERBĖ IR MYLĖJO GAMTĄ
• PRIEŠ TAI, KAIP PASIDARĖ MODERNU • 

RŪPINTIS EKOLOGIJA ŠIAME KRAŠTE

* JEIGU NORI NŪS TO II - ** MŪSIĮ *♦ »

* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS *
* *
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, •
* »
* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., VAL.VAKARO. *

* ARBA SKAMBINK KIMS: *
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *
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T. Laurinaitis
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2«»-0 FMONTBHAC ST. - MONTREAL F.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTyNOS 

SUK-AKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO
________  PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO H,30 iki 1 2 vol. noktloo, 

PROGRAMOS VEOtjAS
U, St»nU»iglM»,1O53 AIU^.IQ., D*v«,n«n R.Q. TEL. Mt-MM

VISIEMS - Į SVEIKATĄ

Nenuplauk tos skausmą mažinančios piliulės kavos ar 
arbatos pagalba - sako ekspertai, nes gali tokiu būdu su
mažinti jos veikimą. Daugelis vaistų praranda savo dali
nį veikimą, jeigu sumaišomi su kava arba arbata. Yra 
taip pat pavojaus, kad galite pakenkti sveikatai gerdami 
tuos gėrimus ir imdami vaistus.

Tikrumoje, kenkia ne kafeinas, bet taninas, medžiaga 
randama kavoje ir arbatoje Jr gali trukdyti audinių pajė - 
gumą suimti į save vaistus. Tai nuomonės Pietų Califor- 
nijos prof dr Orville Miller ir prof. Edward Brady.

Vaistai, kurie gali būti Šių gėrimų paveikti yra kai ku
rie, sti periantieji širdies cirkuliaciją ir alkalino pobūdžio

Į jų sąrašą įeina kodeino pagrindu skausmui malšinti 
piliulės, morfinas, beveik visi antihistaminai, vaistai 
alergijoms ir dažniausiai vartojamieji raminantieji vais - 
ta:. Beveik visi vaistai peptinei skilvio žaizdai gydyti yra 
taip pat veikiami kavos ir arbatos. Jeigu kitaip neišeina,' 
tai tanino veikimą galima sumažinti pridedant J šiuos gė
ralus kremo arba citrinos sulčių.

Taninas veikia irsumenkindamasgeležies, kalciumo ir 
kai kurių B vitaminų absorbavimą.

Taigi, verta prisiminti šias pastabas tiems, kurie tu
ri sau gyvenimą palengvinti vaistais. O. Lašas

n . >\ . ..-.u-, ■' Jis:M*/; / \
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SKELBIMAS
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA "LITAS" 
ieško tarnautojo (s), kuri (s) perimtų visą sąskaitybą 
(accounting). Kreiptis J vedėją R. PIEČAITIENE . 
Te1: 766 - 5827 arba raštu.

Montrealio Lietuvių
Kredito Unija "Litas"

Naujas lietuvių kelionių biuras

Simon’s
Travel Service

kviečia
keliauti kartu!

1979
šventės su artimaisiais Lietuvoje 

gr uodžio 20 sausio 3d. Vilnius-Ryga 
Skubėkite užsisakyti vietas!

IR K'

Vilnius —
Vilnius —
Vilnius —
Vilnius — Paryžius
Vilnius — Leningradas
Vilnius — Varšuva 
Vilnius — Muenchenas

1980
kovo 15-23 
spalio 3-11 
lapkričio 3-11
gegužės 23 — birželio 9 
birželio 21 — liepos 5 
birželio 21 — liepos 5
rugpjūčio 9-23

13 dienų su giminėm!
kovo 28 — balandžio 11 
balandžio 20 — gegužės 4 
birželio 23 — liepos 7 
liepos 12-26 
rugsėjo 1-15
gruodžio 22 — sausio 5,1981 

metu teikiama visapusiška pagalba.

Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga

Kelionių ir viešnagės
Mūsų biuras sutvarko ir visus dokumentus, reikalingus 

iškvietimams vizitui.
Tel. 537-3060 arba 532-8772

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

5 psl.

5

5



Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol., 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.) 6%
santaupos 1 0 */4 %
term, depozitus 1 m. 1 O'/2 %
term, depozitus 3 m. i 6 Vi %
pensijų fondas 9 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolos 1 2l/z %
nekilrv turto pask. 1 2 %

BENDROS KŪČIOS
Lietuviams bendras Kū

čias rengia šauliai. Tradici
nių patiekalų paruošimui va
dovauja šaulių moterų vado- 
vš Stasė Petkevičienė.

Registracija Jaunimo 
Centre sekmadieniais po vi
sų pamaldų arba telefonu 
544- 0113. Praneškite apie

MEESM LIETUVIU NAMAI

LN TRADICINIS METINIS 
BALIUS

LN visuomeninės veiklos 
koordinacinio komiteto su
rengtas tradicinis - metinis 
balius, įvykęs spalio 13. d. 
LN Karaliaus Mindaugo me
nėje, turėjo didelį pasiseki
mą. Baliuje dalyvavo Kana
dos parlamento narys Jesse 
Flis su žmona Sophie, lie
tuvių draugas, aldermanas 
A. O'Donohue su žmona Al
dona, "Bloor Villager" lei
dėjas Verner Kure su žmona 
Sally, Prisikėlimo parapi
jos klebonas kun. A. Sima
navičius ir daug kitų Toron
to lietuvių organizacijų at
stovų.

Balius buvo pradėtas LN 
visuomeninės veiklos komi
teto pirmininko T. Stanulio 
įžanginiu žodžiu. Jis pri
statė svečiams Toronto lie
tuvių vyrų chorą ARĄ, jau 
išsirikiavusį scenoje švie
siose uniformose, suside
dantį iš 36 vyrų ir jo vado
vą muz. Vaclovą Veri kai tį. 
Akompanuojant muz. Lindai 
Marcinkutei, ARAS išpildė 
7 nuotaikingas pramogines 
dainas, kurios skambėjo 
darniai ir rūsčiausius vei
dus nuskaidrino malonia 
šypsena. Koncertui pasibai
gus, dirigentas muz. V. Ve- 
rikaitis ir pianistė L. Mar
cinkutė buvo apdovanoti gė
lėmis, jiems ir choristams 
padėkojo LN valdybos narys 
H. LAPAS.

Po šio trumpo koncerto 
LN valdybos pirm. A. SEN
KUS pasveikino garbingus 
svečius ir LN narius, paaiš- 

, kandamas šio metinio baliaus 
reikšmę, kuri turi tikslą 
suartinti narius, pasidžiaug- 
ti šios organizacijos reikš
mę lietuvių bendruomenėje, 
gi svetimtaučiams svečiams 
pareikšti padėką už jų paro
dytą mums palankumą ir 
konkrečią pagalbą.

Baliaus dalyviai buvo pa- 
i vaišinti skania J. Bubulienės 
paruošta vakariene, pyra
gaičiais, kava ir. vynu. Jis 
buvo gerai suorganizuotas ir 
kiekvienas išsinešė geriau
sius prisiminimus apie šį 
kultūringą LN tradicinį, 
kasmetinį balių.

Teviešpatauja ir > toliau 
gera nuotaika LNamuose. 
ft

dalyvavimą iš anksto, nes 
reikia žinoti kiek maisto pa
ruošti .

© Kariuomenės Šventės mi
nėjime programoje dalyvaus 
Mergaičių Choras AIDAS.

Minėjimas ruošiamas lap
kričio 24 d.

USSU LIETUVIŲ NAMAI

LN MOTERŲ BŪRELIO 
VEIKLA

Š. m. spalio 21 d. , tuojau 
po skulptoriaus ir poeto J. 
DAGIO knygos pristatymo 
vakaro, LN moterų būrelio 
narės buvo susirinkusios 
pasitarti veiklos reikalais. 
Moterų būrelis turi apie 60 
narių, kurių veikla reiškia
si kultūrinėje srityje ir be 
to jos talkininkavo Lietuvių 
Namams paruošiant užuo
laidas, dedant kilimus, puo
šiant sales ir 1.1. , priside
dant net pinigais iš gauto 
pelno. Paskutiniais metais 
LN finansiškai sustiprėjus, 
ši būrelio materialinė para
ma nėra aktuali. Todėl įvy
kusiame pasitarime buvo 
prieita išvados, kad būrelio 
veikla turi koncentruotis 
kultūrinėje veikloje : rengti 
paskaitas, parodas, litera
tūros vakarus ir 1.1.

Šiuo metu valdybą sudaro: 
pirmininkė A. Jankaitienė, 
vicepirm. 1 - B. Abromaitie- 
nė, vicepirm. 11 - A. Jucie - 
nė, iždininkė P. Jankaitienė, 
sekretorė L. Pocienė, pa
rengimų k-jos narės-B. Ba
rysienė, B. Remeikienė, T. 
Bačėnienė ir M. Vaitkienė. 
Revizijos komisija : L. No- 
vogrodskienė, L. Mačionię- 
nė ir L. Matulevičienė.

LN Moterų būrelio narės 
lanko ligonius. Šiuo metu po 
sunkios operacijos namuose 
gydosi ir jau sveiksta D.Zu- 
lonienė. Etobiko ligoninėje 
sunkiai serga Onutė Rinke- 
vičienė, kuri buvo labai ak
tyvi narė, daug valandų pa
aukojusi puošiant mūsų na
mus.

Sekantis būrelio susirin
kimas šaukiamas lapkričio 
4 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietij LN posėdžių kambary
je. Narės ir prijaučiančios 
kviečiamos dalyvauti šiame 
susirinkime.

Valdyba

LN VYRU BŪRELIO NARIU 
SUSIRINKIMAS

Metinis narių susirinki
mas įvyko spalio 14 d. LN 
posėdžių kambaryje. Būre
lio pirmininkas J. Damba- 
ras padarė valdybos veiklos 
apžvalgą. Būrelio valdyba 
ir nariai talkininkavo LN pa
rengimuose, aktyviai prisi
dėjo prie visuomeninės veik
los komisijos nutarimų vyk-

Jau kelinti metai šiuose 
Lietuvių Namuose yra ren
giami "Nepriklausomos Lie
tuvos" savaitraščiui parem
ti taip vadinami Spaudos va
karai. Tuo reikalu daug dir
ba ir pasiaukoja specialiai 
tam susiorganizavęs talki
ninkų būrelis. Senai lauktas 
ir skelbtas šių metų Spaudos 
vakaras jau irgi praeityje.

Rengėjai, sužinoję, kad tą 
patį vakarą ir visai neperto- 
li, Prisikėlimo Parapijos 
salėje, rengiamas ir kitas 
labai svarbus - lietuviškos 
Šeštadieninės Mokyklos me
tinis parengimas -nejuokais 
susirūpino. Kam ir kodėl 
šioje lietuviškoje kolonijoje 
tokie reiškiniai ? Tuo pačiu 
metu mums pilnai pakaktų 
vieno lietuviško parengimo.

Pagaliau, gausiai į šį pa
rengimą atsilankiusi publi
ka, rengėjams išsklaidė vi
sas abejones. Programa, ku
rioje pasirodė jaunimo an
samblis "Gintaras" su tau
tiniais šokiais ir daina, dai
nos vienetas Antroji Jau
nystė, buvo ypatingai gražiai 
ir puikiai atlikta ir susilau
kė grausmingų dalyvių ploji
mų.

Ansamblis "Gintaras",va
dovaujamas Ritos Karasie- 
jienės ir p. Paulionienės, 
žaismingai atliko šokių ir 
dainų pynę.

Visus nustebino ypatingai 
jautriomis, širdį veriančio
mis dainomis Antrosios Jau
nystės vienetas. Jos pasiro
dė puikiose lietuviško sti
liaus vaidilučių rūbuose. 
Malonu pastebėti ir tai,kad 
šis dainos vienetas Spaudos 
vakare atliktą programą pa
aukojo "Nepriklausomos Lie
tuvos " savaitraščio labui 
Bravo mūsų dainos vetera
nams. Puikiai akomponavo 

dymo. Šiais metais valdyba 
suorganizavo Hamilto
no AUKURAS vaidinimą 
"Ponios Dulskienės Moralė" 
surengė gegužinę ir vasaros 
stovyklą, globojo ir prisidė
jo prie parengimo pabaltie- 
čių pašto ženklų parodos, 
platino knygas, lankė ligo
nius, palaikė ryšius su kito
mis organizacijomis. Val
dyba kiekvieną šeštadienį 
turėdavo posėdžius aptarti 
einamuosius veiklos reika
lus, kurių buvo daug.

Narių sąraše yra apie 80 
ir jų dalis laikosi pasyviai, 
tačiau atsiradus reikalui, nė 
vienas neatsisako padėti. 
Nariai moka metinį mokestį 
$3.00. Nauja .valdyba iš
rinkta šios sudėties:Andrius 
Borkertas, Vytas Bubelis, 
Henrikas Chvedukas, Lai
mutis Dūda, Bronius Lau
čys, Vladas Kazlauskas, Pet
ras Meškauskas ir Zigmas 
Rėvas. Revizijos/ komisija : 
Kazimieras Daunys, Vikto
ras Gražulis ir Martynas 
Račys.

Po pranešimų vyko gyvos 
diskusijos dėl veiklos, ligo
nių lankymo, bendradarbia
vimo su LN valdyba ir kito
mis organizacijomis.

ALFONSO DARGIO PARODA
Dailgrafiko Alfonso Dar

gio tapybos darbų paroda 
buvo suruošta Toronte spa
lio 20-21 d. d. , 1979 m.Pri- 
sikėlimo Parapijos Parodų 
salėje. Ją globojo ir ruo
šė, bei svečius vaišino ka-i 
va su pyragaiči'ais, Para - 
pijos Katalikių Moterų D-ja, 
vadovaujama p. Birietienės.

Dailininką Alfonsą Dargį 

muzikas Jonas Go vedas.
Programos pabaigoje,sce

noje pasirodė dabartinė "NL" 
spaudos karalaitė Vida Ba- 
rakauskaitė. , Ji, akompo- 
nuojant muzikui J. Govedūi, 
atliko nuostabiai žavingą dai
ną - Viliją.

Ji yra ypatingai talentin
ga ir daug žadanti lietuvaitė 
ir šios kolonijos tikra paži
ba.

Šiame parengime dalyvavo 
iš Montrealio atvykę "NL" 
Bendrovės Valdybos nariai 
L. Girinis - Norvaiša ir P. 
Klezas su žmona.

Sekančią dieną sekmadie
nį, svečiai montrealiečiai 
visus šio būrelio narius pa
kvietė kavutei ir trumpam 
posėdžiui šių Namų posėdžių 
kambaryje. Susirinko veik 
visi šio būrelio talkininkai. 
Buvo pasidžiaugta gerai pa
sisekusiu parengimu, gra
žiai ir sklandžiai atlikta pro
grama, gausiu svečių atsi
lankymu.

Džiugu konstatuoti ir tai, 
kad tas įeitas, netoliese 
rengtas lietuviškas vakaras, 
pasisekė ir buvo gausus at
silankiusiais svečiais. Ne- 
visada taip pasiseka, bet šį 
kartą taip buvo : abu lietu
viški parengimai gražiai pa
sisekė ir belieka tik džiaug
tis. Ilgus metus jau gyvuoja 
lietuviškoji "Vargo mokyk
la" ir yra visų mūsų pasi
didžiavimas. Ir dar ilgiau 
gyvuoja šis mūsų patriotinis 
ir pirmutinis šiame krašte 
lietuviškas savaitraštis. To
dėl ir avelė liko sveika ir 
vilkas sotus. . .

Nuoširdžiausia padėka vi - 
siems prie šio renginio pri
sidėjusioms, puikiai progra
mą attikusiems ir taip pat 
gausiems svečiams.

publikai pristatė dail. E.Do- 
cienė.

A. Dargis yra daugiau 
grafikas, bet paskutiniu lai - 
ku reiškiasi kaipsumoder- 
nėjęs abstraktaus meno ta
pytojas.

Abstraktų meną ne visi 
supranta ar mėgsta, tačiau 
dail. Dargio išstatytieji dar
bai buvo atlikti kcuošščiai , 
išbaigti, spalvos patrauklios , 
daugumoje tamsios.

Mums buvo malonu pasi-1 
žiūrėti į Dargio kūrinius. Kas 
susižavėjo ir norėjo jų turėti 
nusipirko. Berods pusė at - 
vežtųjų buvo parduota. Viso 
eksponuota apie 60.

Po kavutės, rašytojas Jur
gis Jankus skaitė ištraukas iš 
savo kūrybos-naujosios kny
gos.

Publikos, meno mėgėjų bu
vo apsčiai.

Toronto lietuviai mėgsta 
kultūrinius parengimus(ypač, 
po vasaros). Todėl visos To
ronto lietuvių salės prisipil
do per parengimus. J.Ka

Mnloniai kviečiame visus atsilankyti
LAPKRIČIO 1 8 d. S EKM ADIENV, 3 vai. p .r . TORONTO LIETUVIU j
NAMUOSE, KARALIAUS, MINDAUGO SALĖJE RENGIAMĄ

VLIKO pirmininko Dr. Kazio BOBELIO n
VIEŠA PRANEŠIMA

VLIKO VEIKLA IR DABARTINĖ POLITINĖ AKCIJA
• Po pranešimo bus diskusijos. VLIKo pirm, mielai atsakys į susirinkusių klausimus.
• Svečiai bus pavaišinti kava ir pyragaičiais. LN Visuomeninės Veiklos
• įėjimas nemokamas. , Koordinacinis Komitetas

m c n Vs i u t k i>5>n m • ** * r- V ū

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTS.

įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4b64 -251-4025 —251-4824.
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M3V ICG.

* Namu - Gyvybės
f rft) JP1 * Automobilių
< L* * Komercinei

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

V Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, Vis?i8 kelionių reikalais

TORONTO, ONTARIO be‘kUr V
M6P IA5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Ronccsvollcs Ave., , ' ___
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
a Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Winnipeg
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

KLB Winnipeg© Apylin
kės visuotinis metinis narių 
susirinkimas šaukiamas 1979 
metų gruodžio tnėn. 16 dieną 
12 vai. Šv. Kazimiero para
pijos salėje, 432 Elgin Ave. 
Winnipeg, Man.

kariuomenės šventės
MINĖJIMAS

KLB Winnipego Apylinkės

Ottawa
o Inz. J. V. DANYS dirba Su
sisiekimo Ministerijoje virš 
20 metų ir yra suprojekta
vęs eilę laivininkystei page
rinti įtvarų.

Š. m. rugpiūčio 11—17 d. d. , 
dalyvavo Tarptautinėje V-oje 
Inžinerijos Konferencijoje 
Norvegijoje, Trondheim'e

Toronto LN Va'dyba.š. m. spalio 21 d. , LN Informacinio 
susirinkimo metu. Iš kairės: J. CICĖNAS, B. JACKUS , B. 
BEDARFIENĖ, MYČAS, T. STANULIS, H. LAPAS, S. KUZ
MAS, J, SLIVINSKAS. A. ŠILEIKA (neįtrauktas į nuotrauką) 
darė pirmininko pranešimą. Trūksta pirm. A. SENKAUS , 
kuris serga ir A. PACEVIČIAUS. Nuotrauka: B. Tarvydas

Valdyba rengia kariuomenės 
šventės minėjimą lapkričio 
mėn. 24 d. 19 vai. St. Mąrys 
Rd. ir Januškas Rd. kampas. 
(E. V. Januškų name). Visi 
kariai ir jų šeimos kviečia
mos kariuomenės šventėje 
dalyvauti. Prie savos mu
zikos bus šokiai, dainos ir 
programa. Veiks bufetas.

■ KLB Winnipego Apylinkės 
Valdyba

kur skaitė paskaitą apie žie
mos laivininkystės išvysty - 
mą St. Laurent upėje iki 
Montrealio.
• PAUKŠTAITIS Vitas,13 m. 
amžiaus, maj. V. Paukštaičio 
sūnus, dalyvavo teatro kon
kurse ir iš daugelio kandi
datų buvo priimtas į Ottawos 
Teatro grupę.
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MDSE
IŠ FLORIDOS LIETUVIU KLUBO BIULETENIO:

ŽIEMAI ARTĖJANT
Nors gyvenimas ir veikla 

mūsų Klube nenutrūksta per 
apvalius metus, artėjant 
žiemai ta veikla dar sustip
rinama ir pagyvinama. Pra
deda veikti Klubo choras , 
moterų dainos vienetas, vai
dybiniai būreliai; pradeda 
"pūsti" ir gerai užsireko
mendavę Keturi Vėjai. Klu
bo Valdyba ateinančiam se
zonui yra užplanavusi kele - 
tą gerų renginių, jau ne-, 
kalbant apie tradicija tapu
sius Padėkos Dieną, Kūčias, 
Naujų Metų sutikimą ar Va
sario 16-sios minėjimą.

KIulx> Valdybos ir kūry
bingųjų Klubo narių pastan
gos nueis niekais, jeigu Klu
bo nariai ruošiamų renginių 
nelankys. Iki dabar žiūrovų 
ar klausytojų gausumu nete
ko skųstis; tikimės, kad na - 
riai ir svečiai savo atsilan
kymu rems rengėjų pastan 
gas ir toliau. Rengėjams y - 
ra visada maloniau,kada jų 
darbą įvertina Klubo nariai 
ir svečiai, gausiai atsilanky
dami į organizuojami pobū - 
vį. Kai atsilanko daugiau 
žmonių, Klubui lieka ir dau
giau pelno, kuris įgalina 
Valdybą padaryti daug page
rinimų pačiame Klubo pas
tate. 1

Sveikindami vis gausiau 
grįžtančius iš Šiaurės na - 
rius, tikimės brandaus ir 
kūrybingo sezono.

Klubo Valdyba

SEZONO ATIDARYMAS
Klube spalio 21 d- , daly

vaujant virš 300 žmonių, įvy
ko sezono atidarymas.

Klubo pirm Kl. Jurgėla 
savo kalboje prisiminė Klu
bo steigėjus, aukotojus ir 
darbuotojus. Klube vyksta 
visuomeninis, kultūrinis ir 
tautinis gyvenimas. Aukoję 
tūkstantį dolerių ar daugiau, 
turėjo garbės stalus.

Meninę dalį pradėjo mo
terų dainos vienetas, vado
vaujamas E. Rūkštelienės . 
Padainavo kelias dainas. 
Kupletus, parašytus ir. B. 
Zelblenės, skaitė Armonas, 
Mateika, Vaškys ir Velba- 
sis.
Klubo Choras, vedamas muz. 
P. Ar mono, padainavo Rūta 
Žalia, Ramovėnų Maršą, Ty
kus Buvo Vakarėlis ir Kles- 
tėk, Tėvyne Lietuva. Daly - 
viai ilgai plojo. Progra-, 
ma buvo trumpa, gerai pa
ruošta. Nuotaika visų smagi.

Matyti buvo daug svečių, net 
ir svetimta.ričių.

Meno vadovams- E. Rūkš- 
telienei, dr B. Zelbienei ir 
P. Armonui Klubo karalienė 
M- Grigienė prisegė po gėlę. 
B. Chlamauskienė, Klubo šei
mininkė iškepė didelį tortą 
ir vaišino visus, o ypač tuos, 
kurie dirbo virtuvėje jai iš
vykus ilgesnių atostogų.

• Nauji Klubo nariai: Jani na 
Škėma, Matilda' Gudonis ir 
Antanas Gudonis.

LANKĖSI PLB PIRMININKAS

Vytautas Kamantas, PLB 
Valdybos p-kas, Klubo Val
dybos pakviestas, spalio 13 
d. padarė pranešimą apie 
PLB veiklą. Kalbėtoją pris - 
tatė Klubo p-kas Kl. Jurgėla, 
kartu primindamas, kad šis 
Klubas yra atviras visiems 
patriotiniams lietuviams bei 
organizacijoms.

PLB Valdybos p-kas savo 
pranešime pabrėžė,kad PLB 
veikia Lietuvių Chartos ri
bose; savo veiklą kreipia 
daugiau į kitų žemynų (P. A- 
merikos, Australijos, Euro - 
pos) lietuvius. Išvardino PL 
B Valdybos narius ir jų dar
bo sritis. PLB vykdo pasku
tinio PLB Seimo nutarimus .

Kalbėtojas plačiau ir labai 
teigiamai papasakojo apie 
praeitą vasarą įvykusį Jau - 
nimo Kongresą. "Pasaulio 
Lietuvis"šiuo metu yra dau
giausiai prenumeratorių tu
rįs mėnesinis leidinys. Po 
pranešimo PLB Valdybos 
p-kas atsakė į klausimus, 
kurių atsirado gana gausiai .

Svečių susirinko gražus 
būrys. Klubo narės St. Urb - 
šaitienė ir O. Kinderienė pa
vaišino dalyvius pyragai - 
čiais ir kava.

o St. Petersburg'o Lietuviš
ka Mokykla pradėjo darbą 
-š. m. rugsėjo mėn. 22 d. Kiek
vieną šeštadienį, 9:30 ryto , 
Klubo patalpose pradedamos 
pamokos mokantiems ir ne
mokantiems lietuviškai kal
bėti. Pavėlavę, bet norintie
ji savo vaikus siųsti į šią 
Mokyklą, prašomi kreiptis į 
Mokyklos vedėją p. Moore , 
tel: 321-0465.

o BALFO Vajaus mėnuo y - 
ra spalis. Ta proga Klubo 
Valdyba nutarė paskirti St. 
Petersburg © Balfo Skyriui 
piniginę auką 100 dolerių.

Nauji
CANADA SAVINGS BONDS

DABAR NESĄ

PIRMAISn°° f/įl/o/o SEKANČIAIS 
■" x w 6 METAIS

Padidintos pajamos
Padidintos palūkanos naujoms 
CANADA . SAVINGS BONDS 
serijoms iki 11% už pirmus 
metus ir po 1072% už likusius
6 metus. Naujos vidutinės pajamos iki lakštų 
termino yra .10.59%. Visi gaus šias padidin
tas palūkanas, kurie jau nusipirko arba dabar 
perkamų Naujų Taupymo Lakštų, nors ant jų 
būtų atspausdintas senas tarifas.

METAIS

Pagal naują tarifą 100 dol 
Jungtinių Palūkanų Lakštas 
( Compound Interest Bond) 
padidėja iki 

terminui suėjus
202.37 dol. 

per 7 metus.

LENGVA PIRKTI
Naujieji Canada Sayings Bonds 
mi dabar visur, kur išperkama 
ma. Pirkimo sumos riba vienam asmeniui 
25,000 dol. Pirk šiandien 1

yra parduoda- 
ar investuoja-

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

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

(Lietuviams duodame specialiu nuoloidp)

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

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

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausio* patarėjos ir darbo atlikėjas jums gall but! etogdengy* Guy 

Richard, kuris jau seniai I letuvi am s patam au ja. Darba otllaka sgilnlngal 
Ir prieinamomis kainomis. {aukite kai noma stogas bloga* ar koi statote

1979. XL 7

SAUGU, TIKRA IR PAPRASTA J UOS IŠPIRKTI 
Naujieji Kanados Taupymo Lakštai yra saugus 
ir tikras investavimas, nešantis geras palūka
nas metai po metų. Jie yra padengti Kanados 
resursais. Norint, lengvai išperkami.
LAKŠTU PAS IRINKIMA.S

Kanados Taupymo Lakštų yra didelis pasirin
kimas: Regular Interest Bonds išmoka palūka
nas kiekvieną lapkričio mėn. I dieną nauju 
padidintu procentu ir Compound Interest Bond, 
kurie automatiškai investuoja jūsų procentus, 
uždirbdami palūkanas už procentus.

BUVUS lU^S ERIJ IĮ PROCENTAI PAKELTI 
Visų neapmkoėtų serijų Canada Savings 
Bonds procentai pakelti iki 11% pradedant 
metus 1979 lapkričio 1d. ir '10‘/2% už 
kiekvieną likusį metą iki lakšto termino 
Serijoms data lapkričio 1 d. 1977, padidin
tos palūkanos bus išmokamos grynais su 
ėjus jų terminui. Paskutinėms dvejoms 
serijoms didesni procentai bus išmokami 
kiekvienais metais, likusiais iki termino. 
Daugiau detalių galite gauti ten, kur 
iš perkate arba investuojate.

CANADA SAVINGS BONDS- GERIAUSIAS PASIRINKIMAS

o Visuotinis Susirinkimas 
St. Petersburg’o Apylinkės 
nariams įvyks š. m. lapkri - 
čio 28 d. , 3 v. p. p. mažojoje 
Klubo salėje. Svarbiausi 
darbotvarkės punktai prane
šimai iš LB Tarybos suva
žiavimo ir nominacijų komi
sijos sudarymas. Po susirin
kimo - kava. Kviečiami ne 
tik aktyvieji bendruomenės 
nariai, bet ir visi lietuviai 
susirinkime dalyvauti.

o Lietuvos Kariuomenės 
Šventė bus minima lapkričio 
mėn. 20 d. , 6 v. v. Lietuvių 
Klube :bus pagerbtas Lietu - 
vos karys dailiuoju žodžiu,

daina ir kamerinės muzikos 
trio koncertu. Pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos ne
priklausomybės bus lapkri - 
čio 25 d. 1 v. p. p. Holy Name 
bažnyčioje, Gulfport',e.

"Romo Kalantos" ir "Pa - 
langos" Kuopų šauliai-ėš 
minėjime ir pamaldose da
lyvauja su vėliavomis ir u - 
niformuoti arba su tauti - 
niais rūbais. Savanoriai, 
Klaipėdos Krašto sukilėliai 
ir partizanai prašomi užsi
registruoti pas "R. Kalantos" 
Kuopos p-ką Jurgį Juodį(pa- 
gerbimui). Tel:360-2613.

Visi maloniai kviečiami . 
Įėjimas- laisva auka. Po mi-

nėjimo- vaišės. Vaškienė, kalba-A. Karnius .-

• Padėkos Diena- lapkričio 
22 d. - bus atžymėta Klube 
bendrais pietumis 12 vai. 
Vietos rezervuojamos.

• Jumoristo- poeto A. Gus
taičio literatūrinis vakaras 
ruošiamas š. m. gruodžio 8d.

Programoje: moterų dai
nos vienetas, vad. E. Rūkš - 
telienės, deklamacijos- S.

- Malonu, kad daugiau lie
tuvių susibūrė saulėtoje 
padangėje ir neapsnūdo. .. ?•

Kas nariais į KANADOS LIETUVIU FONDA stoja, 
— tas Liotuvos laisvės reikalams aukoja !

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

M PHILIPPE 1221

SKAMBINKIT -

kelnėms-
■

I pristatant
ir atsiimant

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

con c° ’ 5” “7661-A CENTRALE 
495-90e AVĖ 

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

7 6 6-2667.

7 psi.

7
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NL REIKALAI
• NL SPAUDOS VAKARUI TORONTE GRAŽIAI PRAĖJUS 
’ NORIME IŠREIKŠTI NUOŠIRDŲ ĮDĖTO DARBO ĮVERTI- 
'NIMĄ. ESAME GILIAI DĖKINGI RĖMĖJU BŪRELIO NA
RIAMS IR VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS BEI ATSILANKIU
SIEMS SPAUDOS VAKARE, NL

© DOMASHUS Andrius su 
žmona Gene iš Toronto sve
čiuojasi pas Ievą Kazakevi- 
č’enę .

© VAINA Jean iš Detroito 
svečiuojais pas montrealie- 
čius, kartu susipažįsta su 
miesto įžymybėmis. Lankė
si šv. Onos Draugijos pietų 
parengime. ‘

• PETRULIS Vytautas, iš PATIKSLINIMAS:
Toronto, su žmona ir vaikais Kelionės Įspūdžių aprašy- 
virš savaitę svečiavosi pas me Įsivėlė keletas netikslu- 
tėvus Genę ir Joną Petrulius, mų, kuriuos atitaisome. Turi 

būti:. stovyklas:Schlezvią,
• ADOMONIS Jonas, po 3 Tolka, Grumbj, ” ir "Rens-

© ŠIMONĖLIS Leonas išvy
ko į Albertą svečiuotis pas 
sūnų, kuris baigęs agrono
mijos mokslą, įsigijo ūkį.

savaičių keionės sugrįžo Į 
Montrealį. Aplankė Marocco, 
Portugaliją, Ispaniją. Madri - 
de aplankė lietuvius kun. Br . 
Jurkštą, kun. Kazimierą Pa - 
talavičių, kurie esą lietuvy - 
bės švyturiai. Savo kelionės

burge".
• BUDRIKIENĖ Uršulė su
sirgo, gydosi ligoninėje. .
• NAKIENĖ Filomena buvo 
paguldyta ligoninėje. Šiuo 
metu sveiksta namuose.

Įspūdžius žadėjo aprašyti ats
kira’ .

o DRULIS Antanas sunkiai 
serga, gydosi namuose.

© PAUKŠTAITIS Pranas po 
susirgimo sveiksta. Buvo iš
vykęs i Ottawą pas sūnų,mar
čią ir anūkus pailsėti.

© VERMAUSKIENĖ Agota 
susirgo, randasi ligoninėje.

• VIRBALAS Stanley išvyko 
į Floridą visai žiemai.

ATEINA' Ž I E * A
' DAUGELIS

NEBEVAZINES AUTOMOBILIAIS
i PRADEDANT LAPKRIČIO MĖN. 1 D. DRAUDIMO
: BENDROVĖS GRĄŽINA PINIGUS UŽ NEVAŽINĖJAMĄ 

LAIKĄ.
UŽTENKA PASKAMBINTI J ŪSU DRAUDIMO 

AGENTUI
QUEBEC O VALDŽIOS AUTOMOBILIU DRAUDIMAS 
IRGI GRĄŽINA PINIGUS, PRISTAČIUS Į LEIDIMŲ 
ĮSTAIGĄ, AUTOMOBILIO LEIDIMO NUMERĮ.

GRĄŽINIMAS APSKAIČIUOJAMAS TIK UŽ PILNUS 

MĖNESIUS j

DRAUDIMO INFORMACIJA IR KAINŲ PALYGINIMAS 
BE ĮSIPAREIGOJIMO APSIDRAUSTI:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel.722-3545

Or. J MaliŠka
Pantų gydytojas

— • —

144C ’ ne Sti’-Cathei itie Quest
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

— e —
1410 G LTV STREET 

SUITE 11-12
Montreal p.Q.

Tel. 932- 6662; nomg 737- 968).

Dr. E. Andrukaitis. mo.. ,..c.r. <c>
TĖL .. 522-7236 MoNTHĖAL H2J IK4

832, Bout. ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

f

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

Medico! Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Jel. 931 -40?4 
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

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

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Pork Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-1161; Rea. 636-9909.

ADVOKATAS 

ROMAN J. IŠGANAITIS, B.A., B.C.L.

4 NŪTRE-DAME E. SUITE 504

MONTREAL, QUEBEC H2Y 1 B7 TEL.: 878-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.C.U
Suit* 627, 3 PltK' Vili' Mari', 

Montr'al, Qvabac H3B 2E3 
T./.C5W67M43D

advokatas

J.P. MILLER,BJU, BeCXe
lit H'tr' D'nt' Str"t E.Jfuit' 205.

T'l 666-2063, 866-2064

8 psi.

VILNIAUS U-TO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Lapkričio 4 d. KLBMont- 
realio Kultūros Srkcijos ini
ciatyva buvo paminėta Vil
niaus U-to 400 metų sukak
tis Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Minėjimą atidarė dr. Ire
na Pavilanienė kondensuotu 
žodžiu. Sekė prof. Kulpos-

dėmesiu publikos priimtos.
Pabaigoje inž. Algis Kli

šius, KLB Montrealio Sky
riaus pirmininkas padėkojo 
prelegentams ir rengėjams. 
Pabaigai sugiedotas Tautos 
Himnas.

Mūsų vietinės studentijos 
ta proga galėjo būti, žymiai 
daugiau. Gaila, kad kitas 
paskaitininkas negalėjo da-

Kulpavičiaus skaidrių mon
tažas, kurį tęsė Nora Kul- 
pavičienė. Įdomios ir me
niškos skaidrės su gerais 
komentarais buvo su dideliu

lyvauti.

Tau py k i r

• BALTUONIS Pranas, me
džio šaknų skulptorius, yra 
patenkintas gerai pavykusią 
paroda Čihrlionies Galeri
joje, kurią organizavo Put
numo Seselių Rėmėjų Būre
lis. Prof. Macevičius apta
rė jo darbus. Rėmėjų Būre
lio vardu parodą atidarė p. 
Rėmienė.

Paroda užsibaigė rugsėjo
30 d. Nupirkta nemažai darbų

s k o 1 i n k i s

1919 1979

SUKAKTIESKARIUOMENES 61LIETUVOS

PAMINEJ IMAS

Aušros Vartų Parapijos SalėjeLapkričio

IŠKILMINGAS
Minėjimas -banketas

skaitlingai dalyvauti.
DLK MINDAUGO 
KUOPOS VALDYBA

ĮVYKS Lapkričio 24 d. 7 vai. Aušros Vartų Salėje
DALYVAUJA Montrealio lietuvių, latvių, estų, 

ukrainiečių, ir Canadian legion dalinių vėliavos-

MINĖJIMO AKTAS: prof. dr. V. MANTAUTO 
paskaita. Aušros Vartų P-jos Choro OKTETAS

e Šilta vakarienė ® "Trimitas” ® Baras • Loterija

11 vai. iškilmingos Pamaldos
12 vai. MINĖJIMO AKTAS

P AS K AIT A: prof. dr. VA. Mantautas 
Hartford U-to

MENINĖ DALIS "Gintarėlis" ir
Veteranų Tautiniai Šokiai 

o Kavutė .© Užkandžiai 
ĮĖJIMAS: laisva auka

Maloniai kviečiame

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Psfitfoc Ar Buick ★ Autre 
* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIU !
NESITIK^TINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MUSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I |$<TIKINKITE Į 
pasinaudokite i 

pasikalbėkite su 
JAa neganiu 

LEO GUMEKAS

Pirmutiniame ir didžiausiame ja ]P| m mm SS 
TORONTO LIETUVIŲ KjAKA/vLA
kredito kooperatyve —;--------------

MOKA: = IMA:

1 1 '/z % už 1 m. term, indėlius __ .l.u.
m 17 - ■» . • ju = 11 %% už asm. paskolosIU /: uz 3 m. term, indėlius = 1 1 4

,1 0 ’/i % už pensijų ir namų planų E
ĮO '/2 % speciali taup. sųsk. = 11 % už mortgičius
10 % už taupymo s tos E

6 % už čekių s-tas (dep.) ( =
AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių __

Asmenines paskolos duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75%> įkainoto turto. Visų narių gyvybė opdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (|-inc 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 f) 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

WESTMINSTER SOUTH

©
LEONAS CmRECXa?

GM

montrea! west automobile

489-5391

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409' 
MONTREaI. QUEBEC. CANADA 
H3Z ?MU

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 376-J7N1

Ag_en t ū r o v_eikia nuo

Albertas N O R K ELI 0 N AS, BAC.S.CM l.t.
Komercinio, privataus turto, automobilių, > 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A&_•.______532-3414

AKTYVAI — virš J7 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 11’/2% 
...... = term, indėlius 2-3 metų 10 %
Antradieniais 10-3 pensijų ir namų s-tas 1O’Z«% 
Trečiadieniais uždaryta H taupomųjų s-tų 10 %

. ...» __ _ = spec. taup. s-tų 101/2%
Ketvirtadieniais 10-8 | depozitų-čekių s-tų 6 %
Penktadieniais 10-8 —= DUODA PASKOLAS IŠ: 
šeštadieniais 9-1 = ___ __ ■ „„= asmenines . ll,/4/c
Sekmadieniais 9.30-1 = mortgičius 11 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9(.3O v.r. — 1 v.p.p. 
s<' pensijų s-tą nuo ląpkr. 1/79, namų s-tą nuo sausio 1/80

Nemokamo visu noriu 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 sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS. lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įfnonėje baldai yra 
aukžtoa kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didolis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAUE r 4e AVENUE LASAUI 363-3887
f~7043 CRNTRALR 380.1262 ĮDKCORATION) Į

. į.b j. g- RKrcrmEflua lietuuiu 
LJIZliS KREDITŲ UWIJB

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias, s tos 6.0 % Asmenines 13.75 %
Taupomąsias s-tas 11, 25 % Nckiln. turto 13.25 %

Pensijų planas 9.0 % Čekių kredito 15,0 %
Term. ind. 1 m. 11.5 % Investocincs nuo 14.75%

T r um p ai . t er m. ind. iki .,12;25%
iki $10.000Duoda nemokomą gyvybės apdraudę Nemok, gyvybės apdr.

iki $2,000 už taup. s ■tos sumas. už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
146$ De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 V.; Aelvirtodieniais nuo 12 ikj 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10 45 ki 12.45 v. Sekmodseniau nedirbama vasarų r?ua 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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