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KAo ŽADA PROVINCINIAI 
RINKIMAI

Quebec’o provinciniai rin-

ir drąsino daugiau negu bet 
kada darbuotis, nes pagal ap
klausinėjimus, jau 44% pa-

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SOVIETŲ POVANDENINIS 
LAIVAS ŠVEDIJOS
VANDENYSE

Sovietų povandeniniai lai
vai jau kuris laikas patru
liuoja Švedijos pakrantėse , 
kartais net peržengdami 
tarptautinių vandenų ribas.

Tačiau prieš savaitę taip 
vadinamas "wiskey-class " 
povandeninis sovietų laivas 
užkliuvo už uolų netoli slap
tos švedų laivyno bazės ir 
nebepabėgo.

Laivo kapitonas Piotr Gu- 
šin pareiškė, kad sugedus 
radarui, jie netyčia taip arti 
pakliuvo prie Švedijos kran
tų.
Švedai tuo netiki. Jie turi 
teisę apklausinėti kapitoną 
ir peržiūrėti jo žemėlapius 
ir įrašų knygas. Kapitonas 
atsisakė tai padaryti ir kol 
Maskva neduos leidimo, ne- 
išlips iš laivo ir neatsaki - 
nes į klausimus.

Lapkričio 2 d. iš laivo 
buvo siunčiamos žinios kodu 
dviems sovietų laivams-nai-

sąjungoje, pašalintas iš 
Gdansko komunistų partijose 
Darbininkai ne prieš sočia - 
lizmo sistemą, daugelyje 
kraštų ji veikia gerai, bet 
prieš nežmonišką Krem - 
liaus užmestą diktatūrą, ku
rios ’'socializmas" yra ir 
prieš žmogaus savigarbą , 
ir prieš efektingesnį eko - 
nominį gyvenimą, ir prieš 
tautų laisvę. Tai kodėl ne
leisti vystytis pažangai? Juk 
jau atėjo jai laikas...
LENKIJOS PARLAMENTAS - 
MODERATORIUS

Banga spontaniškų streikų 
vėl pasireiškė Lenkijoje.A - 
pie 300.OOOdarbininką ne
reagavo nei į vyriausybės , 
nei į Solidarnosč raginimus 
susilaikyti nuo streikų. Ja - 
ruzelski griežtai formulavo 
siūlymą, uždraudžianti 
streikus, tačiau Parlamentas 
jo nepriėmė, nors irgi prašė 
baigti streikus įvairiose in
dustrinėse vietovėse. Jaru - 
zelski grasino karo stovio į- 
vedimu.

kimai pasižymės viena pa - 
grindine tema "Sovereignty
association", nes tai " duoda 
kvebekicčiams vienintelę 
progą ištrūkti nuo min.p-ko 
Trudeau akivaizdaus galios 
pernaudojimo", - sako Que- 
bec’o provincijos min.p-kas 
Rene Levesųue. Savo kalbo
je, kreipdamasis į PQ par
tijos darbuotojus, jis ragino

sisakė už " sovereignty - 
association".

- Iki dabar dar nėra pa - 
skelbta jokio konkretaus šio 
termino apibrėžimo. Taip 
pat visai neaišku, ar likusi 
Kanados dalis sutiktų su 
"association"-sandrauga,Ką 
ji reiškia ir kodėl ją vis taip 
pabrėžia Levesųue?

jungtiniam chorui,pritariant 
pianinui, mišriam, vyrų , 
moterų ir vaikų chorams.

Komitetas, gavęs dainas, 
sukvies kompetentingų mu
zikų komisiją, kuri atrinks 
tinkamiausias dainas. Pla

nuojamos ir premijos už jas.

Dainas siųsti šiuo adresu: 
DAINŲ ŠVENTĖS KGMITE - 
TAS, Mr. Vaclovas MOMKUSĮ 
3222 West 66 Pl. Chicago, 
Ill., 6G629,tel:312-925-6193 .

DĖMESIO ! ! I

LIETUVIU STUDENTU 
SUVAŽIAVIMAS FLORIDOJE

Lietuvių Studentų Suvažia
vimas Įvyksta St. Petersbur - 
ge, Floridoje, LAPKRIČIO 26, 
27,28 d.d„,1981 m.

Tuojau pat registruokitės 
viešbutyje, nes po lapkričio 
6 d.kambarių nelaikys

Skambinti tiesiog į HOLI
DAY INN, 5300 Gulf Blvd. , 
St. PETE RSBURG BEACH , 
Fl. 33706, tel:/813/ 360-6911 
arba Alenai BOBELYTEI 
/813/867-1650,tuomet mūsų 
Komitetas užregistruos į 
viešbutį.

LSS SUVAŽIAVIMO 
KOMITETAS

LIETUVIU KOMPOZITORIŲ 
DĖMESIUI

Pasaulio Lietuvių Dienos 
įvyks 1983 m. vasarą .Jų me
tu, be kitų didelių renginių, 
įvyks ir DAINŲ ŠVENTĖ . 
Daug laiko užima chorams 
tinkamai pasiruošti progra
mai, tad jau dabar laikas rū
pintis.

Sudarytas Dainų Šventei 
ruošti Komitetas. Jam vado
vauja Vaclovas MOMKUS . 
Rengėjai pageidauja,kad dai
nos būtų naujos,skambios ir 
ne tik stipriems, bet ir ma
žesnio pajėgumo chorams.

Komitetas kreipiasi į 
kompozitorius, prašydamas 
SKUBIAI atsiųsti savo naujai 
sukurtas dainas, kurios tiktų

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 1981 m. MUZIKOS 
PREMIJA prof. JUOZUI ŽILEVIČIUI

JAV LB Kultūros Taryba š. m. spalio mėn.15 d. po - 
sėdyje nutarė 1981 m. muzikos premiją skirti lietuvių mu
zikos patriarchui Juozui ŽILEVIČIUI - muzikos profeso
riui, kompozitoriui, dirigentui, visuomenininkui, spaudos 

darbuotojui, pedagogui ir Lietuvių Muzikologijos Archyvo 
kūrėjui.

Prof. Juozo Žilevičiaus nuostabiai įvairi, vaisinga įr 
ilga muzikinė ir visuomeninė veikla,aprėpusi du žemynus 
ir neatjungiamai susijusi su lietuvių muzikinių ir kultūri
nių apraiškų istorija, yra nelyg mūsų tautos kūrybinio ge
nijaus gyvybingumo simbolis.

Ši premija skiriama prof.Juozui Žilevičiui kaip mū - 
sų tautos padėkos ir pagarbos išraiška.

Premijos mecenatas - Lietuvių Fondas.
Premija bus įteikta 1982 m.GEGUŽĖS 22 d. Detroite, 

JAV-se.

kintuvams, kurie budėjo ne - 
toli, tarptautiniuose vande - 
nyse ir perdavė jas toliau 
sovietų laivų bazei Baltijos 
jūroje, ties Karaliaučium 
/dabar sovietų pavadintu Ka- 
liningradu/. Įstrigusiame ir 
pasvirusiame laive buvo už
vesti motorai ir dar kartą 
bandoma atsiplėšti nuo uolų. 
Bet nepasisekė. Laivas ran - 
dasi 2G mylių Švedijos van - 
denų zonoje ir 1G mylių nuo 
Švedų Karlskorna laivų ba
zės.

Švedijos Užsienio Reikalų 
Ministeris buvo susitikęs su 
Sovietų Ambasadoriumi 
Stockhome aptarti šį inci
dentą. Švedija reikalaus at
lyginimo už laivo iškėlimą .

IRANAS VYKDO 
KARO VEIKSMUS

rg Kuwait'o pranešama, 
kad Irano karo lėktuvai bom
bardavo Kuwait'o alyvos 
Įrengi mus, juos padegdami ir 
sukeldami didelius nuosto
lius. Tai jau ketvirtoji atan
ka Kuwait'e vienus metus 
trunkančiame Irano- Irako 
kare.

Praėjusių metų lapkričio 
mėn. Irano karo lėktuvai 2 
kartus per apsirikimą buvo 
subombardavę kai kuriuos 
Kuwait*o alyvos įrengimus , 
bet Trano vyriausybė forma -

Sąryšyje su įtempta padė
timi, Lech Walesa atidėjo 
numatytas keliones į JAV ir 
Kanadą lapkričio 14 d.

MIRĖ ŽYMI VEIKĖJA 
THERESE ČASGRAIN

Sulaukusi 35 m.amžiaus, 
Montrealyje mirė žymi Ka
nados veikėja Therese Cas- 
grain. Ji nuo 1913 m. kovo - 
jo už Kanados moterų tei - 
sės balsuoti, teises gauti 
darbo administracijose ir 
politikoje, gauti lygų su vy
rais atlyginimą už tą pati 
darbą, teises indėnėms iš
tekėti už kitataučio. Ji ko - 
vojo už vieningą Kanadą ir 
bendrai už Žmogaus Tei
ses.

liai atsiprašė.

BAUDŽIA UŽ
SISTEMOS PAGERINIMĄ

Solidarnosč darbininkų u- 
nijos pareigūnas, Walesos 
padėjėjas, komunistas Bog
dan Lis, už savo veiklą prof-

Šia proga prisimintina , 
kad atkuriant nepriklauso
mos Lietuvos valstybę, jau 
1918 m. buvo pabrėžtos mo
terų teisės balsuoti.Que - 
bec'o provincijoje tos tei
sės galų gale buvo suteik
tos 1940 m.

ŠALFASS KVIEČIA I SUVAŽIAVIMĄ^

ŠtAURĖS A MERIKOS LIETUVIŲ, FIZINIO AUKLĖJIMO IR 
SPORTO SĄJUNGOS VISUOTINIO METINIO SUVAŽIAVI - 
MO , ĮVYKSTANČIO 1981 m. LAPKRIČIO mėn. 14 - 15 
d.d., CLEVELAND'O L'ETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 
185-th St., CLEVELAND, OHIO’, 44119, USA.

TEL: /216 / -531-2131. 
DARBOTVARKĖ

Šeštadienį, lapkričiu 14 d. Pradžia - 11.00 vai. ryto;
1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Invokacija.
3. Prezidiumo sudarymas.
4. Mandatų ir rezoliucijų komisijų sudarymas.
5. Sveikinimai žodžiu ir raštu.
6. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėm.
7. Pranešimai žodžiu ir raštui

a/ Centro valdybos pirmininko,
b/ Centro valdybos iždininko,
c/ Sporto apygardų vadovų:Kanados Rytų, Vid.,Vak 
d/ Pabaltiečių Sporto Fed., Liet, sekcijos vadovo, 
e/ Pasaulio Liet. Bendr. atstovo sporto reikal. 
f/ JAV LB Krašto vald. atstovo sporto reikalams, 
g/ Kanados LB Krašto vald. atstovo sporto reik., 
h/ Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos atst.

8. Pranešimai tik raštu- sporto šakų komitetų vadovų.
a/ Krepšinio, b/ Tinklinio, c/ Lengvosios atlet.. 
d/ Plaukymo, e/ Stalo Teniso, f/ Lauko Teniso, 
g/ Šaudymo, h/ Golfo, i/ Šachmatų,j/ Slidinėjimo.

9. Garbės Teismo pranešimas.
1G. Revizijos Komisijos pranešimas.
11. Diskusijos dėl visų pranešimų.

2:GG PM - 3:GG PM Pietų pertrauka
12. Lietuvių Sporto Fondas
13. Išeivjos sporto istorija
14. Valdybos rinkimai
15. 1983 m. Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės
16. 1982 m. varžybinis kalendorius
17. Laisvės Glimpiada
18. Archyvo klausimais
19. Suvažiavimo nutarimai

2G. Klausimai ir sumanymai
21. Suvažiavimo uždarymas
PASTABA; Suvažiavimo atstovams nesuspėjus darbo - 

tvarkės baigti šeštadienį, bus tęsiama sek
madienį, lapkričio 15 d., pagal sutartą laiką. 
Pageidaujantieji darbotvarkę papildyti,prašo
mi savo pageidavimus pranešti iki spalio 31 d.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

PRANEŠA ELTA:
SUIMTAS ALGIMANTAS ANDREIKA

Briuselyje išeinančio biuletenio USSR News Brief , 
/1981 rugp. 15 / žiniomis, gegužės 25 d. Vilniuje buvo su
imtas Algimantas Andreika. Arešto dieną, jo bute, kur 
jis gyvena su savo žmona ir nepilnamąčiu sūnumi, pada
ryta krata, kurios metu konfiskuoti keli Lietuvių Archyvo 
numeriai. Andreika kaltinamas pagal LSSR Baudžiamojo 
Kodekso 68-tą straipsnį / "anti-sovietinė agitacija ir pro
paganda"/.

Tą pat dieną Vilniuje padaryta krata pas Andreikos 
tėvus /nieko nerasta/, taip pat pas buvusį Vilniaus aero
dromo viršininką Robertą Semėną ir Ardzijauską, kurio 
bute rasta LKB Kronikos numerių ir kitos savilaidos. Ar- 
dzijauskas buvo sulaikytas, bet po dviejų dienų paleistas.

SASNAUSKAS IŠSIŲSTAS Į TREMTĮ
Birželio gale ar liepos pradžioje Julius Sasnauskas 

baigė pusantrų metų bausmę Vilniaus KGB kalėjime, in
formuoja biuletenis USSR News Brief /1981 rugp. 15 d./. 
Surakintomis rankomis jis buvo lėktuvu išsiųstas Į trem
ties vietą: 6366GG, Tomskaja obl., pos. Parabel’, uL 
Sovietskaja, 147 a. Sasnauskas dirba santechniku.

29-i ų KONGRESMENŲ LAIŠKAS BREŽNEVAI 
SKUODŽIO REIKALU

Dvidešimt devyni JAV-ių Atstovų Rūmų nariai, Brian 
Donnelly ir Charles F. Dougherty vadovaujami, liepos 31 
d. pasiuntė laišką Brežnevui, kuriame jie reikalauja, kad 
jis bematant atkreiptų dėmesį į bado streiką paskelbusio 
Vytauto Skuodžio bylą, nes jo gyvybei gręsia pavojus. 
Trumpai atpasakoję Skuodžio gyvenimą, veiklą ir nuteisi
mą. kongresmenai rašo, kad jis nuteistas už "savo poli - 
tinius įsitikinimus", o jo įkalinimas "stačiokiškai pažei
džia Jūsų valstybės pasirašytame Helsinkio Baigminiame 
Akte išvardintas žmogaus teisių garantijas". Jie protes
tuoja prieš Skuodžio neteisėtą įkalinimą ir tvirtina, jog 
"paprastas padorumas reikalauja, kad jūsų vyriausybė 
paleistų Skuodį iš kalėjimo ir leistų jam pasirinkti - su
grįžti į Lietuvą, ar Į tą šalį, kurioje jis gimė. Per pasta
ruosius pora metų pablogėję sovietų - amerikiečių santy
kiai negali pagerėti, jei sovietų pareigūnai tryps po kojo
mis JAV-ių piliečių pagrindines žmogaus teises", užbai - 
gia laišką kongresmenai.

GAUTAS HELSINKIO GRUPĖS 20-TAS DOKUMENTAS

Vakaruose pavėluotai gautas Lietuvos Helsinkio Gru - 
pės Dokumentas Nr. 2G , paskelbtas 1979 m. lapkričio 
1979 m. ir adresuotas Čekoslovakijos vyriausybei. Jame 
protestuojama prieš žmogaus teisių gynėjų persekiojimą 
Čekoslovakijoje ir reikalaujama juos paleisti iš kalėjimo. 
Prahos vyriausybė kaltinama "nusikaltusiais prieš žmo - 
aiškumą" ir "anti-kultūros" kūrimu. Dokumentą pasira
šė Ona Lukauskaitė-Poškienė, kun. Bronius Laarinavi - 
čius, Mečislovas Jurevičius ir dr. Algirdas Statkevičius. 
Pastarieji buvo suimti - Statkevičius uždarytas į psichi - 
atrinę ligoninę, o Jurevičius nuteistas birželio 25 d.trims 
metams griežto režimo, lageriuose.

1
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L. K. MINDAUGO SAULIŲ. KUOPOS 
25-rių, METU SUKAKTIES MINĖJIMAS

Lietuvos Karaliaus Mindau
go Šaulių Kuopa Montrealyje, 
š.m. spalio mėn. 17 —18 d. d 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje ir šventovėje, iškilmin - 
gai paminėjo savo 25-rių me
tų nuo įsisteigimo sukaktį.

Minėjime dalyvavo gausus 
būrys uniformuotų sesių ir 
brolių šaulių, atvykusių iš 
arčiau ir toliau esančių dali
nių Kanadoje ir JAV-se. Sve
čių tarpe L.Š.S. T. garbės 
pirmininkas prof. V. A. Man- 
tautas ir Naujosios Anglijos 
Šaulių R-nes pirm. J. Stašai-
tis.

Minėjime dalyvavo Kanados 
federalinės valdžios atstovas 
MPJ. Cambell, La Salle mies 
to majoras G. Raymond su po 
nia, Latvių ir Estų karinių or
ganizacijų atstovai, KLB Kraš bo

O ŠKULIU UIDU5 W
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Globojo L.Š.5.T, Vilniaus Šaulig Rinktinė Kanadoje - 15OO Da Sava Ava., Montreal, P. Q.

mu Lietuva išsiveržė iŠ So
vietų S-gos jai primesto jun
go. Lietuva tapo pirmoji 
respublika kuri su ginklo 
galimybe sau pritaikė Sov. Są
jungos konstitucijos paragra
fą leidžiantį išstoti iš Sovietų 
S-gos. Tokio kito, atskiros 
respublikos išstojimo per 24 
metus iki 1941 metų, ir 40 
metų po to, iki šiandien So
vietų Sąjungos istorijoje neį
vyko, nors tai mėgino daryti 
Vengrija ir Čekoslovakija, o 
dabar bando Lenkija.

Tai buvo drąsus ir istori
nis įvykis, kurio tylomis tu
rime nepraleisti, o skelbti 
visam i laisvajam pasauliui^ 
Ypatingai šiuo metu, kada par 
saulis stovi prieš artėjančius 
didelius įvykius.

Kai anuo metu, tai yra, pir
mosios Sovietų okupacijos 
metu, bei nacinės vokiečių 0.7 
kupaciniais metais, mums dąr 
nebuvo žinoma Molotovo—Ri - 
bbentropo sutartis,pogrindy
je susidaręs Lietuvių Akty
vistų Frontas, intensyviai ir 
slaptai ruošėsi anam istori-

to viceplr-kas inž. J. Danys , 
Šaul ių dalinių pirmininkai bei 
jų atstovai.

Gauta daug sveikinimų, vy
ko iškili meninė programa, 
banketas. Sekmadienio iškil
mingose pamaldose dalyvavo 
16-ka vėliavų prie altoriaus; 
pasakytas didžios pagarbos 
vertas, prasmingas š. Tėv> 
Jono Kubiliaus, J.S. pamoks - 
las; atsisveikinimo vaišės.

Iškilminga Kuopos sidabri
nės sukakties minėjimo aktą, 
trumpu įžanginiu žodžiu, vė
liavų įnešimu, Kanados Him
nu ir rimties minute už miru
sius šaulius, atidarė Kuopos 
p-kas Augustinas Mylė.

Minėjimo invokaciją iški - 
lioje nuotaikoje į perskaitė 
Mindaugo Š.Kp garbės šau
lys — kapeiionas Tėv. J. Ku
bilius, SJ, kurio žodžiai liko 
giliai atmintyje kiekvieno šau
lio-lės: "Ginti savo kraštą, 
išlaikyti tvarką, ugdyti tau
tines vertybes, žiūrėti, kad 
nebūtų skriaudžiamas silp - 
nesnis — visuomet buvo šau
lio idealas ir uždavinys. Šau
lys yra nuolatinėje gėrio ir 
teisybės sargyboje. Kadaise 
jis naudojo jėgą ir ginklą 
prieš smurtą ir neteisybę. 
Sąlygos keičiasi. Šiandien 
šauliui — šaulei yra uždeda
mi sunkesni įsipareigojimai 
— išsaugoti laisvės dvasią, 
ugdyti nepriklausomybės vil
tį, ginti tiesą prieš melą,ro
dyti žodžiu ir gyvenimu gerą 
tautos vardą, ne smurtu prieš 
smurtą,ne melu prieš melą, 
prieš tautinį sąmokslą ir tylą,, 
bet dvasinėmis jėgomis, dva
sinėmis vertybėmis: iške - 
liant savo kalbą, papročius, 
skelbiant tiesą. Lenkiame 
galvas prieš tuos, kurie sta - 
lydami į pavojų savo gyvybę, 
su ginklu stojo ginti savo ide
alą — tautos laisvę, bet ly - 
g.iai lenkiame galvas tiems , 
kurie šiandien stoja į kovą už 
tautines ir žmogaus verty
bes. Per 25 metus Jūs.Mont— 
realio šauliai ir Šaulės buvo
te mūsų tautinių vertybių ug
dytojai ir budėjote prielais — 
vės aukuro, palaikydami gyvą 
visų širdyse laisvės viltį.
2 psl.

. Tegul Tautos dvasia jus vi
suomet stiprina, o Visagalis 
Dievas laimina Jūsų žingš - 
nius".

Po invokacijos sekė su
glausta L. K. Mindaugo Š. Kp, 
įsteigimo ir jos 25 metų ap
žvalga veiklos, kurią apibu
dino vienas iš pirmųjų š.kp. 
steigėjų Kuopęs garbės šau
lys Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Kanadoje p-kas Juozas Šiau- 
čiulis. Štai apžvalgos teks
tas:

"Didžiai gerbiamas L. Š.S.T. 
Garbės Pirmininke. Broliai— 
sesės Šauliai, malonūs sve
čiai, kiekviena sukaktis yra 
žvilgsnis ne tiktai į praeitį, 
bet ir į ateitį. Žvilgsnis, į 
organizacijos nuveiktus dar
bus, jos idėją, kuri savo dar- 

pėdsakus palieka tautos
istorijos lapuose. Šiandieną 
minėdami L. K Mindaugo Š. 
Kp. 25-rių metų sidabrinį ju
biliejų, nors trumpais bruo
žais prisiminsime ir kitą mū
sų tautai svarbų įvykį, tai 
40 metų sukaktį, nuo 1941 m. 
Lietuvių Tautos Sukilimo 
prieš tuometinį ir dabarti
nį mūsų tautos pavergėją 
— komunistinę Sovietų Rusi
ją

Žmogaus gyvenime 25 me
tai išreiškia jo į subrendimą 
ir pasiruošimą i savistoviam 
gyvenimui. Organizacijos gy
venine '25 metai reiškia žy
miai daugiau. Organizacija, 
kurios idėjos sutampa su tau
ta, lieka nemirštama ir jos 
darbai palieka tautos iston - 
jos puslapiuose.

Lietuvos Šaulių S-ga, gimu
si kartu su Lietuvos nepn - 
klausomybės idėja 1919 m. ir 
sudėjusi brangią kraujo auką 
ant Lietuvos laisvės aukuro , 
liko nemari, ir po 21-nų jos 
laisvo gyvenimo metų.

L. Š. S-ga, nežiūrint, dvi
gubo okupanto persekiojimų 
ir kančių, liko gyva ir toliau, 
kovojanti tautos dalis. L-Š. 
S-ga, atgimusi tremtyje (iš - 
eivijoje) 1954 m, Kanadoje , 
JA 7 ir Australijoje, išaugo 
į pajėgų vienetą, ir toliau tę
sia Vlado Putvio Idėją.

Dėl trumpai man skirto lai
ko srokos, nors suglaustai 
bandysiu tamstoms priminti 
L. K. Mindaugo Šaulių Kuopos 
įsteigimą ir jos veiklos bruo
žus.

L. Š. S-gos atgaivinimo i de
ja Moatrealyje iškilo 1956 me
tų pavasarį, čia Į jus šian
dieną kalbančio ir bendramin
čių, Lietuvoje buvusių šaulių 
Klemo Kiaušo ir Prano Juod
koj! s.

Mintį paskelbus laikrašty
je "Nepriklausoma Lietuva", 
ketvirtuoju atsiliepė šaulys 
Stasys Barauskas. Pasitarus 
tarpusavyje, ir gavus iš tuo
metinio KLB Montrealio Sei
melio Prezidiumo p -ko L.Bal- 
zaro pritarimų ir paragini
mą, 1958 m. spalio mėn. 7 d. 
Aušros Vartų parapijos salė
je buvo sušauktas pirmasis

SIDABRINĖS SUKAKTIES MINĖJIME ŠAULIU KUOPŲ ATSTOVAI

IŠKILMINGAS MIŠIAS laikė kun»St»Kulbis,SJ, kleb.J.Kubilius, SJ ir JoAranauskas,SJ.

iniciatorių susirinkimas. Į jį pirmūnų pnvelegija ir tą gar- steigime; Kuopa .pakyla iki 91 
atvyko 1O Lietuvoje buvusių bę laikykite pagarboje kuo ii- narių. Kuopoje gyvą veiklą iš- 
šaulių. č. gi ausiai. > ■ vysto-scenos mėgėjų būrelis

Buvo sudarytas iniciatorių- I960 m. L.K.Šlindivugo Šp Pa.Št&tėmi kėli .nlobtažartJfi‘ 
Kp- pirmoji Kanadoje įsitai-i 
so uniformas, kurios vėliau 
Centro Valdybos buvo pripa - 
žintos visiems Kanadoje esan
tiems šauliams. Tais pačiais 
metais sudaromas kuopos vė
liavos įsigijimo Fondas.

1961 m'. Kuopa iš Kanados 
valdžios, Quebec'o provinci
jos, savo veikimui gauna car
ter! — pirmąjį L. Š. S. Trem - 
tyje. Atšvenčiama 5-kių me
tų sukaktis.

1963 m. birželio mėn. 2 d. 
iškilmingai pašventinama įsi
gytoji puošni Kuopos vėliava 
kuri, pagal Aktą yra dedikuo
ta, ateityje nepriklausomoje 
Lietuvoje atsisteigsiančioje 
L. Š. S-gos L.K. Mindaugo var
do daliniui.

Tarp įeitų garbingų vėlia - 
vos šventinimo krikšto tėvų 
Mindaugo š.. kp. vėliavos krik
što motina yra Vlado Pūuvio 
duktė Sofija Put.vytė — Man- 
tautienė, dabartinio L. Š. S. T. 
garbės pirmininko prof. V. A 
Maatauto motina.

1961 m. Kuopos atstovai 
pirmą karią dalyvauja S-gos 
Atstovų suvažiavime Čikago
je. Tais pačiais metais, iš 
Aušros Vartų parapijos kle
bono š, K. Pečkio Kuopa gau 
na kambarį parapijos salėje 
savo būstinei įsirengti.

1985 m. Kuopa iškilmingai 
aišvenčia IO metų sukaktį ir 
dalyvauja Toronte pirmame 
Kanados Saulių suvažiavime.

1967 m. sausio 22 d. buvęs 
ilgametis Kuopos pirminiu - 
kas pasitraukia į poilsį. Po 
jo Kuopai sėkmingai vado vau- Lietuvos rytojui, 
ja Ignas Petrauskas, Vikto - 
ras Sušinskas ir ’
pirmininkas Augustinas Mylė. birželio mėn. 22 d. Lietuvių vio vardo.

1968 m. prie KuopcTs įsi - 
steigia moterų skyrius. L. Š. 
S-gos 50 metų Jubiliejui at - 
žymėti, Kuopa surengia pir
mąją tokio masto didelę dai- .mūsų Sąjungos broliai irse- 
lės parodą. Aktyviai daly vau- sės šauliai.
ja Kanados Šaulių Rinktinės

komitetas, kuris pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: St. Ba
rauskas p-kas, J. Šiaučiulis 
seKretorius ir Pr. Juodkojis 
iždininkas, atidaryta Komite
to kasa su 3-jų dolerių įnašu

Tad toji data ir vra T,. K. 
Mindaugo S'. Kp. įsteigimo da
ta, patvirtinta tuo metinės lai
kinosios L.Š.S.T. Centro Val
dybos.

1957 m. sausio 27 d. Auš
ros Vartų salėje buvo sušauk
tas visuotinas Šaulių Klubo 
susirinkimas (taip tuomet va
dinosi) ir išrinkta pirmoji 
valdyba, kontrolės komisija 
ir Garbės Teismas. Susinn * 
kime dalyvavo 26 nariai.

Po metų Montrealio Šaulių 
Klube jau buvo 40narių.Šau
lės B. Kerbelienės iniciatyva 
įsisteigė klubo scenos mėgė
jų būrelis, kuris į Montrea +■ 
lio visuomenę išėjo su pirmų 
viešu pasirodymu "Pinige - 
liai". 1958 m. pabaigoje Šau 
lių Klube jau buvo 46 nariai. 
Tais pat metais,pagal laiki
nosios Centro Valdybos pa - 
geidavimą, pasirenka Lietu- 
vos Karaliaus Mindaugo var
dą.

L. K. M i ndaugo Šaulių kuo
pa, gali pagrįstai didžiuotis, 
kaip .viena iš L. Š. S. Tremty
je atsteigėja. Nes po pirmo - 
jo Tremtyje Toronto Šaulių 
Klubo įsisteigusio 1954 m. 
liepos 11 d,,Čikagos Š.Klubo 
įsisteigusio 1954 m. rugpiūčib 
15 d. ir Winconsino Š. Klubo 
įsisteigusio 1955 m. spalio 23 
d., Mindaugo Š.Kp; yra ketvir
toji. Po jos seka, Brocktono 
Š. Klubas įsisteigė 1958 m. va
sario 16 d.

Tad iki 1953 m. liepos 5 d.- 
Pirmosios L. Š. S. Tremtyje 
Centro Valdybos sudarymo, 
šios penkios šaulių kuopos 
yra L. Š. S atsteigėjos Trem
tyje.

Sesės, broliai mindaugie- 
čiai, didžiuokitės užtarnauta

1 ■ vysto-scenos mėgėjų būrelis

niam įvykiui, prie kurio dau
giausiai, nepaslaptis, prisi
dėjo šauliai.

Vienintelis visų noras ir' 
tikslas buvo, prasidėjus Vo
kiečių— Sovietų S-gos karui, 
visomis jėgomis stengtis at- . 
statyti, bet kokia kaina pra
rastą Lietuvos nepriklauso - 
mybę.

1941 m. birželio mėn. 14-18 
d. d. masiniai lietuvių areštai 
ir išvežimai į Sibirą, dauge - 
lio vyrų atskyrimas nuo šei
mų, buvo aiški įžanga į geno
cidinį Tautos naikinimą bei 
neišvengiarrią tautos pasiprie
šinimą. Bet kartu reikėjo ne
prarasti š-'iilto proto ir ląūirti 
artėjančios dienos'. Jai atė - 
jus, tauta gaivališkai griebėsi 
ginklo savo teisėms atstatyti, 
kuri pareikalavo apie 4000 
aukų- .m

Bot tiksiąs !>„■,-,> ą^loktas; 
Lietuvos suverenumas buvo. 
atstatytas, nors ir neilgam. 
Tačiau šiandieną to įvykio ( 
niekas iš mūsų tautos istori
jos lapų neištrins. . "

Toji kovos dvasia liko iki 
šios dienos. Ji buvo ilgo ir 
herojiško Lietuvos partizanų 
— miško brolių pasipneširii- 
nimo simboliu antrosios' So
vietų okupacijos metu, kuri te -. 
besitęsia, ir dabar, kitokioje’ 
formoje, su nemirštančia vil
timi, laisvės siekiant.

Kad šiandieną mūsų broliai 
ir sesės pavergtoje Lietuvo 
je, sunkiose Sąlygosi tebe - 
tęsia laisvės kovą, mes visa 
Lietuvių tautos tremtis išei - 
vijoje turėtume visi kaip vie
nas kelti Lietuvai užmestą 
vergijos naštą ir prieš visą 
laisvąjį Pasaulį, Lais vės Var
po dūžiais skelbti mūsų tau
tai primestą smurtą ir rei
kalauti laisvės.

Visur ir visiems turime iš
kelti ir priminti Molotovo —■ 
Ribbentropo sandėrio pairtą. 
Dėti visas pastangas Lietu
vos laisvės atstatymui.Rem
ti visas lietuviškas organiza
cijas, veiksnius, kurios dirba 
tos kovos kelyje, demaskuoti 
tuos, kurie už Judo sidabri - 
nius kolobruoja su mūsų tau
tos pavergėju. Stipriai budė
ti bėgančių dienų įvykiuose, 
nes visų mūsų lauktoji dieną, 
ankščiau ar vėliau, tikrai 
ateis.

Todėl, broliai ir sesės Šau-

vaidinimai:; "Subatvakaris" 
"Praamžių Vainikas ", "Teo - 
dalinda", "Partizanų Moti - 
na", "Jokūbas įkliuvo", "Šiau
rės Pašvaistė“ ir kt.

Tais pačiais metais Kuopos 
ribose įsisteigia Jūrų šaulių 
sekcija, kuri vėliau persi - 
organizuoja į būrį ir 19 71. m. 
nuo Kuopos atsiskiria į atski
rą "Neringos" Jūrų Šaulių 
Kuopą.

1973 m. Baltijos stovykla
vietėje surengiama pirmoji 
Kanadoje 3-jų dienų kultūri - 
nė stovykla. 1975 m. Kuopa 
aktyviai dalyvauja K. V.. sud
rengtoje kultūrinėje stovyk
loje Wasagoje, Ont.; iškil
mingai sutinkamas įMontre- 
alį atvykęs Simas Kudirka.

1977 m. iš Kuopos narių, 
sudaroma Kanados Šaulių 
Rinktinė, kuri jau 4 ir pusę 
metų tebėra Montrealyje. 
Kuopos nariai aktyviai daly
vauja daugelyje Montrealyje 
esančių organizacijų lietuvy
bės darbe. Visuomet yra pa
sirengę dirbti ten, kur yra 
lietuvybės reikalas. Niekam 
neatsisakė ateiti padėti, pa
remti pinigine ar kitokia au
ka prisidėti. Visur jie buvo 
ir yra reikalingi.

Mindaugiečių darbai ir jų 
veikla, lietuviškos išeivijos 
istorijos lapuose tikrai ras 
sau pagarbią vietą.

Tad šia proga tenka tiktai 
palinkėti ir toliau su negęs
tančia Tėvynės meile ir ener- liai, būkime tvirti dvasioje, 
gija dirbti, budėti ir aukotis , ir savo darbais būkime vie - 
šviesesniam mūsų Tėvynės ningi daugiau,kaip niekados ,

- - • kad būtume verti Lietuvos
Šia proga prisiminsime ir šaulių S-gos idėjos, bei lie- 

daoartinis antrąją sukaktį - kai 1941 m. tuvių tautos gar'oės ir lietu- ■a — .*. — A M. « — . .

Tauta ginklo jėga sukilo prieš Baigiant, prasminga pnsi- 
mūsų tautos okupantą Sovietųmjnti Balio 3aidžiGnO 
Sąjungą, Prie sukilimo bran-žod^ius,
gia kraujo auka prisidėjo i r Kirviu nukirst ir iškapot vi

sas šaknis
„ , . . ... .. sudeginti, paversti pelenais
Tuo drąsiu ir ryžtingu veiks-( „„ -Tęsinys 3 puslapyje )
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25 METU S

.« Sveikina LaSalle meras G, Raymond 
/Abi nuotraukos Tony’s Photo Studio/

Sveikina KLB Krašto V-bos vicep. inž . J.V«Danys

KONCERTO DALYVIAI: solistai Gina ČAPKAUSKIENĖ ir Algis GRIGAS 
Akomponuoja M me. Madeleine ROCH Nuotr: Tony’s Photo Studio

Montrealio RŪTOS Klubo 
vardu sveikino Kostas To
liušis. ,

Raštu sveikino: Lietuvos 
Generalinis Konsulas Kana
dai dr. J. Žmuidzinas, Vyriau-, kiuotėje 16-1 
šio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto p-kas dr. K. Bobelis , 
L. Š. S. T. p-kas K. Milkovai- 
tis, Montrealio mi esto T ar y - 
bos pirmininkas YvonLamai- 
re, Stasio Butkaus Š. Kp. p- 
kas'V. Tamošiūnas, Vytauto 
Didžiojo Rinktinės p-kas VI. 
Išganaitis, Dariaus -Girėno Š. 
Kp. Australijoje p-kas S. Pa- 
česa, D. L. K. Gedimino Š. Kp. 
p-kas Stp. Jokubickas, "Svy- 
tuno''jūrų Š. Kp. p -kas Br. 
Valiukėnas, Gen. T. Daukan- 
to Jūrų Š. Kp. p -kas E. Ven- 
gianskas, Romo Kalantos Š. 
Kp. p-kas A. Gudoms, ''Klai
pėdos" Jūrų Š. Kp. p-kas J. 
Mikulis, D. L. K. Kęstučio js. 
Kp. p-kas P. Peirušaitis, "Žal
girio" Š. Kp. p -kas B. Nainys, 
Lietuvos* Atgimimo Sąjūdžio , 
Montrealio sekr. P. Gabrys , 
"Baltijos" Jūrų Š. Kp. p-kas 
J. Zavys, Vlado Pūčvio Š. Kp. 
šauliai, Vilniaus Šaulių R-nės 
V-bos vicep-kas St. M. Jokū
baičiai, L. K. Mindaugo Š. Kp- 
šauliai, Ant. Kensiavičius iš 
B. C. , ir kun. K. Raudeliu - 
nas iš Čikagos.

Po ileal užtrukusių sveiki
nimų, už nuopelnus lietuvybei 
ir Šaulių S-gai, Kuopos šau
liai B. KASPERAVIČIUS, A. 
ŽIŪKAS, buvo apdovanoti Šau
lių Žvaigždės ordinais, o kuo
pos iškilioji šaulė sol. Gina 
čapkauskienė — šaulių 
Žvaigždės medaliu. Juos įtei
kti A. Mylė pakvietė S-goą 
garbės pirmininką prof. V.A. 
Mantautą ir Vilniaus Šaulių 
R-nės p -ką J. Šiaučiulį.

Padėkos lapai buvo įteikti 
daug nusipelniusiam} Min
daugo šaulių kp. garbės šau
liui Tėv. J. KUBILIUI, S. J., ir 
KLB Krašto Valdybos vicp.. J. 
DANIUI.

Po apdovanojimų ir Kuopos 
p-ko A. Mylės padėkos žodžių, 
Tautos Himno ir vėliavų iš
nešimo, oficialus minėjimo 
aktas buvo baigtas.

Meninėje minėjimo progra
moje, iškiliai pasirodė šaulė

— Tegul tai žemei niekas ne
atgis 

ir šiandien,, ir rytoj, visais 
laikais .

Atšips tie kirviai į gelmii}
šaknis, 

krauju pražydus žemė juos 
pasmaugs .

Per amžius augusi ir bren
dusi mintis —

Suskaldys akmenis iriais - 
vėn šauks".

Po apžvalgos sekė sveiki - 
nimai žodžiu ir raštu, kurių 
buvo per 40.

Žodžiu, L. Š. S. T. garbės 
p-kas prof. V. A. Mantautas, 
anglų ir lietuvių kalbomis, par 
dėkojo atvykusioms angliškai 
kalbantiems svečiams, pri - 
mindamas,kas yra šauliai. O 
L. K. Mindaugo šaulių kuopai 
už pakvietimą. Palinkėjo ir 
toliau nepavargstančiai dirbti 
Šaulių S-gos gretose tėvynės 
Lietuvos gerovei.

M. P. John Campbell sveiki
nimo žodyje pasidžiaugė liė - 
tuvių įnašu Kanados gyvenime 
ir palinkėjo viso geriausio.

KLB Krašto Valdybos vicep - 
kas inž. J. Danys* iškėlė neuž - 
ginčytiną šaulių vaidmenį, Kar 
nados Lietuvių bendruomenės 
veikloje.

La Salle miesto majoras G. 
Raymond savo žodyje primi
nė, kad jo miesto ribose gy
veną lietuviai yra darbštūs ir 
pavyzdingi miesto gyventojai.

Latvių, Mr. M. Bevelins ir 
estų E. Ruberg karių vetera - 
nų ir latvių Dauguvos "Vana- 
gi"organizacijos vardu^J. Vii - 
nis palinkėjo mindaugiečiams 
budėti ir toliau tėvynės sargy
boje.

Toliau žodžiu sveikino KLB 
Montrealio Apylinkės Vaidy
bos p-kas V. Piečaitis, Lietu
vių Kūrėjų-Savanorių vardu 
savanoris K.Sitkauskas,"NL" 
savaitraščio, redakcijos ir fi
ves vardu red. B. Nagienė , 
Lietuvos Karių Ramo venų 
Montrealio skyriaus vardu B. 
Kasperavičius, Liet. Akade
minio Sambūrio Montrealyje 
vardu — S. Piečaitienė, Nau
josios Anglijos Šaulių Rink
tinės p-kas J. Stašaitis, ku
ris ta proga L. K. Mindaugo 
šaulių kuopai įteikė meniškai 
padarytą dovaną, medžio dro- sol. Gina Čapkauskienė ir sol. 
žinį -- Vytį. Vilniaus Šaulių 
Rinktinės vardu sveikino R— 
nės pirm. J. Šiaučiulis, Auš
ros Vartų Choro vadovas sol. 
A.Keblys, Aušros Vartų pa
rapijos komiteto — A. Čepu
lis, Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Moterų vadovė — St. Petkevi
čienė, Vlado Pu j vi o š. Kp^-var- tinkamą dovaną. Jas įteikė A. 
du—Vyt. Pečiulis, Dr. Vinco Žiūkas jn.,R. Žiukienė ir M. 
Kudirkos Š. Kp.. —VI. Ged- Grinkienė.
mintas, Jono Vanagaičio Š. Kp.
vardu—V. Bajerčius, D. L. K. palydint, vyko šeirrflninkių M. 
Algirdo Š. Kp. —Alf. Patamsi s, Kasperavičienės, L- Sušins- 
"Neringos" Jūrų Šaulių Kuo- kienės, P. Snapkauskienės ir 
pos —L. Balaišis, Pov. Luk
šio Š. Kp. —A.Šetikas ir"Mai- 
ronio Š. Kp. — Ą. Juozapavi
čius, kuris L. K. Mindaugo S. 
Kp. įteikė savo darbo puikiai 
padarytą pastatomą rašalinę.

1981.XI. 4

Sekmadieni, jau apie lOval. 
ryto Aušros Vartų parapijos 
salėje dominavo uniformuo
ti šauliai ir vėliavoss kurie 
11 vai. pamaldose atvyko ri- 

■ka vėliavų budėjo 
prie altoriaus ir garbės sar
gyba, prie už Lietuvos laisvę nimui. 
žuvusiems paminklo gėlių vai
niko padėjimas kiekvienam by
lojo, kad tai neeilinė šventė 

Trijų kunigų-Tėvo J.Kubi
liaus, Tėv. S. Kulbio ir Tėv.' 
Aranausko atlaikytos pamal - 
dos, — tai didelės pagarbos 
iT įvertinimo Lietuvos šau
liams ženklas.

Auką prie altoriaus atnešė 
S-gos garbės p-kas prof. V. A 
Mantautas, Vilniaus Šaulių R- 
nės p-kas J. Šiaučiulis ir R- 
nės moterų vadovė St. Petke
vičienė.

kas. Už aktyvumą Mindaugo 
Š. Kp. šauliams Kuopos pirm.
įteikė padėkos lapus: M. Šiau- kienė, P. Snapkauskien 
čiulienei,M. Kasperavičienei,
A. Petraitytei, M. Grinkienei ,,šiojimo — M. Šiaučiulienė, 
L. Sušinskienei, P. SnapkausBabrauskienė, P. Tekutien,’ 
kienei, P. Tekutienei, R. Žiu- A. Petraitytė, M. Grinkienė 
kienei, A. Šveikauskui, A. Ra- E. Kirstukiehėir Ir.Vazalins- 
činskui, P. Ražanui ir ne šau- kienė. Nakvynėms— Ig. Pei
liams — E. Kirstukienei irŠ.
Baorauskienei.

J. Šiaučiulis, savo žmonos 
ir Kuopas vardu, S-gos gar
bės pirmininkui prof. y. A. čiulienė 
Mantautui įteikė savo kūrinį- Labuckienė; prie įėjimo —A; 
medžio paveikslą. Po užsitę
susių vaišių, svečiams išsi
skirsčius, liko gražūs 25-čio 
minėjimo atsiminimai.

Bendrai paėmus, minėji -

Štai jų sąrašas: virtuvėje — 
M. Kasperavičienė, L, Susins- 

ir G. 
Balaišienė. Prie s. alų, išne -

Š.

Kienė.
rauskas, Baro tarnyba — A. 
Čepulis, J. Babrauskas ir V. 
Barauskas. Loterija—P. Gab
rys. Bilietus platino M. Šiau - 

M. Grimkiejiė ir J.

Žiūkas, A. Ručinskas, M. Grin- 
kus, A. Kalvaitis ir S. Rentas 
Vėliavų tarnybai vadovavo B. 
Kasperavičius. Svečių prie- 
mimui — V. Sušinskas ir R. 
Žiukienė. Skelbimų, sveiki -

choras. Šaulio Tėv. J. Kubi
liaus pamokslas, tikiu, kad ne 
tiktai šauliams, bet ir kiek
vienam lietuviui paliko giliai 
širdyse.

Ne be pagrindo jisai iškėlė 
šaulio vardą, jo ideologiją ir 
jo misiją tremtyje, savo tau
tai ir visai žmonijai, skirtus 
kiekvienam lietuviui, ypač jau- 

Džiugu, kad tarp dauge
lio šaulių vėliavų, prie alto - 
riaus dalyvavo ir "Neringos" 
Skaučių Tunto ir Ateitininkų 
vėliavos, pagarba joms.

Iš laimingos pamaldos buvo 
baigtos Tautos Himnu

Po pamaldų salėje buvo pa
daryta bendra ir Atskiros visų 
dalyvių nuotraukos. Perskai
tyta dalis užsilikusių sveikini- mas praėjo iškiliai,nuošir - 
mų. Pristatyti iš arti ir toli džioje šauliškoje dvasioje, su- nimų leidinio paruošimu ir 
atvykę broliai ir sesės šaul iai . viltimi sulaukti 3Ometųjubi~ scenos dekoravimu — J. Šiau- 
Palinkėta kad ir ateityje vyk- liejaus. Negalima nepaminėti čiulis.
tų glaudus bendradarbiavimas 
tarp Kanados ir JAV dalinių.

Mišių metu giedojo sol. Al- Atsisveikinimo vaišių sta- 
gis Grigas ir Aušros Varių lą palaimino Tėv. J. Aranaus-

L. K. Mindaugo Šaulių kuopos 
narių, kurie atsidėjusiai dir
bo, su noru, kad minėjimas 
praeitų sklandžiai ir gerai.

Jums visiems priklauso pa
dėka už sąžiningą pareigų at- 
likimą- J. Š._____________

AUGAME p. DRAUGE

Algis Grigas iŠ Čikagos, 
akomponavo Mine Roch. So
listai beveik valandą užtruku
sioje programoje dalyvių bu
vo šiltai sutikti ir palydėti 
audringais plojimais. Rengė
jai solistei ir akomponatorei 
įteikė gėlių, o sol. A. Grigui—

Bavarų orkestro garsams

G. Bdlaišienės puikiai paruoš
tos vaišės, loterija ir bufe - 
tas, prie kurių vyko senų pa
žinčių atsinaujinimas ir įvai
rių minčių pasidalinimas.

— o --

Kanadiečiai. Jie ateina iš 
Kanados sričių. Jie gyvena 

nuostabaus krašto piliečiai.

įvairių kultūrų ir daugelio 
ir auga drauge kaip išdidūs

Prieš dešimtį metų,vyriausybė formaliai 
pripažino kultūrinį šio didžio mūsų krašto 
ivairuma, kai paskelbė daugiakulturinę 
politikų. Tai buvo naujas įsipareigojimas 
augančiam reiškiniui ir stiprinimas sugy
venimo tarp daugelio kultūrų, formavusių, 
mūsų valstybe.

S’ĖPANOUIR ENSEMBLE
ANNIVERSAIRE

ANNIVERSARY

cS

Canada GROWING TOGETHER

Mūsų įsipareigojimas daugiakultūriškumui 
dešimtose metinėse yra stipresnis, negu 
betkada. O rytoj jis bus dar didesnis. 
Tad švęskime drauge praeitį, dabartį ir 

» ateitį, tokią ateitį, kuri ir toliau skatins 
mus į geresnį savęs bei mūsą krašto 
supratimą... gyventi drauge.

Ministre d'Ėtat 
■ Multiculturalisms

Minister of State 
Multiculturalism

.3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ® •
MONA

EDUARDAS CINZAS

MGNA, Eduardas Cinzas. 
Romanas. Chicago, 1981 m . 
Išleido Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas.204 
psl. Tiražas 1OOG. Kaina - 
$ 8.

Aplankas- Petro Mikala - 
jūno.

Eduardas Cinzas,lietuvis 
rašytojas .gyvenantis Euro
poje, pasižymėjo savo pui
kiu stiliumi,personažų ori- , 
ginalumu dvejose anksty
vesnėse knygose: Brolio 
Mykolo Gatvė-novelių rin -

kinyje ir Raudonojo Arklio 
Vasara - romane. Pir - 
moji 1973 m. gavo Lietu - 
vių Rašytojų D-jos premiją, 
antroji-1976 m. Vinco Krė
vės literatūrinę premiją. 
”Mona”-yra tęsinys Rau - 
donojo Arklio Vasaros ro
mano. Be jau minėtų aiš
kios kalbos, gerų dialogų 
ir elegantiško stiliaus, au
torius pąsį^ymi sugebėjimu 
subtiliai sumegzti intrygą .

b.

Juozas Š i 1 ė n a s

VEIDU r ŠIAU R Ę
/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/ 

X

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 
ž

ŽEMAITIJOS KALVOMIS
/ tęsinys/

15 -
Kviečiame prie bendro stalo. Neatsisako, matyti papra

tęs užeinantiems kompaniją palaikyti. Pasakoja, kaip 1941 
metais, karui prasidėjus, Tytuvėnų partizanai rusxelius 
vijo, klote klojo iš aukštos bažnyčios bokšto, prisidengę 
mūro sienomis, juos kaip lapus kirto. Ir tik didesnėm ru
sų jėgom atvykus tepavyko partizanus iš užmūno išmušti, 
keli krito, kiti spėjo pasitraukti į miškus. Perdaug neat
sargūs buvo, ir jėgos permažos, prieš amarą. Žuvusius 
žmonės Šventoriuje palaidojo, kur jie tebėra.

M Besitraukdami, rusai, daugeli namų sudegino, šaudė į 
kiekvieną pasirodžiusį žmogų, baisios dienos buvusios, kol 
vokiečiai užėjo. Tie irgi nedraugais buvo, porino savo per
gyvenimus šeimininkas, porą stikliukų nugėręs.

Atsisveikindami pažadėjome ir kitą kartą užsukti. Eina
me į dartebeveikiantį kooperatyvą, kurio lentynos irgi apy
tuštės. Žmonės perka, norėdami išleisti turimas bevertes 
markes. Tarp vietinių matosi vienas kitas ir pabėgėlių, 
bet krautuvėje spūsties dar nėra. Nuošalesnė vieta, toliau 
nuo didžiųjų kelių, todėl atrodo viskas ramu.

Susisiekiam su Tytuvėnų partizanais. Jie irgi organi
zuojasi į stipresnius vienetus, pasiruošę gintis. Jų tvir
tinimais, apylinkėje yra nemažai komunistų. Dalis jų, esą 
susislėpę prie Pašakarnių dvaro esančio miško pelkėse, ir 
laukia ateinančių rusų. Dvaro Šeimininkai irgi esą jiems 
palankūs ir juos remia, bijodami jų grąsinimų.

N a utį rusų lėktuvai plačioje Pašakarnių dvaro apylinkė
je išmėto parašiutines lempas, žvalgosi jau ir čia.

Liepos dvidešimt Šeštoji, šventos Onos diena, mano mo 
p tinos vardadienis, ypatinga diena,mano gyvenime. Prieš 

metus amžinam miegui atgulė mano tėvas, šiandieną ir aš 
pats nežinios kelyje. Šventos Onos atlaidai Anykščiuose 
yra didžiausi visoje apylinkėje. Kiek šiltų prisiminimų su
kelia ši diena 1 Pamenu, vainikais išpuoštos namų durys, 
džiaugsmu spindintį motinos veidą, suėjusius kaimynus , 
suvažiavusius gimines, svečius, linksmas vardinių vaišes.
4 psl.

Iš: Eduardas Cinzas
MONA

Mums į veidus padvelkė perdžiūvusio ąžuolo kvapas. 
Sienose kabėjo briedžių ir šernų galvos, pageltusios me

džioklių graviūros, o virš silpnai rusenančio židinio - 
šautuvų piramidė. Masyvinių ąžuolinių fotelių trikampis 
apie židinį, išblukusį kilimą prislėgęs stalas, ant kurio 
puikavosi didžiulė Vai St. Lambert kristalo vaza. Visi 
daiktai buvo savo vietose, kaip juos palikau prieš trejus 
metus.

Senelis atrodė pasikeitęs. Sėdėjo fotelyje susuptas į 
šiltą skarą, atkišęs kojas į židinio ugnį ir snaudė. Išgir
dęs, kad kažkas atėjo, atsimerkė ir valandėlę žiūrėjo į 
mane, paskui, kai atpažino, liesame meslvojo akmens 
skulptūros veide pražydo trapi šypsena, kaip perdžiūvusi 
ir vėjo blaškoma gėlė.

- Tai vai kaip būna: žiūriu ir netikiu savo akimis, — 
nusijuokė. -Hm... sugrįžai. Nestovėk kaip stulpas, 
prieik. Aš,kaip matai, nelabai beišgaliu...

Atsistojo ir ištiesė rankas į mane. Tris kartus pabu' 
čiavo mano skruostus, pasukinėjo prieš save, pagyrė , 
kad papilnėjau, pagražėjau, kad sveikai atrodau, ir vėl 
priglaudė nugarą prie fotelio. Storu megztiniu, susisu - 
pęs į skarą, bet vistiek šalo. Ir šita, visiškai sunykusia 
garbanėle papuošta galų kunigaikščio galva buvo sušalusi 
ir trapi, kaip suskeldėjęs ledas. Tik dar giliau įdubusios 
baltais antakių kuokštais apdribusios akys išliko jaunos ir 
šelmiškai įžūlios. Atrodė, kad jos šaipėsi ne tik iš tų, 
kurie peržengdavo fotelio keturkampio pasaulėlį, bet ir 
iš savo senatvės. Galingos žemdirbio rankos ilsėjosi ant 
fotelio alkūninių. Kada nekada jis sugniauždavo kumštis, 
paskui atlenkdavo pirštus, pajudindavo kiekvieną atskirai 
ir vėl apkabindavo atramas. Tur būt kovojo su jį nioko - 
jančia neveikme, bandė išjudinti nors vieną kitą raumenį, 
kad pajustų save.

Aš apėjau sienas, apžiūrinėjau kiekvieną graviūrą, o 

kai vėl sustojau prieš mane stebėjusį senelį, 'pasijutau 
nusiraminusi. Tėvas, kaip atsirėmė į duris, taip ir ne
pajudėjo. Sekiojo mane žvilgsniu, o kai aš pasisukdavau 
į jį, nusišypsodavo ir prisimerkdavo: kaip gera, kad tu 
sugrįžai ’.

- Kur senelė? - staiga prisiminiau ją.
- Virtuvėje, - kryptelėjo pečiu į duris senelis. - G 

kaip ten, Lokio kalvoje, gerai maitina?
-Karališkai, seneli. Va, nutukau kaip žąsis...
- Žąsis - skanus daiktas, - nusijuokė senelis. - Žiū, 

tai jūs ir žąsis auginate?
Tėvas pagavo nustebusį mano žvilgsnį ir uždengė del

nu ausį: nebeprigirdi.
- Mėgstu keptą žąsį, - prisipažino senelis. - ;Su o- 

buolių ir slyvų kamšalu, paskrudintą, kad net braška tarp 
dantų. Seniai be valgėm. Gal, sakau, kurią dieną...

Pirmas nuotaikingas gegužines šilelio aikštėje, raudonas , 
sirpstančias vyšnių uogas, šviežią, tik ką nukirstų rugių 
duoną ir nuolatos, kas metai pasikartojantį smarkų lietų. 
Kaitrią, tvankią kaitrą. Šiandieną to nėra.

Motin, žinau, sunkiu atodūsiu sutikai šią dieną: niekas 
Tau vainikų nenupynė, nesuvažiavo svečiai, ir nesuėjom 
mes, vaikai, Tavęs pasveikinti. Rūstūs žmonės suėjo į 
Tavo kiemą ir Tu gal verkei, nežinodama kuriuo keliu mes 
išėjome — Tau varduvių dovanų parnešti...

Žinau, sunkiose gyvenimo valandose Tu visuomet ras - 
davai ramybę maldoje, joje prisimink ir mus, tavo palai
mos reikalingus...

Ir vėl gaunamos nekokios žinios, esą rusai jau šiapus 
Šiaulėnų ir artėja vėl prie mūsų. Žinios gaunamos iš pra
važiuojančių vokiečių ir lietuvių batalijono kareivių, kurie 
traukiasi Tytuvėnų link. Pataria ir mums ilgai Pašakar- 
niuose nesėdėti.

Pasiunčiam žvalgus, kurie tikrai pastebėjo artėjančius 
rusų tankus, antroje pusėje mūsų pravažiuotos žemumos, 
išsidėsčiusius miškelio aukštumose. Rusų žvalgybiniai lėk
tuvai, žemais skridimais apžiūri žemumos plotus, apsuka 
ir apie Pašakarnių dvarą kartą, kitą. Niesas jiems netruk
do, vokiečių lėktuvų nesimato. Žvalgyba vis taip kartoja
si kas valandą.

Ir vėl skubus įsakymas pasiruošti kelionei. Kinkome 
arklius, grupuojamos pagal skyrius ir būrius. Šeimos, ne
priklausančios Rinktinei,išvažiuoja ankščiau, o mes turi
me laukti, kol iškeps duona. Ji kepama net trijuose kume
čių pečiuose. Nenorime ją palikti, ji mums reikalinga. Sė
dime ant vežimų ir laukiame. Artėja vakaras, dangus ap
siniaukęs storais, audra grūmojančiais debesimis. Girdė
ti atėjančios perkūnijos garsai.

Nerimaujame, o duona kepa palengva. Ir tik apie 9 vai. 
vakaro apleidžiame nedraugišką Pašakarnių dvarą. Mus 
išlydi audra: vos puskilometrį atsitolinus nuo dvaro, už
klumpa visa savo jėga, — lietus ir vėjo sūkuriai priploja 
mus prie vežimų.

Akimirka — ir esame kiaurai šlapi, kaip ančiukai. Ap- 
šlapo nespėti uždengti cukraus maišai ir šiluma tebega
ruojantys duonos kepalai. Dangus apsitraukė juoda debesų 
marška, akinančiai kerta žaibai, perkūnijos trenksmas kur
tina ausis, vėjas laužo pakelės medžius. Prieš laiką su
temo, vanduo bėga čiurkšlėmis per mūsų nugaras. Putoja 
pakelės grioviai, vežimai vos juda prieš statų kalniuką.

Audra, kaip staigiai užėjo, taip ir praėjo, —juodi debe
sys nudundėjo nuslleidusios saulės kryptimi. Įvažiuojame 
į Tytuvėnus, ir pro šventoriuje miegančius kritusių brolių 
kapus, pasukame keliu Į Kelmę.

Pro atviras mūsų aplankytos ^valgyklos duris, mus atpa
žinusi, moja ranka grakšti Žemaitijos duktė, šalia jos mo
tina ir tėvas stebi mus, riedančius į palminę vedančia gat

Šalia tėvo pasirodė Ir senelė. Visada, kai ji susijau
dindavo ar supykdavo, kraujas šokdavo į veidus ir jį pra
dėdavo dusti. Dabar, pamačiusi mane, ji priglaudė gal
vą prie krūtinės ir laukė iki besidaužanti širdis nuslra - 
mins. Mėlyna šventadienio suknele, balta prijuoste ir 
dar baltesnių, mergaitškai susuktu kuoduku virš raudo ■ - 
nuojančlo veidelio, ji atrodė jaunesnė, negu buvo prieš 
trejus metus.. Kai ji atbėgo prie manęs, pagavau ją į 
glėbį ir išbučiavau vyšniomis degančius skruostus.

- Senele, jūs tokia graži’. - sušnabždėjau jai į ausį . 
Ji nusijuokė ir prispaudė delnuką prie mano burnos.

-Nereikia girti senių: mirtis pavydi, perspėjo.- At
šoko nuo manęs , apėjo aplink, palietė pečius, taptelė- 
jo per šlaunį ir vėl nusijuokė. - Jūs žiūrėkit, kokia mer
gina subrendo’. Tik liesa, kaip žvirblis žiemą... Blogai 
maitina Lokio kalvoje ’. Ilgam atvykai, Monute? G gal?..

- Savaitgaliui, senele. - Aš žiūrėjau į šalia tėvo sto
vinčią Žaniną, kuri atėjo paskui senelę, ir niekaip nega
lėjau suprasti, ką ji čia veikla . - Tokia Lokio kalvos 
tvarka: po penkiolikos dienų darbo, keturios dienos poil - 
šio.

Žanina blyško, braukė nuo kaktos juodų plaukų sruo
gą, paskui tvykstelėjo raudoniu.

- Labas, Žanina,
- Labai džiaugiuos tave pamačiusi, Mona.
Mes suglaudėme skruostus tris kartus,kaip papročiai 

reikalavo, bet pasikalbėti nespėjome: senelė ištempė ma
ne į virtuvę.

- Paskui pasikalbėsite, paskui’. - čirškė ji, stumda
ma mane pro duris. - Aš parodysiu Monutei, kaip mes 
šauniai pertvarkėme virtuvę, ir atiduosiu jums.

Virtuvėje dvelkė tie patys kvapai, riogsojo senos ir 
pajuodusios indaujos, tik viename kampe stovėjo naujas 
šaldytuvas, o sienos, kaip man pasirodė, buvo neseniai 
perdažytos.

- Kvepia pas jus, senele,kaip Lukulo rūmuose ’. - pa
gyriau. - Beje,senelis lyg nusiskundė,kad žąsienos ir 
skonį pamiršęs...

-Žanina dabar gyvena pas mus, - išpyškino, supra
tusi, kad iki aš susiruošiu paklausti, jos kraujas visiškai 
suges. - Aš iŠ karto pamačiau, kad tu nieko nežinai, kad 
tėvas nieko tau nesakė, todėl ir išgrūdau virtuvėn.

-Seniai čia? Ką ji veikia? Beje,senele,o kur gi 
mama?

Ji pritūpė prieš kepimo krosnelę, žvilgterėjo pro jos 
stiklines dureles ir lėtai, vilkindama kiekvieną sekundę , 
atsitiesė. Lūpos trukčiojo: rankiojo sakinius ir turbūt 
ieškojo keliuko tarp melo ir tiesos.

- Valerija nebegyvena pas mus. Išvyko.
- Kur išvyko ? Kada? * ; , j
- Aš ir nebeprisimenu.. .turbūt netoli metų,kaip , jos 

nebėr.
- Al Ką slepiate, senele ? Mama serga?
- Tėvas tau paaiškins,-stūmė mane pro duris.

vele. Jie greičiausiai niekur trauktis negalvoja, viskas 
praeina, kaip praėjusi audra...

Vakaro tamsoj skęsta paskutinieji miestelio namai. Lei
džiamės į smėlėtą pakalnę, sunkūs vežimai lipa arkliams 
ant kulnų, atsiliekame vienas nuo kito,reikia saugotis, kad 
neužbėgus ant priekyje esančio vežimo.

Krečia drebulys. Visas peršlapęs iš vežimo iššokęs, ei-' 
nu šalia jo, kad nors kiek sušilčiau. Protarpiais vis nu
šniokščia lietus, taškosi arkliai, pakelėj siūbuoja aukštos , 
Helenos pušys. Dešinėje juoduoja Skaisgirių vienkiemio tro
besiai, kairėje vingiuoja nedidelio upelio vaga.

Kertame Radviliškio — Tauragės geležinkelio liniją, ku
riuo pradunda ilgo sąstato kariškas traukinys Tauragės 
pusėn. Mus lydi Tytuvėnų miškų masyvas, pro jį slenka
me su paruoštais ginklais.

Dešinėje, ant aukštos, medžiais apaugusios kalvos, nak
ties tamsoje baltuoja didingi Pagryžuvio dvaro rūmai. Jų 
papėdėje šniokščia Gryžuvos upė. Už mūsų, šiaurės rytų 
pusėje, juodų debesų fone nuolatos sušvinta ir vėl užgęsta 
iš lėktuvų išmetamos raketos.

Iš pietų mus lydi grėsmingi, žaibais žybčioja pilni lie
taus debesys, grąsūs perkūnijos dundesiai ragina mus iš
bėgti iš jo nasrų. Leidžiamės į apdainuotą Dubysos upės 
slėnį. Naktis dengia jo puikumą nuo mūsų pabėgėlių. Prieš 
tiltą spūstis. Kilometrais nutysusios kolonos vos juda, 
vieškeliu nuo Lyduvėnų jungiasi šimtai naujų pabėgėlių. 
Daugumoje tai lietuvių batai!jonų kariai su ginklais ir gur
guolėmis.

Pravažiuojame didelį Saudininkų kaimą, iš kurio žmo
nės kraustosi ir jungiasi į tirštai užtvindytą keliaujančiais 
kelią. Miškais apaugusioms vietovėms artėjam prie Kel
mės, Plentu didžiulis judėjimas,sunitu prasimušti pro ci
vilių ir vokiečių kariuomenės motorizuotų dalinių ir tankų 
spūstį, kurie skuba Tauragės pusėn.

Nakties tamsoje sužvilga Kražantės upės vandenys. 
Šalia kelio juoduoja skeveldrų nukapoti medžių stuobriai. 
Į griovius suvirtę riogso sudaužyti rusų tankai ir kitokios 
važiuotės. Tai 1941 metų karo dienų palikimas.

Važiuojame per Kelmę. Tamsoje sunku įžiūrėti 
tmiesto vaizdą. Daugybė sudegusių namų pamatų. Vienas 
kitas sveikas namas, vienas kitas apdegęs. Tamsoje juo
duoja, dviejų bažnyčių bokštai ir ugnies apdeginti medžiai, 
— klaikūs karo pėdsakai.

Naktis kiek prablaivėja, aprimsta vėjas. Lietaus 
debesys nuslinko šonan. Darosi kiek šilčiau, bet vis
tiek kūną krečia šiurpuliai. Gera būtų kur prie ugnies 
išsidžiovinti. Arkliai jau pavargo. Sunkūs vežimai vos 
juda. Kelias kalnuotas ir . smėlėtas. Slėniuose balos. 
Mūsų tikslas pasiekti Kražius, bet dar gabalas kelio.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

PAMINKLAI NEKALTOMS 
AUKOMS

Rašoma, kad į Kairio Ši
tąjį Fortą nuvežama daug 
ekskursantų., Čia statomas 
paminklas "fašizmo aikom^' 
ir ekskursantai gali jau da
lį jo pamatyti,,

Pirmiausia - tai buvo ne 
fašizmo, bet hitlerizmo au-

VALSTYBINIS KVARTETAS
Į VENGRIJĄ

Vengrijoje, minint žinomo 
kompozitoriaus Belos Bar - 
tok* o 1OO iru gimimų sukak
tį, M.K.Čiurlionio valsty
binis Kvartetas išvyko at - 
stovauti Tarybų Sąjungai -Ar 
bus Vengrijoje pa minėta,kad 
tai Vilniaus muzikinis Kvar- GARBINIMO SAMPRATA

VE/OROOŽ/M
MUSŲ PROTĖVIŲ NUSTATYTOS NEGALIMYBĖS

Iš miego duonelės nekepsi.
Gulėdamas, darbo neatliksi., 
Iš bezdalų virvės nenuvysi.
Maišu vėjo nepagausi.

Kakta sienos nepramuši.
kos, nes save vadinę fašis - 
tais Hitlerio pasekėjai Itali
joje, savo programoje tautų 
genocido nebuvo įtraukę, o 
hitlerininkų darbus visi ge
rai atsimename.

Šiame 9-tame Forte yra 
sunkiai kalėję ir tikriausiai 

• ekskursantams nerodomose 
dalyse tebekalinamos kitos 
aukos. Kalinamos Lietuvai 
Sovietų Rusijos Raudonosios 
Armijos pagalba primestos 
diktatūrinės valdžios nuro
dymu. Apie tai, žinoma, be- 
sigiriant paminklais užjūrio 
laisviems lietuviams, užsi - 
čiaupiama. Tačiau- kaip ir 
ne gėda kalbėti apie vienas 
aukas, visai neminint kitų , 
dar baisesnių? »..

DAILIOJI KERAMIKA
Kauno "Jiesios" dailio - 

sios keramikos gamykla su
sideda iš grakštaus , didelio

tetas, susidedantis iš gabių, 
modernių muzikų?

LAIVŲ KAPITONŲ KLUBAS 
Klaipėdoje yra žvejų tarp- 

kelioninis poilsio namas 
"Vėtrungė". Dabar prie jo 
atidarytas žvejybos ir 
transportinių laivų kapitonų 
klubas. Šalia poilsio kamba
rių yra įrengta ir parodų sa- 
lė. Čia bus galima susipa - 
žinti ir su naujaisiais moks
lo ir technikos pasiekimais 
laivų statyboje ir navigaci
joje.

TRADICINĖ lO-oji VASAROS 
DAILĖS PARODA

Klaipėdos Kultūros Rū
muose buvo įvykusi 1O- toji 
tradicinė Klaipėdos dailinin
kų vasaros dailės paroda. 
Joje dalyvavo 38 dailininkai 
su 117 darbų.

Vidas Pinkevičius ir Juo-

Gerbimas ir garbinimas, 
nors panašiai skambančios, 
bet yra skirtingos sąvokos. 
Jei ką nors gerbiame -tai 
taikome asmenybei, kuri tu
ri, mūsų supratimu, kilnių 
ypatybių. Gi garbinimas-4ai 
jau aukštesnė sąvoka, lie
čianti ne būtinai pavienius 
asmenis.

Mūsų protėviai garbino 
Perkūną, kuris galingai pa
sireikšdavo audros metu. 
Tas mūsų tautos instinktyvus 
jo garbinimas turėjo esminį 
pagrindą, nes mūsų kūnas y- 
ira apsuptas elektro-magne- 
tinės srovės, ir net mažytės 
kraujo dalelytės turi elektri
nį krūvį. Mūsų sentėvių 
gamtos / ne vien Perkūno/ 
garbinimas įsigyveno mūsų 
tautoje per tūkstantmečius . 
Lietuvių ir jai giminingos 
tautos ilgus metus gynė iki 
paskutinio kraujo lašo sa

mas. Nutautėjimui kosmo
politinė kirkščionybė netei
kia tinkamos atsparos. Jei 
mes čia, Amerikos ateiviai 
be prievartos įslenkame į 
svetimos tautos orbitą ir ne
jučiomis/ ypač mūsų atžaly- 
nas/pradedame garbinti1 
svetimybes, tai Lietuvoje y- 
ra visai priešinga situacija . 
Ten žydų tautiečių Marks*o 
ir Engelso'.'evangelijos" yra 
priverstinai visiems bruka
mos, kartu su jų peršamu 
komunizmu. Pasipriešinu
siems yra' užtektinai vie - 
tos Sibiro plotuose.

Originalius, taip atrodo , 
žydų garbinimo motyvus at
skleidžia A. Terleckas,ku
rio straipsnis "Dar kartą a- 
pie žydus ir lietuvius"/ ra - 
sytas Vilniuje 1978 m./,til
po Akiračiuose nr.8,1979m. 
Jame jis kaltina, rašydamas 
"...lietuviai naikino begink-

Pirštu duonos neatrieksi.
Zuikio ranka nepagausi.
Galva akmenio nepramuši.

Aliejum ugnies neužgesinsi.
Su rėčiu vandens neatneši.
Šaukštu upės neišsemsi.
Meškos smilga ne nudursi.
Liežuviu mėnulio nepasieksi.

Ylos maiše nepaslėpsi.
Ko neprivalgei - neprilaižysi.
Aukščiau bambos neiššoksi.
Kiauro maišo nepripilsi.
Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi.
Prieš vėją nepapūsi.
Su saule negyvensi.
Gyvs negali lįst į žemę.

/Parinko M.Čapkauskas/

GARBĖ

"Garbė tam, kas tiki žmonijos rytojum,
Kas žengia jo menėn ne barbaro kojom*. u -

Taip skaitė poetas - ir salė jam plojo,..
O gatvėmis tankas grėsmingai roplojo...

P. Vaičiūnas
pastato. Jame baigiami su
montuoti iš Italijos gauti 
porceliano gamybos įrengi
mai. Didelė dalis specialis
tų porceliano gamybos mo
kėsi Čekoslovakijoje, Itali - 
joje. Dekoratoriai, glazū- 
ruotojai bei kiti darbininkai

zas Vosylius laimėjo pre
mijas.

NAUJAS BUTŲ RAJONAS
Šeškinės- prekybos ir 

butų komplekte Vilniuje pa
statyta didžiausia Lietuvoje

stažą atliko Maskvos, Lenin
grado, Kijevo įmonėse.

visuotinė maisto produktų 
parduotuvė. Projektuojama,

vo senąją tikybą, kuri po
draug simbolizavo ir jų lais
vę. Iš skaitlingų lietuviams 
giminingų tautų, prūsai ir 
jotvingiai žuvo, nepalikę pėd
sakų, o maža ir viena beli - 
kusi laisva lietuvių tau
ta desperatiškai gynėsi nuo

liūs žmones", "žydų naikini- 
mas-tai savęs naikinimas" , 
" žydų tauta verta ne vien 
gerbti - verta jiems nusi
lenkti už jų laisvės meilę" . 
/O lietuviai ar tos laisvės 
nemyli ir jos neužsitarnavę^ 
tuo labiau, kad turėjo sa-

IŠ KARIŠKIU GYVENIMO
Majoras, paragavęs naujo virėjo valgį, pasišaukęs jį , 

paklausė: "Seržante, jūs buvote virėjas ankščiau?"
- Taip, Tamsta*. - atsakė seržantas. - Aš viriau kari

ninkams 2 metus. Sužeistas 2 kartus".
- Jūsų laimė, seržante. Stebėtina, kad jūsų neužmušė*, 

-atšovė majoras.

kardu siūlomos • naujos 
krikščionių tikybos,kuri ba-

ČEKAI DOMISI
LIETUVIŲ LITERATŪRA

Čekoslovakijoje Prahos 
leidyklą išleido Vytauto 

eĖUbnio apysaką ^’Arbe'rd- 
nasn, išverstą į čekų kalbą 
A. Vičkovos.Tiražas- 1O 
tūkstančių.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Vilniaus Muzikos Plokš

telių Į rašymo Studijų je-dis- 
kografijoje užrašyta ir 
"Melodijos" išleista liau
dies instrumentų ir dalba - 
vimo plokštelių. Viena jų y- 
patingai pažymėtina-Rum - 
šiškių Liaudies Buities Mu
ziejaus Teatro Grupės įdai- 

-nuotą liaudies dainų plokš
telė, pavadinta "Vai žydėk, 
žydėk*.", ir šokiai - polkos 
ir valsai.

Taip pat vertinga ir pa - 
žymėtina Vilniaus Univer
siteto Studentų Kaimo Ka - 
pelą plokštelėje "Jaunimė
lis" įdainavo autentiškų 
liaudies dainų.

Studentų Folklorinis An
samblis stereofoninė
je plokštelėje"Lietuva-Dai - 
nų šalis" įgrojo ir įdainavo 
atgaivintas senas liaudies 
dainas ir muzikinius gaba
lus. Grojama liaudies instru
mentais. Malonu,kad studi
juojantis jaunimas randa lai
ko puoselėti muzikos meną .

kaip Kanados ir Amerikos 
kraštuose seniai daroma , 
pristatyti vaistinę, knygyną, 
gėlių parduotuvę. Suprojek
tavo architektai G.Dindienė 
ir K.Pempė. ■ s - A -

Jeigu Kremliaus diktatūra lyginant T rėjos arklys, buvo 
neužmestų Lietuvai tiek įpifietirita ir lenkybė. Lenkai 
daug rusų kolonistų, tai tų 
pastatų ir butų užtektų lie
tuviams, kurie visą darbą at
lieka ir nežiūrint to yra u- 
jami. Statyba, pramonė ky
la, kaip rašoma, bet maisto 
mažėja ir pasirinkimas yra 
menkas. Karas seniai pasi
baigė, o apiplėšiamas lietu - 
vis dar turi sau maistą da- 
sikobinuori. „.

REIKIA IR ARKLIŲ
Daugelį ūkio darbų me - 

chanizuojant, visai praktiška 
ir naudinga, kaip patirtis 
rodo, būtų turėti ir arklį.

"Valstiečių Laikraštyje" 
žemės ūkyje dirbantieji pa- •• 
sisako; kad trūkstant kom
binuotųjų pašarų, siunčia - 
mas vairuotojas su mašina 
jų atvežti, nors sandėlys tik 
už poros kilometrų.Tuo tar
pu mašinos laukuose laukia 
kombainai.Kad būtų arklys- 
tuos kelis maišus atvežtų. 
Ir mums atrodo,kad šutau - 
pytų gazolino ir dar natūrai 
lių trąšų turėtų.

Kituose ūkiuose irgi kal
bama, kad būtų labai naudin
ga turėti po keletą arklių .

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS 

MUSU.JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK ( LIETUVIU A. Ą. ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
TREČIADIENt. 7722 GEORGE ST. A>A SALLE, GUE. , 

« VAL.VAKARO.

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

1981.XI.4

vo nepriklausomą valstybę? 
Red./.

Tokie posakiai nėra nauji, 
nes T. Venclova "Akira - 
čių"nr.l-1977m. straipsnyje 

-skel-

PASIKALBĖJIMAS SU DIEVU
zavosi kančios iškėlimu ir 
lakios vaizduotės sukurto 
pomirtinio gyvenimo ideali
zavimu. Su katalikybės "Žydai ir lietuviai" 
krikštu/ypač Jogailos ir Vy-1 bė tas pačias mintis. Abu 
tauto laikais/ Lietuvoje, ne -

save iškėlė kaip garbingą 
tautą, o lietuvybė buvo nuže
minta ir paniekinta, kadangi 
pagoniška. Lietuvių tauta 
neteko savo garbingos senos 
tikybos, buvo draudžiamos 
lietuvių senos tradicijos . 
Neužilgo, įvedus baudžiavą, 
tautos liaudis neteko laisvės, 
o didžiuma bajorijos nuėjo 
šunkeliais, pasidavusi Len
kijos dvarų įtakai ir net sa
vo kalbos atsižadėjo.

Ir nūdien mes, lietuviai, 
atsidūrę svetimoje šalyje , 
ar ne perlengvai atsižadame 
savo kalbos?Tai vis "sveti
mų dievų", taigi svetimos 
kalbos ir svetimų papročių 
garbinimas, o savos niekini-

Siūloma sunkiųjų arklių nu
pirkti iš valstybinių žirgynu 
kol pačiuose ūkiuose bus jų 
prisiauginta.

Tas klausimas jau buvo 
diskutuotas, apskaičiuota ir 
kiek kuriam rajonui reikėtų 
arklių. Kad šis planas būtų 
įgyvendintas, reikės pereiti 
per visą eilę biurokratų, val
dybų narių.

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medžiagą.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

jie iškelia žydų tautą aukš
čiau kitų tautų. Pabaigoje, 
A. Terleckas siūlo, kreipda
masis į Lietuvos vyskupus: 
"...skirti mišias lietuvių ir 
žydų bendradarbiavimui ir 
savitarpio supratimui".

Garbinimo įprotis nėra 
blogas, bet jis neturi būti, 
prievartinis. Garbinti žydų 
tautą/lygiai, kaip sovietų 
sistemą/ yra leistina kiek
vienam, ypač jeigu kuris y- 
ra susirišęs giminystės ry
šiais su ta tauta. Aš gi te - 
noriu garbinti tik savo var
gingąją^ daug kentėjusią ir 
tebeken.iančią tautą, ir jo - 
kiu badu nesuprasiu tų, ku
rie kitą tautą laiko garbin - 
gesee už savąją - lietuvių .

portraits
Weddings

Tony s Photo Studio
Portraits 
Mariage
Passeport Passport
2540 SHERBROOKE E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVI ŠH AI

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAM A

RADIO 1410 MON I KK Al.

KIEKVIENA ANTRADIENĮ 
PROGRAMOS VEDĖJAS I 

10S3 Albanui <'r . Du v ern a>' . P-

f
11.36 iki Uv.aakUea

. STANKEVIČIUS 
Tel: 660-SSM

Juodukas kalbasi su Dievu:
- Viešpatie, kodėl man davei juodą odą?
- Kad stipri saulė taip nesudegintų.
- Aha. Gerai. Bet.. .Viešpatie, kodėl davei man tokius 

trumpučius, susuktus plaukus ?
- Kad vaikščiodamas po džiungles nėūžkliūtum už Šakų

ir vijoklių*. . ' <u'
• - Aha. Pagalvojęs, vėl k’aušia:

-> Viešpatie, kodėl man davei tokias plonas, ilgas kojas?
- Kad galėtum pabėgti nuo žvėrių ar įlipti į medį, - jau 

kiek nekantraudamas atsakė Viešpats.
- Viešpatie, - tai ką aš veikiu čia, Chicagoje?- sušuko 

juodukas.

PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI:
- Tam ir lydeka prūde, kad karosas nesnaustų.
- Paleisi arklį už karčių - už uodegos neišlaikysi

Siuntiniai Į Lietuvą -1981
PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1 - 1981

3 m- šilkinio geriausios rūšies tąsomo suknelei; 3 m. vyriškai arba mo
teriškai eilutei vilnonė medžiaga su [audimu 'All wool made in Engl end ; 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas ner
tinis; ’’Wrangler” arba’’Levi’’ jeans,Menirn’arbo rumbuoto velveto; me
džiaga dvejoms puikioms suknelėms arba 2 svarai vilnoniu su mohair’ 
siūlų.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ............................ 5 368.00
[ šį siuntinį dar galima dodėti 8 svarus įvairių, prekių: medžiagos ga

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

Avikailiai, ilgi arba %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbti— 
253.00 

... , 5 690.00 
........5 
........5 
viena 
........ S

nio kailio pamušalas, kailio kalnierius, sveria 5 svarus...., 
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 svarus 
Dirbtinio minko kaili s paltui, 3 jardai, delux, sveria 6 sv. ... 
Ditbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, ranch, sveria 6 sv. ... 
Jeans ” Wrangler” arba ’’Levi”, siuntinyje gali būti dvi 
pora sveria 2 sv., kaina uz vienas ........... . .................... .
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina uz vienas..>48.00 
Vyriškas arba moteriškas megstini s, sveria Vt? sv....................... ......546.00
Vilnonė arba Šilkinė skarelė ....I.......  •.......... .
’’Teleskopic” lietsargis,'sveria svaro,...... ..........
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1/u sv, 
Puiki medžiaga suknelei .............. ................................... ••
Angliška medžiaga eilutei ......................

n u

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

Tl—51— 111 H , profesionalini s ......
Stetoskopas, Liftman ........................ . ............. ......... ................. ............. 5 71.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: )6 sv. arbatos — >4.50; 
h sv. ’’Nescafee’s — $7.00; 1 sv,-pupelių kovo s —$8.00; 1 sv. šoko — 
lodo - 5.8.00 ; 40 cigarečių,- $5.50 ,

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui 5 48.00 
Pasiunčiamo pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkaujame 
išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame 

palikimus] Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES SCO.

H5.0u 
98.00

46.00

...5 14.00 
... 5 15.00 
... 5 57.00 
... $ 37.00 
... S 69.00
... J80.00 
... 5110.00 
... 5 92.00 
.... 5 65.00 
... 5115.00

11 London Lone, Bromley , Kent, BRI 4HB ENGLAND, 
Tel. 0 1 460 2592
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Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame A flfe A A JI A
TORONTO LIETUVIŲ FZIKZlfrl/l
KREDITO KOOPERATYVE------------------------------------

MOKA:
18H%UZ 90 dienų term. ind.
18 % už. 6 mėn. . term, indėlius 
17% už 1 metų. term, indėlius 
(5 % už 3 metųterm. indėlius 
18% už pensijų ir namųplanų 
17% už specialias taup. sask. 
11% už taupymo sąskaitas 
6% už čekių sąskaitas (dep.).

AKTYVAI virs 28 n

IMA:

20 h % už asm. paskolas

19*^% už mortgičius

nil. doleriu

Asmenines poskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% Įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, 'antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6F> 1A6

A. LUKOŠIUS

toronto DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO

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

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais
A •'‘t: adicniais
Trcč'odieriiois' uždaryta 
K/ t < irtadieniois 
Penktadieniais

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA UŽ: 
90 dienų termin. indėlius 18k2% 
term, indėlius 6 mėn........18 %
term, indėlius 1 metų 17
term, indėlius 3 metų 15
pensijų s-tų 16
tapomųjų s-tų 17
spec. taup. s-tų 11
depozitų-čekių s-tų............. 6
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo................20’/i %
mortgičius nuo ............... 19’/2%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

10 - 3 
10-3

DALYVIAIS GAUSUS RENGINIAI

J. Varanavičius, mūsų mie
las veteranas, istorinių ro
manų rašytojas J. Kralikaus- 
kas ir visa, eilė kitų spau
dos reikalą suprantančių ir 
remiančių tautiečių.

Tuo pačiu metu III-iame 
šio pastato aukšte jau ankš
čiau atidaryta, veikė čika- 
giškio dail. A „Algmino kūri
nių paroda. Apie ją be abejo 
pakalbės šios srities žino - 
vai. Šias eilutes rašančiam 
ji pasirodė aukšto meninio 
lygio, kurių ir Toronte nėr 
dažnai pasitaiko.

Sekmadienį- Štai ir 
čia vyksta neįprasti ir gali - 
ma sakyti, nuostabūs daly
kai. Vytauto Didžiojo Menė 
šiandieną net paskubomis 
sausakimšai prisipildo sve
čių. Kažkodėl šiandieną į- 
vairiuose šio pastato kam - 
bariuose mažesnėse salėse 
vyksta visa eilė šios koloni
jos organizacijų posėdžių, 
susirinkimų bei pasitarimų, 
Pati didžiausioji šio viso 
subruzdimo priežastis ne
vienam yra jaučiama ir at
spėjama. Didžiojoje Salėje , 
3:30 v.p.p.įvyksta torontiš
kio choro ARAS koncertas , 
tuo pačiu ir jų naujai išleis - 
tos plokštelės pristatymas . 
Visus jau yra apskriejusi 
žinia, kad šiame koncerte 
kartu su choru pasirodys ir 
visus sužavėti sugebanti mū
sų iškilioji solistė iš Moot - 
realio-Gina Čapkauskienė ir 
pirmą kartą į čia atvykęs iš 
Chicagos sol.Algis Grigas.

Ir vėliai; kaip užkerėta. 
Žmonės vos ne tekini salėn 
bėga. Ir vėliai prisipakuoja 
salė ir vėl sudreba aukštieji 
skliautai, skamba,aidi, virpa 
plaukia buriančioj! daina, vi
sus žavi, gyveniman šaukia .

Abu šie solistai ir šiame 
koncerte buvo pasigėrėtini 
tiek solo,duetų arba ir bend
rame su choru dainavime. 
Meniškai buvo sudainuotos ir 
suvaidintos ištraukos iš ope
rų "I Lituani", "Les Hugue - 
notš”, "La Traviata", "Rigo- 
letto", ir visa eilė kitų kūri
nių, kaip "O, motina"- Verdi, 
arba "Mano protėvių žemė"- 
Budriūao.

Šio neeilinio koncerto 
klausėsi ir viešnia iš Vii - 
niaus, operos žvaigždė sol . 
Nijolė A mbrozaitytė.Už po
ros dienų buvo maloni pro - 
,ga ją išgirsti koncerte.

Jaa priartėja ir kiti rea - 
giniai, jų tarpe ir Chicagos 
Lietuvių Operos pasirody
mas Toronte.

Gera, gražu ir džiugu visa 
tai matyti, ir išgyventi.

INSURANCE AGENCY LTD
Kurie dalyvavome - patys 

matėme; kiti tik girdėjome, 
kad šiemetinės Kanados Lie
tuvių Dienos Toronte, galima 
sakyti, visapusiškai pavyko . 
Visi tų trijų dienų renginiai 
susilaukė nemažai dėmesio . 
Juose dalyvavo ne tik čia gy
venantieji, bet apsčiai pribu
vo ir iš tolimesniųjų vieto
vių mūsų tautiečių būriai.

Prieš įvykstant LDienoms, 
net ir šių eilučių rašeivai 
teko dalyvauti įdomiuose po
kalbiuose, kur buvo gvildė - 
narna įvairių salių ir patal 
pų parinkimas šios gražia 
tradicija tapusios lietuviškos 
šventės poreikiams. Atsi
rado net ir tvirtai stovinčių 
už tai, kad tokios šventės tu
rėtų būti daromos dabartį- 
nėse ir erdviose savose sa - 
lėse.kaip Toronto Lietuvių 
Namuose arba Anapilyje .Juo
ba, kad dideli pinigai atiten - 
ka svetimiesiems. Kas taip 
samprotavo - apsiriko. Šių 
Dienų rengėjai gerai numatė 
ir suprato šio viso reikalo 
svarbumą ir iš anksto tam 
užsakė puikias erdvias pa
talpas. Lietuvių Namai, kad 
ir Anapilis, nors erdvūs, pui
kūs, tiktai apie trečdalį at - 
vykusiųjų būtų galėję sutal
pinti. Taip įsitikinta, kad to
kiomis progomis nėra kitos 
išeities, nes reikia erdves - 
nių patalpų.

Porą savaičių vėliau, spa
lio 24 d., šeštadienio vakare 
šiuose Namuose įvyko taipo
gi nemažas subruzdimas- 
metinis " Nepriklausomos 
Lietuvos"savaitraščio Spau
dos Vakaras.

Kadangi visi reikalai jau 
iš anksto buvo gerai išdis
kutuoti, pas įruošta, tai ir šis 
renginys gerai pavyko.

Vakaro programą atliko 
AITVARO vaidintojai, nuotai
kingai ir linksmai suvaidinę 
vieno veiksmo komediją"Ge- 
neracijos Medis", rež.Aldo
nai Dargytei-Byškievicz. Vi
siems buvo maloni proga 
gėrėtis puikia p. Ramanaus
ko, L. Nakrošienės bei vi
sų kitų vaidyba.

Trumpu žodžiu susirinku
sius sveikino Rėmėjų Būre - 
lio vardu, A.Kuolui išvykus , 
J. Šimkus, leidėjų vardu- L. 
Girinis. Specialiai į šį pobū
vį buvo atvykęs dabartinis 
šio laikraščio Leidėjų Val
dybos p-kas Pr.Paukštaitis.

Svečių eilėse matėsi To
ronto Lietuvių Žurnalistų 
Skyr.p-kas J.Karka su žmo
na, darbštusis, nepavargs
tantis spaudos darbuotojas 
St. Varanka su žmona, žurn .

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

•rether-BariaskM INSURANCE AGENCY LTD.

Yin rbihctfvii • val tm/s £>*rite/r/$ 
233-3334 - 231-2S61 - 231-4228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

INSURAHCC :S-T
533-1121 Walter Dauginis

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto

822-8480
Ontario

Simon’s
Travel
KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU
%
%
%
%
%
%

10 - 8 
10-8 
9- 1 

9.30- 1

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!

Sek niais

Duodame asm. paskolos iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(?5% Įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
sortodfu dydi iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par- 

-duod.j pinigines perlaidas (money orders' ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus Čekius 
bei opiT.okamas Įvairios sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, GET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4
Grupę lydi savininkai

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Nuperkame Lietuvpje giminėms automobilius, televizijas, 

šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 
Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel.

VEIKLŪS RAMO VENAI
Mažoms kolonijoms kas 

kartą darosi vis sunkiau su
ruošti kokį minėjimą arba 
šventę.Tačiau Niagaros Pu
siasalio Ra movėnai jau tre - 
čią dešimtemtį ruošia Ka
riuomenės Šventės minėjimą. 
Neturėdami savųjų meninių 
pajėgų turi ieškotis pagelbos 
kitose kolonijose.

Didesnių kolonijų meninės 
pajėgos, dažniausiai, yra už
imtos artimiausioms datoms 
prie lapkričio 23 d.,todėl 
Niagaros pusiasalio Ramo- 
vėnams teko pasirinkti lap -

Meninę programą, pritai - 
kytą tai dienai, atliks Ro- 
chester’io PYNĖ, paskaitą 
skaitys prof. Sabalienė iš 
Rochester’io.

Minėjimas įvyks Slovakų 
Salėje, Page ir Welland gt. 
kampas , St.Catharines.

Salė atidaryta nuo 6 vai. v.
Po oficialiosios ir meni

nės dalies-pasilinksminimas, 
grojant p.Adomaičiui iš To
ronto, bufetas ir loterija.

Sekmadienį, lapkričio 15 d. 
1G vai. r. - iškilmingos pa - 
maldos ir gėlių padėjimas 
prie paminklo už laisvę žu
vusioms.

Ramovėnai kviečia visus

ŠVENTE 60 m.VEDYBINĘ 
SUKAKTĮ A.ir J.DAUGINIAI

Jurgis ir Adelė. Dauginiai 
atšventė 60 m. vedybinę su
kaktį Lietuvių Namuose, š, 
m. rugsėjo 27 d.Anūkai su
ruošė jiems staigmeną, ku
rioje dalyvavo 103 giminai
čiai, draugai ir pažįstami.

Jurgis Dauginis buvo ge
ležinkelio tarnautojas, veik
lus šaulys. 1921 m. Kelmės 
Reformatų Šventovėje vedė 
kdelę Pacaitę.

Jubiliatus sveikino O.Pau
likienė iš Chicagos,kun. J. 
Knaack, Tėv. Jonuška, OFM 
anūkai A. Juzukonis ir R. 
Dauginis, raštu telegrama 
Karalienė,sūnėnai A.ir Š . 
Paulikai iš Kalifornijos, On
tario pre mj. W. Davies.

Padėkos žodį jubilijatų 
vardu tarė sūnus Valteris, 
dėkodamas visiems už daly
vavimą, sveikinimus ir do
vanus.

Jurgis ir AdelėDauginiai

gyveno Lyduvėnuose, kur ir 
gimė jų dukra E Iena-Lyną ir 
sūnūs: Bronius ir Valteris- 
Vladas.

Choras ARAS pristato savo 
plokštelę. Jam vadovauja soL 
V. Verikaitis NuotrStJJabkus

CHICAGO 
TELEX

(416)537-3060 arba 532-8772 
tel. (514) 669-8834 
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238 

06-986766 TOR
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

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

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel: 533 - 353 1

*57 GLOBE TOURS
BALTIC CHRISTMAS-NEW YEAR

Depart 21 Dec, 81 — Return 04 Jan., 82 ( 2 Wks ) 
Lithuania Leningrad —Vilnius —Leningrad COST $ 1,323 
Latvia Leningrad-Riga - Leningrad
ESTONIA Leningrad - Tallinn - Leningrad COST S 1,261 

Prices quoted from Montreal per person — twin basis. 
Air tax, visa and insurance not included 
Subject to any increase in airfare.

ALL TOURS INCLUDE: -Trans-Atlantic APEX (Advance 
Purchase Excursion) airfare, first class hotel accomodation, three 
meals daily , trenspotation in USSR, daily sightseeing, Gala 

New Year,s Party , porterage of two pieces of luggage.

Book early I For detailed information contact:

GLOBE TOURS

TOUR 1 
TOUR 2 
TOUR 3

COST $ 1,291

lu66 Bloor St. West 
TORONTO, Ont., M6H 1M6 
Tel: (416) 531—3593

Iš kairės:R. Valaitytė, R.Pacas, sukaktuvininkai Adelė ir 
Jurgis DAUGINIAI, G.Paulikienė, A.Paulikas, V.Dauginis.

------- Nuotr:V. Bubeliovedybinės

EIGŲ GERI IR GALI GERTI •
JEIGU NORI NUSTOTI

TAVO REIKALAS
MŪSŲ .

ATEIK į LIETUVIU AA (ALKOHOLIU ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI M A^ SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ. I l 9 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 
ir Mirai c o Avenue kampas TORONTE) 7.30 v; v.

SKAMBINKIT : 487-5591

6

6



mirus
HAMILTONO LIETUVIU

LAPKRIČIO 8 d. SEKMADIENI. 12 Vai. p.p.

AUSROS VARTIĮ SALEJE

TALK
TAIKA

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

LK MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

SKAMBINKIT

FUNERAL HOME

21%
23%

IMAME UŽ: 
nckiln. turto posk. 
asmenines paskolas

365-1143
495-90e rue. Usallti

766-2667
2955AILAR0

M. PHILIPPI IZZI 
President

830 Main St. East 
L8M 1L6

Tel: 544-7125

“|25ę kelnes 
pristatant 

ir atsiimant

Couvertures de tows genres - All kinds of roofing 
7725, Georges

LITO” VALDYBA

Šiemet spalio 21 d., širdies 
smūgiu mirė Dorchester’yje, 
ligoninėje žinoma visuome
nės velkėje Sofija LukauskaP 
tė- JASAITIENĖ, kuri pas - 
kutiniuoju laiku gyveno neto
li savo sūnaus dr‘Stasio Ja
saičio.

Atsisveikinimo valanda į - 
vyko laidotuvių direktoriaus 
W.Kaspero namuose. Kun . 
Stasys Yla, specialiai atvy
kęs šiai valandai, pravedė 
mąstymo valandėlę.

Kalbėjo EI. Vasyliūnienė- 
Moterų Federacijos vardu, 
Bendruomenės vardu kalbė
jo R. Veitas, Šaulių-inž. J« 
Stašaitis, Balfo ir asmeni
nių draugų vardu ilgiausiąją 
prakalbą pasakė buv. "Ke
leivio" redaktorius J.Sonda.

Sofija Lukąuskaitė gimė 
1901 m., Šiauliuose,anų lai
kų žymaus ir labai brangaus 
mūsų kaimo gyventojo advo
kato ir visuomenininko Sta - 
nislovo Bukausko šeimoje. 
Jos tėvas gynė kaimiečių by
las prieš caro valdžią, kada

NATALIJAI SAVA STAVICIENEI 
MIRUS,

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemokomos pilnos čekių patarnavimas.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

ĄR TIKRAI RUPI . -
JAUNIMAS? —

Montrealiu Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų Komitetas vi
sus montrealiečius kviečia 
atsilankyti į Mokyklos vaka
rą-balių LAPKRIČIU 14 d. , 
7 vai vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Vakaro programoje daly
vauja Montrealio Mergaičių 
Choras PAVASARIS su nau
jų dainų repertuaru. Tai bus 
vėl montrealiečiams maloni 
proga išgirsti taip entuzias
tingai šį pavasarį sutiktą 
naują mūsų dainos vienetą .

Įėjimo kainos bus visiems 
prieinamos; paruošta ir 
karšta vakarienė, baras, į- 
domi loterija, šokiai prie 
geros muzikos.

Tikimasi visų gausaus 
dalyvavimo, prisidedant 
prie lietuviškosios mokyk
los parėmimo

* Sol.ČAPKAUSKIENĖ Gi - 
na,grįžusi iš gerai pavyku
sio koncerto Worchester , 
JAV, yra pakviesta 2O-ies 
programų serijai Montrea - 
lyje su pagrindine 4-ių 
dainininkų grupe. Tie kon
certai vyks lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais įvai
riose Montrealio miesto 
dalyse. Lapkričio 8 ir 13 d. 
dainuos Senajame Monre
alyje, "La Serres", 8 vai. v.

AUKA - 6.00
JURU ŠAULIU "NERINGOS” KUOPA

žmogiškos didybės palikimą. 
Tebūnie mums Viešpaties 
leista kiekvienam savaip jį 
tausoti, gerbti ir branginti”.

Spalio 24 d., 1O vai. ryto 
Forest Hill krematoriumo 
koplyčioje adv. M.Švcikaus- 
kienėpasakė kalbą ir tuo bu
vo galutinai atsisveikinta su 
Sofija Jasaitiene. Amžinąjį 
atilsį duok jai, Viešpatie, ir 
amžinoji šviesa tegul jai 
šviečia. Teilsisi ramybėje 
jos siela ir Dievo gailestin
gumas tegul parodo jai savo 
meilę". E. V.

kanene. Jie buvo okupavę 
vieną iš daugelio salių. Kas 
dėjosi kitose salėse, man 
pasiliko paslaptimi,nes rū
pėjo tik pasistiprinti ir sės
ti į autobusą, važiuoti namo, 
kur mūsų lauks tėveliukai ir 
artimieji jau ankstuj! ryte
lį (apie 2 vai.). Kelias atgal 
buvo be jokių nuotykių. Vh- 
si choristai buvo linksmi ir 
patenkinti dalyvavę Lietuvių 
Dienose. Autobuse daugu - 
ma tyliai snaudė. Tik gru
pelė išdrįso patyli ai padai
nuoti įvairiausias daineles, 
net 3 kalbomis, jeigu ne
skaityti vienos ir dainuotos 
"japonų" kalba.

Sustojom trumpam atsi - 
kvėpimui netoli Brookville, 
kur susitikom su "Gintaro" 
autobusu. Gintanečiai, at
rodo, irgi buvo geram ūpo, 
nes sugebėjo restorano pa
talpose krėsti visokių špo
sų. Kelionę pabaigėm apie 
3 valandą, kur jau apie 1 
vai. laiko buvo laukę mūsų 
tėveliukai. Netruko nė 5 mi
nučių kai visi išnykom iš De 
Seve gatvės ir išvykom po
ilsiui.

Bendrai paėmus, šios Lie
tuvių Dienos, atrodo, buvo 
gerai pravestos. Viskas ėjo 
sklandžiai,- iškyliai ir ne
nuobodžiai. Mūsų autobuso 
"įgula" buvo drausminga ir 
tvarkinga. Mus savo budria 
akimi, sekė viršininkai: V. 
Pi ėraitis ("Pa vasario "mer
gaičių "tėvas"), Seselė Te
resė — mergaičių dirigentė, 
Paulius Mališka—(A. V. vyrų 
"maršalka"ir Antanas Keb - 
lys—choro vadovas, koordi
natorius. Taigi, tiek daug 
akių sekami, choristai ne
galėjo nusidėti. Iš kitos pu
sės, mūsų viršininkai, nors 
buvo griežti,bet mieli ir 
malonūs, savo uždavinį atli
ko pasigėrėtinai: kelionėj 
neturėjom jokio nesusipra
timo.

Man atrodo, kad nors ir 
teko įdėti daug pastangų, 
daug pavargti, bet pasiekti 
rezultatai "Pavasarį", ru
dens vėsumoj , ne tik neat - 
šaldė, bet dar uždagė toli
mesniems žygiams.

Aušros Vartų choro vy
rai, net ir "šimtamečiai" 
visai patenkinti išvyka.

J. V.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 
santaupas 
term, depoz. 1 m. 
term, depoz. 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienų depozitus

GUY . ®
RICHARD
ROOFER------ COUVRIUR

7725 George LeSelIe
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD . 
kuris |au seniai lietuviams patarnauia. Darbo, atl lek a spiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namų, stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

Sofija Jasaitienė buvo iš
silavinusi moteris, domėjosi 
visapusiškomis temo mis,su
sirašinėjo su daugeliu as - 
menų, net su Nobelio premi
jos laureatu Česlovu Mila
šiumi; buvo pilna naujų idė
jų ir sumanymų. Po savo 
vyro dr.Domo Jasaičio mir
ties, ilgai gyveno New Yorke 
ir tik neseniai persikėlė į 
Bostoną.

Giliam nuliūdime lieka jos 
duktė Elena Valiūnienė, jos 
sūnus dr. Stasys Jasaitis, 6 
anūkai, jos sesuo, iškankinta 
Sibire ir neseniai grįžusi 
Lietuvon, Ona Poškienė.

Atsisveikinimo valanda 
buvo baigta, perskaičius dr . 
St.Daniaus laišką. Duodame 
porą sakinių iš to laiško:"Ne 
tik mūsųTėvynė Lietuva Jos 
asmenyje neteko Žmogaus 
Teisių gynėjos, bet ir viso 
pasaulio tautos, viso pasau
lio žmonės. Tad mes visi , 
sugrudusiomis širdimis mi
nime Tave, brangioji Zule,-

DARBO VALANDOS- 

penktodi er,i ai s nuo 

Liepos — rugpi uč io n

SU "PAVASARIU” KELIAUJAME RUDENI 
/Įspūdžiai iš kelionės į Lietuvių Dienas/ 

/ pabaiga /
7. Tautiniai šokiai ir choras

a) Abrūsėlis — Toronto
"Gintaras" ir Montrea
lio "Gintaras",

b) Aštuonytis ~~ Londono 
"Baltija" ir Toronto 
"Gintaras" — pritaria 
Mergaičių choras,

KREDITO 
KOOPERATYVAS

RAMUNĖLĖS - Ottawos Mergaičių Dainos Vienetas: sėdi, iš kairės - Rūta ŠIULYTĖ- 
vadovė, Rima RADŽIUTĖ, Rasa JURKUTĖ. Loreta LUKŠA IT Ė-akomponiarorė. Stovi , 
iš kairės: Vida BALSEVIČIŪTĖ, Lina RADŽIUTĖ, Julija MITĄ LA IT Ė, Daiva JURKUTĖ 
Rūta JURKUTEO Jos dalyvaus koncerte Montrealyje LAPKRIČIO 22 d, Kariuomenės 
Šventės minėjime ir RAMOVĖS 25 m.Sukakties pagerbime, 

kiti advokatai prisitaikyda-
1 G T" A L f vo Pr*e rusxl valdžios. Už

gabenimą lietuviškos spau-
i, 8£ . . • ad-.u , . dos buvo ištremtas į Rusiją,

kur Sofija lankė gimnaziją .
SOFIJA JASAITIENĖ 1919 m., grįžus Lietuvon , ją
UŽMIGO AMŽINUOJU MIEGU baigė.

Tais pačiais metais vyko 
kovos prieš bermontininkus 
ir Sofija buvo Šiaulių parti - 
zanų štabe, gabiai mokėjo 
trukdyti bermontininkams 
kovas. Toliau mes ją mato
me studentų tarpe Berlyne , 
kur ji studijavo ir baigė ag - 
ronomiją. Ten ją sutiko ir 
Jackus Sonda. Studijas dar 
gilino Danijoje ir grįžo į sa
vo gimtuosius Šiaulius.

Sofija buvo gyvulininkystės 
instruktorė, organizavo pir
mąją Šiauliuose gyvulinin
kystės parodą, paruošė pir
mąjį Ūkininko Kalendorių. 
Šalia tiesioginio darbo Sofija 
buvo plati visuomenininke, 
dar Berlyne vadovavusi lie
tuvių studentų draugijai, Lie
tuvoje buvo Gy vulių Globos 
D-jos p-kė,Kalinių D-jos na
rė, Lietuvos Vaiko Draugi
jos vicep-kė, Vokietijoje - 
LRK Moterų Komiteto p-kė. 
1948 m.besisteigiant dabar
tinei Moterų Federacijai, So
fija buvo viena iš tos orga - 
nizacijos steigėjų ir jos ak - 
tyvioji narė. _________

;) Kalvelis — Londono 
"Baltija" ir Toronto 
"Gintaras" —pritaria 
mišrus choras.

Tautinių šokių vadovai:
a) Toronto "Atžalynas" —

S. Martinkutė,
b) Londono "Baltija"—D 

na ir Miras Chainaus

Visas koncertas buvo pra- 
vestas tvarkingai. Publika, 
tiek dainininkus, tiek šoke - 
jus priėmė labai šiltai. Mu
zikiniai koncertus įvertinti 
negaliu, nes buvau pats da
lyvis. Man atrodė, kad cho
ristai savo pareigą atliko 
gerai. Man tik nesupranta
ma, kodėl rengimo komi
tetas į šįkoncertą"mobili - 
zavo" tiek mažai vyrų? Vy
riškos giminės buvo gal tik 
trečdalis bendro choro. Ne
žiūrint to, chorams plojimų 
nepritrūko. Tautiniai šokiai 
vyko pasigėrėtinai. Baigus 
kalveliui "kalti žagrelę", 
kur ir choras "su kūju ne
kartą užvožė", -- publika 
pagerbė visus atlikėjus ai - 
sistojimu — reiškia labai 
patiko.

Pasibaigus koncertui, į 
sceną buvo iššaukti visi me
ninių vienetų vadovai ir ki
ti darbuotojai, kurie padare 
šį koncertą geru spektakliu. 
Jiems, visų vardu., labai ma
žos lietuvaitės (2—3 metų) 
įteikė gėlių. Po to, KLB 
Krašto Valdybos pirminin
kė JoanaKuraitė uždarė, ne 
tik šį koncertą, bet visas 
Lietuvių Dienas,pranešda
ma, kad įpūdžiais bus gali
ma pasidalinti Toronto Lie
tuvių Namuose prie sūrio ir 
vyno. Viskas buvo užbaig
ta Lietuvos Himnu.

• Koncerto programos iš- 
pildytojai, po tokio sunkaus 
darbo, Lietuvių Namuose 
buvo pavaišinti' skania va-

NERINGOS” JURU ŠAULIU. KUOPA 
rengia

dukteris š. Liudą SUŠINSKIENĘ , Mari j 
KAZLAUSKIENĘ ir artimuosius, nuošir 
džiai užjaučiame —

.1 >

p š ad \ eni ai s— ketvUtadieniai s nuo 10 iki 5

10 iki 7 vai. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

ėn. šeštadieniais uždaryta.

MONTREALIO MARIJOS NEK. PRASIDĖJIMO 

SESELĖMS PAREMTI 

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Buvusiam Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 
’’LITAS” Kredito Komisijos nariui

a!a ANTANUI MORKŪNUI

365*7146
NETTOYEURS CLEANERS

b 365-7146
L-k 766VA CENTRALE

c) Montrealio "Gintaras"—
R. Luko Š evič lutė,

d' Toronto"Gintaras"~Ri
ta ir Juozas Karasiejai/

e) Londono "Sugrįž jaunys 
te"—D. irM. Chainaus - 
kai,

f) Hamiltono "Gyvataras"-
G. Breichmanienė

Montrealio "Gintaro"liau - 
čLės instrumentų orkestrui 
vadovauja — A. Lapinas.

Sauliui JULIUI URBONAVIČIUI 
mirus,

Vilniaus Saulią Rinktinės Valdybos narei 
Aldonai URBONAVIČIENEI, jos dukterims, 
sūnui ir artimiesiems reiškia gilia, ir nuo
širdžia^ užuojauta^

VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖS VALDYBA

žmona ALDONĄ ir dukrų VIDA* širdingai 
užjau

hamilton

boston

1981.XI.4 T psi.
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MONTREALIO LIETUVIU STUDENTU. SĄJUNGA 
KVIEČIA VISUS STUDENTUS

DALYVAUTI

19h. ŽIEMOS SLIDINĖJIMO
STOVYKLOJE

"L'AUBERGE DE LA PERDIERE" viešbutyje, St. Donat 
Quebec, Canada Tel: (819) 424-3052 (3060)

GRUODŽIO 28 - SAUSIO 2 DIENOMIS 

REGISTRACIJA prasidės 3 vai. p.p. pirmadienį stovykloje. 
KAINA: $135. kanadiškais arba $114. amerikoniškais dol.

Prašau NESIUSTI DEPOSIT’o prieš lapkričio 9 d.!
Skirtumas [mokėtinas registracijos laiku, 

(FIRST COME FIRST SERVE).
I šia kainat Įeina : kambarys, pusryčiai ir vakarienės 5 
dienoms, ”ski lift” bilietai, ”ski rentals” ir "miscel — 

į laneous expenses” . Atskira kaina :
IŠKILMINGAI NAUJU METU VAKARIENEI ir ŠOKIAMS

Dėl informacijų ir [mokėjimų kreiptis: 
JONAS BRIKIS

815 Leduc, Ville St. Laurent, Que., Tel: (514) 744—4543

MONTREALIO L1ETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA

S.M. LAPKRIČIO 22 d.

SEKMADIENĮ

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos RAMOVĖ Montrealio skyrius rengia

25 METŲ 
ĮSTEIGIMO SUKAKTIES IR

kariuomenės šventės

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

11 vai. Iškilmingos pamaldos bažnyčioje
Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis -

12 vai. Minėjimo Aktas parapijos salėje.
Paskaitai iš Ottawos atvyksta inz. J.V. DANYS

Meninę programą atliks : Ottawos Mergaičių Dainos Vienetas RAMUNĖLES 
Vadovė —> Rūta ŠIULYTĖ , akomp. — Loreta LUKŠAITĖ

• ŠILTI PIETŪS

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME MONTREALIO IR APYLINKES VISUOMENĘ ŠIOJE ATSARGOS 
KARIŲ ŠVENTĖJE DALYVAUTI SKYRIAUS VALDYBA

Dr, J, MALIŠKA
DANTl' GYDYTOJAS

PAMINĖJIM

’.sasasasasasasasasasasasasasasasaig; MIRUSIEJI
Dr. A.O.JAUGELIENĖ8

dantį GYDYTOJA

14 140 St. Catherine West, 
Suite 600, Montreal, P. Q. 

Tel. Bur.. . 866-8235 
Namų: 488—8528

1410 Guy St., Suite 11-12 

Montreal , P.O.
Tel. Bus.: 932-6662
Namų: 737-9681

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 a. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniai*: nuo 9 a.m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais: nuo 10 - o • m. iki 9:30 p.ni*
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS , 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P.O.
Tel: 366 -9 74 2 ir 36 5-0 505

ADVOKATAS “

VICTOR E. RUDINSKAS °
B. Eng., M. Eng. L. L. B. , B. C?L. “

4701 Bannontyne, Verdun (kampas 2-nd'Ave. ) , Qua. H4G 1E6 (J 
n Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6 245 0
y . n
3 r“' ......................—--------------- '   - Q

D

D H 
S

NOTARAS

J’. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, 
Tel: (5 M) 87 1-1430.

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, II e Perrot, Qae, H7V5V6 

Res. Tel: 453-914 2
Ojgg^sasasasasasasasasasasasasasasasasasasasHsasaszsasastszsBf 
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MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

BALIUS VAKARAS
ĮVYKS

LAPKRIČIO MĖN. 14 d. 7 val.v. ŠEŠTADIENĮ,

AUSROS VARTLĮ PARAPIJOS SALEJE

PROGRAMOJE:
• Mergaičių choras ”PAV ASARIS ”
• "GINTARO” jaunieji šokėjai

ŠILTA VAKARIENĖ , BARAS , GERA MUZIKA 

ĮĖJIMAS: suaugusiems - $ 8.00 
moksleiviams - $ 4.00 
mokyklos mokiniams — $ 2.00

TĖVU KOMITETAS VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA DALYVAUTI

Montrealio Kredito Unijai 
LITAS reikalingas buhalte
ris—vedėjo padėjėjas.
Kreiptis pas vedėja:

Tel: 766-5827. 
arba raštu LITO adresu- 

VEDĖJAS

lietuviškoji mokykla 
montrealyje

Montrealio Lituanistinė 
Mokykla savo 33- iuosius 
metus pradėjo su 33 moki - 
niais. Dar niekada nėra bu-

I vę tiek mažai mokinių. Pra- 
! ėjusiais mokslo metais buvo 

_^_,,u41 mokinys. Iš jų 7 bai - 
flgė Mokyklą, 3- nebegrįžo , 
D] naujų atėjo tik 2.
g Yra tikra, kad Montrealy- 
Čjje, mažėjant jaunoms lietu- 
gJviškoms šeimoms, vaikų 

__ C.ptieauglis yra mažas. Ta
Imčiau yra tikra, kad galėtų 
Ibūti ir daugiau mokinių Lie

tuviškoje Mokykloje jei vi
sos lietuvių šeimos ir miš-! 
rios šeimos leistų savo vai
kus į lietuvišką mokyklą. 
Kiek mes, montrealiečiai 
suprasime lietuviškos mo
kyklos svarbą-tiek ir turė - 
Sime užtikrinimo ateities 
lietuviškam gyvenimui. Rei-

3 • MORKŪNAS Antanas mirė
2 po sunkios ligos. Liko žmo -
3 na Aldona, duktė Vida.
g • SAVASTA VIČIENĖ Natali - 

[G ja mirė. Liko dukterys- L .
(p Sušinskienė ir M.Kazlauskie- 

szsas n^«
nes. Užuojauta artimiesiems .

kalas labai nesudėtingas ir 
aiškus: reikia atvežti dar 
mažą vaiką į mūsų Mokyklą, 
reikia namuose, šeimoje jam 
padėti mokytis lietuviškai.

Šiais mokslo metais M o - 
kykla yra padalinta į 5 sky
rius - grupes. Viena grupė- 
klasė yra silpnai lietuviškai 
kalbantiems ar visai nekal
bantiems. Šios klasės tiks - 
las ir yra surinkti visus no
rinčius lietuviškai išmokti . 
Mokykloje yra dar dėstoma 
tikyba, mokoma dainavimo 
ir tautinių šokių.

Mes, montrealiečiai, 
džiaugiamės turėdami Mo
kykloje pasišventusius lie
tuviškam darbui mokytojus . 
Tik pagalvokime, kiek Mo - 
kykloje yra dirbę mokytojų 
per visus 32 metus’JKiek čia 
yra įdėta darbo’Ne taip jau 
paprasta, kai reikia per 30 
šeštadienių iš eilės būti pa
reigose, dažnai atidėjus sa
vo, savo šeimos reikalus .

Mes turime mokytojų tau 
dirbusių 20 ir daugiau metų’. 
Juk dar reikia pamokoms ii 
pasiruošti.Kažin, ar mes į - 
vertiname mokytojo darbą? 
Ar mokytojo suradimas a - 
teityje bus lengvesnis? Štai, 
šiais mokslo metais vienai 
mokytojai pasitraukus, bu - 
voper du mėnesius ieškoma 
naujo mokytojo. Buvo kreip
tasi net į 12 asmenų su pra - 
šymu eiti dirbti į lietuvišką 
mūsų Mokyklą. Iš jų nė vie - 
nas nesutiko dėl įvairių ir 
rinitų priežasčių. Džiaugia
mės, kad į Mokyklą grįžo 
šiems metams,jau ankščiau 
sustojusi dirbti ilgametė 
Mokyklos mokytoja.

Ateina laikas, kad jauno
ji ir jaunesnioji tėvų kartą 
turėtų susirasti mokytojus 
iš savo tarpo, iš savo kartos.

Mes Montrealyje turime 
ir kvalifikuotų mokytojų - 
mokinančių šio krašto mo - 
kyklose. Deja, jų nė vieno 
mes neturime savo Mokyk
loje.

Lietuviškoji mokykla yra 
mūsų lietuviškojo gyveni - 
mo ateitis: tik pažiūrėkite , 
kai matote bet kuriame lie
tuviškame darbe,organiza - 
cijoje, susibūrime jauną 
žmogų- jūs dažniausiai ma
tote mūsų Mokyklos mokinį 
ar mokinę. Tad - verta 
mums visiems lietuviškos 
Mokyklos ateitimi rimtai 
susirūpinti. Kviečiame vi
sus į talką lietuviškai Mo - 
kyklai’. P.Adamonis

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuveles I _

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)44B-4355.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D
ALIUMINI JAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMA] ALIUMINI JUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, 

MOKA UŽ:

QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

Term, indėlius 1 m..........17.5%
Certifikatus ..................... 18. %
Spec. Taupom, s—tas.. 17. % 
Taupymo s—tas........ ...H %
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius indelius .18. % 
už $20,000 ir daugiau
Čekių s—tas..................... 6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9-3
Ketvirtadieniais 12-8 6-8
Penktadieniais 12-6 12-6
Sekmadieniai s 10:15-12:30 ——— — —

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirinkimas pglfą
• Vasaros laiku saugoj imas ( Star age)
• Taisau ir remodeliuoį u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANORE 
SUITE bOOA

MONTREAL, QUEBEC
H3A 2G6 TĖL 288-9646

MEMB E R

**•/ th 1 '

Fc/t O M. L.S.

SYSTEM

. D. N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLAS1C INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARN AVIMAS-PIRKI MAS-PARDAVIMAS

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

DANPAR

Tel . Bus: 482-3460
Res. 767-4690

REALTIES CORP.
3 10 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL. P. Q. II3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBt e GYYYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Arenus, Montreal HI T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120 Komų 376 - 3 78*1

Albertas N O R K E Ll Ū N AS, B.A. C.S.ęI.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo l945 p.

LEONAS 
SALES

GLRECKAS 
MENAOER

itreal west
automobile

PONTIAC e BUICK • ASTRE
* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJ u. automobiliu
* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
* MUSU, FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 

iŠ IMT IMI J UMS, PAS IT ARNAUS-1
* UŽEIKITE! ĮTIKINKITE!

PASINAUDOKITE! _____
PASIKALBėKTEE SU '

Menager’iu L eo G URS CK AS 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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