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A.HAIG AS LANKOSI 
EUROPOJE

Amerikos Valstybės Sek - 
retorius Alexander Haig’as 
išvyko Į Europą. Ispanijoje 
jis susitiks su Saudi Arabi
jos karališkuoju princu Fah— 
d, po to lankysis Jugoslavi 
joje.

SOVIETAI NAUDOJA 
BIOLOGINIUS NUODUS

Alexander Haig’as Berly - 
ne susitiko su kancleriu W. 
Schmidt, kurį užtikrino, kad 
neutrono atominių ginklųEu- 
ropon nebus nugabenta.

V.Vokietijos jaunuomenė
je rędosi anti-amerikietiškų 
pasireiškimų. Šis klausimas 
taip pat diskutuojamas.

Haig’ui nuvykus į Berlyną, 
apie 5G.OOO demonstrato- 
rių sudegino Amerikos vė
liavą, mėtė akmenis į polici
ją, plėšė krautuves ir kūrė 
laužus gatvėse.

Haig’as apkaltino Sovietų 
Sąjungą, kad ji vartoja nele - 
galius biologinius nuodus 
Kambodijoje, Laose ir Afga
nistane. "Kur yra tie pro
testuotojai prieš tokius 
Sovietų veiksmus? Mes, 
jeigu ir nesutinkame su tuo , 
ką jūs sakote,esame pasiruo
šę iki mirties ginti teisę ga - 
lėti pasisakyti", -kalbėjo mi - 
niai Haig’as. Berlyno Sienos 
siluetas buvo aiškiai mato - 
mas...

BEGIN’AS WASHINGTON'S
Izraelio min.p-kas Mena - 

chemBegin’as lankėsi Wa - 
shington'e ir susitiko 2-jų 
dientį pasikalbėjimams su 
prez.Reagan’u.

Begin’as pasiūlė JAV - 
bėms naudotis Izraelio oro 
ir laivyno bazėmis, jeigu 
būtų"pavojus laisvei"iš So - 
vietų Sąjungos pusės Viduri
niuose Rytuose. Jis pabrėžė, 
kad Izraelis neprašys ame
rikiečių trupių kovoti už Iz
raelį ir šiuose pasikalbėji
muose neprašęs jokių apgy
nimui nutarimų iš JAV.

M. Begin’as taip pat įspė
jo JAV neatsilikti nuo Sov. 
Sąjungos, kuri esą yra pri - 
vežusi Lybijoje ir Syrijoje 
tūkstančius tankų.

Ta pačia proga Begin’as 
kritikavo prez. Reagan*o 
planą parduoti Saudi Arabi
jai ginklus, įskaitant radaro 
įspėjimo ir žvalgybos įren
gimus.

Begin’as sako, kad JAV 
administracija užtikrino, jog 
Syrija atitrauks savo prieš - 
lėktuvines raketas iš Leba - 
nono. Jis taip pat buvo su
sitikęs su JAV Valstybės 
Sekretorium Alexander Haig’u

šio vizito proga JAV Gy

nybos Sekretorius C .Wein
berger’is ir Izraelio Gyny
bos Ministcris Ariel Sharon' 
as kalbėjosi tuos nutarimus 
liečiančiomis detalėmis.

Sinajaus riba tarp Egypto 
ir Izraelio valstybių bus 
saugojama tarptautinių tru
pių. JAV paskirs 1/3 pajėgų, 
Kolumbija, Uruguajus ir Fi
dži-kitas. Norvegas gen.lt . 
Frederik Bull- Hansen bus 
šių pajėgų komendantas.

SOVIET Al BIJO TIESOS
Lenkijos IC-ies milijonų 

darbininkų siūlymas val
džios reformų gąsdina už
kietėjusius Kremliaus vai - 
dovus, nors tos reformos ir 
pagerintų ekonominį gyve
nimą bei žmonių nuotaikas. 
Tad- naudoja senąjį melo 
triuką, kad save pateisintų. 
Maskvoje, Leningrade ir ki
tur didžiųjų įmonių darbi - 
ninkai buvo sušaukti į susi
rinkimus, kad pasmerktų 
Lenkijos darbininkų uniją 
Solidarnosc.

Kremlius tvirtina,kad So
vietų darbininkai yra pasi
piktinę Solidarnosc veikla 
sušauktame Kongrese,kuris 
vyko Gdanske.

Sovietų darbininkai turi 
pritarti"atviriems laiškams", 
kuriuose Solidarnosc apkal
ti nama"kontra-revoliuci ja" , 
provokuojančia Sovietų Są
jungos darbininkus ir kitose 
Sovietų Bloko valstybėse 
"išduoti" komunizmą.

Čekoslovakija irgi buvo 
partijos verčiama rašyti pa
našius "atvirus" pareiški - 
mus. Vienas čekų unijos va
das pasisakęs, kad Solidar- 
nosc esanti dešiniojo sparno 
organizacija.

SCENA iš CHICAGOS LIETUVIŲ GPEROS SUKAKTUVINIO SPEKTAKLIO
" I LITUANT ". /Nuotr:Jono Kuprio/

Visi trys autoriai laikosi nuomonės, kad ginkluotų 
konfliktų tarp komunistinių šalių pavojus nenustos didė - 
jęs, kol Rytų Europos valstybes ir ypač Sovietų Sąjungą 
valdančios grupelės nesiliaus tvirtinusios, kad Sovietų 
Sąjunga tėra vienintelis teisingas modelis. "Žiauri tikro
vė" yra visai skirtinga nuo socializmo propagandos ir ide
ologijos, nes kaikuriose komunistinėse šalyse teorija, 
prieštarauja praktikai - tvirtina jugoslavų kompartijos 
teoretikai.

Iš tokių laiškų, esą, paaiškėjo, kad "Vilijos" trikota
žo fabriko direktorius J.Simoaenkovas ir kiti vadovai įg 
tikro "dirbo prastai, buvo grubūs su žmonėmis, piktnau - 
džiavo tarnybine padėtimi, ....į kolektyvo narių pastabas 
nereagavo". Simonekovas buvo iš pareigų atleistas.

Dabar ruošiamos ir "atviro laiško" dienos,kurias 
partijos pareigūnai ir žurnalistai praveda įmonių ir įstai
gų kolektyvuose. "Tiesa” pripažįsta,kad kaikur į darbo 
žmonių laiškus pažiūrima "paviršutininškai ir net biuro
kratiškai". Daugelis laiškų anoniminiai - "dauguma be
vardžių autorių.. .bando apšmeižti mūsų gyvenimą, atima 
begalę brangaus laiko tikrintojams,traumuoja sąžiningai 
dirbančius žmones". /Kas per "naujadaras" traumuoja? 
Kodėl nevartoja paprasto lietuviško žodžio - sukrečia? 
Red./ "Tiesa" ragina darbininkus savo nuomonę reikšti 
atvirai, ir, "jei ji teisinga, atkakliai ją ginti".

elta

Tuo tarpu Solidarnosc to - 
liau reikalauja demokrati - 
jos savo krašte, dalindama 
lapelius,kuriuose reikalau - 
jama demokratijos: laisvų 
rinkimų, civilinės laisvės’, 
laisvos spaudos ir politinių 
kalinių paleidimo.

Į Kremliaus kritiką dėme - 
šio nekreipta, nes Solidar
nosc rūpinasi ne Sovietų Bu - 
sijos, o savo krašto gerbūviu.

SADAT’AS PRISTABDO 
FANATIKUS

Egypto prez.Sadat’as pas
kelbė, kad laipsniškai pradės 
kontrbliųoti 4G.CCO meče-M® 
čių, norėdamas sustabdyti 
kovas tarp koptų krikščionių 
ir islamo fundamentalistų,. 
Šios kovos vis stipriau reiš
kiasi Egypte ir Sadat5as go - 
r-ai žino, ką.tai gali reikš-C* 
Pavyzdys netolimas- Iranas.

Sadat’as uždraudė koptiį 
šventikui Shenonda III kviesti 
religinius susirinkimus dve
juose didžiuose miestuose - 
Kaire ir Aleksandrijoje,

Shenonda III yra nusistatęs 
prieš vyriausybę ir maišosi 
į valstybės politinį gyvenimą 
kiršina koptus smurto veiks
mams prieš musulmonus jau 
keletą metų. Per paskutinį 
susirėmimą buvo užmušta 17 
žmonių , 112 sužeista.

Penki vyskupai toliau 
tvarkys koptų bažnyčios ad
ministracinius reikalus, su
sitarę su vyriausybe.

MIRĖ BUVĘS NACIU.
MINISTERS

Buvęs Hitlerio valdžios 
Gamybos Ministeris Albert 
Speer mirė Londone, sulau
kęs 76 m.amžiaus. Jis buvo 
pakviestas dalyvauti telvizi- 
jos programoje, pasikalbėji - 
me „

Jo palaikai buvo sudeginti 
Heidelberg’e, V.Vokietijoje . 
Tik 15 žmonių dalyvavo lai
dotuvėse, įskaitant jo žmoną 
ir 6 vaikus.

A.Speer nepaprastas orga
nizacinis gabumas išvystyti ir 
išlaikyti aukštame lygyje ga
mybą karo metu, stebina dar 
ir dabar žinovus.

Dar įdomesni yra jo raš - 
tai ir knygos,kurias jis pa
rašė, atlikęs karo nusikal - 
tėlio bausmę Spandau kalėji - 
me. Savo gyvėnimu ir raš
tais jis iškėlė žmonijai pa- 
vojus, kuriuos sukelia techno
logija be moralės.

Jis atmetė Hitlerio įsaky - 
mą sulyginti su žeme Vokie - 
tiją, kai paaiškėjo, kad karas 
pralaimėtas. Jis taip pat gal
vojo, kaip reikėtų nužudyti 
Hitlerį,kad jis nebevykdytų 
žemę naikinančių planų.

Speer kalėjime išbuvo 2C 
metų. Jo profesija-architek- 
tas.

MOKO KUKLUMO
Pekingo vyriausybė nuta

rė, kad visi asmenys vado
vaujančiose pareigose tu
ri dalyvauti ir pravesti kartą 
į savaitę fizinio darbo prie
volę, kad "kultivuotų masių 
supratimą". Išimtis daroma 
tik seniems, nepajėgiantiems 
arba tiems, kurie turi spe
cialias pareigas. Darbo lai
kas, kaip grindų šlavimas, į- 
vairus pakrovimas ir pan., 
privalo užtrukti 2-3 valan
das.

Reikėtų gal ir atvirkščiai 
padaryti visi kurie šluoja , 
krauna ir 1.1, turėtų 2-3 va
landas savaitėje praleisti 
posėdyje arba braižant, skai
tant planus, skaičiuojant, 
mokant - tada kuklumo pa
moka būtų abipusė ir nebūtų 
ko vieni kitiems pavydėti...

PARTIJA SUSIRŪPINO LIETUVOS DARBININKU 
SKUNDAIS

Oficialioje okupuotos Lietuvos spaudoje pagausėjo 
straipsnių apie darbininkų nusiskundimus ir raginimą 
juos atsižvelgti. Tai neabejotinas Lenkijos įvykių po
veikis. "Tiesa" š. m.liepos 9 d. rašo,kad dėmesys dar
bo žmonių laiškams ir pasiūlymams esanti "lenininė tra
dicija" /tai kodėl taip ilgai jos nesilaikė? Red./

Vilniaus miesto Lenino rajono Komiteto I-asis sek - 
retorius Česlovas Šlyžius pasakoja, kad daugelis piliečių 
pareiškimų rašomi "sudėtingu klausimu" —prašoma pa - 
gerinti "butų sąlygas". /Tikrai komplikuota,kai rusai a- 
teiviai gauna pirmoje eilėje butus./

JUGOSLAVAI KRITIKUOJA SOVIETU, IMPERIALIZMĄ.
Jugoslavų kompartijos mėnraštyje Socializam /1981, 

sausis/, išspausdintos trys trumpos studijos, aštriai kri
tikuojančios sovietinę sistemą. Rytų Europos šalyse vi
dinės problemos nesprendžiamos demokratiniu būdu, ra
šo Nikola Penjovič. Tai privedė prie ypatingos padėties- 
konfliktų tarp komunistinių sistemų. Tose uždarose vi
suomenėse neįmanoma normaliai informuoti piliečių pa - 
dėtį pasaulyje. "Monopolizuodami informacijos priemo
nes biurokratai virsta dvasiniais diktatoriais". Biurokra- 
tizuoto propogandos aparato pagalba vedama nesiliaujanti 
perdėta indoktrinacija, prievarta brukama ideologija.Taip 
valdančios grupės pasiekia neribotos galybės ir ima pikt
naudžiauti valdžia.

Nuo bendrų Rytų Europos santvarkos bruožų Penjovi- 
čius pereina prie tiesioginės Sovietų Sąjungos ir jos sateli
tų kritikos:

"Šias socialištines valstybes valdo uždaros partijos 
vadų grupelės. Su niekuo nesidalindami savo autoritetu, 
ir nepripažindami reprezentacinės sistemos, jie sugeba 
dideliu mastu manipuliuoti visuomeninius veiksnius ir 
mases. Tai politinė sistema, kurioje svarbiausi nuo
sprendžiai, įskaitant ir karinę intervenciją, daromi už
darame ratelyje - partijos politbiure - neatsiklausiant de
mokratinių reprezentacinių grupių. Tokioje sistemoje į- 
manomi asmeninės ambicijos įtaigoti sauvališki veiksmai, 
kurių pasekmių neįmanoma iš anksto nustatyti.".

Maskva tvirtina, kad Sovietų Sąjungos ir kitų komu - 
nistinių šalių santykiai esą "ypatingi". Tuo "ypatingumu" 
remiasi vadinamoji "Brežnevo doktrina", pagal kurią so
vietinė armija turi teisę įžygiuoti į bet kurią šalį, kur, 
Maskvos nuomone, gręsia pavojus "socialistinei sistemai." 
Jugoslavų kompartijos centro komiteto prezidiumo' narys 
Miloš Minič griežtai atmeta tokius argumentus. Jis rašo: 
"Nei tokios frazės, kaip ’problematinis internacionaliz - 
mas’, nei ’gyvybinių saugumo interesų' sąvoka, nei taria
ma teisė sauvališkai pakeisti vyriausybes kaimyniniuose 
kraštuose negali pateisinti invazijos, karinės intervenci
jos, laikinos ar nuolatinės okupacijos, arba agresijos 
prieš jokią suvereninę ir nepriklausomą valstybę". /Žo
džiai, kurie tinka ir Lietuvai/.
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Ncjniktau^
t'z Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
I our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada!
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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i -S. Rendradarbiięar korespondentą spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
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tik is anksto susitarus. Už skelbimą turini* redakcija 
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SUSIKIRTIMAI
Sekantieji amerikiečių lietuvių spaudą, jau bus pa

stebėję vis ryškiau matomus ir vis aštrėjančius nuo
monių pasikeitimus, liečiančius kaliforniecių lietuvių , 
latvių ir estų jungtines pastangas įjungti amerikinę 
"Public Relations" firmą , bendrosios veiklos ar at - 
skirų uždavinių propagavimo darbui. Tai drąsus ir 
rimtas ir ilgesnio laiko tarpo įvertinimui reikalin - 
gas eksperimentas.

Lyg ir keistoka / dalinai , net ir nesuprantama /, 
kodėl ši naujovė neranda pritarimo ir supratimo net 
ir tam tikrų musų veiksnių tarpe, kurių nuovoka, re
gis, turėtų būti platesnė ir įžvalgesnė. Sutinkame, kad 
tai nėra pigus užsimojimas, reikalingas ne tik nuola - 
tinio piniginio užsiangažavimo, bet ir deramos koor
dinacijos visų veiksniij tarpe. Gaila, bet tos koordi
nacijos, bent šiuo metu, kaip ir nebus. Opozicija, ir 
tai ne taip jau maža, apmokamai profesinei talkai, y- 
ra gana ryški. Gal blogiausia šiuo metu yra tai , kad 
berft kol kas, nematant konkrečių rezultatų, nėra sun
ku kritikuoti, pulti ar ir niekinti projektą, kuris vi
sumoje žvelgiant, neturėtų būti atstumiantis ar nepa
geidaujamas.

Atvejų atvejais ir metų metais, būta progų įsiti
kinti, kad lietuvškasis svoris , įtaka / gal išskyrus 
grynai socialinius įvykius ir kontaktus/ šiame konti -
lente nėra nei svari, ne gili. Vadinasi 'prasi-
mušti" su mūsiškėmis problemomis .uždaviniais ir 
tikslais yra sunku, dažniausiai net ir nepasiekiama. Gali
ma tonomis siųstitelegramas, rezoliucijas, nutarumus ar 

i prašymus, visa, bent iki šiol, tępasiekdąvo raštines ar že
mesniuosius pareigūnus. Jie /ir tai ne visada/ atsiųsda - 
vo įprastas padėkas ir pažadus referuoti aukščiau. To 
kais ar panašiais gestais dauguma pastangų ir baigdavo
si.

Mūsų pačių’čia taip įprasta ir priimta "public rela - 
tions" sistema, neturint profesionalų darbuotojų, buvo ir 
yra nepakankama, nepastovi, neefektinga. Mėgėjiškai ga
lima bandyti daug ką nuveikti- ir nuveikiama -.tačiau pra- 
silaušti pro sektorius, kurie tvarkomi profesionalų čia į- 
prastomis formomis ir įpročiais ar taisyklėmis, jau rei
kėtų beveik stebuklo.

Tokiems neį vykstant, lyg ir nederėtų perdaug piktin - 
ti s daugumoje jaunesniųjų sluogsnių iniciatyva, įkinkyti 
i r amerikiečius profesionalus tokiam darbui, kurio mes 
patys neįstengiame atlikti. Tokia talka, norėtųsi tikėti , 
nėra vient tik sunkiai surenkamo pinigo švaistymas, bet, 
ilgainiui ir pastebima pažanga ar net ir konkretūs rezul - 
tatai.

Priešiški nusistatymai, nėra ko ginčyti, yra žalingi, 
jei ir ne kita prasme, tai grynai iš piniginės pusės žvel - 
giant. Viso projekto įgyvendinimas remias; pinigu, o jo su 
rinkimas neturėtų būti vien tik Kalifornijos pabaltiečių 
reikalas ar atsakomybė. Lietuviai turi savo dalį surinkti 
ir laiku įnešti. Kitu atveju,tebus nerimtai užsiangažuota 
ir nusamdytos firmos užkulisiuose. Pinigas šiuo atveju 
/neretai ir kitais/ vaidina bene pačią pagrindinę rolę.Juk 
kaip tik dėl lėšų stokos lieka neįgyvendinti ir visokie ki - 
tokie bendrosios veiklos užsimojimai. Nėra sunku bent 
tam tikrą visuomenės dalį nuteikti priešingai. Ar tik to
kį reiškinį ir tematome dabartinėje akcijoje,prieš Jung - 
tinių pabaltiečių naująją iniciatyvą? Skaudu ir gaila/ne - 
abejotinai ir žalinga/, jei reikėtų sustoti pusiaukelyje ir 
pasikliauti vien tik savomis mėgėjiškomis ir gilumos ne
pasiekiančiomis pastangomis.

Al. G I M A N T A S

KELIONĖS Į ŠVENTĄJĄ 
ŽEME

Kiti, jų tarpe ir lietuviai 
kungiai organizuoja keliones 
- ekskursijas į šventąją že
mę-Jeruzalę.

Tikintiesiems įdomu pa
matyti vietas, kur gyveno 
Kristus, kur buvo nuteistas 
ir nukryžiuotas.

Dabar nuvykę ten lietuviai, 
daugiausiai lietuvės, pama -

to ir kitokį paniekinimą:Je - 
ruzalėję,Holocaust Muzieju
je iškabinta didelė marmuri
nė lenta.Ten užrašyta War 
Criminals: LITHUANIA,
L A T VIA, E ST IA, UKRA INA 
ir ki;.kraštai.

Kažin kodėl nėra tik įra
šyta SSSR į "War Criminals" 
sąrašus. Žinoma,kad NKVD 
buvo šalia rusų ir nemažai 
žydų tautybės žmonių. Gal 
dėl to ir tylima?

2 p.sl.

26 -sios KANADOS LIETUVIŲ DIENOS TORONTE
PROGRAMOS SANTRAUKA

1981.X.12 DAILĖS PARODA
CITY HALL, ART DISPLAY ARIA, 
TORONTO, Ont,

1981.X.9 PENKTADIENIS
7:30 v.v. LITERATŪROS VAKARAS

WEST PARK SECONDARY SCHOOL
1515 Bloor St. West, TORONTO, Ont.

8:30 JAUNIMO ŠOKIAI ’’KEPURINĖ” 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS DIDZ'SALĖ

v 1911 College St. TORONTO, Ont.
I981.X.1U ŠEŠTADIENIS

8.30 v.r. KL JAUNIMO S-gos TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
PRISIKĖL IMO PAR. PARODU SALĖ 
999 College St. TORONTO, Ont.

10:00 v.r. SPORTAS -KREPŠINIO ŽAIDYNĖS
WEST TORONTO SECONDARY SCHOOL
Lansdowne College kampas

10.00 V.r. VAIKU. LENGVOJI ATLETIKA
BROCKTON SCHOOL STADIJONAS

1: 00 p.p. TĖVU-MOKYTOJ U. SVARSTYBOS - 
’’LITUANISTINĖS MOKYKLOS”
LIETUVIU NAMAI, L K MINDAUGO MENE 
1573 Bloor St. West, TORONTO, Ont.

6:30 v.v. LIETUVIU DIENU, BANKETAS
8:30 v.v. ŠOKIAI

HARBOUR CASTLE HILTON-CONVENTION CENTRE 
1 Harbour Square , TORONTO , Ont.

1981.X. H SEKMADIENIS
2:30 v.p.p. R.K. PAMALDOS

ST. MICHAEL’S CATHEDRAL
EVANGELIKU, PAMALDOS
ST. ANDREW'S BAŽNYČIA
Jarvis - Gerard gatvių, kampas

4:00 v.p.p* LIETUVIŲ. DIENŲ, KONCERTAS
RYERSON THEATRE,

59 Gould Street, TORONTO, Ont'.

NESUTARIMAI IR STREIKAI
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Laikas slęnkąyięnodai, ne

sustodamas, nors žmonių 
gyvenime būtų ir nedarnumo. 
Kiek esti šeimose nesuta
rimų, kurių pasėkoje jos su- 
įra. Daugelyje šeimų nėra 
sklandumo ir tarp vaikų bei 
juos auginančių tėvų, ypač 
jei abu tėvai diroa ir mažai 
arba ir visai nekreipia dėme
sio i vaikų auklėjimą. Gal ir 
visai nemoka jų auklėti. Štai 
"Readers Digest" rugpiūčio 
mėn. straipsnyje: "Parents 
have rights too" (Tėvai turi 
taipgi teises). Jame nusi
skundžiama, i kad niekas ne
suteikia tėvams reikalingo pa
ruošimo, kaip protingai auk
lėti vaikus. (No one gives pa
rents the training necessary 
for raising children wisely) I

Buvo ir yra nemaža nesu
tarimų šeimose ir Lietuvoje. 
Prieš antrąjį, o ypač prieš 
pirmąjį Pasaulinį Karą, sei
mų persiskyrimųbeveik ne
buvo. Būdavo tačiau nesuta
rimų su vadinama šeimyna, 
taigi su kaimo samdiniais , 
ypač ma^o gyventoje p.akur - 
šėje (Biržų apskritis). Pasi
taikydavo, kad ar dėl nesu- 
tarimų, ar dėl latviškų agen
tų viliojimų, bernas pačioje 
darbymetėje, taigi vidurva-

sdry^ pameędayė' u&iiV?p^ą’it' 
išbėgdavo į Latviją, kur už
darbiai buvo didesni.

’Prieš Pirmą Pasaulinį Ka
rą vykdavo masinis jaunų vy
rų slaptas keliavimas į JAV 
per Prūsus ir Hamburgą. 
Agentais dažniausia būdavo 
apsukrūs žydai. Net mūsų 
laikraščiai anuomet nede
juodavo dėl tokio mūsų jau
nimo plūdimo į Ameriką (daž
nu atveju norint išvengti ka
ro prievolėsjnes jau pasitai
kydavo kad lenkai dvarininkai 
kai kur pradėjo parsigabenti 
1 šilkų darbininkus į kumečius. 
'1 įvairiausių neški andumų ir 
niesutarimų pasitaiko visose 
pasaul io šalyse ir naujau - 
s'iais laikais, Ir tie nesuta- 
Tima. pavirsta net žiauriau - 
s i ai s smurto bei teroro ak
tais. Apie So vietinio rėžimo 
kraštus netenka bekartoti vi - 
siems žinomo fakto, kad pa
ti valdžia tesilaiko ten visu 
smurtu ir nuolatiniu teroru . 
Komunistinė valdymo siste
ma skelbiama kaipo darbi
ninkų valdžia, o štai Lenki
joje iO milijonų'darbininkų 
per streikus įsteigė ir įsi- 
pilietino, taigi privertė ko
munistinę valdžią pripažin
ti nepriklausomą nuo komu
nistų—išnaudotojų savysto- 
vią darbininkų organizaciją 
"Solidarumas".

Jei fabrikų ir įmonių dar
bininkai laisvame krašte ne-

Kelionė izraelin kainuoja 
apie $3COO ir neutralios 
valstybės skelbiamos karo 
nusikaltėlėmis’. Lietuviams, 
man atrodo, užtektų pama
tyti Romą-Vatikaną. Ar ne'?

K. Pilkis, 
Ontario

Organizatoriai galėtų pagal
voti apie tai. Nuvykus-bent 
protestą raštu palikti’. * 

sutaria dėl darbo sąlygų, gi 
pirm visko dėl atlyginimų, 
tai darbininkams nebelieka 
nieko kito, kaip laikinai at
sisakyti tą neužtektinai ap
mokamą darbą dirbti ir pra
dėti streikuoti. Daug darbo 
valandų sugaištama, nes tie 
streikai užsitęsia retkar
čiais ne tik kelias dienas ar 
savaites, bet ištisas mėne
sius. Žinoma, šalies eko- 
nominis gyvenimas ypač nuo

užsitęsusio streiko nukenčia, 
bet laisvos demokratinės

sižada prisiekdami nestref- 
kuoti.

valdžios nevisada randa 
priemonių(pav.,per priva
čius tarpininkus)galimai su
trumpinti streiką.

Darbininkų streiko nega
lima pavadinti nei smurtu, 
nei revoliucija, j kaip sam
protaujama "Draugo” įžan
giniame straipsny (nr.199 — 
8. 26. 81). Jei jokie pašali
niai, ypač politiniai motyvai 
nėra įvelti į streiką, tai ypač 
valdžios tarpininkavimas 
dažnai pagelbsti baigti strei
ką ir rasti priimtiną susita - 
mą darbininkams ir' įmonės 
vadovybei. Per dideli dar
bininkų reikalavimai, nuveda 
įmonęį nuostolius, nėra nau
dinga nė darbininkams. Pa/., 
Brockton'e prieš keletą metų 
streikavo batų dirbtuvės 
"Knapp" darbininkai. Nepa- 
jėgdama susitarti ir negalė — 
dama patenkinti nuostolingo 
fabrikui darbininkų reikalą - 
vimo, vadovybė fabriką už
darė. ir darbininkai nebete
ko daroo. Panašiai įvyko ir 
netolimai nuo Brockton o 
Randolf'e, kurne tik tapo už
darytas po užsitęsusio strei
ko fabrikas, bet ir pats fao - 
riko pastatas buvo nugriau
tas.

Darbininkų unijos yra la
bai galingos, ir jų įtaka į 
ekonominį gyvenimą nevisuo- 
met esti teigiama, juo laoiau, 
kaikuomet unijų vadovybėn 
patenka komunistams palan - 
kūs asmenys. Unijų steigi- 
mas tiek paplito, kad net 
valstybės tarnautojai, ligo - 
ninių personalas,policija ir 
gaisrininkai neišvengė unijų. 
Buvo užsimenamas kad esą 
reikia steigti ir kariuomenei 
unijas. Tai jau būtų, kaip lead 
paler i ku s i o j5e volei eč i ij ka - 
nuomenėje tuoj po Pirmojo 
Pasaulinio Karo buvobepra-

Įdomu.kas pasidarytų, jei 
tie apie 3 milijonus JAV fe— 
deralinių tarnautojų arba jų 
bent žymi dalis sustreikuotų: 
vyriausybė nebepajėgtų vyk - 
dyti savo funkcijų. Tuomet 
išryškėtų, kad nevyriaasybė 
valdo kraštą, o unijij vadai, 
kurie gal net politiniais tiks
lais norėtų sukelti chaos ą 
šalyje. Todėl, kaip mes tu
rėtumėm įvertinti neseniai į- 
vykusį JAV lėktuvų kontro 
lierių, valstybės tarnautojų, 
streiką ?" Ne week” žurnalas 
(8.17. 81) rašo, kad 57% ap
klausiamųjų pritaria prezi - 
dento Reagan'o nutarimui pa
šai inti iš daroo nelegaliai 
streikuojančius oro kontro
lierius, kurie iškėlė inflia - 
elnius atlyginimų reikalavi
mus, — pakelti 10.000 į 
metus gandam’ vidurkį 30 
tūkstančių metinio atlygi - 
nimo bei sumažinti darbo 
valandas. Nenorėdami nusi
leisti dėl savo perdėtų rei- 
kaiavimų, jis,kaip sakoma, 
pertempė "stygą". Klaidin
gai virš minėtame "Draugo" 
straipsnyje apie valdžios 
dangstymas! kokia ta i (ma
no pabraukta) oro kontrolie
rių duotąja priesaika. Arba, 
kad tai "nenuoširdus ir gru
bus nesiskaitymas su tūks - 
tančių darbininkų likimu". 
Kiek JAV darbininkų išsi - 
verčia su perpus mažesniu, 
negu anų 30. OOO dot. atly
ginimu. Tad, kokie jie "varg
šai ' tie oro kontrolieriai , 
kurie tikėjosi savo nelegaliu 
streikupaklupdyti vyriausy
bę, taigi priversti pakeiti 
jau ir taip gana stambų • at
lyginimą, visai ne pagal in
fliacijos dydį?

"Tai, va, kas pasidarė, 
kai iš tokių pajamų neišgy
venama. Ką gi, darbininkai 
net lošti Nevadon skrenda

dedą steigti "soldatenrat'ųs"... UP* jmnLJ innąs.&prj? jjjT uJiA Ir štai vynausyoe ir visuo- -
kreditan", rašo :L. Dargi s 
"Draugo^'nr • ŽO2 — 8. 29. 81)..

menė pajunta, kad nė pašto - 
vios valdžios, nei būtini gy
ventojų patarnavimai nėra 
užtikrini. Gerai supranta
ma, prie kokių gyvenimo ne
sklandumų gali privesti uni
jai priklausančiųgailestingų
seselių, polieninkų ar gaisri- 
n.nkų streikai. Todėl JAV- 
bių valstybiniai tarnautojai, 
prieš priimami Į tarnybą,pa

Kas gi atsitiktų, jei vyriau
sybė negalėtų vykdyti savo 
funkcijų, valdininkams strei
kuojant? Tuomet jau unijų 
vadai viršytų vyriausybės 
galią ir galėtų priversti vi - 
są šaiį be pastoviai vykdo —
mos valdininkų funkcijos į 
chaosą. O to taip tik ir sie
kia užsimaskavękomunistų 
si m patikai.

© JAUČIAMS KAILIUS LUPA SPECIALISTAI, C ŽMO
NĖMS - SAVA MOKSLIA L

© VISUOMENĖS GRIETINĖLĖS ATSIRANDA IR IŠ LIE
SO PIENO.

. ©. PROTINGAS KARALIUS SUPRANTA,KAD TIESĄ MA
LONIAUSIA IŠGIRSTI TŠ JUOKDARIO.

/V.Karalius -iš "Sizifas be akmens’F

SOVIETŲ.RAŠYTOJAS - VIENODAI TRAKTUOJAMAS UAMAS

Sovietinę Rašytojų Sąjungą taikliai aptarė prieš pus
metį į Vakarus emigravęs rusų rašytojas Vladimir Voino- 
vič. New York’o Uni versitete jis skaitė paskaitą, kurios 
žodžiai tinka dalinai ir okupuotos Lietuvos rašytojams : 
"Sąjunga yra biurokratijos, policijos ir pogrindžio orga

nizacijos mišinys. Jos vadovai nuolat slaptai posėdžiauja 
ir tariasi, kaip kovoti prieš tarptautinio imperializmo 

: ntrygas ar prieš sionizmą...Iš tikrųjų jie kovoja tarp sa
vęs - dėl oficialių "dačų", maisto iš visuomenei nepriei - 
namų krautuvių, savo knygų /kurių niekam nereikia/ ti - 
ražo, valdiškų vietų ir - dėl svarbiausios privilegijos - 

leidimo keliauti į užsienį, įskaitant JAV-bes,kur galima 
pigiau apsipirkti ir. grįžus į Sovietų Sąjungą, brangiau 
parduoti. Todėl, kokioje padėtyje bebūtų detantė,Sąjungos 

vadovai stengiasi išplėsti tarptaucinį bendradarbiavimą , 
skelbti įvairius ma lifestus, organizuoti simpoziumus ir 
konferencijas, pasirašinėti po tarptautinėm sutartim , 
kviesti vadinamuosius "pažangius" rašytojus ir tikėtis , 
kad ir juos pakvies.. „Kadangi Sąjungos vadovai nepasi - 

žymi talentu, jie pasistengs,kad bendras literatūros lygis 
nepralenktų jų pačių. Kiekvienas rašytojas, kurio kūriniai 

prašoka tą lygį, jų akyse tampa priešu".
Eilinis sovietų rašytojas anot Voinovič’iaus, tai e - 

santi "įbauginta, patetiška būtybė, kuriam nuolat sakoma, 
kad jis parazitas,kad jį išugdė ir išauklėjo partija ir liau
dis, o dabar jis turi atsilyginti joms tarnaudamas. Jam 
tvirtinama, kad jis laisviausias rašytojas pasaulyje, nes 
jis gali nekliudomas liaupsinti sovietinę sistemą,.. jos 
vadus, partiečius, KGB, pasieniečius ir normą viršijan - 
čius darbininkus".

/ ELTA/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VAIZDAS iš CHICAGOS LIETUVIŲ. DEMONSTRACIJĄ UŽ VYTAUTO SKUODŽIO 
IŠLAISVINIMĄ . Rugpiūčio mėn. 18 d. Chicagoje prie buvusių Skuodžių šeimos namo 
vyko demonstracijos. Apie 30 lietuvių organizacijų Chicagoje įsijungė į Vyt.Skuodžio 

laisvinimo akciją. /NuotrzCiprijono Genučio/

DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS PRIEŠ 75 METUS
I sN.D. BA L T R U K O N 

/pabaiga/
Savo praplėstame atsišaukime į tautą, P. Višinskis 

kvietė višą Lietuvos šalį į didįjį tautos suvažiavimą - 
Seimą Vilniuje.

Tautos reakcija buvo tiesiog,fantastiška: per v i e- 
n ą mėnesį Lietuvos gyventojai sugebėjo išsirinkti ir pa
siųst' V Iniui tūkstantinius atstovų skaičius. Lapkričio 
mė-.i. 20-21 dienomis sostinėn suvažiavo apie 2COG dele
gatų: 1800 jų buvo registruoti ir pora šimtų neregistruo
ti. Jie užpildė didžiąją Vilniaus miesto salę. Ištisas 2 
dienas Seimas posėdžiavo. Jo prezidiumą sudarė: dr.J. 
BASANAVIČIUS - nepartinis atstovas, A.SMETONA - 
demokratų, St.KAIRYS - socialdemokratų, Pr. BUČYS- 
krikščionių demokratų ir J.STANKŪNAS - ūkininkų at
stovas. Seimo sekretoriais buvo išrinkti- J.GABRYS , 
P.KLIMAITIS ir L.GIRA.

Šio populiaraus Seimo metu išryškėjo lietuvių tau
tos politinis subrendimas ir jos viešoji nuomonė.Kai - 
bėta buvo įvairiomis temomis.

Svarbiausi nutarimai buvo suglausti 4-iuose punk - 
tuose: 

'-Dabartinė padėtis Rusijoje ir Lietuvoje
Čia buvo gana "drūtai" ir aiškiai pasakyta, jog "da - 

barti nė caro valdžia yra šiuomi paskelbta pikčiausiu Lie
tuvos priešu". Visa lietuvių tauta čia buvo šaukiama sto
ti kovon drauge su sukilusia kitų Rusijos tautų liaudimi...

IT- Lietuvos autonomija
Šiame punkte buvo pabrėžta reikalingumas ir būtinu

mas reikalauti Lietuvai atuonomijos su Seimu Vilniuje . 
Autonominė Lietuva bus sudaryta iš etnografinės Lietuvos 
kaipo branduolio ir pakraščių, kurie dėl ekonominių, 
kultūrinių ar kitokių priežasčių prie jos priklausyti pano
rėtų.

Suvažiavimas taipgi nutarė,jog_S_uvaĮky_Gubęrniija_tu- 
rintį būti p r i ski rta prie autonominės Lietu - 
vos.
III*- Būdas autonomijai iškovoti

Tai įvykdyti, reikia galutinai sugriauti dabartinę 
priespaudos tvarką. To atsiekti reikia:- nemokėti jokių 
nokesčių, uždaryti degtinės monopolius, neleisti vaikų į 
rusiškas mokyklas, neiti į Kauno, Vilniaus ir Gardino gu
bernijose esančius teismus ar kitas valdžios įstaigas ir- 
neleisti sayo sūnų ir brolių į rusų kariuomenę.

IV- Valsčiai, mokyklos ir bažnyčios
Visuose Lietuvos valsčiuose turi būti vartojama gim

toji lietuvių kalba.
Kadangi dabartinės mokyklos yra nutautinimo ir iš - 

tvirkimo įrankiai - jas reikia paversti grynai tautinėmis. 
Mokytojais privalo būti lietuviai.

Be to, buvo atkreiptas ypatingas dėmesys į labai sun
ką lietuvių kalbos padėtį Vilniaus vyskupijoje.

Susumavus šio pirmojo lietuvių tautos parlamentinio 
įvykio pagrindines mintis, išryškėja faktas,kad tuo laiku 
vyravo nuomonė ,jog reikia reikalauti Lietuvai autonomi
jos, federacijoje su kitomis kaimyninėmis tautomis.

Galbūt, tūlas skaitytojas bei mintytojas ras, kad šio 
Seimo rezoliucijos labai paviršutinikos, sakytum, primi-
tyvios. C vis dėlto, nereikia užmiršti, jog visa tai įvyko 
vos praėjus pusantro meto po 40 metų trukusios kul
tūrinės nakties ir vos tik atgavus bet kokias žodžio ir po
litines laisves. Turint visa tai omenyje, reikia pripažinti, 
jog to meto Lietuva šiuo pirmuoju Vilniaus Seimu- suva
žiavimu, padarė didžiulį žingsnį pirmyn į Lietuvos valsty
bingumo atgavimą.

Tarp 1905 ir 1914 metų Didžiojo Karo Lietuvoje su 
klestėjo dinamiškas, kultūrinis bei ekonominis gyveni - 
mas. O po 4 metus trukusio I-ojo Didžiojo Karo, iš po 
karo griuvėsių prisikėlė ir suvereninės valstybės gyve - 
nimui jau laisva ir nepriklausoma Lietuva.

ŠIS TAS APIE VINCA^ MICKEVIČIŲ-KAPSUKAt

Sovietų pavergtoje Lietu- niaus Universitetą,Marijam- 
voje komunistų partija nepa- polės miestą, paminėdami į- 
miršta pagerbti V.Kapsuką , vairiuose straipsniuose, 
pavadindami jo vardu Vii-- Kapsuko slapyvardę past- 
1981.IX.16 

išvyko į Škotiją, 1915-16 m. 
ir leido Socialdemokratą , 
kuriame jau aiškiai suko 
į. bolševikus.

1916. VI. 21 atvyko ir į Ka
nadą, o iš čia pasuko į JAV, 
kur tuojau į savo rankas su
ėmė pagrindinę Lietuvių so
cialistų sąjungos spaudą - 
Kovą, Naująją Gadynę; pri - 
kalbino moteris leisti Mote-r 
rų Balsą.

Besiblaškydamas, 1917 m. 
viduryje išvyko į Petrapilį , 
kur prisišliejo prie komu
nistų ir dirbo Tiesos redak
cijoje.

1917 m. gale Lėni n* as ir 
Stalin’as paskyrė jį Lietuvos 
reikalų komisaru ir jis tuo- 
jaus su kitais ėmėsi vykdyti 
Maskvos įsakymus: Vorone
že likvidavo Lietuvių Drau
giją nuo karo nukentėjusiems 
šelpti. 1918.IV. 19 drauge su 
Stalin’u pasirašė ir Vyriau-

^Rjįsas^pat lietuvių draugi jų uždary
mą, 1918. II. 1C protestavo 
Lietuvos Brasto derybose 
prieš Lietuvos Tarybos 
veiklą Vilniuje ir 1.1.

1918 m. lapkričio mėne-

rinkęs V. Mickevičius gi
mė 1880. III. 26 Būdviečių k. ■ 
Vilkaviškio apskrityje.Mirė 
1935.11.17 Maskvoje/. P risi - 
jungęs prie varpininkų, vė - 
liau tapo komunistu.

Turtingi tėvai galėjo leisti 
jį į mokslus ir nuo 1892 m. 
jis mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje. Čia įsijungė 
į slaptą lietuvių veiklą, pla
tindamas spaudą ir palaiky
damas nuolatinį ryšį su 
knygnešiais.

1897 m. įstojo į Seinų Ku
nigų Seminariją, priklausė 
slaptam lietuvių klierikų ra
teliui. Nebuvo labai atsargus 
ir po 1898 m. kratos pašalin
tas iš seminarijos.

SUVALKŲ. TRIKAMPIO LIETUVIU VEIKLOS KRONIKA
Pasirodžiusiame ir mus 

pasiekusiame Suvalkų Tri
kampio lietuvių leidžiama - 
me žurnale "Aušra" randa - 
me įspūdingą jų veiklos sa - 
rašą.

Praeitais metais nuo gegu
žės mėnesio randame,kad:
• Gegužės 25 dj’unsko mo
kyklos sporto salėje įvyko 
iškilmingas koncertas, skir - 
tas Motinos dienai. Progra - 
mą sudarė šventinis cere
monialas, proginė poezija , 
šokiai ir dainos. Renginį re
žisavo Algis Uzdila.

19OG m. įstojo į Mintau
jos gimnaziją. Čia po žan
darų kratos ir politinės by
los slaptai jį išvežė į M. Lie
tuvą V.Putvys.Iš čia pasie 
kė Šveicariją ir buvo laisva
sis klausytojas Berno U-te , 
kur studijavo sociologiją ir 
politinę ekonomiją. Iš čia ir 
rašydavo įvairius kritikos 
straipsnius Varpui,praktiš
kus pamokymus Ūkininkui.

19G2 m. metė studijas , at
vyko į Tilžę ir slapta lankė
si tėviškėje. Pasinaudoda
mas Tilžės spaustuvių ar

• Gegužės 31 d. Burbiškiu 
dramos kolektyvas, vadovau
jamas Kosto Ramanausko, 
pastatė J. Mackonio ko medi - 
ją"Ledi Makbet iš Akmenės". 
Buvo tai labai vykęs kome
dijos vakaras. Vaidinimą 
žiūrėjo per 200 žiūrovų. Po* 
to burbiškiečiai šį veikalą 
vaidino Kreivėnuose.

Birželio 1 d. Kreivėnų 
dramos būrelis pastatė J. 
Baltušio veikalą"Gieda gai - 
deliai".

• Birželio 5 d.Punske, A. 
Sniečkaus mokykloje an
samblis "Tabalaika" suren
gė savo koncertą.Kolektyvui 
vadovauja mok.A.Šliaužys .

© Birželio 8 d.Punsko Lie - 
tuvių kultūros namų dramos 
būrelis pastatė Kreivėnuose 
Žemaitės veikalą "Marti" . 
Režisavo T. Vainienė.

O Birželio 15 d. Kreivėnų 
kaime koncertavo Punsko 
estradinis ansamblis "Punia'* 
ir mokyklinis vokalinis an
samblis "Ulbuonėlės".

• Birželio 15 Žagariu kai
mo saviveiklininkai pastatė 
Keturakio komediją "Ameri-

chyvais, aprašė Aušros die - 
nas, Varpo atsiradimą ir kt . 
Vėliau su Martynu Jankum 
dalį šių archyvų slapta išsi
gabeno ir skelbė jų medžia
gą.

1903m.iš varpininkų per
ėjo pas socialdemokratus ir 
tapo jų ryšininku su užsieniu.

1905 m įsijungęs į Lietu
vių socialdemokratų darbi
ninkų partiją, pasuko savo 
redaguojamą laikraštį Drau
gą Rusijos socialdemokratų 
maksimalistų linkme.

19C5m.gale Marijampolė
je buvo žandarų suimtas už 
darbininkų streiko palaiky - 
mą ir aprūpinimą ginklais,,

VI. Požėlos ir kitų buvo iš
vaduotas, slapta gyveno Vil
niuje, 19C7m. visai atsitikti -
nai suimtas . ir 1908 m. Vii - 
niaus karo teismo nubaustas
3 m., o iš Vilniaus perkėlus 
į Suvalkus už pabėgimus , 
Varšuvos teismas papildo - 
mat nubaudė 8 m.katorgai ir 
Sibiro tremtimi.

Tuo viskas nepasibaigė. 
Manifestu 1/3 sumažinus 
bausmę,ištremtas į Jenisie
jaus apskr.

Čia gavo slapta iš Lietu - 
vos pasą ir 1913 m. per 
Maskvą, Tartu, Rygą ir Šiau
lius pabėgo į Tilžę. Nuvyko

vėliau į Krokuvą ir dar 
vėliau į Šveicariją, Zuerich’ 
o miestą.

Čia susitikinėjo su rusų 
revoliucionieriais i r Lėni nu.

Prasidėjus I Pas.Karui , 

sį Maskva pasiuntė Kapsuką 
į Vilnių sudaryti revoliuci
nei valdžiai. Čia jis įėjo į 
Lietuvos komunistų partijos 
Centro Komitetą, o 1918 m. 
gruodžio 8 d. sudarė Laiki - 
nąją Lietuvos revoliucinę 
darbininkų ir valstiečių vy - 
riausybę.kurią netrukus pa
tvirtino Maskva.

1921m.kovo mėn. Lietuvos 
komunistų partijos suvažia
vimo metu Karaliaučiuje 
vokiečių suimtas, bet išleis
tas išvykti į Sovietų Sąjun - 
gą. Nuvykęs į Maskvą, ten 
gyveno iki mirties, redaguo - 
damas Kibirkštį, dirbdamas 
Lietuvos komunistų partijos 
centro biure ir 1.1.

Iš pat jaunystės būdamas 
kraštutinis ir labai ambicin
gas, už lietuvybę išvarytas 
iš Seinų Seminarijos, nuo to 

- Stasys Liupkevičius. Šį 
kartą su visa š‘eima-žmona 
Marija ir dukterimis Ugne 
ir Audra.

• Liepos 6 d. Stasio Liup - 
kevičiaus ” šeimos kolekty
vas" koncertavo Punske, A. 
Sniečkaus mokyki oje. T alki- 
no ir Punsko estradinis an
samblis "Punia”.

• Tarybinės kultūros deka
dos dienomis Lenkijoje, Sei
nus ir Punską aplankė estra
dinių orkestrų ir ansamblių 
susivienijimo grupės: Vil
niaus "Erfurto" restorano 
moterų estradinis ansamb - 
lis ir "Gintaro" restorano 
estradinis ansamblis, vado
vaujamas Rimo Jasenkos ir 
Kęstučio Antanėlio. Su jais 
buvo atvykęs ir kompozito
rius R.Racevičius. Svečiai 
pelnė daug aplodismentų ir
šiltų atsiliepimųsavo

skriaudėjus ir

labai įtarus ir
J.

laiko visur tematė 
priešus,
skundėjus. Išėjęs iš kalė - 
jimo, liko
kerštingas. Puolė ir dr 
Basanavičių, ir. M. Yčą, vė- 
liau-Lietuvių Draugiją ir kt.

ka Pirtyje". Režisavo Gedi
minas Kraužlys.

• Gegužės 21 Punsko LKN 
ansambliai - kaimo kapela 
"Klumpė" ir šokių grupė bei 
choras "Dzūkija" koncerta
vo Kreivėnuose.

I

• Rugpiūčio 3 d. Burbiškiu 
kaime prie Galadusio ežero 
įvyko lietuviškų meno kolek
tyvų sąskrydis. Jame daly - 
vavo:choras "Dzūkija", taut. 
šokių grupė, estradinis an - 
samblis "Punia", kaimo ka- 
pela"Klumpė", "Tabalaika" , 
"Ulbuonėlės", muzikantai P. 
Nevulis iš Punsko, J. Bu
kauskas iš Krasnavo,A.Vai
cekauskienė iš A gurktų, J. 
Degutis iš Pelelių. Į sąskry
dį atvyko per 1OOO žiūro - 
vų.

• Birželio • 22 d., Kreivėnų
saviveiklininkai pastatė Vi- Krasnagrūdoje, spalio 4 d 
dugiriuose spektaklį "Gieda 
gaideliai".

• Rugsėjo 27 d. koncertas

• Liepos pradžioje lankėsi 
Seinų-Punsko krašte,gerai

Juodeli škėje.
Į Krasnagrūdą nuvyko 

" Punia ", " Ulbuonėlės " ir 
"Tabalaika", o į Juodeliškes 
choras "Dzūkija", "Klupmė",

mums visiems žinomas Ta - tautinių šokių grupė ir "Ul- 
rybų Lietuvos dainininkas buonėlės".

©

Iš , 1 a i š k o AUŠRAI AI:

... Mūsų vidurinė mokykla egzistuoja nuo 1951 metų. 
Pirmąją savo abiturientų laidą ji išleido 1956 metais.Vis 
Visą laiką mokykloje mokosi 300- 350 moksleivių. Yra 
80 vietų bendrabutis. Pagrindinis mokyklos pastatas yra 

visiškai naujas, pastatytas 1975 metais, o kaip jis atrodo,
- matysime nuotraukoje. Mokslas pas mus,kaip ir viso

je respublikoje, jau vykdomas kabinetine sistema. Per 29 
savo egzistavimo metus mokykla išleido nemaža kraštui 
gerų ir naudingų žmonių, inžinierių, mokytojų, gydytojų.

į

Visa respublika žino tokius vardus, kaip VVU filosofijos 
docentas.Justinas Karosas, gydytoja Natalija Zdanytė,ku
ri vienintėlėl mokyklos istorijoje ją baigė aukso medaliu, 
Kauno radi jo fabriko inžinierius Algimantas Belzus, va
dovaujantis spalvinių portatyvinių televizorių "Šilelis " 
gamybai ir daug,daug kitų. Metai iš metų mūsų mokyk
la garsėja ir savo sportiniais pasiekimais. Tai Antanas 
Tamoševičius,. Juozas Misiukevičius ,Algirdas Stlickas, 
Nijolė Pauliukonytė, Vitas Radžiūnas. Irena Surdokaitė, 
Irena Čiažauskaitė, Nijolė Bendoriūtė.
. .. Savo sportinėm pasiekom ne kartą stebino ne tik sa
vo rajoną, bet ir respubliką buvę mūsų mokyklos moki - 
niai.
... Mokyklos saviveiklininkai taip pat žinomi ne tik ra
jone, bet ir respublikoje. Štai 1976 m. respublikinėje 
moksleivių dainų šventėje mokyklos skudutininkai, vado
vaujami ilgamečio muzikos mokytojo Teofilio Lapinsko , 
kaimo zonos mokyklų tarpe išsikovojo pirmąją vietą.

Kiekvienais metais mokyklos literatai ir kitų būrelių 
nariai, atskiros klasės stato dramos veikalus ir literatū
rinius montažus. Kurį laiką mokykla turėjo net pučiamų
jų orkestrą,© taip pat estradinį ansambliuką...

©
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
15-ji MOKYTOJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. EIMANTAS 
/tęsinys/

Pradedant pirmadieniu - rugpiūčio 17» dieną,kasdien, 
šalia nuolatinių užsiėmimų iš viso turėjome net 17 turi
ningų ir išmąstytų paskaitų. Šias paskaitas, mano many
mu turėtų išgirsti mūsų mokyklose dirbantieji mokyto - 

jai ir mokinių tėvai. Tai gera medžiaga ypač tiems, ku - 
rie sielojasi lietuvių mokyklų reikalais. Bet ne visi mo
kytojai gali atvykti į kasmet ruošiamas studijas.

Žinodamas. kad mokytojai uoliai skaito lietuviškąją 
spaudą, tikiuosi, gal galėsiu patarnauti suinteresuotie - 
stems duodamas bent trumpą turinį bei svarbesniąsias 
mintis., Bandysiu aptarti kelias paskaitas apie lietuvių 
kalbą.

Chicagos Brighton Park’o Lietuvių Mokyklos mokyto
ja G. Meiluvie nė davė tikrai brandžių minčių šia 
tema: "Išlaikykime lietuvių kalbą gyvą". Visą dėmesį ji 
siūlo nukreipti į gimtąją kalbą.Tai mūsų tautos gėlė,ku
ri turi i būti prižiūrima, laistoma, gaivinama. Kiekviena 
tauta brangina savo gimtąją kalbą. Garsusis vengrų kar
dinolas J. Mindszenty tiesiog įpareigoja savo tautiečius 
s.akydamas: "Išlaikykime savo kalbą, kaip brangiausią 
turtą>pirmiausia šeimose. Juk šeima vaikams yra pir - 
moji gimtosios kalbos mokykla".

Pas mus , po še'mos, Mokykla yra lietuvybės skie
pijimo ir išlaikymo tęsėja. Išeivijoje gyvenamo krašto 
kalbos mūsų vaikai nesunkiai išmoksta - tai tėvams ne
turėtų sudaryti didelių rūpesčių. Todėl visą dėmesį rei
kia skirti gimtajai kalbai. Čia ne tik mokyklų, bet ir vi
sų tėvų reikalingas ypatingas budrumas. Žinokime, 
kad mūsų jaunajai kartai gimtoji kalba tikrai padės iš
laikyti tautinę sąmonę bei savigarbą, mūsų tautinę kul
tūrą ir papročius. Juk ir kiekvienos tautos sąmoningas 
žmogus savo gimtąją kalbą vertina, saugo ir puoselėja.

Mūsų išeivijos jaunimo organizacijos taip pat rūpi
nasi jaunime išlaikyti lietuvių kalbą. Skautai gal pirmieji 
tatai iškelia. Jie šiemet savo jauniesiems vadovams 
surengė lietuvių kalbos ir kitų su tuo susijusių sričių 
seminarą.

Mūsų senesnės imigracijos šeimos tvirtai užlaikė 
savo gimtąją kalbą. Iš jų yra pavyzdžių, kur jaunieji 
reiškia dėkingumą savo tėvams, kad juos vertė išlaikyti ii 
mokėti gimtąją kalbą.

Mūsų naujos pokarinės imigracijos ateivių nemaža 
vaikų skundžiasi, kad juos tėvai verste verčia lankyti 
lietuvių mokyklas. Šiais laikais prievartos visur krato
mas!, Vaikai taip pat mūsų sąlygose neturėtų būti ver - 
čiami. Bet juk gimtosios kalbos niekas neturėtų kratytis. 
Tėvai turėtų /ir jie tai gali padaryti/ įtikinti geruoju sa
vo jaunuosius, kad jie su noru ir pamėgimu lankytų mū - 
sų mokyklas.____  ________ ________  ________________

Mokyklų darbas ir darbo vaisiai tada tikrai pagerėtų, 
jei visi vaikai mūsų mokyklas lankytų savanoriškai. Jau 
ir dabar yra šeimų,kurių vaikai teiraujasi apie lietuvių 
mokyklas ir prašosi juos nuvežti į pamokas.

Kad gimtosios kalbos svarba yra didelė,drąsiai ga- 
ima tvirtinti, jog kiekvienas imigrantas ar čia gimęs mū
sų jaunuolis galės likti sąmoningu lietuviu ir jam tuo tap
ti geriausiai padės gimtosios kalbos mokėjimas ir ver - 
tinimas.

Po paskaitos per diskusijas ^aug kas siūlė, kad šios 
paskaitos mintys pasiektų ypač mūsų jaunąsias 
šeimas. Gi juos pasiekti,girdi galima per spaudą . 
Bet čia vėl problema: yra žinomas faktas,kad išeivijo
je daug kur t ė va i , kurie turi mokyklinio amžiaus 
vaikų, patys ne p r e nu me r u o j a ir neskaito jo
kio lietuvių 1 a i kr a š č i o . Kažkas kiek jumoristi
ne forma patiekė tokį pasiūlymą: "Kalėdų ar kitomis pro
gomis užprenumeruokime jiems lietuvišką laikraštį’." Ki
ti pridėjo: "Duokime šių paskaitų mintis per mūsų radi
jo valandėles. Ištisai atspausdinkime jas mūsų "Švieti - 
mo Gairėse", kurias turėtų skaityti ne tik mokytojai,bet 
ir suinteresuotieji tėvai.

NEPAMIRŠKIME SVARBIOS KNYGOS

Soviet Genocide in Lithuania, 
by Joseph Pajaujis-Javis, Ph.D. 
Manyland Books, Inc., New York, 1980 
$10.95 246 psi.

Pernai suėjo 40 metų nuo Lietuvos 
pavergimo, o Šiemet minim 40-tą 
“baisiojo birželio” sukaktį. Ar gali 
būti geresnis tų tragiškų įvykių pa
minėjimas, kaip akivaizdus jų pri
minimas laisvajam pasauliui?

Į laisvę ištrūkę afganistaniečiai 
šiandien su skausmu pasakoja apie 
sovietų vykdomą terorą jų Šalyje. 
Mums dabar pats laikas kuo plačiau 
atskleisti tiesą apie sovietų vykdomą 
genocidą mūsų tėvynėj.

PAVASARIO BURTAI

Kas čia daros, kas čia vyksta? 
Šalčiai ir sniegai pranyksta 
O skaisčiu šypsniu sublizgęs, 
Jis ateina, jis atvyksta ’.

Žalias apsiaustas banguoja, 
Stebuklinga fleitą groja...
O jo žvilgsnis - tikri burtai, 
Džiaugsmas, laimė - mūsų turtai ’.

Medis krauna pumpurėlį, 
Paukščiai grįžta pas mus vėlei.
Žolė bunda ir žaliuoja, 
Tulpės žiedus išrikiuoja.

Saulė šaukia, saulė moja, 
Skamba žemė, skamba gojai, 
O laukų žalioj platybėj , — 
Jau Pavasaris dainuoja ’.

* Rita Stukaitė, 8A kl.
E ii. laimėjo 1-ą vietą, 

KRISTIJONO DUONELAIČIO MOKYKLA
CHICAGOJE

METŲ LAIKAI

Pavasarį medžiai žaliuoja, 
Pavasarį gegutė kukuoja.

Vasarą einam žuvauti,
Vasarą einam į gamtą keliauti.

Rudenį yra labai smagu, 
Rudenį vėl į mokyklą einu.

Žiemą yra daug sniego
Ir meškoms reikia daug miego. ♦

Petras Vadopalas, 4 sk.
Eiler. laimėjo III-čią vietą, 

KRISTIJONO DUONELAIČIO MOKYKLA 
t CHICAGOJE

Dr. Juozo Pajaujo knygoj rasit tikslius faktus, paremtus dokumen
tais, statistikom, iliustracijom ir gyvais išlikusiųjų liudijimais. Yra išsami 
bibliografija ir indeksas.

? 1 *•
KNYGĄ GALIMA UŽSISAKYTI PER TAUTOS FONDĄ : 
Lithuanian National FoundationIne.
P.O.Bo 21C73. , i: i, i -

WOODHAVEN, N.Y. 11421, USA arba per "NEPRIKLAU
SOMA LIETUVA" savaitraštį Montrealyje, Kanadoje .

Juozas Šilėnas

VEIDU I ŠIAURE
/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos

H-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

PARTIZANŲ KELIAIS 
/tęsinys/

8 -
Pasirodo Į 1941 metais komunistų išvežtų šelmi ninku vie

tą vokiečiai buvo atkėlę vokiečių repatrijantų Šeimą, kuri, 
nesijausdama saugi, prieš keletą dienų, vokiečiams pade
dant kažkur išvažiavo, viską palikę. Prižiūrėti paliktas 
vienas iš kumečių. (b. d.).

Su tamsiais, lietuviui grąsinančiais debesimis, atslen
ka vakaras. Dvaro kieme, šalia apsistojusių vežimų, sužim
ba maži ugnies židinėliai. Žmonės gaminasi vakarienes sau 
ir vaikams: moterys iš kumetyno atsineša pieno, šildo ir 
duoda mažiesiems. Vakaro tamsa užkloja apylinkę. Užge
sinamos sukurtos ugnys, nes jos gali atkreipti rusų lėk
tuvų dėmesį.

Naktį užeina smarkus lietus, žaibai ir perkūnija, Pila, 
kaip iš kibiro. Kieme esantieji nedengti vežimai skubiai 
įtraukiami į klojimo vidų. Nubunda vežimuose ramiai mie
goję vaikai, išsigandę verkia ir klykia. Motinos juos ra
mbia, pačios išsigandusios, po kiekvieno žaibo blykstelėji
mo žegnojasi, pyksta ir barasi ant vvrų, kurie varsto pla
čias klojimo duris, prašo jų nedarinėti ir nedaryti skers
vėjo.

Pro vietomis kiaurą klojimo stogą, čiurkšlėmis bėga 
vanduo tiesiai ant miegančių žmonių, kurie išbudinti sku
biai nešasi iš įšilusių guolių ir ieško vandens nepaliestos 
vietos. Visuose pokampiuose švytinėja kišeninių lempa - 
Šių ir žiebtuvėlių šviesos.

Perkūnija trankosi kaip pašėlusi. Audra šėlsta visa sa
vo galybe. Traška stogo gegnės, lauke, šalia klojimo au- 
gantieji medžiai linksta ir gula ant stogo, pro sienų ply
šius švilpia stūgaudamas vėjas, žaibai akinančiai raižo 
nakties tamsą. Apylinkėje pasirodo audros sukelti gaisrai 
Vaikai nenustoja verkę. Traškančių klojimo durų niekas 
nebedrįsta darinėti.

Kluone telkšo didelė vandens bala, stambūs vandens la
šai šokinėja kaip pavasario zuikučiai. Netoli bėgantis u- 
pelis, verda kunkuliuoja, liejasi iš krantų.
4 psl.

Keietos valandų trukusi audra, paryčiais aprimsta. Ap
rimsta ir pragiedrėja ir žmonės, nustoja verkę vaikai, at
lysta moterys, niekas nebepyksta ant varstomu, durų. Ap 
sidairę, apsiraminę vėl lenda į turėtus guolius baigti nak
ties poilsį.

Ketvirtą valandą ryto išeinu į sargybą, pakeisti budė
jusio. Po lietaus oras toks lengvas ir gaivinantis,bet vė
sus ir drėgnas. Mano švarkelis mažai mane šildo, ir aš 
drebu lyg rudenio dieną. Įkyrus drebulys čiupinėja nuo 
guolio ’šilusią nugarą, -ieškau užuovėjos. Lenda į prie 
klojimo sukrautų idilių krūvą, įsirausiu lyg kurmis į pelė
siais kvepiančius šiaudus. Jaučiuosiu jaukiau.

Prieš aids plati mažais nelygumais išraizgyta lyguma , 
dešinėje už gero kilometro Panevėžio — Šiau'ių plentas, 
kuriuo vyksta gyvas judėjimas. Pabėgėlių vežimai rieda 
Šiaulių kryptimi, juos lenkia vokiečių kariuomenės sunk
vežimiai, dalis jų grįžta Panevėžib iinksu pastiprinimais.

Galvoje pinasi mičių raizginys. Krūtinėje neramu, sle
giančiai sunku, galvoju apie Krivinskuose paliktus — mo
tiną, seseris, brolį, Onutę ir kitus. Juk ir jie jau kelinta 
diena apie mus meko nežino. Kažin ar Pranas perdavė 
jiems mano rašytą laiškutį, kažin ar užėję rusai jiems 
nieko nepadarė?

Taip norėtųsi su kuo nors pasidalinti mintimis, nuošir
džiai ir atvirai išsikalbėti apie vislią ir tada, rodos būtų 
lengviau. Deja, esu vienas, vienišas, kaip tas netoli pa
laukėje stovintis berželis, belaukiantis kada audringi vė
jai išraus jį iš šaknų pačiame jo žalume.

Arklių prunkštimas išblaško mano mintis. Jie visai ne
toli manęs kremta lietaus išplautą žolę. Staigus mano su
judėjimas juos išgąsdina ir jie dideliais šuoliais nušuo - 
Liuoja toliau, vienas iš jų skardenančiai nusižvengia, kiti 
baimingai žiūri į mane, apsiraminę vėl salinksta prie žo
lės.

Plentu judėjimas sutirštėja, iš paplentėje esančių vien
kiemių jungiasi nauji vežimai, iš sodybų kaminų kyla mė
lynos dūmų juostos. Loja į kiemus paleisti šunys, girdėti 
į ganyklas neišvestų karvių maurojimas. Nusibosta šiau
duose tūnoti, išlendu ir mankštinu sustyrusias kojas.

Mane pakeičia Stasys. Aš nueinu dar valandai poilsio, 
nubundu jau gerai įdienojus.

Aš, brolis ir Juozas, nutariame eiti į artimesnius vien
kiemius nusipirkti maisto, nes jo beveik neturime. Suka
me į artimiaasį už upelio vienkiemį. Prie sodybos
mus pasitinka paktai lojąs šuo, tarpduryje pasirodė Šeimi
ninkas ir šunį nutildė. Pasisveikina, akimis permeta ant 
mūsų pečių permestus šautuvus, lyg nustemba. Paaiški
name savo apsilankymo tikslą, kad norime nusipirkti duo
nos ir lašinių, ir kad esame iš kaimynystėje esančio dva - 
ro. Šeimininkas kviečia užeiti į vidų. Viduje randame ir 

daugiau svetimų žmonių. Nuoširdi šeimininkė kviečia sės
tis prie stalo. Šeimininkas atneša ąsotį alaus, pila į stik
lines ir liepia vaišintis. Klausinėja kaip iš toli esame ir 
kaip toli dabar galėtų būti rusai, ką manome daryti ir kaip 
toli trauktis. Pasipasakojame. Mūsų pasakojimus patvir
tina ir rastieji žmonės laikinai apsistoję pas šiuos šeimi
ninkus. Jie nuo Zarasų, trečią dešimtį žengianti pora, ir 
jų ligota motina.

— Ir mes, kaip ir jūs, vos spėjome pasprukti nuo pra
keiktųjų. Nakčia išbėgome, viską palikę, kai jaa beveik 
kieme buvo. Gaila vaiko, geras berniukas buvo —• išsigan
do ir nebeatsigavo. Paišelėje palikome, šventoje vieto
je pakasėme, ašarodama moteriškė pasakojo mums dar 
negirdėjuslems savo dalios. Jos motina ją ramino, vyras 
susimąstęs tylėjo. Tylėjome ir mes, perdaug skaudi žaiz
da slėgė vienodai visus.

■ Šeimininkė atnešė po puskepalį duonos ir gal po kilo - 
gramą gerų rukytiį lašinių. Mūsų duodamą atlyginimą ji 
griežtai atmetė, sakydama, kad neparduoda, o tik dalį sa
vo įsipareigojimo atiduoda. Kas žino, gal už dlenoskitos 
ir mums teks svetimųjų prašyti. .. Saito ji.

Padėkoję šeimininkams ir atsisveikinę su tautiečiais 
nuo Zarasų, grįžtame patenkinti į dvarą.

Slenka trečioji diena. Jau lyg ir atsibodo įpratus judėti, 
perilgas poilsis ima įgrįsti. Daug kas, ypač su šeimo
mis ima baimintis, kad nepasi liktume m paskutiniai.

Plentu diena iš dienos besitraukiančiųjų kolohos nema
žėja, o atrodo vis tirštėja. Vokiečiai, pilnai perkrautais 
sunkvežimiais gabena karišką ir nekarišką turtą, arčiau 
savo žem:ų, apiplėšdami Lietuvos žmones, kaimus ir 
miestus.

Rinktinės štabas, apsižvalgyti į Panevėžį siunčia du rai - 
tus žvalgus, kine grįžę po keietos valandų praneša, kad 
Panevėžyje esanti d.dėlė žmonių panika, esą rusų kariuo
menė esanti visai netoli miesto, visi kas tiktai gali, eva
kuojąs! į kaimus. Vokiečiai išsprogdino cukraus ir mais
to fabrikus, minuoja didesnius namus, civiliams liepia iš
sikraustyti, nes esą miestas bus ginamas. Didelis vokie
čių kariuomenės judėjimas visom kryptim.. Tikime, kad 
jie rusus sulaikys. . .

Adomo brolis, kuris traukiasi su visa šeima ir vežimu, 
turi batertnį radijo imtuvą.' Klausomės žinių: vokieČiij 
stotys pila maršus ir skelbia, kad iš rytų fronto kaikurių 
vietų planingai pasitraukiama iki sustiprintų pozicijų, ku
riose priešo puolimą; bus sulaikyti ir priešas bus atmuš
tas atgal. Vilniaus radijo stotis tyli. Iš Maskvos kalbalie- 
tuviškai: girdi herojiška raudonoji armija nesulaikomai 
žengia pirmyn, nešdama Lietuvos liaudžiai laisvę.

/ bus daugiau / >us daugiau /
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Iš PADANGĖS MIELOS studijuojantiems lituanistiką.
Išleido Mokslo leidykla Vil-

/lŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/ niuje.. <

GALŲ GALE SUĖMĖ 
ŽUDIKUS

Ne kartą pareiškus lais
voje lietuvių spaudoje nus
tebimą, kad okupuotoje Lie
tuvoje greitai sufabrikuoja
mi apkaltinimai kad ir Hel - 
Sinkio grupės nariams, ° 
dvasiškių žudikai ilgai ne - 
surandami- Vilniaus komu - 
nistinė prokuratūra skelbia 
tokias žinias:

piktadariai, nužudę 198C 
m. spalio 9 d. Luokės kle
boną Leoną Šapoką ir api - 
plėšę kleboniją, pagaliau bu
vo suimti.Nusikaltėliai esą: 
Jonas Sabaliauskas, 26 m., 
Adomas Lukšas, 31 m.,ir 
Danielius Mockevičius, 2Om> 
Pirmieji du esą pakartoti 
niai nusikaltėliai.

Skelbiama, kad išaiškinta 
ir antra grupė nusikaltėlių, 
apiplėšusių Kulautuvos kle
boną Antaną Bitvinską, jo 
Šeiminikę V.Suvereckaitę ir 
Griškabūdžio kleboną Vytau- 
tą Užkuraitį ir jo šeiminin
kę B. Zalęckaitę.

Keturi nusikaltėliai- A. 
Baltusevičius, A.Kantautas, 
A. Ūsonis ir S.Čiubrevičius 
nuteisti po 12 metų laisvės 
atėmimu ir turto konfiskavi
mu.

... —š?

ŽUVO PER 
NEATSARGUMĄ

Birželio mėnesį besi mau
dydami okup. Lietuvoje nus
kendo 26 mokyklinio am
žiaus jaunuoliai.

Suaugusių nuskendo 85.

MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO 
TURNYRĄ LAIMĖJO 
LIETUVIAI

23-asistradicinis Pabal
tijo taurės krepšinio turny
ras šiemet vyko Leningrado 
mieste. Turnyre dalyvavo 
lietuviai, latviai , estai ir 
Leningrado moksleiviai nuo 
13-18 m.amžiaus.

Aštuntą kartą pereinamą
ją taurę laimėjo jaunieji 
lietuviai krepšininkai, II- ą 
estai, IH-ią leningradiečiai, 
ir IV-tą latviai.

POPULIARIOS ARMONIKOS
Varėnoje veikia Vidurinė 

kaimo profesinės technikos 
mokykla. Muzikos mėgėjų 
jų tarpe yra labai daug ir jie 
sukūrė Armonikų ansamblį , 
vadovaujamą I. Baziliauskie- 
nės. Ansamblis veikia jau 5 
metus, keletą kartų laimėjo 
Il-ąsias ir I-ąsias vietas.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G.: 366-2548 (namu), 489-5391 (darbo);
Henrikui N.: 277-7868 ; Dainiui L,; 768-9606;
Donaldui D.: 661—1733.

GERI IR GALI GERTI — TAVO Rl 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU

ATEIK < LIETUVIU. A. Ą. (ALKOHOLIES AHOHYHOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^ . SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIA<XEN(,, 7722 GEORGE ST. A-A SALLE. QUE. t 

8 V AL.VAKARO.
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ARCHITEKTAI- RE ST A U - 
RUOTOJAI GILINA STUDI
JAS

Į R. Vokietiją, Ehrfurt’o 
miestą išvyko grupė okup . 
Lietuvos Valstybinio Dailės 
Instituto studentų -busimųjų 
architektų-restauruotojų, at
likti praktikos darbus, susi - 
pažinti su senųjų Tiuringijos 
krašto kultūros paminklų 
apsauga ir jų restauravimu

KILIMŲ KŪRĖJA IR 
AUDĖJA

Kauno paveikslų galerijoje 
vyko dailininkės-tekstilinin
kės Anelės Mironaitės kury 
rybos paroda. Dekoratyvi
niai kilimai,sukurti liaudies 
pasakų ir dainų motyvais,au
diniai reprezentavo gabią 
menininkę.

PASIŽYMĖJO LIETUVIAI 
FOTOGRAFAI

Prancūzijoje, tarptautinėje 
parodoje dalyvavo c lietuvių 
foto meno draugija su kolek- 
ei ja, kurią sudarė V.Stanke - 
vičius, A. Sutkus, V. Straukas 
ir kt., ir laimėjo I prizą.

Klaipėdietis V. Straukas 
peizažų skyriuje už nuotrau
ką "Kopos” apdovanotas pa
rodos medaliu.

./- ■> •
PANEVĖŽIO CUKRAUS 
FABRIKAS SPARČIAI 
VEIKIA

Panevėžio cukraus fabri
kas pradėjo naują cukri - 
nių runkelių perdirbimo se
zoną. Atremontavus garini
mo stotį, per parą galės per
dirbti 1.400 tonų cukrinių 
runkelių. Numatoma perdirb
ti apie 130.tūkst.tonų žalia
vos.

Bulves ir runkelius rinkti 
raginama be perstojo spau - 
d oje.

Iš privačių augintojų skly
pelių supirkinėjama ir nedi
deliais kiekiais - po 1OO kg 
bulvių. Vis tai papildyti "di - 
džiosios Tėvynės” aruodus.

VERTINGI LIETUVIU 
KALBININKŲ KURINIAI

Neseniai Vilniuje išėjo ži
nomų kalbininkų knygos:Vy- 
tauto Vitkausko "Liaudies 
kalbos grožis " ir Prano 
Kniukštos "Rašytojas ir žo
dis".

Abi knygos yra paruoštos 
su dideliu rūpestingumu ir 
sugebėjimu. Abi išleistos 
serijoje "Kalba ir žmonės" .

Zigmas Zinkevičius para
šė "Lietuvių kalbos istorinę

ŠIAULIUOSE GAUSĖJA 
DVIRATININKŲ

Šiaulių miestas pagarsė
jęs dviračių gamyba, tapo ir 
dviračių mėgėjų centru.

Yra atidarytas 15 km. as - 
faltuotas takas dviratinin
kams, įrengta dviračių bazė. 

MIRĖ DAILININKAS 
LEONARDAS KAZOKAS

Š. m. rugpiūčio 15 d ., 
eidamas 77-ius metus, mirė 
dail. tapytojas Leonardas 
Kazokas.

Gimęs Kaune, 1929 m.bai
gė Kauno Meno Mokyklą, vė 
liau studijavo Paryžiuje. Jo 
nemaža kūrinių randasi Vil
niaus ir Kauno muziejuose.

NIKODIM A S NORI KAKAVOS
Eugenijus Ignatavičius

/ tęsinys /

III. Šienpjovys mėnesienoj naktį

Tą pačią dieną Napoleonas iš širdgėlos nuėjo pas kaimy
ną Rudaitį ir pasigėrė. Namie bijodamas pasirodyti girtas, 
nutarė atsigaivalioti lankutėje, repėčkomis pakopęs ant kal
nelio, ties kvepiančiu žemuogynu. Kurį laiką, parkritęs 
kniūpščias, jis rankiojo padžiūvusias uogas ir pro smilgų 

‘viršų matė namus, kiemą, šen bei ten siuvančias moteriš- 
kės, tikriausiai keikiančias jį. Paskui apėmė toks saldus 
alpulys ir palaima, kad jis čia pat užmigo, nosį įbedęs į kve
piančią velėną, ir pūtė į akį iki pat vakaro, apsemtas tirš
tos žolės. Kai pabudo, pusnuogį kūną krėtė drebulys, vieną 
koją traukė mėšlungis, ir jis niekaip negalėjo suvokti, kur 
esąs. Prieš akis pleškėjo vakaro žaros, .skaudžiai raudo
nos ir gūdžios., apėmusios pusę dangaus. Pačiame zenite 
tysojo žvalgybinio lėktuvo iškedenta dūmų driūžlė, irgi pa- 
kruvinta vakaro. Šlaito medžiai ir žolė atrodė juodi. Tik 
išvydęs namo galą užsklęstomis langinėmis ir sukrypusią 
sausaviršūnę guobą, jis atpažino savo gimtinę ir palengvė
jusia širdim prisėdo ant ežios, kol pajus pusiausvyrą. Pro 
fermų ąžuolus kilo išdidus ir paslaptingas mėnuo, pasaulį 
apkrėtęs ilgesiu ir vienatve. Žeme, kaip kokia našlaitė, 
baugščiai glaustėsi prie pleškančio dangaus lopo. Ji troš
ko šilumos ir jaukumo.

Napoleonas šiaip taip sugraibė kišenėje atidrėkusių ciga
rečių ir ilgai čiulpė vieną po kitos, mėgindamas įdegti. Kai 
pasisekė, su dviguba palaima apžvelgė kylančias iš lankų 
miglas ir anapus upės kur ne kur laukuose niūksančius 
ąžuolų kūgius. Pritemus čia vislias atrodė taip, kaip ir 
ankščiau, vaizduotėje buvo galima išvysti dviejų kaimų so
dybas ir jose miegančių kaimynų veidus, ramiai besiilsan- 
čiųs ūkio padargus, garinančius žmogaus delnų šilumą/1 
Savo atminime jis lengvai matė.Laukuose plušančius žmio-l 
nes ir nedidelį pušų šilelį, į kurį maži eidavo uogauti mė
lynių ir vaivorų, tokių retų uogų šiame gūdžiame lapuočių 
krašte. Matė ten ir seną muzikanto namelį, prigludusį krū
muose, ir jo šviesiaplaukę grakštute dukrą tvarkingai su
pintom kasom, su dideliais rausvais kaspinais. Netoli vieš
kelio stovėjo medinė mokyklėlė, ir mergytė užvertus gal
vą stovėjo ant slenkščio, žiūrėdama į sklandančius oro ba
landžius. Visa klasė, o ypač Napoleonas, ją mylėjo, ta
čiau jis buvo negražus,strazdanoto veido, riestanosis,lė
tas berniūkštis, kelnes nešiojo su sagom, ir tik vienąkar- 
jai ryžosi pasiūlyti pieno iš savo žalzgano automatiškai už
kimšto butelio, . .

Dabar ji tikriausiai sustorėjusi kokio valdininkėlio ar 
inžinieriaus žmonelė, kaip dauguma, pagalvojo Napoleonas 
'ir, liūdnai atsidusęs, išsitraukė dar vieną cigaretę. Jis 
priėjo arčiau skardžio atodangos, kur metų metais sunkė
si šaltinio vanduo ir slinko upės krantas. Kaip viskas kei
čiasi, griūva ir smenga į juodą upelio vagą, į keistą tam
sią prarają, kaip ir žmonių gyvenimai. Besotė žemė atsi
veria ir užsiveria, atsidaro ir vėl užsičiaupia, lyg niekur 
nieko ir nebuvę. Rytas ir vakaras, naktis ir diena —amži
nai besidarinėjantys vartai. Kiek čia seniai apie girines 
mažas obelaites tupinėjo šneki tetulytė Elzbieta, garsioji 
kaimo sodininkė, negailestingai raižė žalius, sulapojusius 
medelius, skiepijo, gydė juos, o še—jau obelys ir kriau
šės baigiančios išdžiūti, o tetulytės atvaizdas išnyko nuo 
patvorių ir sienų ir gyvas tik jo atminimas. Mėnuo ką tik 
buvo virš nuobodžių fermos stogų, o štaijau kyla į patį ze
nitą, strimgalviais lekia lyg amžinųjų laikrodžių švytuok
lė, negyvais metaliniais pirštais mušdama žvaigždynų skaifc- 
liukusi ir negailestingai reikalaudama duoklės. ’’ Vanduo 
čiurlena — muša laikrodis, atsiliepia nuo pūdymų vėjas — 
muša laikrodis, skaičiuoja ir skaičiuoja laiką, Ramintos ir 
jo, gražuolės Margaritos ir motinos, kuri dabar, vakaro 
prieblandoje varsto besibaigiančius šviesos ražančėlius.
Kaip gražiai ten ji sėdi prie lango, savo lovutėje, ir, žiū
rėdama į mėnulio aplietus laukus, kužda įprastinę vakaro 
maldą. O vistiek viskas griūva į tą juodą besaikę duobę, ir 
jau niekas nesuturės, nepratęs, kad užtruktų ilgiau ar trum
piau, nepareguliuos, kad ir kaip melstumeis, kad ir koks 
geras ar doras bebūtum. Nieko niekaip nepratęs! ilgiau, 
negu tau lemta, žadėta- / bus daugiau 1

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
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RADIO 14 JO MON1KEAI.

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo 11.30 iki 
1'HOGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS
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Jonelis: "Jeigu revoliucija yra mano motina ir komuniz 
mas mano tėvas, - tai norėčiau būti našlaitis".

Sofija Maslauskaitė

LAIŠKAI IŠ TĖVIŠKĖS

Tarai balandžiai, iš toli 
Per kalnus ir okeaną, 
Jūs lekiate laiškai mieli, 
Kaip tos nebylios godos mano'.

Kiek abejonių ir skausmų
Per jus, džiaugsmingai 

išblaškyta
Kiek daug vilčių neregimų,
Jūs nešate kartais iš ryto1.

Kiek daug svajonių ir geismų, 
Kiek ilgesio neišpasakyto, 
Kiek daug vilčių neregimų, 
Jūs atnešat kartais iš ryto’.

’oaiv žOj įneš, są fcji ‘
SVARBU ŽlNOTl BŪSlMOMŠ'MCTtNdMS ' > • f

Atn4ūjihdnt ^riširhitiftiitiš,''’nėštumo metu? lo va Uni-
moterys ir vyrai su šiurpu 
prisimena 196G m.dekadoje 
įvykusias tragedijas, kai gi
mė tūkstančiai žiauriai de
formuotų vaikų todėl, kad 
nėščios moterys vartojo ra
minančius thalidomide vais
tus. Ši tragedija priminė la
bai aiškų faktą:motinos gali 
neatitaisomai pakenkti savo 
vaikui, imdamos vaistus nėš
tumo metu.

Deja, žmonės greitai pa
miršta pamokas. Šiais lai
kais nėščios moterys nieko 
negalvodamos, siekia marti
ni stiklo, rūko cigaretę po 
cigaretės ir nuryja įvairiau
sių vaistų. Kai kurios, net ir 
įspėtos, patraukia pečiais, 
sakydamos,kad tai jų nelie - 
čia.

1979 m. Sherbrooke mies- 
toUniversitetiniame Ligoni - 
nes Centre buvo paskelbti 
kai kurie sukrečiantys faktai. 
Kai urie naujagimia "surū
kė" 1/2 pakelio cigarečių 
per gimdymą.

Stebėjimai rodo, kad 1 iš 3 
- jų nėščių moterų vis dar 
rūkė nėštumo laikotarpyje, o 
33% vidutiniškai surūkė po 5 
cigaretes gimdymo metu.

T os 5 cigarętės veikia 
kaip 1/2 pakelio negimusiam.

Tyrimai parodė, kad che
mikalas "carbon monoxide", 
kuris gaunasi rūkant ciga
retes, į negimusio kūdikio 
kraują nusėda dvigubu kie - 
kiu ir ilgai jame pasilieka . 
Taigi, už kiekvieną motinos 
surūkytą cigaretę, kūdikis 
gauna 2. Rezultatai gali bū
ti sunkūs. Rūkančioms yra 
du kartus daugiau galimybių 
bių prarasti dar negimusį 
kūdikį. Vaikai gimsta ma
žesni, daugiau linkę į kvė
pavimo takų infekcijas* ir 
50% daugiau galimybių 
ankstyvos mirties.

Kaip kenkia alkoholis 

versiteto prof. dr. James 
Hanson tvirtina: " Jeigu par 
galvojant,kad alkoholis nau
dojamas sunaikinti bakteri
joms ir sterilizuoti instru
mentus, visai nekaista, kad 
jis gali kenkti jautriam ne
gimusio kūdikio vystymuisi.

Nėščios moterys, kurios 
geria,turi tai suprasti. Jei
gu ji pasigers kokiame nors 
pobūvyje-ir jos kūdikis bus 
girtas. Jeigu tai įvyks kri
tiškame smegenų ir nervų 
sistemos vystymosi laiku, 
alkoholis kūdikiui pakenks .

Kas, jeigu tik kartais ji 
išgertų? Niekas tikrai ne - 
gali pasakyti, bet atrodo, 
kad retkarčiais vyno stiklas 
nepakenktų. Saugiausia, 
tačiau, bent per 3 pir
mu o s i u s nėštumo mė
nesius NEIMTI NĖ LAŠO 
alkoholinio gėrimo.

Dar griežčiau ir aiškiau 
pasisako dr. Bissell, New 
York’o Roose velt’o Ligo
ninės Alkoholizmo Skyriaus 
direktorius: " Saugiausia - 
visiškai negerti. Tai reikis 
padaryti, kai tik nutariate 
turėti vaiką".

Taip pat patartina nevar
toti jokių vaistų per anksty
vuosius nėštumo mėnesius. 
Neimti vaistų nuo peršali - 
mo, antihistaminų, miego 
tablečių,skausmus maži - 
nančių vaistų, rentgeno 
spindulių vartojimą atidėti 
vėlesniam laikui,'nebent to 
būtinai reikėtų.

Be abejo, naujagimių ne
normalumai ir labai saugo - 
jautis, gali vistiek kai kada 
pasireikšti. Kiekvienas,ta - 
čiau, vaikas turi teisę būti 
laisvas nuo tų priežasčių , 
kurių galima išvengti.

/Vertė b, n./
Yra įrodyta, kad ir busi

mųjų tėvų perdidelis alkoho
lio vartojimas kenkia
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

18’/2%už 90 dienu term. ind.
18 % už 6 mėn, . term, indėlius 
i" % už 1 metų. term, indėlius 
15 % už 3, metų. term, indėlius 
18% už pensijų,ir namiįplan^, 
14% už specialias taup. sask. 
11% už taupymo sąskaitas 
6% už čekių sąskaitas (dep.).

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

K,\SOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6HJ A8 •532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šešto dieniais 
Sekmadieniais

KASOS VALANDOS: =
Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 —
Trečiadieniais uždaryta E 

10-8 = 
10-8 | 

9-1 i 
9.30-1 |

ANAPILYJE skyrius veikia

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(7 59; įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders' ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamos įvairias sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Živilė - Sigutė Mikutaitytė- Peterson ir tėvas Karijotas- 
Vincas Dovydaitis.Los Angeles lietuvių pastatyme 

/iš'Lietuviai Amerikos Vakaruose"/
LOS ANGELES LIETUVIU 
DRAMOS SAMBŪRIS 
TORONTE

Neseniai Los Angeles lie
tuviai turėjo progos pasi
gėrėti geru Antano Škė- 
mos dramos veikalo ŽIVILĖ 
pastatymu.

Rugsėjo 27 d. šį veikalą 
pakartos T or onto lietuviams 
Los Angeles Lietuvių Dra
mos Sambūris. Veikalą re-’ 
žisavo ir pasakotojo vaid
menį atlieka Dalila ,Mackia- 
lienė. Aktoriai: S. Mikutai
tytė- Peterson, A.Pečiulis , 
V.Dovydaitis, A.Kiškis.

Dailininkas- dekoratorius 
- A. Žaliūnas, režisūros pa

6psl.

TAVO REIKALAS’ 
“MOSV’’.

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK Į LIETUVIU AA ( ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI M 4. SUSIRENKAM E KIEKVIENA^ 
TREČ! ADIENJ.J 1 9 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 
ir Mintino Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi .*•

SKAMBINKIT : 487-5591

IMA:

20!^% už asm. paskolas

19*i% už mortgicius

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 16!/i% 
term, indėlius 6 mėn. 16 %
term, indėlius 1 metų 15 %
term, indėlius 3 metų 12 %
pensijų s-tą 14 %
tapomąją s-tq 11 %
spec. taup. s-tą 14 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 18 %
mortgicius nuo . 17’/4%
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

dėjėja- E. Dovydaitienė. Ji 
sukūrė ir pasiuvo šiam 
spektakliui įspūdingus kos
tiumus.

Spalio 25 d. "Živilė" bus 
vaidinama Cgicagoje.

AUGŠTĖSNIEJI
LITUANISTIKOS KURSAI 
PRADEDA DARBĄ

RUGSĖJO 28-29 d. d. vyks 
mokinių registracija į 
Augėlesniuosius Lituanisti
nius Kursus West Park Se
condary School 6-9 vai. v.

Veiks užskaitų klasės XI, 
XII, XIII ir lietuviškai nemo
kantiems klasė.

toronto

NUTVĖRIAU LAIMEI UŽ UODEGOS

Vos tik sugrįžus po dviejų 
savaičių kelionės Europon, 
paviešėjus šiek tiek Vilniuje, 
Kaune, Rygoje, net ir Mask
voje, visai nė nepajutau—tie 
siog buvau pagautas ir išvež - 
tas Toronto Lietuvių Namų 
Vyrų s Liorganizuoton s uaugu- 
sių stovyklon N. Wasagoje . 
Nieko nepadarysi—priėmiau 
tai, kas mai buvo skirta.

Laimė dar, kad tas vyko 
vasaros viduryje, kada orai 
tokie malonūs, tiesiog pašir
džius kutena. Ta pati saulu
tė, toks pat mėlynas dangus., 
be mažiausių pakitėjimų tiek 
anoje Atlanto pusėje, tiek 
štai ir šitoje, dar vis tebe - 
lydi.

Taip staigiai atsiradęs to
je atvirai kalbant, senstelė
jusių ir šiek tiek daugiau 
prinokusių žmonių "lagery
je", ar mūsiškai tariant sto
vykloje, bematant buvau pa
žįstamu, veidų apstotas, ir 
dar daugiau negu Maskvoje, 
iškvostas, išklausinėtas ir 
ištardytas. . .

Ajau’. . mieli "žalčiai", 
tai vadinasi, čia jūs susispie 
tę godžiai sotinatės vasaros 
malonumais. O kuom gi aš 
blogesnis. Pabandysiu ir aš 
suturėti savo laimę, kad ir 
už uodegos jai įsikibęs. . .

Virtuvėje stoviu eilėje (tai 
vienintelė eilė,kurią matau 
šiame krašte). Pro langelį 
mikliai kyšteli balta ir dar 
visai nesena, neraukšlėta 
ranka. Ištiesiu ir aš savą
sias, —kairiąją šaltų barš - 
čių dubenėliui, o dešinę di
deliam ir garuojančiam mė
sos gabalui. Tai štai kur gy
venimas / Gerai, kad žmona 
mane tiesiog stumte išstū
mė i čia, nes kitaip nebū
čiau atsiminęs.

Srėbdamas šaltibarščius. 
negaliu atsigėrėti jųkaralis- 
ku skoniu, o garuojančios 
jautienos beveik jau vieno 
kvapo gana. Vos bekeikda
mas man skirtąsias gėry- 
bes, pradeda ir rimčiau ap
sidairyti. Tik-pamanykite. 
Matau keletą dar visai apy
jaunių ir gana mikliai skais
čiai atrodančių moteriškos 
giminės sutvėrimėlių. Leng
voje vasaros aprangoje, dau
gumos (mano taip pat) žvilgs
niai tik ir krypsta ton pusėn, 
lyg ten ne žmogiškos būty -

Toronto miesto gimnazi
jų mokiniai už kursus nieko 
nemoka. Toronto priemies
čių mokiniai moka $20 į 
metus.

Lietuviškai nemokančių 
klasės mokiniai, kurie gy
vena metropolinio Toronto 
ribose, moka $30 už dviejų 
semestrų kursą.Kursai vyks 
antradienių vakarais.

Mokesčius už kursą rei - 
kia sumokėti registracijos 
dieną.

LIETUVIAI PROFESŪROS 
DARBE

Toronte Humber College 
vadovybė ir šiems mokslo 
metams pakvietė Aušrą 
KARKLE NĘ/M. S., B.A.BSc/ 
į mokomąjį personalą kaip 
lėkt orę-koordinatorę dėstyti 
anglų kalbą ir koresponden
ciją.

Antanas ŠILEIKA/BA/pa- 
kviestas ten pat dėstyti anglų 
kalbą svetimšaliams, silpnai 
ją mokantiems.

Humber College šiais me
tais turės apie 12.000 stu
dentų. Į jį priimami abitu
rientai su 12 skyrių. Jie mo

bės o magneto gabalai būtų. 
Aplink jas mikliai zuja, kru
ta, skėryčiojasi geras pus
kapis dar visai nedidelių bū
tybių. Tai ko čia daugiau ir 
bereikia? Tokioje "senelių" 
stovykloje tik gyvenk, ilsė - 
kis, džiaukis, maitink savo 
kūną ir sielą, ir kitokio dan
gaus nė nelauk, nesvajok...

O saulė tiesiog iš kailio 
neriasi. Net ir pusiau numi
rusį gali ji čia atgaivinti. Ir 
tie žalumynuose paskendę , 
ratu sustoję, saulės ir šešė- 
litįžaisme berymantys na
meliai, — tiesiog kaip pasa
koje, kaip atvirutėje. Pa
čiame centre, veik iki pušų 
viršūnių pakilusi išdidžiai 
puikuojasi lietuviškoji tris- 
sp.alvė vėliava.
"Nemunėli... Nemunėli. .. 

.per laukus per plačiasias 
girias", švelniai per garsia
kalbius liejasi aidi muzika.

O vakaro neįprasta nuo
stabi .ramybė, spalvingoj 
saulėleidžio žaros tarytum 
auksu užlieja ežero pavir
šių. Niekas nejuda,nešlama 
ir vien tik pirmutinė Vaka
rė žvaigždė nedrąsiai žval - 
gosi į šias tamsėjančias pa
krantes.

Pamažu, iš lėto įsidega , 
įsiliepsnoja laužas. Šokinė
ja šviesų šešėliai, žaidžia 
žaižaruoja susirinkusių vei
duos. Naktis čia nėra ne
laukiama pamotė, Ji tyliai, 
ramiai, kaip tikroji motina , 
visus užmigdo, užliūliuoja , 
sapnų bei svajonių karalys
tėn nunešdama. . .

Rytmetį, jei dar negana, 
jei kiek ir pamigai, tai tik 
vienas malonumas — tai tik 
dar daugiau į sveikatą, į sto
rumą. 8-tą vai. būtinai už
giedos "gaidys", ir visi jo 
balsą išgirs. Tada jau gali 
keltis, praustis, pusryčiams 
keliauti. Tada jau praside
da diena, kuri tau tik poil
siui ir vaišėms skirta.

Vasara gamtos grožis ir 
visi jos mums skirtieji bar? 
tai, tai tikras ir pilnutinis 
šio nuostabaus gyvenimo pa
jautimas, neįkainuojami tur
tai. . .

Gera ir gražu, kada mes 
sugebame turėti savąsias 
atostogas ne vien kalendo
riaus lapuose, bet ir savo
se širdyse. . .

komi įvairių specialybių- 
raštinės darbuotojų, techniš
kų profesijų ir pan.

MIRĖ DR. J. BALTRUŠAITIS
Š. m. rugpiūčio mėn. 25 d. 

po sunkios vidurių operaci
jos mirė dr. Jonas Baltru
šaitis. Velionis dirbo North 
Bay,Ont.Ligoninėje iki pat 
savo mirties.

Kanadon atvyko 1950 m. ir 
1954m. gavo gydytojo prakti
kos leidimą. Gydytojo teises 
įsigijo 1942 m. .baigęs Vy - 
tauto Didžiojo Universitete 
medicinos fakultetą.

Dr. Jonas Baltrušaitis gi
mė 1916 m. Griškabūdyje , 
Šakių apskr., Karo Mokyklą 
baigė 1937 m., gaudamas at
sarginio laipsnį.

Universitete priklausė at- 
sargo karininkų studentų 
korp’. RAMOVĖ.

Velionis buvo geras gydy
tojas. Paliko žmonį ir gi
mines čia ir Lietuvoje.

J. Ką.

ŽURNALISTO PRANO 
ALŠĖNO SUKAKTIS

Pranui ALŠĖNUI, gyve
nančiam Toronte šiemet

D R A U
BALIO RIASKELIONO 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 ME TŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

Iresher-BarjMkM INSURANCE AGENCY LTD.

Vitų fulWrauda • VALTERIS DREŠERIS 
233-3334 - 231-2861 - 231-6228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

aKDGBIDDa
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

In»ur»nce Agency 144.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simon's
Travel Service 

LIETUVA - 
II dienų

Birželio 8 - 22.
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM
Gruodžio 21 — sausio* 4

Sutvarkome iškvietimus viiitui Į Linuvą ir iš Lietuvos 
Nuperk.rme Lietuvoje giminėms automobilius. 

Smulkesniu informacijų teirautis-

TORONTO .... tel: (416) 537-3060 arba 532-8772 *
MONTREAL.... tel: (514 ) 669-8834 
CHICAGO.......tel: (312)673-5391 arba 654-4238
TELEX  ......tel: 06-986- 766 TOR

,2385 Dundas St-W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
t Kelionių biure regi sit arijos Nr. 183596 1

V Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
Toronto , Ont. 
M6P 1A5

rugpiūčio mėnesį suėjo 70 
m.amžiaus sukaktis.

Kanadoje kito tokio 
darbštaus lietuvio žurnalis
to nėra, kuris visą savo 
laisvalaikį praleidžia rašy
damas apie Lietuvos ir lie - 
tuvių reikalus straipsnius , 
kronikas, gal į apie 30 laik
raščių.

Jis taip pat turi lietuviš
ką biblioteką, kurioje yra 
virš 1500 knygų, žurnalų, 
laikraščių rinkinių. Pranys 
gula ir kelia su knygomis .

K .

APSAUGA FARMCSE - 
DĖSTOMA MOKINIAMS
'CntarioProvincijos Agri

kultūros ir Mitybos Minis
terija šiais metais pradžios 
mokyklose, kurias lanko 
daugiausia ūkiųktr didžiųjų 
ūkių-farmų vaikai, įves pa - 
mokas, kaip išvengti nelai - 
mingų atsitikimų ūkiuose.

"Ūkių vaikai gyvena ypa
tingoje aplinkoje,"- pabrė
žia L. Swinn /Farm Safety 
Ass.of Ontario narys/."Jie 
nuo pat mažų dienų žaidžia 
ir darbuojasi šalia mašinų, 
chemikalų ir stambiųjų gy
vulių. Taigi, kaip apsisau
goti nuo nelaimingo atsiti
kimo yra labai svarbu".

Yra paruoštos kompak
tiškos instrukcijos su brė
žiniais, susidedančios iš 
4OG atskirų dalių, kurios a- 
tatinka 5-kioms sekcijoms: 
instrukcijos mokytojams , 
agri kultūrinės mašinos,che
mikalai ir antivabzdžiai ,

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Visais k el ion ių reik alais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel: 533 - 353 1

važmenys pramogai ir bend
ri pavbjai ūkyje.

Medžiaga tinka naudoti vi
suose pradžios mokyklų sky
riuose.

Šį projektą išbandėl979 m. 
ir dabar juo naudojasi 12 
mokyklų. Tikimasi,kad 1983 
m. visi Ontario provincijos 
300.000 ūkininkų vaikai 
bus įsijungę į šią programą.

Instrukcijas galima gauti 
kiekvienoje mokyklų komisi
joje veltui.

Apsaugos ūkyje patarėjai 
irgi yra įsijungę į šį projek
tą ir palaiko ryšį su mokyk
lų komisijomis ir mokiniais, 
kad jie tikrai susipažintų su 
šia programa ir ją vykdytų .

/Ontario Ministry of Agri
culture and Food/

PAGALBA MARIJUANOS 
RŪKYTOJAMS

Šį rudenį Toronto mieste 
bus pravedama programa 
padėti atsikratyti marijua - 
nos rūkymo įpročio. Prog
ramai vadovauja Don Smyth , 
direktorius Jaunimo Centro , 
kuris rūpinasi ■ alkoholio ir 
vaistų problemomis. Jau da
bar į šią grupę užsirašė 30 
asmenų.

Panaši programa buvo į- 
vesta New York’e ir ji pa
sisekė 90%. Nustoję rūkyti 
yra .dar po to 14 mėnesių 
kontakte su grupe.

Grupėse yra aptariamos 
bendros problemos, stipri
nami asmeniniai rūšiai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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hamifoon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosavuose namuose —

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

Hg_____
HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: IMAME JUŽ:
depozitus (P.C.A) .6% nekiln. turto pask. .1716 %
santaupos 15% asmeninas paskolas ...19%
term, depoz. 1 m. 1516% 
term, depoz. 3 m. 13% 
reg. pensijų fondo 14% Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
90 dienų depozitus 1616% Nemokamas pilnos žekių patarnavimas.

DARBO VALANDOS: pirmadienieni ai s—ketvirtadieniai s nuo 10 iki 5 vai. 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos — rugpjūčio mėn. Šeštadieniais atdaryta.

LITUANISTINE VYSK. M. 
VALANČIAUS MOKYKLA 
PRADEDA NAUJUS MOKSLO 
METUS

Litua aistinė-Šeštadie ninė 
Vysk. M. Valančiaus Mokyk
la mokslo metus pradeda 
rugsėjo mėn. 19 d. .tose pa
čiose patalpose-St „JOSE P H 
mokykloje, 270 Locke gat
vėje. Priimami mokiniai nuo 
5 metų amžiaus.

PRADEDA DARBĄ 
AUKŠTESNIEJI 
LITUANISTINIAI KURSAI

IX, X ir XI klasės moks

Į AUSTRALIA

jektui ir jį visokeriopai rė 
mė»

Lietuvių Sodybos pradinė statyba 
PAŽANGA LIETUVIU
SODYBOJE

Grįžtant į praeitį, Sodyba 
turėjo būti galutinai jau už-

Kaip jau buvo ankščiau 
pranešta, Lietuvių Sodybos
užbaigimas eina prie galo: 
jau gerokai įpusėti naujų ir 
paskutinių penkių butų staty
bos darbai ir juos užbaigus , 
bus pilnai užbaigtas Lietuvių 
Sodybos užplanuotas projek
tas.

Sydnėjaus Liet. MoterųSoc. 
Globos Draugija, šios Lietu
vių Sodybos pradininkė ir 
vykdytoja visai pagrįstai ga
li didžiuotis, kad su tautie
čių pagalba šis drąsus pro
jektas bus galutinai įgyven
dintas. Tokios sodybos netu
ri daugelis nepalyginamai 
didesnių ir turtingesnitj et
ninių bendruomenių visoje 
Australijoje. Ačiū mieliems 
aukotojams,kurie nuoširdžia 
pritarė šiam dideliam pro-

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-90c rue. Lasalle

766-2667
2955 ALLARD

198L IX.16 

lo metus pradeda RUGSĖJO 
mėn. 15 d., antradienį, toje 
pačioje mokykloje - St . 
THOMAS MORE. Pamokos 
vyks antradienių vakarais, 
nuo 5-8 vai. v.

Užskaitų kursų dėstytojai
- V. STANEVIČIENĖ ir M. 
LEKNICKAS.

Šiemet veiks specialus 
skyrius lietuviškai nemo
kantiems vaikams, kuriems 
dėstys specialistė mokytoja 
Aldona Baltakienė-Volungy- 
tė.

baigta 1975 metais, bet dėl 
ekonominių sunkumų, šios 
valstijos vyriausybė buvo 
nutraukusi anksčiau duotą 
subsidiją, o pati draugija sa
vomis jėgomis negalėjo nu
matyto projekto vykdyti .Da
bar, kai vietinė valdžia vėl 
skyrė savo paramą ir pagal 
paskelbtą mūsų vajų tautie
čiai gausiai prisidėjo auko
mis, tikimės greitu laiku vis
ką galutinai užbaigti ir prieš
kitus pasididžiuoti.

Nesinori kartoti, bet vis 
dar atsiranda tautiečių, ku
rie baiminasi, kad Sodyba 
bus perimta pačių australų. 
Tas reikalas ne kartą bu - 
vo viešai ir spaudoje aiškin
tas, kad to negali būti, nes 
Syd. Liet. Moterų Draugija

POPULIARŪS PASITEISINIMAI

1. Mes visada taip darydavom *.
2. Nežinojau, kad skubiai reikia -
3. Tai nepriklauso mano skyriui ’.
4. Niekas man nepasakė, kad pradėčiau tą darbą.
5. Aš laukiu patvirtinimo.
6„ Čia jo darbas - ne mano ’.
7. Palauk, kol sugrįš viršininkas ir paklausk jo.
8. Aš užmiršau...
9. Nemaniau, kad tai labai svarbu .
1C. Aš taip užimtas,kad negaliu pradėti to naujo projekto.
11. Maniau, kad tavi pasakiau...
12. Manęs niekas nesamdė tam darbui ’.

yra pilnateisė šios Sodybos 
šeimininkė ir savininkė ir 
tik Moterų Draugija gali So
dybą perleisti / ko neįmano
ma įsivaizduoti’./kokiai nors 
kitai tokių pačių tikslų lab
daringai draugijai. Sodyba 
bus ir išliks lietuvių ranko
se, kol Australijoje išliks 
lietuvių.

Neabejoju, kad su laiku 
Lietuvių Sodyba priglaus 
tuos, kurie yra be šeimų 
arba šiaip vieniši, norį se
natvę praleisti savųjų tarpe. 
Čia gal būtų ir svarbiausias 
klausimas. Lietuvių Sodybos 
vadovybei prikišama, kad e- 
są Sodyba įkurta turtingiems 
seneliams. Iš žinomų bend
ruomenėje lietuvių iš tiesų 
neturcingij neturime- kiek
vienas turi arba savo namus, 
savo butą ar kokią kitą nuo
savybę. Tačiau, artėjant, se - 
natvei norisi glaustis prie 
savųjų ir kiek pagyventi be 
rūpesčių. Vienatvė ir verčia 
kaip galint labiau glaudintis 
su savaisiais, nežiūrint'kaip 

Australijos lietuvių pastatytas lietuviškas paminklas Ade lai 
dėje. Jame įdėta sauja žemės iš Lietuvos.

Siuntiniai i Lietuva -1981
PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1- 1981

3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba mo
teriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu ” Al I wool made in England"; 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas ner
tinis; "Wrangler" arba "Levi" jeans,‘'denirn’arba rumbuoto velveto; me
džiaga dvejoms puikioms suknelėms arba 2 svarai vilnoniu su mohair ’ 
si ūl y. _

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ...............................$ 368.00
I Šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairiu, prekių: medžiagos ga

lima dodėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio paltui 3 jardus.
Žemiau siūlome keletu naudingesnių dalykų ( kainos su muitu): 

Avikailiai, ilgi arba %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbti

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI

nio kailio pamušalas, kailio kalnierius, sveria 5 svarus.... ,... . S 253.00 
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 svarus ... , $ 690.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, delux, sveria 6 sv. .... ....$ 115.0U 
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, ranch, sveri a 6 sv............... $ 98.00
Jeans " Wrangler” arba "Levi”, siuntinyje gali būti dvi : viena 
pora sveria 2 sv., kaina už vienas...... . ............... . ...........'.................$ 46.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina uz vienas.. $48. Q0 
Vyriškas arba moteriškas megstini s, sveria Iki sv...........46.00
Vilnonė arba šilkinė skarele ....I ............      $ 14.00
"Teleskopic" lietsargis, sveria '/i svaro ...................    $ 15.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1/2 sv. ............. $ 57,00 
Puiki medžiaga suknelei ....................................      37,00
Angliška medžiaga eilutei ........      $69.00

” ” ”       $80.00
“ ” ”    $110,00

Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio ................................. $ 92.00
Kalkuliatorius 5T1— 33, Texas, ................................................   $65.00

Tl—51— 111 11 , profesionalinis ............................  $115.00
Stetoskopas, Littman......... ...............    71,00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: '/z sv. arbatos — $4.50; 
'/2 sv. ’’Nescafee’s — $7,00; 1 sv. pupel ių kavos —$8.00; 1 sv. Šoko —

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ LIAUDIES PASAKŲ’.’.*.
lodo — $.8.00 ; 40 cigarečių,— $5.50 ,

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reiki a pridėti persiuntimui $‘18,00 
Pasiunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles. ' 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkaujame 
išsirūpinant L ietuvoje gyvenančioms žmonoms pensi j as, per si unci ame 
palikimus i Lietuva prekėmis arba valiuta

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

H London Lone, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Telefono* 01-440-2592

ir kur jie praleido savo lai - 
ką būdami stiprūs ir sveiki. 
Lietuvių Sodyba tokiems ir 
panašiems ir duoda į jų 
problemas atsakymą. Vieni
šumas gal yra blogiau už 
skurdą. Patekę į Sodybą to
kie yra tarp savųjų ir nei li
gos, nei kitais atvejais jie 
nebus užmiršti.

Laikas bėga, ir nė vienas 
iš mūsų nežinome, ko su
lauksime savo gyvenimo 
saulėlydyje. Bet savųjų ar
tumas gal bus labiausiai pa - 
siilgtas dalykas. Moterų 
Draugijos vadovybėje mūsų 
pačių pastangomis Sodybą į- 
steigėme ir ji tarnaus mums 
neribotą metų skaičių.Pri - 
klausys žinoma, nuo mūsų 
pačių , ar ilgam. Todėl ir 
remdami sodybą gal kiekvie
nas ■ nejučiomis dedame ir 
auginame patiems sau kre
ditus. Žvelkime realiai į 
savo reikalus.

O. B a u ž i e nė
/Iš Australijos lietuvių 

laikraščio "Mūsų Pastogė" /

PRISIMENANT PRAEITĄ OPERŲ KONCERTĄ: Jacųues 
Pratt, Jolande Dulude, Koncerto mecenatas R.Millette , 
kleb.kun. J. Kubilius, sol.Gina Čapkauskienė, Guy Pichė, 
Wilma Trifilletti ir akomponiatorė p.Ellie

AUŠROS VARTŲ 
SPAUDOS KIOSKAS

Vasaros atostogoms ir il
gam Kanados Pašto streikui 
pasibaigus, A V Spaudos 
Kioskas vėl pilnai veikia, 
kaip ir ankščiau- kiekvieną 
sekmadienį nuo 10-12 vai. ir 
įvairių salėje parengimų me
tu.

Yra gauta didelis pasirin
kimas naujai išleistų knygų 
ir plokštelių:
A.Šapokos-Lietuvos Istorija, 
Br„Kviklio - Lietuvos Baž
nyčios - Telšių Vyskupija, 
J. Puzino - Jonas Avižonis , 
E. Juciūtės - Ąžuolynėlis , L. Stankevičiaus išleista: 
J. Vizbaro-Sūduvio-Alšėnų "Jūros paslaptis", "Žalias 
Kunigaikštytė , Vėjas" ir "Vasaros Šokis",
A .Kairio-Po Damoklo kardu , Aleksandro Stankevičiaus
J. Prunskio - Bėgome Nuo Stankė, mūsų jauno muziko
Teroro, ir kompozitoriaus.plokštelė
R.Spalio - Auksinio Saulėlci- ir daugelis kt.
džio Gundymai, Naujai gauta ir įvairioms
K. Bradūno - Užeigoje prie progoms kortelių , įvairių
Vilniaus Vieškelio, medžio drožinių ir kt.

V. Valionio - Likimo Aud
rose,
J. Pajaujo -Soviet Genocide 
in Lithuania,
T.Pichel - Samogitia,
Studia Litu mica III- Lithuani- 
a Minor,
Studia Lituanica IV - Rytų 
Lietuva.

Plokštelės:
Sol.S.Žemclytės-"Su Jumis", 
Sol.Antano Keblio- "Kcblys", 
Hamiltono Mergaičių Choro 
AIDAS- "Putinai ", "Kėliau- 
jam su Daina" ir "Baltos 
Gėlės", 
New Yroįęo Vyrų Choro 
PERKŪNAS, B. Pūkelevi- 
čiūtės "Antrieji Žirginėliai",

7
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PO ŠVENTINIMU , PARAPIJOS SALĖJE VYKS IŠKILMINGAS 
v

REALTIES CORP.DANPAR

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

GMMIC

tno d e ii u O j u

445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel.: 273-9181 .............Namu : 737-0844.

6-8 
12-6

D. N. BALTRUKONIS
IMMEURI.ES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PAT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooo<

MARIJOS PAVEIKSLO PAŠVENTINIMAS
ĮVYKS

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBI 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

3 10 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL., P. Q. 113Sf. 2M9

Kilimas yra didelis:49" iš

4 D E.

ADVOKATAS

Bur

GALIMA IŠSINUOMUOTI 
AUTOMOBILIUS

REIKALINGAS 
garažas žiemos laikui.
Skambinti: 721 — 7916

> t c 50 4
H 2 Y 1B7

i) iv 
(i?

Dr J MALIŠKA
DANĮ! GYDYTOJAS

ADVOKATAS

ROMAN J. 1ŠGANAITIS b. a. . b.c.l.

K &

A D AMONIS
722 - 3545

Šiemet VAIVORYKŠTĖ 
savo parodą surengs Mont
realyje, A V parapijos salė
je, GRUODŽIO mėn. 11-12-13 
d.d.

14 10 G’u.v St., Suite 

[real P.O.
Tel. Bus.: 932-6662
Namų : 737—9681

WANTED 
experienced tailor for 

man's store 
7752 Central St. La Salle. 
Steady work. Tel: 366 -6521

&

PARDUODAMAS
3 šeirniį nemos, garažas ir 
krautuve geroje vietoje. 
Kreiptis Tel: 366—7519 
arba : 1-224-4732 .

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS 
50 Du Domine, lie Perrot. Qae, H7V5V6 

Res. Tel: 453-914 2

14 140 St. Catherine West, 
Suite 600, Montreal, P. Q. 
T el. Bit',. . 866- 8235 
Nnntiį 4 88—8528

i. iki
PRI STATYM AS 

St. Villa L o Sol I e , P 
36 5-0 50 5

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g ., M . En g . L. L. B. , B. C? L.

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Plote Ville Moria, Suita 627 M o n t r 
Tai : ( 5 14) 87 1-1430.

Sekmodienioi* 1 nuo 10 o.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Centrol 
Tel : 366-9 74 2

10 p. m. 
9:30 p. m

0
M on t

3 
s

lempai 2-nrf Ava.), Qua. H4G 1E6 
769—8824 ; Real dane a: 366—6245

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

j f y t o k o s d i e n

J. P. MILLER B. A. B. C. L.

16 8 Notre Dome St. E. , Suite 205 
Tel: 366-206 3 h 866 -206 4.

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. 5. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 15 38 Sherbrook St.W. 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 9 3 1-40 24

3 0 p . m.

8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MIRUSIEJI:
• GAURYS Jonas, mirė. Pa
laidotas per Aušros Vartų 
parapiją.

Užuojauta artimiesiems

Montrealio Kredito Unijai 
LITAS reikalinga tarnautoja 
ar tarnautojas". Pageidautina 
banko praktika ir lašymas 
mašinėle. Kreiatis pas 
LITO Vedėju Tel:766-5837 
arba raštu LlT0 adresu.

VEDĖJAS

• VAITONIENĖ Aldona, ži
noma audėja, gyvenanti To
ronte viešėjo pas seserį 
Danutę Staškevičienę ir jos 
šeimą. Ji atsilankė ir Į 
"Vaivorykštės" didžiojo ki
limo kuklias užbaigtu ves.
• ADOMAITIS Jonas su 
žmona Marija išvyko porai 
savaičių atostogų. Žada ap
silankyti Chicagoje, Cle ve- 
landė ir kt.

J. Adomaitis yra nuošir
dus "NL" talkininkas.
Jonas LADYGA ir kleb, kun. Jonas KUBILIUS prie "Plaukioiančio kambario"

SPALIO 3 d., ŠEŠTADIENĮ, AUŠROS VARTU PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 5 v.p.p.

• IŠKILMINGOS PAMALDOS

• ATIDENGIMO - PAŠVENTINIMO AKTAS

OPERŲ VAKARAS-KONCERTAS
dalyvauja: GINA CAPKAUSKIENĖ, THERESE GUERARD, 

DENIS LAVERGNE, JAQUES PRATTE
VARGONAIS GROS IR A K O M P O N U o s : PIER R E MARTINEAU

PRIĖMIMAS - ŠILTA VAKARIENĖ ĮĖJIMAS - S 10.00

VAIVORYKŠTĖ BAIGĖ 
DIDELĮ KILIMĄ

"VAIVORYKŠT Ė'.'Montre- 
alio vyrskaučių tautodailės 
grupė, Įsteigta Ir. Lukoševi
čienės iniciatyva, pravedė 
visą eilę svarbių projektų , 
dalyvavo Kanadoje ir JAV- 
se Įvairiose parodose ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir daugia- 
kultūriniuose parengimuose.

Šią savaitę buvo užbaig - 
tas didelis bendras kilimas, 
kurio projektą pagal lietu - 
viską legendą " Vaiva, 
Straublys ir Perkūnas" su - 
kūrė dail. Kristina Bendžiū- 
tė-Makauskienė. Ji taip pat 
prižiūrėjo ir talkininkavo 
kilimo audime.

70", rafinuotai švelnių, pas
telinių tonų. Pagrindinės au
dėjos buvo dvi: Antanina 
KUNCEVIČIENĖ ir Elena 
KERBELIENĖ. Kas savaitę 
jos rinkosi Į dosniai užleis
tą AV kleb.kun.J.Kubiliaus 
klebonijos patalpą. Plonieji 
siūlai audimo negreitino ir 
darbas užtruko apie pusant
rų metų.

H

► IMI
[ u

Dr A O. JAUGELIENE^
DANTĮ IMinrOH ič

IITAC MONTREALIO LIETUVIULl IMO KREDITO UNIJA

duoda Paskolas
1465 OE SEVE STREET. MONTREAL. OUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 

MOKA UŽ:
Term. ind. 1 m...............  18%
Certifikutoi ...................... 19% Nekilnojamo Turto,
Spec. toup. s—tas.......... 17% Asmenines ir
Taupymo S —tas...............
su apdrauda iki $2000.

11 % Prekybines.

Trumpalaikiai ind............. . 20%
Paskolos mirties atvejuuž $ 20,000 ir daugiau

Čekių, s— tas................... . 6% apdraustos iki $ 10,000.

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont1465^ Dp Seve

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3
Ketvirtadieni ai s 12 - 8
Penktadieniais 12- 6

Siuvu

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

ATSTOVAUJA TAUTOS 
FONDĄ MONTREALYJE

Buvusiam Tautos Fondo 
Įgaliotiniui išsikėlus į To
ronto miestą, Montrealyje 
Tautos Fondą atstovauja : 
pirmininkas - Juozas ŠIAU- 
ČIULIS, sekretorius- Dona
tas BALTRUKONIS, iždinin
kas -Augustinas MYLĖ.

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE 60OA H3A 2G6 TEL 288-9646

SYSTEM

Tel . Bus: 482 -3480 
Res: 366-704 1

RŪTOS KLUBO
METINIS BA ZARAS

Kaip jau buvo minėta, pri
mename, kad RŪTOS Klubo 
metinis bazaras Įvyks š.m. 
SPALIO 24-25 d.d.

Labai svarbus pasitari - 
mas Bazar o reikalu Įvyks 
RUGSĖJO 30 d. ,2 vai. p.p.

VISI nariai kviečiami ja - 
me dalyvauti.

MONTREAL WEST AUTO
MOBILE galima gauti ne tik 
pirkti, bet ir IŠSINUOMUO- 
ti automobilius. VIENAI 
dienai - pradedant nuo $ 15 ar 
$20, KELIOMS DIENOMS , 
SAVAITEI, MĖNESIUI arba 
3 MĖNESIAMS.

Teirautis pas lietuvĮ Leo
ną GURE C KĄ, tel:489-5391

IEŠKO BUTO
Lietuvių pora ieško 4'/j kamba
riu buto LaSalle, Verduno apy
linkėse. Pranešti "NL" redak
cijai, Tel: 366—6220

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Monlttalyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

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

87 8 -9 5 34 RENKU
v i ŠLas knygas 
plokšteles ir

Tonys Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Portraits
Weddings

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAUR/NA/T/S

dėmesio ŽUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Šuvelės I

Užsisakykite vietas - STURGEON LODGE 
Box 119, R.R. 2 
Maniwoki. Que.

________ ___________________Tel. (819) 449-4355.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L T. D.
ALIUM IN1J AUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI.
APKALIMAI ALIUMIN1JUM. PLIENU, PLASTINE
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOW1CZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo AGENTŪRA

6695 — 35th Arenua, Montreal H1T-3A6

TEL. 72 7 - 3 120 Komų 376 - 378 1 
f

Albertas NORKELlONAS, B.A. C S I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

A q e n t ū r o veikia nuo__1 945 [n.

LEON .AS 
SALES

GURECKAS 
HENAGER

ntreol west 
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮJIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! ĮTIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menager’iu Leo GURECKAS

11 WESTMINSTER SOUTH 
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391
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