
SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

WALESA NEPRIĖMĖ 
DARBO PASIŪLYMA , 
VALSTYBINĖJE UNIJOJE

"Solidarnosč" vadas Lech 
Walesa atsisakė remti nau
jai įsteigtą Lenkijos karinės 
vyriausybės uniją ir atsisa
kė jam siūlomo joje darbo. 
Je'gu būtų sutikęs - būtų pa
leistas į laisvę.

Walesos žnyjna Danuta 
pranešė spaudai, kad saugu
mas ją ir jos 2 dukreles 2- 
jų ir 4-rių metų amžiaus iš- 
renginėja iki nuogumo po vy
ro ir tėvo lankymo, bandydar- 
mi surasti pretekstą forma 
liai suareštuoti Walesą.

SVARBŪS ŠNIPAI iŠ
ABIEJU PUSIU

Pranešama , kad į Britaniją 
pasitraukė ir yra apklausi
nėjamas žymus KGB šnipas , 
buvęs Sovietų diplomatas 
Irane, Vladimir Kuzičkin'as, 
35 m.amžiaus.Jis buvo So - 
vietų Ambasados vice-ko n - 
sulas Teherane. Politinio 
prieglobsčio Britanijoje jis 
dar negavo.

Jis pateikė ilgalaikį so - 
vietų subvergyvinį planą , 
kuriuo rusai tikisi sukelti 
chaosą ir laimėti valdžią 
Irane, kai jų manymu laikas 
bus pribrendęs

Jį apklausinėjant, vėl iški - 
lo šią vasarą išaiškinto so - 
vietų šnipo brito G. Prime 
žalingų Vakarų saugumui 
darbų reikšmė.

ŠVEDAI ĮSPĖJA SVETIMUS 
POVANDENINIUS LAIVUS

Švedijos ministeris p-kas 
OlafPalme viešai įspėjo,kad 
ateityje bet koks svetimas 
povandeninis laivas, pagau
tas Švedijos teritoriniuose 
vandenyse,galės būti nuskan
dintas.

Jo griežtas įspėjimas bu
vo paskelbtas po savaitės , 
kai Švedijos laivyno vadovy
bė pripažino, jog prarado 
pėdsakus vieno, o gal dvejų 
povandeninių laivų,kurie bu
vo prasiveržę arti slaptos 
Musko laivyno bazės.

Mi n. p-kas Palme taip pat 
pareiškė, kad”povandeninis 
laivas prie Musko pergyve - 
no keletą labai nemalonių 
dienų- įgulos gyvybės bu - 
vo rimtame pavojuje . "Nors 
jis laivo ar laivų ne identifi
kavo, tačiau galvojama, jog 
tai buvo soviėtų povandeni - 
niai laivai.

Kai kurie laivų ekspertai 
kaitina, kad buvo paleista per 
silpna ugnis ir per vėlai į į - 
tariamus laivus ir todėl Šve
dijos laivynas nepajėgė pri
versti juos iškilti į paviršiu 
Nepajėgė- ar bijojo...

DVIGUBAS MASTAS
"Tass" sovietin ame laik

raštyje spausdinami išsamūs 
straipsniai, smerkiantys Iz
raelio invaziją Beirute ir vi
są pasaulį papiktinusią jo 
laikyseną, vykstant civilių 
gyventojų žudynėms. Laik - 
raštis kaltina JAB-bes už 
Izraelio paramas ginklais , 
bet neužsimena, kad ir JAV 
pasmerkė I zraelio veiksmus 
Beirute.

"Ryžtingai", rašoma 
"Tass" - " Tarybų Sąjunga" 
smerkia Izraelio agresiją ir 
genocidą Libane. Ji reika - 
lauja tuos veiksmus tuojau 
pat nutraukti ir nedelsiant 
išvesti Izraelio kariuomenę 
iš Libano, kaip numatoma 
SNO Saugumo Tarybos nu
tarimuose".

Tačiau tie " ryžtingieji " 
nekalba išviso apie agresi - 
ją ir sovietų vykdomą geno - 
cidą Afganistane, nė koęlėl 
sovietų daliniai dar vis te - 
beatlieka ten invazijos veiks
mus.

SOLIDARNOSČ PLANUOJA 
PROTESTUS

" Solidariose " pogrindžio 
vadovybė ruošiasi protesto 
demonstracijoms, reikalau - 
dama iš karinės vyriausybės 
demokratinių teisių darbinin
kams r protestuodama prieš 
unijos teisių panaikinimą. 

Naujo pobūdžio' protestai 
įvyks pavasarį.

Pogrindžio "Solidarnosč" 
vadovybė atmeta min. p-ko 
gen. W„ Jaruzelski naujos 
valstybinės unijos projektą , 
nes jis "kurčias tautos bal
sui" ir kadangi "iki dabar 
vykdytas spaudimas nepavei
kė vyriausybės pasukti iš 
kelio, kuris veda kraštą į 
katastrofą", - kaip rašoma 
rašte pasiekusiame Vakarus.

Lapkričio 1O d. sueina 2 
metai, kaip buvo įsteigta 
” Solidarnosč ", gruodžio 13- 
17 d. karinės vyriausybės 
įsigalėjimo data,ir kada žu - 
vo gatvėse demonstruojantys 
darbini nkai.

IRAKAS GIRIASI NAUJU 
GINKLU

Irako valstybės vienas žy
miausių diplomatų S. A. Fa
tah, lankydamasis Kopenhar 
goję, pareiškė TV progra
moje, kad Irakas pasiruošęs 
panaudoti prieš Iraną tokį 
ginklą, kuris galėtų iš karto 
sunaikinti 60.000-100.000 
žmonių.

Ginklas esąs ne branduo
linis, ne dujos ir neįeinąs į 
draudžiamųjų ginklų katego
riją. Anot jo, ginklą gavę iš 
Rytų ir Vakarų.

Abi valstybės kovoja nuo 
rugsėjo mėn. 1930 m. Dabar 
kovos stabilizuojasi ties ru- 
bežium, ir abi valstybės pra
nešinėja • apie viena kitos 
skaitlingus nuostolius.

PREZ. REAGAN’AS
LANKYS LOTYNU AMERIKA

Penkių dienų vizitui Bra
zi Ii joje,Kolumbijoje ir Cos
ta Rica valstybėse ruošiasi 
JAV prez. Reagan'as.

Prezidentas savo atsilan
kymu nori pagerinti P.Ame
rikos ekonominio gyvenimo 
suintensyvinimą. Jam taip 
pat rūpi šiose krašto dalyse 
nuolatinė grėsmė saugumui .

SČARANSKI’S PRIE MIRTIES
Disidentas Anato-ly Šča - 

ransky, paskelbęs bado 
streiką darbo lageryje dėl 
netinkamų gyvenimo sąlygų, 
yra arti mirties. Praneša - 
ma iš Paryžiaus.

MIRĖ MARIJA VARNIENĖ- 
KURAITYTĖ

Spalio 13 d.buvo 
Chięagos Tautinėse Kapinė
se, šalia savo vyro dail.A - 
domo Varno, pedagogė, Mon
tessori auklėjimo sistemos 
specialistė Mari ja Varnienė.

LIETUVIS ATSISAKO DUOTI SOVIETINIO KARIO PRIESAIKA^
LKB Kronika (Nr. 54) praneša, kad š. m. gegužės 25 d. 

Jany-Kurgane (Kazachijos SSR) leipalingietis Robertas Gri
gas atsisaKė duoti sovietinio kario priesaiką, kaipprieštau^ 
vaujančią jo religiniams kataliko ir patriotiniams lietuvio 
įsitikinimams. Grigas tą pačią dieną buvo išsiųstas į bri
gados šiabą Čiurkente, kur jį grasino perduoti KGB teis — 
mui, uždarė į "gauptvachtos" kamerą su teismo lauidan- 
čiais Kareiviais — kriminalistais, ir kumščiais mėgino 
"perauklėti". Atsėdėjus parą, jį išvežė į Džicaką. kur, 
drauge su irgi priesaikos atsisakiusiu baptistu Oskaru Gu
ru anų (vokiečiu iš Šiaulių rajono) buvo persekiojamas ir 
terorizuojamas. Grigą sugrąžino į Čiurkentą, pulkininkas 
Chutijev jį išvadino "fašistu, kurį reikia likviduoti". Ki
tas pulkininkas reikalavo Grigą uždaryti į psichiatrinę li
goninę ar į uranijaus kasyklas, kur jis "po pusmečio nu- 
dvėsiąs". Tą pat dieną jaunuolį išvežė į Budamą, kur jis 
beveik tris mėnesius su kareiviais dirbo plytų fabrike. Ir 
čia jį mušė ir spardė (kasdien vidutiniškai 4Osmūgiiįbu- 
vo įlaužtas jo šonkaulis, bet į ligoninę jo vežti nesiskubi - 
no. Tada Grigą nuvežė į Kzyl-Ordoj už 400 km. , kur jį 
sunkiai sergantį viduriavimu, uždarė į "gauptvaehtą". Po

PRANEŠA S A L F A S S
W Metinis Visuotinis ŠALFASS-gos Suvažiavimas

Metinis Visuotinis Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
Suvažiavimas įvyks 1982 m. lapkričio 20 d., Cleveland© Lietuvių Namuose, 877 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. Telef. (216)-531-2131.

Suvažiavimo pradžia, šeštadienį, lapkr. 20 d., 11:00 vai. ryto. Sekmadienį, 
lapkr. 21 d., suvažiavimas bus tęsiamas tuo atveju, jei darbotvarke nebus užbaigta 
šeštadienį.

Pagal ŠALFASS-gos Statutų, suvažiavime•sprendžiamuoju balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai ir rinktieji bei skirtieji ŠALFASS-gos pareigūnai. Patariamuoju 
balsu kviečiami dalyvauti sporto darbuotojai, fizinio auklėjimo mokytojai, sporto ve
teranai, lietuviškų organizacijų bei spaudos atstovai ir visi lietuvių sportiniu gyve
nimu besidomį asmenys.

Pagrindinis darbotvarkes punktas bus sekančiais metais Chicagoj e įvykstančios 
Il-sios Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynes. Iš kitų, pažymėtina 198? m. ŠALFASS-gos 
varŽybinis kalendorius, Australijos lietuvių sportininkų viešnagė sekančiais metais 
Š. Amerikoje, sporto istorijos leidinys, ŠALFASS-gos santykiai su kitomis lietuviško
mis organizacijomis, finansiniai bei organizaciniai reikalai ir, be abejo, rutininiai 
pranešimai bei apyskaitų priėmimai.

Smulkios informacijos ir suvažiavimo darbotvarkė yra išsiuntinėjama visiems spor
to klubams bei ŠALFASS-gos administraciniams pareigūnams. Organizacijos ar asmenys, 
norį gauti smulkių informacijų ar patiekti pasiūlymų, prašomi kreiptis į ŠALFASS-gos 
Centro Valdybos vykdomąjį vicepirmininką Rimantą Dirvonį, 8913 South Leavitt St., 
Chicago, IL 60620, tel. 012) - 239-217% arba į vicepirmininką/gen sekretorių Algir- 

X dQ Bielskų, 3000 Haddon Rd., Euclid, OH 44117, tel. (216) - 481-7161.
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

f

ŠVIETIMO MINISTERIS 
PRIVERSTAS SKAITYTIS

Quebec'o Švietimo Minis
teris Camille Laurin norėjo 
skubiai pravesti naujas mo
kyklų administratyvines ir 
švietimo reformas, neatsi
klausę mokytojų nė tėvų 
nuomonių. Už tai buvo stip
riai kritikuojamas. Norėda
mas parodyti savo demokra
tiškumą, suorganizavo kele
tą susitikimų su mokytojais, 
mokyklų komisijų atstovais 
i ■' tėvais. Šie susitikima’, gal 
atvėrė jam akis, nes savo 
skabias reformas sutiko ati- 
c ėti r pergalvoti.

.RŪPINANTIS KANADOS )S 
ATEITIMI

Min.p-kas Trudeau kai - 
bėjo kanadiečiams 3 kartus 
po 15 min.,Joe Clark gaus 
27 min.atsakyti į jo kalbą , 
I roadbent kalbės 1« minučių.

JETUVIU GYDYTOJU D-jos 
ULTŪRINE PREMIJA

-AIL. NIJOLEI PALUBINSKIENEI 
^Spalio ' i'G d-. C le ve landė bu
vo paskirta Ohio Lietuvių 
Gydytoji! D-jos metinė kul
tūrinė premija/ 26-ta iš ei
lės/ grafikei Nijolei Palu- 
binskienei.

kelių kalėjimo dienų Grigą išvedė prieš dvi kuopas, rusiš
kais keiksmais išdergė jo motiną bei tėvą, pagrąsino su
sidoroti su jo giminėmis,© ant Pabaltijo numesti 5-ių ki - 
totorių branduolinę bombą. Grigas vistiek atsisakė priim
ti priesaiką. Pagaliau medikams, batalijone užtikusiems 
vidurių šiltinės epidemiją, pavyko perkelti jaunuolį į Kzyl 
-Ordos miesto ligoninę. Pasak Kronikos, "Lietuvos kata
likai, ypač j a mimas ..meldžia Dievą Robertui tvirtumo ir 
ištvermės".

Robertas Grigas buvo persekiojamas ir prieš jo pasiun
timą j kariuomenę. Savo gegužės 31 d. laiške KP soKre- 
tonui Griškevičiui, Roberto tėvas, Antanas Grigas pareiš
kė, kad jo pavojus, jog KGB rengiasi likviduoti jo sūnų. 
1982 pradžioje Robertas buvo pašalintas iš Viln'aus Pe
dagoginio Instituto, kur jis studijavo vokiečių kalbą, (žiūr, 
LKB Kronikos 53 nr.).

Išeivija, ypač jaunimo organizacijos, turėtų bematant 
pradėti akciją Robertui padėti Reikia raginti katalikų, 
studentų, vokiečių kalbos dėstytojų ir panašias organiza
cijas, kad jos rašytų protesto laiškus Sovietų vyriausybei, 
Roberto likimu reikia sudominti JAV-ių ir Europos spau
dą. (ELTA).

PO HELSINKIO GRUPIŲ UŽDARYMO - POSŪKIS Į POGRINDĮ ?
Rugsėjo 8 d. Maskvos "Helsinkio Grupė" užbaigė savo 

veiklą. A. Sacharovo žmona, Jelena G. Bonner išdalino už
sienio žurnalistams pareiškimą, kuriame sakoma, kad 
prie to žingsnio privedė areštai ir deportacijos. Pareiš
kime taip pat informuojama, kad Įkalinti visi Armėnijos, 
Gruzinijos, Lietuvos, Ukrainos "Helsinkio Grupių"nariai. 
Tikrovėje dar nesuimta Šiauliuose gyvenanti Ona Lukaus- 
kaitė — Poškienė, o Tomas Venclova tebėra grupės narys 
JAV-ėse.

JAV Kongreso Europos Saugumo ir Bendra darbi avi mo 
Komisijos (CŠCE) pirmininkas Dante i B. Facsell (D. Fla.) 
pareiškė, jog jis "apgailestauja sovietinę represiją,kuri 
privertė maskvinę "Helsinkio Grupę" užbaigti savo "kilnią 
veiklą. Jis pridūrė, kad Sovietų vyriausybė "sistematin- 
gai represavo Maskvos, Ukrainos, Lietuvos, Gruzijos ir 
Armėnijos Helsinkio Grupes: dabar kalinami iš tų grupių 
38 nariai nuteisti 355-iems metams kalėjimo". ' Fascell 
yra įsitikinęs, kad "nepaisant Sovietų tvirtinimo, jog jie 
"išnaikino" disidentizmą Sovietų Sąjungoje, sovietų pilie - 
čiai nesilaius žodžiu gynę savo teisių, o mes Vakaruose 
ir toliau ginsim jų teisę tai daryti".

Ukrainiečių kilmės sovietologas Lohdan Nahaylo nese
niai Londono Times dienraštyje (Europos Lietuvis Nr.35, 
1982) rašė, kad atvirų Helsinkio grupių sunaikinimas pa
keis rezistencijos pobūdį Sovietų Sąjungoje. Privertusi 
disidentus eiti į pogrindį, Sovietų valdžia užbaigė atvirą 
"legalią" pasipriešinimo fazę, bet toji "pergalė" gali būti 
kurio vadai įsitikinę, jog beprasmiška reikalauti iš Sovie
tų valdžios, kad ji laikytųsi savo įstatymų ir gerbtų tarp
tautinius susitarimus. Anot Nahaylo, toksai posūkis į po
grindį jau prasidėjo, jis mini ir naują savilaidinį laikraš
tį Lietuvoje. Jam dar nėra aišku, ar veikia "smarkiai 
retinta lietuvių grupė". Nahaylo kritikuoja Vakarų spaudą 
už nepakankamą dėmesį rezistencijai Sovietų Sąjungoje ir 
perdidelį susitelkimą į įvykius Maskvoje. Pav. 1977 m. 
VaKarų spaudoje buvo plačiai linksniuojami Orlovo irŠča- 
ranskio vardai, bet ar daug girdėjosi apie Rudenko, Petkų, 
Arutunianą ir Kostovą? — klausia Nahaylo. (ELTA).
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b z Lietuvos išlaisvinimu! Ui ištikimybę Kanadai!
I our la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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16-ji MOKYTOJU ir 
JAUNIMO STUDIJŲ 

SAVAITĖ
L.EI MANTAS

Šių mėtų Studijų Savaitė11 
je būta, sakyčiau, toleių pa
skaitų, kurių neturėjome 
ankščiau.

Muzikas ir kompozitorius 
Stasys SLIŽYS iš Detroito 
kalbėj o apie muzikos meną, 
kuris netik žmogų linksmi
na, bet ir sukelia mumyse 
grožio, meilės bei esteti
nio skonio ilgesį. Tačiau 
muzikos menas negali ten
kinti tik malonumo įgei - 
džius, nes tikrasis muzikos 
menas turi kilninti, stebinti 
žmogų, kalti jo dvasią. To
dėl reikia muzikos meną 
suprasti ir pažinti.

Dabartiniame gyvenime, 
taip pat ir Vakarų pasauly,- 
atrodo, dažnai stinga muzi
kos estetinio supratimo. 
Kartais ypač estradinė jau
nimo muzika lyg, išvirsta į 
tam tikrą sporto šaką (daug 
kaip ir, betikslių judesių > 
kraipymasis, vaipymasis , 
tiesiog riksmas).

Tiesa, muzikos menas 
negali klestėti be gerbėjų, 
(Todėl gal būt virš minėtos 
estradinės jaunimo muzi
kos koncertai sutraukia 
tiek daug klausytojų). Kai 
kuris jaunimas tiesiog ne
mėgsta klasikinės muzikos. 
Yra betgi ir operų bei sim
fonijų entuziastų, kurie vi - 
sai nevertina estradinės 
muzikos. Atrodo, kad to
kios ir vienų ir kitų nuomo
nės tėra tik... kraštutinu - 
mas. Todėl paskaitininkas 
ir dąvė klausimą: "Ar kal
tas čia tik jaunimas ?" Pa
sirodo, kad gal tik, ypač 
šio kontinento, mokyklinė 
sistema kaltintina, kad ne
duodama rimtosios (klasi
kinės) muzikos pagrindų.

Tiesa, yra geros ir ver
tingos estradinės muzikos. 
Ten taip pat būna neabejo - 
tiškos vertės elementų. 
Todėl paskaitininkas pa
brėžė, kad ir dabartinėj 
okupuotoj Lietuvoj muzikai 
bei žinovai bando pakreip
ti estradinę muziką meno 
link. Žinoma, reikiama at
ranka tegali padaryti tik 
profesionalai. Dabar, dau
giau kaip kada nors mums 
reikia kultūringo muzikos 
puoselėjimo. Tada gera es
tradinė muzika galės būti 
pirmoji ir pirmaujanti mo
kykla, kuri jį ves į rimtąją 
muziką. Juk ir jaunimas — 
irgi žmonės. Muzikas St. 
Sližys, atrodo, yra optimis
tas: "praeis tas kartais pa- 
sireiškiąs madinis muzikos 
siausmas". Kad ir palengva 
įsivyraus teigiamosios — 
auklėjamosios bei idėjinės 
muzikos vyksmas.

Šeštadienį iš ryto Įdomią 
paskaitą skaitė jaunosios kar-
2 psl.

tos atstovas Dovas ŠAULYS, 
dėstąs Lietuvos istoriją aukš
tesnėje Čikagos lietuvių mo
kykloje. Jis, sakytume, pa
bandė įvesti naują istorijos 
dėstymo metodą. Kai dabar 
tiniuose lietuvių mokyklų 
mokiniuse pasireiškia vis 
smunkantis lietuvių kalbos 
žinojimas, D. Šaulys suprar 
to, kad mokytojo į mokinius 
kalbėjimas, kad labai iški-i 
lūs, nedaug bepadės istori
jos besimokant. Todėl D. Šau
lys su pasisekimu panaudoja 
daugelį vaizdinių priemonių: 
žemėlapių, plakatų ryškių 
dalykui nušviesti, saKinių bei 

PIRMAIS METAIS

KANADOS 
TAUPOMIEJI 

LAKŠTAI

Les Obligations 
DjEPARGNE 
Du Canada

New 
Canada 

Savings bonds

- asmeniui leidžiama nusi 
pirkti Lakštų iki $35.000.
- lakštus galima įsigyti ik 
lapkričio 8 d, 1982, be

PARDUODAMI NUO SPALIO

mokesčio už susidariusi 
nuošimti.
— padengti Kanados vyriau
sybės.
— lengvai išperkami
— lengvai gaunami banke ar 
investaciju įstaigose
— taip pat galima ju gauti 
darbovietėse
Daugiau žinių apie naujus 
Kanados Taupymo Lakštus 
gausite bankuose ar inves— 
tacijų įstaigose. įsigykite 
juos tuojau pat — įsidėmė
kite, kad šios serijos parda
vimas gali būti bet kada 
sustabdytas.

Kanados Taupomieji lakštai — 
saugus investavimas. Jūs 
gaunate gerus nuošimčius 
ir galite iškeisti lakštus, 
reikalui esant, kada tik 
norite. Štai pagrindinės 
žinios apie naujuosius 
Kanados Taupymo Lakštus.

— 12% uz pirmuosius metus
— 8/2% garantuotas mini — 
mumas už ateinančius 6 
metus iki termino.
— ankstesnyvesni (termino 
nepasiekę) Lakštai taip pat 
uždirba 12% per metus, 
pradedant lapkričio 1 , 1982.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

davinių, diagramų, paveikslų, 
megnetofonių juostelių ( iš 
muzikos) ir kitų mokinių a- 
kims ir ausims patrauklių 
dalykų. Ir mokiniai visa tai 
lengviau įsisavina.

Tiesa, buvo ir kitų įdomiu 
ir pažymėtinų programinių 
dalykų.Čikagoje mokytoja G. 
MEILUVIENĖ reikiamai ap
tarė šiemet paskelbtų lietu
viškų parapijų reikalą ir 
prasmę. Ilgametis(Čikagos) 
pedagogas — veteranas ir 
Švietimo Tarybos pirminin
kas Juozas PLAČAS, kad ir 
ne dvasiškis, įtikinančiai 
pakalbėjo apie mūsų mokyk
lose tikybos dėstymą. Šių 
studijų komendantas Br. KE
TURAKIS, tas enciklopedi - 
nis sporto žinovas ir eksper
tas, per porą paskaitų mums 
aiškiai įrodė, kad sveikas 
žmogus yra tik tas,kuris tu
ri visišką — pilnutinį ' fizinį 
išsivysimą. Juk tik s veika
me, kūne — sveika siela. To
dėl mūsų mokyklose .turi 
rasti vietos ir fizinis lavi
nimas.

Studijų vadovas Juozas 
MASILIONIS, tiek daug da
vęs visai studijų eigai, rū
pestingai pasirinkęs patiekė 
mums daug kam negirdėtų 
faktų apie "Lietuvių kalbos 
gramatikų ir gramatinių ter
minų vystimasi". Kiek daug 
darbo ir pastangų čia . įdėjo 
kitataučiai ir mūsiškiai kal
bininkai, kol pagaliau priei - 
ta (1901) prie sudėtinės Pet
ro Kuršaičio ir Jono 
Jablonskio "Lietuviųkal
bos gramatikos".

Ką tik grįžęs iš Europos, 
buvęs Vąsario 16-tosios gim
nazijos direktorius Jonas 
KAVALIŪNAS, maloniai su
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Vienas iŠ žiūrovu ...

mumis pasidalino mintimis 
apie jo vadovautos gimnazi - 
jos veiklos pasisekimus, pa
dėtį ir. . . vargas. Dabar 
Europoje, kaip J. Kavaliūnas 
pabrėžė, teliko tik dvi pilnu
tinės lietuviškos institucijos: 
Vasario 16-tosios gimnazija 
Vak. Vokietijoje ir dvasinė 
Akademija — Romoje.

Savo ankstyvesniuose repo r 
tuose gal ir perdaug rašiau 
apie paskaitas ir kitus pana
šius dalykus. Tačiau be šių 
dalykų šią savaitę gal būtų 
sunku pavadinti kitaip, o ne 
studijomis. Bet be atidėjimo 
savo profesinėms studijoms, 
turėjome tikrai apsčiai, ypač 
vakarais, ir nemaža pramo
ginių ir labai smagių valandų 
Todėl ir nepasijutom, kai at
ėjo šeštadienio popietė, kada 
įvyko studijų uždaromasis 
posėdis, šį kartą apsėjęs be 
ilgesnių prakalbų.

Rungtyniauja KOVAS ir TAURAS 

Saulutei nusileidus, visi, 
ir išs.ipuošę sugūžėjam į at
sisveikinimo' vakarą — kon
certą. Per tikrai trumpą lai
ką (6 pamokas) prarepetavę, 
darniai s ūdai navom muziko 
St. Sližio vedami kelias dai
nas ir susilaukėm publikos 
karštų katučių. Mūsų šaunu
sis jaunimas šalia kitų darbų 
kruopščiai mokėsi tautinių 
šokių ir dainų.

ir iabai patinka žiūrovams...
Išsiskirstydami studijų da

lyvi ai, sakytume, gavo mažu
tę dovanėlę: išėjusį studijų 
laikraštėlį "Stebuklingas Spin
dulėlis". Šį leidinėlį surinko 
ir suredagavo su savo mielai
siais ir darbščiais talkinin
kais — jaunimo būreliu —šias 
eilutes rašąs studijų dalyvis. 
Kai kas iš publikos sakęs, kad

Vadovė Jad. gal šis laikraštėlis tebus nors 
Matulaitienė, kaip žinovė ir mažutis atspindys bei prisi- 
specialistė, įrodė, kad jauni- minimas — kartu tikrai s ma
mas mėgsta ir gali išmokti giai praleistas studijų savai- 
tai, kas džiugina jų jaunystę tęs.

2
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KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS , , ~~
. V Danys 3191013010 SKlItlS

X -tos Krašto Tarybos trečiosios sesijos suvažiavi
mas įvyko 1982., X» 25-26 d.cL ,TORONTE, Lietuvių Na
muose., Suvažiavimą atidarė KLB pirm. Joana KURAITĖ 
i'r pakvietė kun.J.S taškų sukalbėti invokac ją.

Suvažiavimui pirmininkauti pakviestas J.BATA1TIS 
i š Sudbury, VoRADŽTUS iš Ottawos ir dr., P o LUKO ŠE VI - 
čius iš Montrealio, o sekretoriauti - L.SKRIPKUTĖ ir 
K„ MILERIS, abu iš Hamiltono.

Raštu sveikino dro J. ŽMUIDZ[NAS, Lietuvos Konsu
las Kanadoje, V.KAMANTAS,PLB p rm., ir K.BOBE - 
LIS, VLIKo Valdybos pirm. Žodžiu pasveikino JAV LB 
pirmini nkas V„KUTKUS, dalyvavęs suvažiavime.

Pirmoje dalyje pranešimus padarė KLB Krašto Val
dybos nariai; dauguma patiekė savo pranešimų;? raštu . 
KLB p-kė Joana KŪRA TĖ patiekė bendrą pranešimą. Fi
nansinė padėtis pagerėjo, surenkama daugiau aukų, bet 
solidarurąo mokesčio įmokėta labai mažai ir dėl to rei - 
kia susirūpinti. Dėl įvairių priežasčių per pereitus me
tus Valdybos sąstate įvyko net 8 pasikeiti mai.Dalyvau - 
jama Komis? jose, rengiant II Pasaulio Lietuvių Dienas 
1983 m. Chicagoje ir VII Tautinių Šokių šventę 1984 m. , 
Cleveland's., Dalyvaujama Baltų Federacijoje ir Paverg
tų Tautų Sąjungoje. Tikimasi išgauti Baltų Dienos paskel
bimą Kanadoje. Organizuojama pavergtų tautų advokatų 
draugija; Ontario Provincija išleidžia geresnius palikimų 
įstatymus, Dabar kartais palikimai tenka Sovietams nes 
nesusitvarkoma su testamentais.

Visuomeninių Reikalų Komisijos pirm.J.V.DANYS 
patiekė raštu platesnį pranešimą. Padėta paskaitų teks
tais mažesnėms kolonijoms Vasario 16 minėjimams.Au
kos Vasario 16 proga KLB-nei kai kuriose Apylinkėse 

gerokai padidėjo, bet yra Apylinkių Valdybų, kurios nie - 
ko neatsiuntė, nors Apylinkių Valdybų pareiga yra telkti 
lėšas Bendruomenei. Birželio Trėmimų minėjimams 
Apylinkių Valdyboms išsiųsta informacinė medžiaga ang
lų kalba; kai. kurioms Apylinkėms pasiųsta juostelės su 
tekstu, tinkamu radijo bangoms.

Palaikomi kontaktai su federalinės valdžios atsto - 
vais ir parlamentarais tiesioginiai, per Baltų Federa - 
ciją ir per Pavergtų Tautų Tarybą Ottawoje. Jiems įtei - 
kiama informacinė medžiaga; sekta Madrido Konferenci
jos eiga. Svarbiausias įvykis buvo X -tasis Baltiečių 
Vakaras Ottawoje su koncertais, trimis meno parodomis 
ir specialaus paminėjimo medalio nukalimu. Atsilan
kė Kanados generalinis gubernatorius,daugiau kaip'60 
parlamentarų, senatorių, apie; dešimts diplomatų.

Įteikta mons.A.Kle n’ui, Vatikano įstaigos krikščio
niškai vienybei ugdyti gen.sekretoriui, memorandumas 
dėl lietuviškų pamaldų neleidimo Seinų kątedroje, kurį 
mons.Klein pažadėjo asmeniškai įteikti Popiežių..

Paskelbti Kanados parapijų metai kartu su Kunigų 
Vienybe,Katalikų Centru ir Evangelikų Liuteronų Tary
ba. .

Pravesta pirmosios Kanados kultūrininko-vi šuo me
nininko 1981 m.premijos paskyrimas ir įteikimas.Jury 
komisija premiją paskyrė režisorei-aktorei Elenai Dau
guvietytei - Kudabienei.

Kultūros Komisijos pirm.J.R.SIMANAVIČIUS pra
nešė, kad sudaryta ansamblių, muzikų, dailininkų, r ašy - 
tojų, žurnalistų ir kitų menininkų sąrašai. Numatyta su
šaukti kultūros konferencija, paskelbti spaudos mėnesį , 
surengti diskusijas spaudos klausimais,skirti premijas 
kultūrininkams ir visuomenininkams, ruošti parodas ir 
koncertus bei kitokius renginius, stengtis išleisti lietu -

Ju Keturios, o Aš Vienas...
V. Kacergius

(įspūdžiai is kelionės po Ispaniją, Portugaliją, 
dalelį Maroko bei Prancūzijos},

/ tęsi nys /

Portugalei vadovei aiškinant apie namus,pravažiuojant 
aikštes ir paminklus pietų kryptimi Lisaboną ,įvažiuojam 
į svarbiausią, ir gražiausią bei plačiausią gatvę— bulvaru 
pavadintą Avenida da Liberdade (lietuviškai— laisvės alė
ja). Čia vienoj aikštelėj stovi didingas paminklas marky- 
zui Pombal, kuris vadovavo Lisabonos atstatymui pol755m 
labai didelio žemės drebėjimo, kuris sunaikino Lisaboną. 
Todėl Lisabona, palyginus, yra labai jaunas miestas, nors 
jo istorija ir labai sena. Iš "Laisvės alėjos" išsukom į 
dalelį botanikos sodą, kuris, sako esąs garsus. Patiko jo 
taip vad. oranžeriją, kuri vietomis labai aukšta ir uždengta 
kad apsaugotų tropikinius medžius nuo žiemos šalčių. Pa
sileidom. Avenida da Liberdade į pietus ir pravažiavus 
prekybines gatveles, prie pat upės Tėjo privažiavom vieną 
aikštę, kuri vadinasi Praca do. comercio (anglai vadina 
Black Horse Sųuare). Ši aikštė laikoma viena iš gražiau
sių pasaulyje tos rūšies aikščių. Tai keturkampė aikštė , 
apstatyta iš trijų pusių stilingais namais,Šonas į upę Tė
jo (anglai vadina Tagus river), yra atviras. Aikštėje yra 
didingas paminklas iš bronzos (vaizduoja karalių Juozapą 
I, sėdintį ant juodo žirgo), — todėl anglai ir davė vardą 
"juodo arklio aikštė. Dabar tas žirgas jau pilkos spalvos. 
Metu žvilgsnį į aikštę ir paminklą, keliaujam dešiniuoju 
Tėjo upės krantu apžiūrėti garsaus Šv. Jeronimo vienuo
lyno. Jis pastatytas 16 amžiuje karaliaujant Manueliui I, 
atminimui garsiųjų kelionių ir suradimo naujų žemių, 
ypač Vasco de Gama. Todėl to vienuolyno bažnyčioje yra 
antkapiai: vienoj pusėj Vasco de Gama, o kitoj karaliui 
Manueliui. Vienuolyno ir bažnyčios stilius (architektūra) 
yra savotiška, neturinti kitur panašios, tik kai kur Por
tugalijoj,.ir pavadinta manueline architektūra. Tenka pri
minti, kad šie pastatai nebuvo paliesti žemės drebėjimo , 
nors aplink visur buvo viskas sugriauta. Stebuklas ?...To
liau prie upės pamatėme 16 amžiuje pastatytą tvirtovęBi- 
lem, kurią anglai vadina Town of Bilem. Ši tvirtovelė
1982.X.28

vių kūrėjų veikalus sava ir svetima kalba. Suplanuota 
surengti rašytojų Aukštaitės ir Tamulaičio pagerbimus. 
Paskirta 1982 m. kultūrininko-vi šuo menininko premija
Antanui Ri nku n ui.

Suvažiavimo proga suruošta Maironio minėjimas su 
paskaita ir koncertu.

Nesenia' Švietimo Komisijos p'rmininkės pareigas 
perėmusi I.Grabošaitė- ROSS pranešė, kad pavasarį ati
dėtoji Mokytojų Diena su s vargt ybo mis apie aktualius rei
kalus įvyks LAPKRIČIO 6 d.TORONTE.

Pravesta Kanados lietuvių mokyklose Lietuvių Tau
todailės Instituto paruoštas Tautodailės Konkursas.

Kviečiama atsiųsti mokyklų prašymus finansinei 
paramai, kurį bus teikiama iš Kanados Lietuvių Fondo 
paskirtų pinigų.

KL Jaunimo Sąjungos pranešimą patiekė žodžiu pirm 
Zita BERSĖNA1TE, plačiau pakalbėdama apie ruošiamą 
Jaunimo Kongresą 1983 m., kurio bene didesnioji dalis 
vyks ir Kanadoje: Trent Universitete 7 dienų akademi - 
nės studijos, taip pat renginia Toronte,Ottawoje ir Mont 
realyje. Daug dirbama Kongresui ruošiantis. Praeitais 
metais dalyvauta dviejose demonstracijose,organizuota 
svarstybos. paskaitos visuomenintais reikalais, lankyta 
seminarai.

Metinė jaunimo stovykla Kanados Vakaruose neįvy - 
ko dėl per mažo kandidatų skaičiaus į stovyklą. Ji bus 
ruošiama ateinančiais metais.

Šalpos Fondo pranešimą patiekė jo pirm.V.SAKAS. 
Veikimas koncentruojasi siuntinių siuntimu,į Suvalkų Tri- 
’kampį. Bendrai, kiekviena Apylinkė, kartais ir jos or - 
ganizacijos veikia paskirai, bet Centro informavimas pa- 
gerėjo. Iš viso persiunčiama nemažas skaičius siuntinių, 
pav., Montrealyje-68 siuntiniai/per metus/, Hamiltone - 
56/per 9 mėnesius/.

Kanados Sporto Apygardos vadovas R.SONDA paste
bėjo, kad sportininkų aktyvumas mažėja, mažėja sport? - 
ninku ir vadovų skaičius. Mano,kad Bendruomenė per 
mažai kreipia dėmesio sportui,© iš tikrųjų kiekviena A - 
pylinkė turėtų susirūpinti sporto reikalais.

KV iždin nkas pranešė,kad 1982 m./dar nepilni me - 
tai/ turėta $ 14, 244 pajamų ir $18,445 išlaidų /į šią su - 
mą įeina paskolos, kaip $2,446 PLB Pasaulio Dienų ren
gimui/. Bankų sąskaitose šiuo metu yra $ 15,879. Aukos 
padidėjo, padidėjo ir kvitų išrašymas dėl pajamų mokes
čių, kas sudarė labai daug darbo. Ateityje kvitai bus iš - 
duodami tik paaukojusiems $15, - ar daugiau.

Revizijos Komisijos p-kas M.CHAiNAUSKAS prane- 
šė, kad atskaitomybė vesta tvarkingai ir tiksliai.

Kanados Lietuvių Fondo pranešimą padarė Valdybos 
p-kas H.LAPAS. Fonde yra $ 477,000,kultūriniams rei
kalams 1982 m.paskirta $39,000.

E.SM1LGTS, vietoje susirgusio įgaliot'tnioA.Firavi- 
čiaus,padarė bendro pobūdžio pranešimą apie Tautos Fon
do darbą.

Popietinėje sesijoje vyko Apylinkių pranešimai, dis
kusijos dėl praneš: mų bei organizacinių reikalų ir rūpes
čių Apylinkėse. Daugumos Apylinkių pranešimų buvo pa - 
Įlėkti raštu ir neskaityti, tik kiek papildyti žodžiu. Apie 
diskusijas kalbėsime atskirai.

saugojo Lisabono uostą nuo jūros piratų. Dabar ji neturi 
jokios kariškos vertės. Nuo šios vietos visi garsieji "jū
rų vilkai "—Vasco de Gama, Diaz ir kt. pradėdavo savo 
keliones laivais ir grįždavo ton pat vieton. Netoliese ran
dasi ir didžiulis paminklas pagerbti didiesiems naujų že
mių atradėjams. Tvirtovė ir paminklas pastatyti vadovai* 
tis vadinamos Manuelinės architektūros stiliumi.

Lisabonos uostas- yra geroje geografinėje vietoje. Jis 
randasi nuo vandenyno apie 1O kilometrų, kur upė Tėjo 
pavirsta į įlankėlę. Kaip uostas, Lisabona didelę rolę 
yra suvaidinęs praeityje, bet ir dabar yra vienas iš gar
sių uostų Europoje. Apžiūrėję tas istorines vietas, šiek 
tiek apsukom ratelį ties Lisabonos pakraščiu. Pravažiar- 
vom futbolo stadijoną, kuris yra didžiausias Europoj ( tal
pina apie 135,000 žiūrovų). Pravažiavom rezidencini 
gražų rajoną, kuriame daugumoj susispietę užsienio am
basados ir pasukom viešbučio kryptimi, nes mūsų skil - 
viai pradėjo reikalauti užkandėlių.

Tą pačią dieną "savanoriai" turėjom progos pasižval
gyti po Lisabonos apylinkes. Mat tą dieną popįetinėse va
landose, mūsų "popieriai" rodė laisvalaikį. Vadovės pa
siūlymas už tam tikrą kainą daugumai buvo priimtinas. 
Pirmiausia važiavom į karališkus "palocius", esančius 
už 8 km. nuo Lisabonos. Dabar ta vieta vadinasi Palacio 
National Oneluz. Dabar šie rūmai yra paversti į muziejų. 
Jame galima pamatyti, kaip anksčiau kaxaliai švaistėsi 
pinigais. 'Mat, viena karalienė,kuri buvo priversta tekėti 
už daug senesnio vyro ir dėdės, pareikalavo, kad būtų 
pastatyti kiti karališki rūmai už Lisabonos ribų, nes jai 
Lisabonoj liūdna gyventi.'Tai tie rūmai ir kiemai pasta
tyti pagal tos karalienės skonį. Gerai anais laikais buvo' 
švaistyti auksą rieškučiomis,kada Portugalija turėjo ko
lonijų, kaip Braziliją ir 1.1. Dabar portugalams yra pra
ėjęs noras mėtyti pinigus blizgučiams, kada neturi tur
tingųjų kolonijų.'Pats Lisabonos miestas prašosi dažų, 
nes jo pastatai dažyti įvairiomis gražiomis spalvomis, 
bet reikėtų dažymą atnaujinti. Vadovė sakė, kad neper
dažo, nes trūksta "eskūdos" (piniginės valiutos).

Taigi tų palocių ištisą eilę kambarių pražygiavom gė
rėdamiesi jų apstatymu. Čia gali rasti visokios rūšies 
porcelano, baldų ir kilimų.

Sekantis apžiūrėjimo punktas — Sintra miestas,esantis 
už 25,km. į žiemvakarius nuo Lisabonos. Tai miestas
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x KAIP BUVO IŠ TIKRŲJty
Rugsėjo vidury, sovietinamą Lietuvą glostančioje čika- 

giškėje "Vilnyje" tilpo toks, Prano Kartono pasirašytas , 
straipsnis "Linkėjimai Vytautui". Autorius, vilnietis žur
nalistas; neretai matomas tenykštėje spaudoie .savo pasi- 
pasikalbėjimais ar reportažais su iš užsienio atvykusiais 
lietuviais turistais. Vadinasi, bent dalinai galėtų būti lai
komas išei vi jologi jos ekspertu. Ir minėto straipsnio istori
ja gana paprasta. Trakuose gidė parodė į Lietuvos didžio
jo kunigaikščio Vytauto biustą.

— Ak, štai koks jis, — atsiliepė Martynas ir kai būrelis 
svečių kartu su gide pasitraukė apžiūrėti kitų pilies menės 
istorinių dalykų, Martynas pasiliko čia, prie Vytauto. Se
ni laikai, senas vardas, tačiau garbė jo, pražingsniavusi 
penkis šimtmečius, išliko ir kalba į daugelio tautybių žmo
nes. Reikšminga, dažnai sakome, kai tauta gyvena su sa
vo istorine praeitimi ir dar pabrėžiame, kadkuo ji gilesnė., 
tuo daugiau, vadinasi, dvasinių turtų sukaupta. . .

Tas Martynas, pasirodo, belgas, vedęs lietuvaitę ir, gi
mus sūnui, jos skatinamas, pakrikštijo vaiką Vytautu. Da
bar, reiškia Martynas lanko Lietuvą, ir, kitų dalykų, 
stengiasi bent kiek plačiau susipažinti su sūnaus vardo kil
me. Štai kodėl, Pr. Karlono žodžiais tariant, Martyną iš, 
Liežo, pristabdė prie Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vy - 
tauto biusto vienoje Trakų pilies menėje. Kažin, kokios 
mintys užėmė jo galvą? Tačiau, kai belgas pagaliau atsi
traukė akimis nuo karūnuotos biusto galvos, tai pasiteira
vo ar,daug Lietuvoje Vytautų? Straipsnio autorius primi
nęs, kad ir jo brolio vardas esąs Vytautas. Na, yra ir dau
giau tų Vytautų — na, Perlojoje, na, Veliuonoje. Pavyz
džiui, Perlojoje prie paminklo užrašas: "Vytautai Didysis, 
tu gyvas būsi mūsų širdyse, kol gyvas bus nors vienas lie
tuvis". Pr. Kartonas dar pabrėžia, kad praeities karaliai 
iš tikrųjų ne kasdien ten kasdienybėje, rūpesčiuose, min
tyse, ir pasitaiko, kad kai kur juos dar reikia surasti. Ma
tomas dar Didysis Vytautas Kauno skulptūros ir vitražo ga
lerijoje, istoriniame muziejuje, Petro Rimšos medaliuo
se, istorijos vadovėliuose, gal ir dar kur. . . Sunku, esą, 
gal net neįmanoma vienam žmogui nešioti visą tautos da
bartį ir visą jos praeitį.

Tos, pusiau atkištinės mintys apie Vytautą Didyjj yraįdo- 
mios, bent ta prasme, kad oficialioji linija lyg leidžia 
ir toleruoja istorinius vardus ir faKtus, kurie šios dienos 
kasdienybėje vargiai ar pasitarnauja 'tarybinio patriotiz
mo žaidimui ar skatinimui. Vieną kartą, žiūrėk, bandoma 
slopinti ar menkinti, taip vadinama "fededlinę praeitį",o 
kitą kart,tyčia, ar gal per neapsižiūrėjimą (gal ir per giliai 
apgalvotą gudragalvystę. . .) lyg ir leidžiama "žaisti" kiek
vienam lietuviui brangia praeitimi. Juk iš jos būtų pakan
kamai syvų jėgoms semtis, tautinės ambicijos ugdymui. 
Kas žino, kokiais sumetimais, faKtinis,propagandinis (sun
ku patikėti — patriotizmas): ar dar kitokiais, nenuverčiania 
nuo pedestal ų kunigaikštiškoji Lietuva,"kurt, savo metu, 
daug rūpesčių kėlė rytiniam kaimynui ir jo nuolatinei eks
pansijai į vakarus. Beto, ar.visa tai, diktuojama vietinės 
politikos tvarkytojų ar direktyvos dėl to ateina iš aukštes
nių centrinių sferų? Šiuo metu, kai dar vis' miestų aikš. - 
tėse statomi nauji paminklai Leninui, lyg ir sunku lautdi, 
kad atsirastų naujų paminklų (tegu tik muziejų kiemuose) 
Vytautui ar kitiems Lietuvos kunigaikščiams. . . Nebent 
scenose, filme, televizijos ekrane ? Telieka tam tik nai- 
vus optimizmas .

stovi kalnuotoj vietovėj (Serra d s Sintra kalnai.). Mies
tas nedidelis — apie 20, OOO gyventojų, tačiau labai mė
giamas lisaboniečiui paiškilauti. Mums buvo įdomu ap 
žiūrėti maurų pastatytą XV amžiuje, gotų stiliaus pilį .
Ji vėliau tarnavo, kaip vasarinė rezidencija Portugalijos 
reikalams. Prie jos yra prisišliejęs kapucinų vienuoly
nas ir bažnyčia.

Įdomiausia man buvo apžiūrėti "užkonservuotą"anų lai
kų virtuvę. Čia gali drąsiai visą jautį kepti ir 1.1. Du
rniai išeina tiesiai į orą, per specialiai išmūrytus cilin- 
derio formos kaminus. Taigi iš virtuvės, užvertęs gai
vą, gali pamatyti dangaus mėlynę. Priešais tą pilį ant 
aukšto kalno, matosi romėnų pilies griuvėsiai. Reiškia, 
portugalų žemė buvo mindžiojama ne vieno atėjūno. Sa
ko, kad portugalų tauta susidarė išiberų ir maurų "miš
rainės". Iš Sintros pasileidom į Atlanto pakraštį. Ši vie
ta laikoma Europoj toliausiai į vakarus įsikišusi. Pasi
leidom keliu pagal Atlantą ir matom paplūdimius ir tur
tingųjų vasarvietes, žvejų uostelius, na ir kai kur tvirto- 
viukių, kurios buvo pastatytos apsisaugoti nuo piratų siau
tėjimo metu. Matome labai gražius vaizdus. Netrukus, 
nes laikas neprailgo, apžiūrint gražias vietas, pasukom į 
savo viešbutį.

Liepos 6 d. anksti pradedam kelionę, nes mūsų "popie
riai" rodo, kad teks aplankyti charakteringą žvejųkaimą 
Nazare ir šventą vietą —Fatimą, pakeliui apžiūrint 2 gar
sius vienuolynus: Alcobaca ir Batalha.

Pradžioje važiuojame greitkeliu, kuris savo kokybe 
lyginamas su Š. Amerikos greitkeliais. Šį greitkelį puo
šia olendrų krūmais apsodintas kelio vidurys. Pirmu
kart matau olendruš augančius ne vazonuose.Čia krūmai 
gana dideli,nes nekurie pasiekia autobuso stogo aukštį . 
Olendrai pasipuošę raudonais ir baltais žiedais. Mū
sų vadovė mus informuoja apie Portugalijos praeitį, že - 
mės turtus,ūkį ir 1.1. Kada man buvo atpasakojama Por
tugalijos ir vėliau Ispanijos istorija, aš kaž kodėl viduje 
džiaugiausi, kad nesu gimęs portugalu ar ispanu. Mat 
šie kraštai yra turėję praeityje labai daug praėjūnų, kas 
jų istoriją padaro sunkiai išmokstamą. Čia gi buvo įkėlę 
kojas finikiečiai, romėnai, barbarai maurai — visi iš jų 
turėję karalius ir yra palikę savo pėdsakus. Na, ir išmok 
juos visus sėdint mokyklos suole 4 /bus daugiau/
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Visos nuotraukos R. Otto

27-TŲJŲ K.L.B. POEZIJOS VAKARE IR 

KITUOSE RENGINIUOSE
Birutė N a g i e n ė

Rasa Lukoševičiūtė pateikia V. Mačernio VIZIJAS

Kazys Bradūnas skaito savo poezi|a

Kazį B r a d ū n ą, skaitantį j'. ’ . poeziją, Monrealyje 
matėme ir girdėjome pirmą kar.ą KLD Poezijos Vakare, 
penktadienį, spalio mėn. 8 d.

Negalint atvykti į i:į Vakarą dar vienam žemininkui, 
Alfonsui Nykai-Niliūnū , Kazys Bradūnas pirmiausia gy
vai . įdomiai ir su jumoru patiekė kai kurių "anų laikų" 
prisiminimų vinjetes, apibūdindamas pirmaisiais įspū - 
džiais Nyką-Niliūną. Ne tik mums, bet ;r atsilankiu - 
šiam į tą Vakarą jaunimui, kaip pats Bradūnas taip ir 

Nyka-Niliūnas pasidarė artimesni, nes tikrai suprantama 
buvo, kad Nykai norėjosi auginti didelius bakenbardus.,».

Ir gal momentą tie "vyresnieji"/jau ir žilstelėję/ poetai 
ats vėrė žmogišku Ir poetiniu jaunumu -

Kazys Bradūnas perskaitė keletą Alfonso Nykos-Ni
liūno eilėraščių, pagavusių į siurrealizmą Ii ūkusiais vaiz
dais ir melancholiškai patiekta gana tiesiog!ne žmogaus 

egzistencijos dilema,

Savo poeziją Kazys Bradūnas pristatė paskaityda - 
mas iš įvairių savo rinkinių. Jo skaitymas labai atatiko 
eilėraščius - lengva, natūraliai išplaukianti sakinio lyg 
melodija, gerai išlaikytos pauzos, kondensuoti vaizdai 
dažnai įkvėpti liaudiškųjų mūsų archetypų, charakteringai 
paskutinėmis dvejomis ar viena eilute sugriebiant klausy
toją ir jį sukrutant. Pasirinkęs buvo trumpus eilėraščius. 
Jų buvo lengva klausytis- jie ritmiški ir dinamiški.

K. Bradūnas supažindino ir šiek tiek su savo rašymo, 
gal'ma sakyti, metodu, ir su numatomu jau 14-tuoju poe
zijos rinkiniu . Rengia jis ir libretą misterijai, minint 
1984 m.Šv.Kazi miero 500 metų mirties sukaktį.

Publika pirmą kartą turėjo progos išgirsti išsamiai 
ir suglausta1 apie tokią istorinei neeilinę vienos tautos 

. gyvenimo lūžyje išaugusią poetų grupę,kuri ir išeivi- 
j o j e pajėgė išsiskleisti neeiliniais kūriniais. Taip ne
jučiomis klausytojai buvo įtraukti į tą magišką poezijos 
pasaulį. Nejučiomis nukrito nuo mūsų pečitj dešimtine - 
čia, ir tūkstančiai mylių, ski rančių mus nuo mūsų tautos 
krašto. . ipii ,

Kanados Lietuvių Dienų proga "Žemės"Antologijos 30- 
mečio paminėjimas/ypač turint vieną žemininkų Kanados 

Dr. Juozas. Girnius aptaria poetus žemininkus

lietuvių tarpe/ buvo originali ir reikšminga Vakaro rengė
jų įgyvendinta minti s./Norėtųsi šnibžtelėti - ar užrašy
ta ir į juostą? Bet gal geriau tylėti.../.

Mikliai ir nejučiomis viduryje salės pasirodė sujung
tų stalų juosia su vaizdingai sudėstytais sūriais, vynub - 
gėm s ir vyno stiklais. Prie jų buvo sve’kintasi, susitik
ta su iš toliau atvykusi ai s, pasidalinta įspūdžiais; . dar 

kartą apžiūrėti paveikslai. CBC TV specialistai, filmavę 
parodą, dar padarė trumpą pasikalbėjimą su Vyt. A. Jony
nu ir Rasa Lukoševič ūte apie šį Vakarą„

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Tradicinis Susipažin mo Vakaras vyko CEGEP Andre 

laurendeau apatinėje salėje,. Salė,gaila, labai paprasta, 
be jokio puošnumo- bet erdvi. Didžiausias jos patogumas 
- vieta ir didelis fojė. Baliaus rengėjų vardu Gintaras 
N a g y s pasveikino svečius Kanados Lietuvių Dienų pro
ga ir kvietė visus linksmintis. Tai nebuvo sunku padary
ti, nes orkestras tikrai nešykštavo ir grojo vieną šokį po 
kito. Torontiškis "Gintaro" Ansamblio Darnos Vienetas 
atliko lengvojo dainavimo programą, akomponuojant gi - 
tarai, smuikui, akordeonu, ir vargonėliams. Malonaus į- 
vairamo įnešė sol.Rimas Paulionis. Vienetui vadovauja 
Giedrė Paullonienė.

Vyko loterijos. Viena jų- Montreal!© VAIVORYKŠ
TĖS suaukotų tautodailės darbų,kita įvairių laimikių iš 
kurių šauniausias- televizijos ir am/fm radijo aparatas 
/dar neatsiimtas/;

Prie įėjimo staliukų buvo galima gauti ir tradicinį 
Kanados l ietuvių Dienų leidinį/redagavo J.Šiaučiulis,sko
ningą viršelį suprojektavo G. Vazalinskas/, Montrealyje 
išleistų plokštelių- "Gintaro"Ansamblio "Kur Gintarais", 
matėme-siurpryzasV- jau tik ką pasirodžiusią naujausią 
Montrealio lietuvių Choro plokštelę "Kalėdos". /b.d./

IŠ LIETUVIŠKO ŠVIETIMO ISTORIJOS

PIRMOJI LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA

4. /pabaiga/

Bet jau daug kur dirbo germanizacijos skleidėjai, šovi
nizmo įkvėpti mokytojai, kurie elgėsi taip, kaip jiems pa
tiko. Buvo tokių "liaudies švietėjų, kurie draudė moki — 
niams, einant namo,tarp savęs kalbėti lietuviškai, lietu
vius vadino pagonimis. Vienas net pasakė, kad visus lie
tuvius reikia užmušti. Išdagų mokyklos mokytojas pames
davo lietuviškas knygas po suolų, ir vaikams, kuri e nenorė
jo mokytis voidškai, su kumščiu grūmodavo. Kai kurie 
pastoriai taip pat vertė lietuvių vaikus mokytis vokiškai.

Kaip vienas mokymo dalykas Karalienės mokytojų semi
narijoje lietuvių kalba dėstyta iki 1882 metų. Tais metais 
buvo uždaryta mūsų tautiečių grupė, o lietuvių kalbos mo
kytojas Kukaitis nukeltas į Šilutės apskritį mokyklų tarė
ju.

Naujoje vietoje jis panoro pasirodyti viršininku. Vizi - 
tuodamas Rumšų mokyklą (Šilutės raj.) pamatė joje moko
si beveik vieni lietuviai, kad antroje Klasėje tikybos pa
moka ’ vedama lietuviškai, paklausė, kodėl ne vokiškai? 
Mokytojas drąsiai atkirto, kad jis darąs taip, kaip nuro
dyta įstatyme. Kukaitis sumišęs tarė:"Žinau,bet.. .Dau
giau nebedrįso prieštarauti, nes žinojo, kad negalima eiti 
prieš įtatymą. Kai Karalienės seminarijoje jis dėstė lie
tuvių kalbą, tai pats mokė busimuosius mokytojus griež
tai vykdyti valdžios įsakymus, o čia jis norėjo, kad jie 
būtų apeiti.

Liaudies mokyklų vaidmuo .pasikeitė. Pirmiau jos švie
tė žmones, o po naujo patvarKymo virto vokietinimo įran
kiu. Mokytojams buvo gerokai padidinti atlyginimai, už 
stropų vokietinimą gaudavo premijas, dovanas.

Lietuviai negalėjo susitaikyti su tuo, kad jų vaikai ver
čiami mokytis vokiškai , bandė ginti savo kalbos teisę. Pa
vieniui ir kolektyviai rašė prašymus, tikėjosi atgauti savo 
brangiausią turtą — kalbą. Bet visi jų prašymai buvo 
šauksmas dykumoje. Tiesa, kai kada kolonistai prašyto - 
jus nuramindavo, prižadėdavo sutvarkyti reikalą.

Po vienos lietuvaičių deputacijos karalaitis Frydrichas 
(vėliau Vokietijos imperatorius ir Prūsijos karalius Fry
drichas III) savo dienyne parašė šiuos žodžius: "Susipaži
nęs su geru lietuvaičių būdu ir išgirdęs jų gražius balse
lius, prisiminiau, kaip keli žmonės Rytų Prūsijoje stai
giai numarino tą puikią, garbingą lietuvių kalbą su jos 
nuostabiomis giesmėmis. Dėl to man ašaros pradėjo 
veržtis iš alsių".

4 psl.
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Karalaitis lietuvaites maloniais žodžiais paguodė,bet 
padėti negalėjo, nes tuos reikalus tvarkė beširdžiai vo
kiečių šovinistai.

1879 m. peticiją dėl kalbos grąžinimo pasirašė 17410 
žmonių. Tarp jų vienas vyskupas, 5 kunigai, 9 mokytojai. 
1893 m. deputacija su 27765 žmonių pasirašyta peticija 
lankėsi pas Vokietijos valdovą. Ir vėliau dėl kalbos grą
žinimo daryta įvairių žygių. Kartais prašytojus nuramin
davo pažadais,kartais gaudavo ir šiurkščius atsakymus.

Gumbinės valdžios vyriausias prezidentas dr. Šlikma- 
nas (Schlickman), atsakydamas į prašymą dėl leidimo lie
tuviškai mokyti vaikus, tarė: "Ar jums neužtenka to, kad 
leidome motiniškoje kalboje vaikus mokyti tikybos daly
kų? Savo giesmėmis ir maldomis ir toliau galėsite na
muose bei bažnyčiose lietuviškai liaupsinti savo viešpa
tį". '

Būdavo ir palankesnių balsų. Rašytojas Ferdinandas 
Runkelis (Runkel) dienraštyje "Berliner Tageblatte"rašė: 
"Vokiečių garbės reikalas išgelbėti šitą brolių giminę nuo 
pražūties ir išlaikyti dar šiandien gyvuojantį jų kalbos 
turtą". Bet nacionalizmas jau darė savo.

Tuo metu, kai aktyviausi ir drąsiausi lietuviai prašė ir 
reikalavo savo teisių, nemaža Karalienės ' seminarijos 
auklėtinių priešinosi vokiečių varomai germanizacijai. 
Už tai jie buvo persekiojami, kilnojami iš vienos vietos į 
kitą, pagaliau nukeliami į tokias apylinkes, kuriose ne
buvo lietuviškai kalbančių žmonių. Ypač drąsiai gynė sa
vo tautiečių teises seminarijos auklėtinis Mauras Pučas. 
Už pažangias mintis vokietininkai jį atleido iš mokytojo 
pareigų,iškėlė baudžiamas bylas, kaltindami, kad taria
mai jis kurstęs valstiečius, kad agitavęs už demokratus , 
kad viešame susirinkime kalbėjęs lietuviškai.

Mokytojas Kamutatis padėjo voidečių kalbininkui Augus
tui Šleicheriui (Schleicher) rinkti žodžius lietuvių kalbos 
gramatikai,rengė spaudai kalendorius. Nemaža semina
rijos auklėtinių redagavo pirmuosius lietuviškus laikraš
čius.

Iš pradžių Karalienės seminarija buvo pažangi įstaiga, 
skiepijo busimiesiems mokytojams to meto progresyvias 
Johano Henriko Pestalocio (Pestalozz), o vėliau Frydri
cho Adolfo Vilhelmo Dystervego (Diesterweg)pasaulėžiū
rą. Maždaug tridešimtais XIX am žiaus metais ją užvaį - 
dė Johano Frydricho Herbarto (Herbart) pažiūros. Ilgai
niui migloti išvedžiojimai apie nežinomus, atitrauktus 
daiktus įsigalėjo. Į pirmą vietą buvo pastatytas dorovinis 
—' religinis auklėjimas, tai stipriai veikė seminaristų 
jausmus, siekius, poelgius. Toks auklėjimas padėjo ug
dyti reakcingą vokiečių šovinizmą bei militarizmą.

Šių klaidingų reformų pasekėjai, norėdami sustiprinti 
savo pozicijas, Karalienėje įsteigė mokytojams, semi-, 
nanstams ir pagalbiniam personalui uždarą evangelikų 

parapiją. Jai vadovavo seminarijos direktorius ar vyres
nysis mokytojas. Vienas ar kitas sekmadieniais ar šven
tadieniais pastatytoje koplytėlėje laikydavo pamaldas. 
Nuo to laiko seminarija pradėta vadinti Evangelische Schu- 
llehrer Seminar zu Karalene (Karalienės evangelikiį mo
kytojų seminarija).

1911 m. iškilmingai paminėta šimto metų jos sukaktis. 
Paskelbta, kad per tą laiką parengė 2208 mokytojus.

Kada seminarija likviduota ir kodėl, nepavyko rasti 
tikslių duomenų. Spėjama, kad Pirmojo pasaulinio karo 
metais. Daugelis seminarijos auklėtinių, ypač pradžioje, 
suvaidino reikšmingą vaidmenį, mokydami savo tautie
čius, priešindamiesi germanizacijai.

Žinomi tvirtų pažiūrų mokytojai ir iš vėlesnių laidų. 
Frydrichas Bajoraitis seminariją baigė 1904 m. Vadina
si, gerokai po to, kai ji buvo suvokietinta. Tačiau jos 
ideologai nesugebėjo jaunuolio patraukti savo pusėn. Jis 
liko ištikimas savo tėvų tradicijoms, slaptai mokė vaikus 
lietuvių kalbos, rašė publicistinius straipsnius, eilėraš
čius, steigė lietuvių jaunimo kultūrines draugijas.

Vokiečiai neslėpė, kam ši mokymo įstaiga priklausė 
1924 m. išleisto žodyno "Herders Konversat;ons— Lexi- 
koa" trečio leidinio ketvirto tomo 850 puslapyje rašo: 
". . . 1O kilometrų į rytus nuo Įsručio, prie Pisos upės, 
lietuvių Karalienės mokytojų seminarija (1811)".

Apylinkėse, kuriose nuo seno lietuviai gyveno, ir vie
tovardžiai buvo lietuviški. Nors kolonistai juos visaip 
kraipė, bet šovinistų požiūriu dar buvo nepriimtinų pava
dinimų. Vienų kamienai atrodė lietuviški, kitųforma, tre
čių reikšmė ir 1.1. Įsigalėję Vokieti joje nacionalistai ^ar
ki no vislią, kas nevokiška. 193 8 m. jie net 3300 Rytų Prū
sijos vietovardžių pakeitė vokiškai. Karalienę pavadino 
Luisenbergu (Luisenberg).

Šiemet sukanka 170 metų, kai buvo įsteigta ši pirmoji 
lietuvių mokymo įstaiga. Jos pirmas ir vėlesni pastatai- 
išliko iki mūsų dienų. Jie skęsta gražiame sename parke. 
Vietovė dabar vadinasi Zelionyj Bor.

Vandalinas Junevičius 
(Iš "Aušra", 1981 Nr. 1).
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IS PADANGĖS MIELOS
/ii SPAJUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

PAMINĖTAS VINCAS KRĖVĖ

Vilniuje, Valstybinėje 
Filharmonijoje, jos filialėse 
Kaune ir Šiauliuose buvo su
rengtos specialos progra - 
mos rašytojo Vinco Krėvės 
1OO iru gi mimo sukaktuvėms 
paminėti.

Mūsų vieno iškiliausių 
klasikų garbei buvo paruoš - 
tas literatūrinis- muzikinis 
montažas - kompozicija,pa
vadinta " Kad vaikų vaikai 
atmintų". Jame buvo skaito
mi V.Krėvės kūriniai, dai
nuotos jo numylėto dzūkų 
krašto liaudies dainos;grojo 
Lietuvos Dailės Muziejaus 
Kanklių Trio.

PAMINĖTAS MUZ.ANTANAS 
BUDRIŪNAS

Spaudoje pagerbtas artis
tas mėgėjas,kompozitorius, 
chorų dirigentas Antanas 
Budriūnas/19O 2-1966/gimi - 
mo 80-mečio proga.

KAUNO VYTAUTO KULTŪROS
Vilniaus muziejuose — taip buvo malami miltai duonai

PARKAS
Kauno Vytauto Kultūros ir 

Poilsio Parkas įkurtas 1946 
m., apima 20 ha plotą. Jis 
ypatingas tuo,kad jame auga 
daugiausia tik ąžuolai, ir ki
to tokio nėra visoje Lietuvo
je. Dainų Slėnyje susirenka 
daugiau kaip 9000 žmonių .

25 METAI POKARINEI 
VARPU MUZIKAI

-Rugsėjo 25 d.Kauno Karo 
Muziejaus Sodelyje vyko 
varpų muzikos koncertas , 
minint 25 m. nuo šios tra - 
dicijos atstatymo po karo.

Karo Muziejaus varpi ni n- 
kas yra muz. Viktoras Kup -

KLAIPĖDOS UOSTAS
Klaipėdos uasto prekybos 

linijos pasiekia apie2OO pa
saulinių uostų. Nemune lai - 
vynas, kuri am priklauso apie 
120 laivą, įsigijo stiprų vil
kiką- ledlaužį "Rusnė".

A. KAČANAUSKO DAINU

Kai kurie I atviu profesori ai po tam tikri£ Rygos įvykiu, pradėjo keisti spalvcp-.

TAI JAU IR NEBE NEMUNAS?-. .A. Kačanauskas rašė dai
nas, romansus, miniatiūras 
instrumentams.harmoniza - 
v o liaudies dainas.

Jo minėjimo koncertai vy
ko Kaune ir Vilniuje.

Atvažiavęs iš suskurdusio kolchozo į Kauną kaimie ■ 
tis klausinėja kelio į Aleksotą. Išlipęs stotyje,klausia , 

kur čia Vytauto prospektas.
-Pilieti, - užsipuolė paklaustasis, - argi jums ne 

sarmata nežinoti,kad dabar tai gero gyvenimo kūrėjo Le
Kasmet jame apsilanko apie 
1/2 milijono lankytojų.

Parke daugiausiai kreipia
ma dėmesio į kultūros ren
ginius. Čia mokymosi centre 
galima išmoktiskambinti 
gitara,pianinu ar kitais mu
zikos instrumentaiSjplanuo- 
jama įsteigti dailės studi
jas. Galima čia išmokti ir 
vairuoti mašiną, gerai virti 
ir dekoratyviai padengti 
stalą.

DRUSKININKU KURORTE
Vien praėjusiais metais 

D ruski ninku kurortą aplan
kė apie 120 tūkstančių eks
kursantų- ir keliautojų. Jame 
dirba 300 gydytojų ir apie 
700 darbuotojų su viduriniu 
išsilavinimu. Apie 30 gydy
tojų praktikantų atlieka 
praktiką. Intensyviai dirba - 
ma fizioterapijos srityje ir 
šiais metais bus apie 2 mil . 
pacientų pasinaudojusių jos 
pagalba.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
PLAUKIKAS ROBERTAS ZULPA

Vilnietis lietuvis Robertas 
Zulpa, olimpinės skalės 
plaukikas,Europos plaukymo 
čempionas dalyvavo Ekvado
re įvykusiose pasaulio pir
menybėse. Jis laimėjo antrą 
vietą 200 m. nuotolio plauki
me. Pirmą vietą laimėjo ka- 
naHietis. Lietuvis gavo si - 
dabro medalį. Tik-neatsto- 
vavo jis Lietuvai,© SSSR.Tai 
tokia "tautų draugystė",kai 
net nepaminima laimėtojo 
kraštas nė tautybė...

revičius. Jis kartu su savo 
sūnum Giedrium surengė 
virš 7000 varpų muzikos 
koncertų. Repertuare yra 
daugiau kaip 500 kūrinių , 
tarp jų lietuvių kompozitorių 
specialiai varpams sukurti 
kūriniai.

Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejaus Rūmai' su varpine 
buvo pastatyti 1934 m., bet 
Laisvės Varpas bokšte 
skambėjo nuo 1922 m.

Muziejaus vardą okupan - 
tai privertė pakeisti ir jis 
dabar vadinamas Valstybiniu 
Istoriniu Muziejumi,

MOKYTOJO ATOSTOGOS
Vienas mokytojas rašo:
” Dėl mokytojo poilsio. 

Vaikščiodamas Palangos 
gatvėmis, randu įvairių or
ganizacijų užrašus, skel
biančius, kad čia jų poilsio 
namai. Mokytojų poilsio na - 
mų nerasi. Prieš 1O ar dau
giau metų profsąjunga i šnuo- 
muodavo lovas privačiuose 
butuose, ir mokytojas už ma
žą mokestį galėdavo pailsė
ti. Paskui pranyko tokia 
praktika. Kai kas gaudavo 
vadinamą kelialapį„Pasirodo, 
pagal tą 'ikelialapį"gali gy
venti tik mokykloje,klasėje, 
kur apgyvendinta 20 žmonių. 
Manau, kad atėjo laikas ir 
mokytojams turėti savus po
ilsio namus."

Taip rašo mokytojas iš 
Kėdainių į vietinį žurnalą . 
Įdomu, kokios pasekmės.Ge
rai tačiau, kad nors, prasi
žioti apie tai leidžiama,

PLOKŠTELE
Šį rudenį, min'nt kompo-^^LN/L/S DAILĖS PARODOJE

zitoriaus, chorų dirįgeno ir 
pedagogo Aleksandro Kača - 
nausko 1OO m. gimimo 
sukaktį, bus išleista jo dainų 
plokštelė, kurias atliks so
listai ir Kauno Valstybinis 
Choras.

Vilniuje Lietuvos stori- 
jos ir Etnogratijos Muzie
juje buvo atidaryta paroda, 
kurioje įvairūs Lietuvos 
dailininkai vaizdavo Vilnių 
ir jo apylinkes:"Vilnius 19- 
2Oamžių dailės kūriniuose".

nino prospektas ’.
Eina žmogelis toliau. Klausia Kęstučio gatvės. Kitas 

užklaustasis jį išbarė, kad dabar tai žymaus rusų rašytojo 
Gorkio gatvė.

Paėjėjęs klausia Kanto gatvės. Ir vėl gavo pylos,kad 
tai ne kokio supuvusio buržujaus,imperialisto Kanto, o 
sovietų poeto Majakovskio gatvė.

Prieina žmogelis Nemuną, bet nematydamas dešinėje 
pusėje tilto, jau išsigandęs klausia:

- Sakykit,© kur čia tiltas per Volgą?
/\ š "Santarvė"/

APIE JOGURTĄ 
C

Jogurtas yra vert ngas pieniškas maistas, suteikian
tis kalci jaus ir riboflav:no, taip pat geros kokybės pro - 
teino.

Ne v si jogurto gaminiai pasižymi mažu kalorijų kie
kiu. Jų rūšys taip pat skiriasi riebaliniais kiekiais. To
dėl patariama patikrinti ant indelio užrašus "BF"/svies- 
tiniai riebalai/ ar "MF"/pieno riebalai/. Kuo mažesnis 
prie tų raidžių skaičius, tuo jogurto kiekis indelyje turės 
mažiau kalorijų.

Kai kurie jogurto gaminiai yra papildyti kremu arba 
išgarinto pieno milteliais ir tokiu būdu paprastos rūšies 
jogurtas gali pasiekti iki 6.9% BF. Besirūpinantiems ka
lorijomis, tokios rūšies jogurto valgyti nepatartina.

Jeigu Į jogurtą pridędama vaisių, saldinimo ar sko
nio sirupo,kalorijų kiekis žymiai, pakyla ir bendras rie - 
balų kiekis indelyje pasikeičia. Pav., jeigu į indelį jogur
to pridedama vaisių, tai tuomet riebahj kiekis-žymimas 
3.9%. Jogurto maistingumas nesumažintas,tik jo paties 
yra mažiau,-nes atskiesta vaisiais ir sirupu.

Gerą skonį ir mažiau kalorijų jogurte galite patys per
tvarkyti, pridėdami nesaldytų vaisių į mažo riebalingu - 
mo jogurtą.

Jogurtas gali būti naudojamas vietoje rūgščios grie
tinės, Verdant su jogurtu, šveicariškosios rūšies ne taip 
maišosi ir mažiau susitraukia, ypač verdant šiek tiek 
žemesnėje temperatūroje.

Naudojant jogurtą su Saločiais,patartina jį įmaišyti 
prieš pat valgant, kad lyg:au išsiskirstytų.

Jogurte pieno rūgšties yra daugiau kaip natūraliai su- 
rūgusiame piene. Jo vartojimas, seniau ypatingai papli
tęs Balkanų kraštuose, rimtai įsipilietino ir šiame kon - 
tinente, ne tik dėl savo malonaus skonio, bet ir dėl me
diciniškų savybių: yra lengvai suvirškinamas ir naikina 
kai kurias žmogaus organizmo vidaus bakterijas.

KUR DINGO GINTARO DIRBINIAI ?
XIX amžiaus viduryje,ieškant Kuršių Mariose gin

taro žaliavos pramonei - semiant smėlį iš marių dugno 
r jį sijojant, - ties Juodkrante buvo aptiktas nepaprastai 

vertingas neolito laikotarpio 434 gintaro dirbinių lobis.Šis 
Juodkrantės lobis pateko į Karaliaučiaus muziejų,kur įl
ojo Pasaulinio Karo pabaigoje dingo.

Įdomu,, kas rūpinsis jį surasti ?

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI’.

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 1

1 pora geriausių ’’Levi" denim jeans; 1 pora ’’Wrangler” 
velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su jrasu: All wool
made in England"; 1 komplektas vyriškų arba moteriškų 
apatinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnoniu siūlų; 
vilnonė arba šilkinė medžiaga suknelei.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu .........S 460.00
[ šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairiu prekių,: 

medžiagos galima dadėti 4 m. ir 3 m. dirbtinio minko kailio paltui.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu): 

Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio

ATEIK I LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS ' SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIĖNĮ. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.' 

8 vai. vakaro.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

MONTREAL, P.O. H2K 1E9

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE»WEDDINGS
2540 rue SHERBROOKE, E.

525-8971

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

3

ARBA SKAMBINK MUMS:

Leonui G. : 366—2548 ( namų ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

Donaldui D.: 661 — 1733.

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI, NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

1982.X.28

kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 svarus.......... $250.00
Dirbtinio minko kailis paltui, De Lux, sveria 5 svarus........ $ 115.00
Pigesnio minko kailis paltui, sveria 5 svarus....;;........... i..$ 100.00
Jeans rumbuoto velveto ..........    j,.................  $ 48.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis.................. ......................... •$ 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė .........................................................$ 13.00
Teleskopinis lietsargis.............................  •$ 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ............................................... $ 50.00
Puiki suknelei medžiaga'......................  $ 46,00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 metrai .........................'$ 75.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m.................. $ 92,00
Angliška vilnonė medži aga ei I utei, 3 metrai .............................$ 75.00

” ” ” ” ” ............................ $ 92.00
” ” ” ’’ ” . ............................ $115.00

Šie produktai galima siųsti su rūbais: Yi sv. arbatos—$4.50, 
j/2 sv. nescafee’s —$ 7.ŪU, 1 sv. pupelių kavos —$7.50, 1 sv.
šokolado — $ 7.50, 40 cigarečių -$5.50

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $58.00. 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkau
jame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms, žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus į Lietuva^prekėmi s arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

5 psi.

5

5



XXVII KANADOS LIETUVIU
Pirmutiniame ir didžiausiame J* ja Si SI SR 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE ----------—-------------------- --

MOKA:
1014 % uį <)o dieniu term- ind. 

% liž 6 mėn. term. ind.
1? . r~t už 1 metu term. ind.
11 r, už pensijų plana
12 už namų plana
10 ‘c už specialias taup. sask.
10 už (aupymo sask.
6 U už čekiu sask.

IMA'

už asm. paskolas nuo 16%% 

už mortgičius nuo 1414 %

AKTYVAI virš 31 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
7 5% 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.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-XX49 M6P 1A6

KLD Koncerte šokio detale Dalis jaunimo atlikusio KLD Koncerto programa

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antradieniais 

Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeštadieniais 
Sekmadieniais

11
11
12
12
11
11

6

%

17’/2% 
15V>%

MOKA UZ:
90 dienų termin. indėlius 

10-3 = 180-185 d. termin. ind. ... 
= term, indėlius 1 metų .....

10-3 = pensijų s-tą.......................
spec. taup. s-tą................

_ taupomąją s-tą ................
10-8 = depozitų-čekių s-tą ........
10-8 s DUODA PASKOLAS:

E asmenines nuo ...............
9.30-1 = mortgičius nuo................

ANA.PILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% 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). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Moterų Draugija dėkoja 
parapijos jaunimui už talką 
Pjūties ir Padėkos Šventės 
pietų paruošime.

MAIRONIO MINĖJIMAS TORONTE

Vai lėkite dainos is vargo nupintos, 
IŠ kaimo i kaimą, pas jaunus — senus 
Paguoskite sirdis nelaimią sutrintas 
Nušluostykit ašaras — kelkit jausmus 

P ran as Vaičaitis

'’APGAILESTAUJAME, kad pereitame ”NL” nr. po 
šiuo posmu buvo parašyta neteisinga autoriaus pavardė. /

/tęsi nys/
Kun. P. Gaida prisiminė vie

ną juoką: Maironis visada 
pu.iktua.liai ateidavo į vakari
nes pamaldas. Vienas klieri- 
kas susiginčijo, kad jis galįs 
Maironį priversi! pavėluoti. 
Kiti netikėjo, bet taip ir įvy-

bet čia niekas nenuobodžiavo .
Tokio žandro minėjimas To- kavos su pyragaičiais. Daly-' 
route pirmą Kartą ir atrodo , vavo virš keturi šimtai žmo- 
publikai paliko negreit išnyks- nių.
tantį įspūdį., kaip ir pats mi
nimas poetas.

Pabaigoje, aktorei E. Blan to Vaidybos Kultūros Komi- 
dytei ir akompanatoriams bu -

vo įteikta gėlių, o publikai —

Minėjimą suruošė Kanados 
LietuviuBeadruomenės Kraš-

sija- Gunda Adomaitienė

LIETUVIU NAMŲ 
"LABDAROS” SUSIRINKIMAS

įvyko spalio 17 d.LN Ka
raliaus Mindaugo salėje.Su
sirinkimui pirmininkavo V. 
D'a u g i n i s, sekretoria
vo dr. E.Birgiolas ir 
dr.A.P a c e v i č i u s.

Iš viso narių yra virš 
1500. Iš pranešimų paaiš - 
kėjo,kad lietuviškos organi
zacijos buvo remiamos ne 
tik nemokamomis patalpo - 
mis, salėmis,bet ir tiesio
giniai pinigais.

LN 30 metų veiklos su
kaktį minint/lapkričio 6 d./ 
numatoma įsteigti švietimo 
stipendijų fondą,kuriam jau 
paskirta $ 3O.OOO.

Numatoma įrengti lietu - 
višką seklyčią, archyvą ir 
muziejų.

Po pranešimų vyko gyvos 
diskusijos.

ADVENTINIS SUSIKAUPIMAS
Anapilio parapijoje vyks 

adventinis susikaupimas ir 
religinės muzikos koncertas 
gruodžio 18 ir 19 d.d. Vado
vaus kun. L. Andriekus,OFM.

ap-

misija ir Tarybos p-ku inž. 
H. Lapu kai kuriuos reikalus 
šaukia lapkričio 13 d. Fondo 
Tarybos posėdį.
PASIŽYMĖJO LIETUVAITĖ

MOKSLE
D.Petrauskaitė baigė Šv.

Juozapo gimnaziją labai ge
rais pažymiais ir gavo iš 
Ontario Švietimo Ministerės 
pagyrimo laišką ir $1OO 
premiją.

EVANGELIKŲ LIUTERONU 
IŠGANYTOJO PARAPIJOS

Moterų Draugijos susirin
ki mas įvyks lapkričio 7 d., 
sekmadienį po pamaldų pas 
A. Langienę, 27 Edge more 
Dr.,Toronto, tel:233-O511.

r

Kad Maironis liko nepakel
tas vyskupu. tai buvo laimė 
visai lietuvių tautai, nes jis 
turėjo daugiau l aiko atsiduoti 
kūrybai, išvystyti savu litera
tūrinį talentą ir budinti tau
tos atgimimą.

Antrasis etapas -žvilgsnis ko: klierikas mokėjo pamėgž- 
į tautą. Mačiulis dar vaiku džioti lakštingalą, pasislėpė 
būdamas, sutiko vyskupą M. krūmuose, pro kuriuos rei- 
Valančių, iš kurio gavo mal-kėjo rektoriui praeiti, ir ”už- 
daknygę ir gal būt, įkvėpimą čiulbėjo". Poetas — rėkto- 
dirbti tik savo, tautai. Jis rius, gamtos mylėtojas, klau- 
anksti suprato, kokios didelės sėsi "lakštingalos'’ suokimų, 
nelaimės spaudžia lietuvius, ir pavėlavo į pamaldas... Bu-

Pirmas Maironio didesnis vo juoko I 
darbas — parašyta Lietuvos 
istorija. Jo poezija taip pat šimties minučių pertraukos , 
turėjo tarnauti fiksavo taut ai, prasidėjo trečioji dalis, pava- 
Maironio kūryboje žymu re
liginiai, estetiniai ir tautiniai je ir dainoje", kurią pagal pa- 
motyvai. Iš jo 127 poezijos kū
rinių, tik 30 religinio turinio-

Greitai jo poezija pavirto čiai — visi esantys salėje da- 
tautos dainomis ir sklido po 
visą Lietuvą, pasiekdama ne 
tik miestus, bet ir kaimus.

Užbaigus paskaitą ir po di

dinta "Maironio poezija žody

ties poeto kadaise puoselėtą 
pageidavimą, išpildė tautie-

iyviai įsijungė į dainavimą ar 
giedojimą Maironio sukartos 
poezijos.

Dainas vedė ir protarpiais 
deklamavo Maironio (ir dalį 
kitų poetų) poeziją, aktorė 
Elena Blandytė. Šiai daliai 
akompanavo akordeonu jauna 
torontietė, Aldona Biskytė, o 
muz. St. Gailevičius > pritarė 
pianinu.

Aktorė taip pat ir puikiai

ti H

Gražus ir dosnus Kanados rudenėli s Janas

UfįURAlL CįL iSaT"
822-8480

LIETUVIŲ MOTERŲ 
MENO PARODA

Dvi lietuvės menininkės 
spalio 30 ir 31 d.d. pasiro
dys su savo darbais Anapilio 
Parodų Salėje: G. VALIŪ - 
NIENĖ parodys savo kerą - 
mikos, serigraf i jos, fotogra
fijos ir emalio ant vario dar
bus, G. KRASAUSKIENĖ - 
keramiką ir sidabro išdir - 
binius.

Parodą rengia KLK Mo
terų Draugijos Lietuvių 
Kank< nių Parapijos skyrius .

SAUKIAMA KL FONDO 
TARYBOS POSĖDIS

KLFo ndo Valdyba , 
svarsčiusi su Jnvestacijų Ko- Eilėraščių rinkinys "Pavasa

rio balsai", išleistos dange - 
lyje laidų, pareikalavimas bu
vo didelis.

Maironiui bivo labai svar
bu įr odyti rusams ir lenkams, 
kad lietyviai pajėgūs kurti sa
vo kultūrą savąja, lietuvių 
kalba Turėdamas kartais
smailą liežuvį, Maironis saty- dainuoja solo, ji padavė toną 
romis pliekė tautos priešus - dainoms (ar giesmėmsįir pa- * 
rusus, lenkas ir sulenkėju - ti su publika dainavo—septy 
sius lietuvius. Savo pavyzdžiu nias dainas. Tokia dainų ii 
patraukė savon pusėn ir kiie- deklamacijų pynė tęsėsi virš 
rikus.nes jie mėgo savu pro- valandos. Visas minėjimas 
fesorių. užtruko pustrečios valandos ,

533-1121 Walter Daugini*
Insurance Afeney L14. 

1613 Bloor Street West • Toronto Ontori*

Bmher-BaranskM INSURANCE AGENCY LTD

e Dail. JONĖ KVIETYTĖ - 

YOUNG surengė savo darbų 
parodą Calgary mieste, kur . 
ji jau kuris laikas gyvena ir 
dirba dailės srityje.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK Į LIETUVIŲ A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIEN[ 119 NIMICO AYE. (Royal York Rd. ir * 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Te!.: 487-5591
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Simon’s
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU 1982

KALĖDOS IR NAUJI METAI 

SU GIMINĖMIS LIETUVOJE 

GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuva ir iš Lietuvos. 
Nuperkama Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus oaaeidauiamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIU ŽINIŲ TEIRAUKITĖS: 
TORONTO TEL: (416)537-3060 arba'532-8772 
MONTREAL : (514)669-8834- L. Stankevičius 
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V. Ranonis 
LOS ANGELES - (213) 660-6600- J. Petronis 

-(213)664-0791 — namu;
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX: 06-986766 5TOR
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI. 

Kelionių biuro savinink ai - AUDRON Ė ir VYTAS SIMINK E VICI Al 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Vlttį • VALTERIS MESERIS
233-3334 - 23X-286X - 23X-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI
26
16
8

22

RUGPJŪČIO 
RUGSĖJO 
RUGSĖJO

grupėje

GEGUŽĖS
BIRŽELIO 
LIEPOS 
U EPOS
Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm 

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių, teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-353X
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs nuosovuose namuose —

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU 
KREDITO 

KOOPERATYVAS

TALKA

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask............ — 16%
asmeninės paskolas...... 17’/z%

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ:
depositus (P.C.A.)..............  6%
santaupas .........................1O’/z%
kasdienines palūkanas 
už santaupas........................ 10’/,%
term-, depoz. 3 m. 7.//‘.‘..!313% Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda, 
reg. pensijų fondo.......... 11’/z% Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
90 dienų depozitus ............ 13%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. p-p. penktadieniais 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

4
Aplankiau dalį Siaurinės Af
rikos, Portugalijos ir Ispa
nijos. Patyriau daug naujų 
įspūdžių apie tų kraštų 
praeitį ir dabartį. Grįžęs į 
namus tuojau prisiminiau 
jau žinomą po s akį, kad "vi - 
sur gera, bet namie geriau
siai" Tai tikra tiesa. Koks 
geras ir gražus gyvenimas 
Kanadoje’. Tačiau gyventojai 
to visai neįvertina.Pablogė
jus ekonominei krašto padė
čiai, streikams ir reika
lavimams daugiau atlygini - 
mo vi stiek nėra galo.

Sporto srityje,kanadiečiai 
nepasižymi aukso medalių 
laimėjimais, tačiau, jei kas 
juos skirtų už streikus,tai 
kanadiečiai jų gautų dau
giausiai ir liktų pirmos pa - 
saulinės vietos laimėtojais.

Z.P u Ii a n aus kas.

LIETUVIS MIESTO
SAVIVALDYBĖS RINKIMUOSE

Š. m, LAPKRIČIO 8 d.rin
kimuose, į Miesto Savivaldy 
bės įvairius postus kandida
tuoja didelis gyventojų skai
čius. Į miesto majorus atsi
rado net 8 kandidatai:7 nauji 
ir esamas majoras.

Dabartinis majoras Wil - 
liam Powell kandidatuoja 
antrajam terminui. Jis lietu
viams jau pažįstamas.Lie - 
tuvių švenčių minėjimuose 
dalyvavo jau du kartu ir sa
kė kalbas, taip pat ir š.m. 
vietos lietuvių SLA Kuopos 
rengtoje gegužinėje. Jis yra 
SLA Kuopos nariu jau apie 
20 metų,sąžiningai moka jos 
nario mokesč us.Jo šeima - 
pasĮaugus žmonės kitiems 
padėti. B. Po well majoro pa
reigas atlieka gerai ir su
maniai. Iki šiol dar niekas 
nėra padaręs jam viešo prie
kaišto. Jam savivaldybės 
darbas nėra svetimas, nes 
jis anksčiau yra buvęs al- 
dermanu porą terminų.Ta- 
pęs majoru, tuo jau sustabdė nienė su savo giminaičiu Nor- 
nereikalingą mokesčių mo
kėtojų pinigų švaistymą. A- 
pie lietuvius gražiai atsilie
pia. Šiuose rinkimuose jis 
prašo lietuvių paramos-bal- 
suoti už jį. Šią paslaugą jam 
reikėtų padaryti.

Nauja yra tai, kad p i r - 
m ą kartą tokiuose rinki - 
muose dalyvauja lietuvis - 
kandidatas į aldermanus.Tai 
yra Juozas M a č i o n i s 
/našlės sūnus, 26m.amžiaus, 
viengungis, baigęs Brock U- 
to Biznio Adminįstracijos ir 
Ekonomijos skyrių.Tarnavo 
Stelco įmonėje, bet suma - 
žėjus darbams - atleistas.

Jis gyvena ir kandidatuoja 
3 skyriuje /Ward 3/. Tame 
rajone gyvenančius lietuvius 
prašo už jį balsuoti.

Mano asmeniškas pasiūly
mas ir prašymas-balsuoti už 
abu čia mįnėtus asmeniš
ka ndidatus.

męs Winnipege. Nekurį laiką čienė-vicepirm., K. Strikai- 
buvo išrinktas miesto alder- tis - sekretorius, E. Samulai- 
manu, bet dabar dirba kitur . tis - iždininku, P. Bagdonas - 
Jis norėjo aplankyti savo tė
vų giminę, jei pasiseks. Ga
vo 12-kai dienų leidimą. A.
Balčiūnienė jau vyksta antrą 
kartą. Ji pereitais metais lan
kėsi su savo sūnumi Reniu, ku
ris buvo KLB-nės Winnipego 
Apylinkės V-bos pirmininku.

Neseniai okup. Lietuvoje 
lankėsi Ev. Fedaras - Fedara- 
vičiuš su savo žmona Gene. 
Tie aplankė savo motinos Gry
bienės tėviškę netoįiPalangos 
o taip pat aplankė savo tėviš
kė ir Ev. Fedaras, kuris iš
buvo apie mėnesį laiko. Jie 
visi gavo specialius leidimus 
(be ekskursijų), kur galėjo var 
žinėti po visą kraštą. Prieš 
tai okup. Lietuvoje lankėsi Vik
toras Novogrockis. Jo viešna
gė buvo aprašyta "Gimtajame 
Krašte". Buvo ir daugiauokup 
Lietuvą aplankiusių, bet jie 
vyko su ekskursijomis ir ten 
galėjo būti tik penkias dienas.

Su ekskursija buvo išvykę 
Stasė ir Liudas Bartininkai, 
bet grįžo laimingai. Neperse
niausiai jie buvo užpildę pa
reiškimus ir antram . apsi
lankymui, bet pasirodė, kad 
dokumentai buvo suklastoti , 
nes į leidimus buvo įrašyta su 
sąlyga nebegrį žti ir tik prieš 
pat išvykimą tai pastebėję,nuo 
kelionės atsisakė. Dingo įmo
kėti pinigai, o ypatingai išven
gė didelės nelaimės nebegrįž
ti. ..
tiems į okup. Lietuvą reikia 
gerai apsižiūrėti bei akyliai 
pasitikrinti sudarytus kelio - 
nei dokumentus.

Mielam Bičiuliui

Sofija ir Ipolitas T AUT E R Al 
St. Catharines

JURGIUI KNYSTAUTUI

taip staigiai atsiskyrus iš mūsų tarpo, žmonai AGOTAI, 
sūnums dr. ROMUI ir dr. EMILIUI su šeimomis ir vi - 
siems artimiesiems reiškiame širdinga, užuojauta ir 
kartu I iūdime —

finansų raštvedys, L. Barti - 
ninkas - v-bos nariu. Atsar
gos nariu liko Tadas Yuška.

Revizijos K-ją sudaro: Ve
ra Zavadskienė, M. Šarauskas 
ir J. Mališauskas. Nemažas 
kreditas tenka skirti V-bos p- 
kui V. Steponavičiui,kuris il
gus metus išdirbęs Swift Can
adian Co. mechaniku-p’onfibe- 
riu dabar padeda Klubui sutai
syti įvairius sugedimus, o 
elektro-mechanikas A. Samu- 
laitis pataiso elektros sugedi
mus, kas Klubui mažai kainuo
ja. Dabar artinasi laikas rink 
ti naują Valdybą, kas Klubui 
sudaro didžiausią rūpestį.

K- Strikaitis

MIRUSIEJI:
• LAPINSKrENĖ /MAZIU- 
KAITĖ/ Elzbieta mirė ligo
ninėje. Liko sūnus ir marti

• KNYSTAUTAS Jurgis, 70 
m. amžiaus, mirė staiga sa
vo namuose.

Liko žmona A got a/Lėlytė/, 
du sūnūs ir 4 vaikaičiai.

• MIKALAJŪNAS Albertas , 
55 m. amžiaus, mirė. Liko 
žmona ir 3 sūnūs, brolis ir 
sesuo su šeimomis.

Užuojauta mirusiųjų 
Tad visiems vykstan .artimiesiems.

MONTREALIO LIETUVIU 
CHORO SIURPRYZAS

KLDienų proga,energingos 
veiklos dėka,DienųKoncerto 
metu išvydome ant staliukų 
ir naują Montrealio Lietuvių 
Choro plokštelę KALĖDOS . 
Šią plokštelę jau.galima gau-

Spalio mėnesį buvau išvy
kęs porai savaičių atostogų.

Hour 
Service

Winnipeg
MUSU PADANGĖJE

Š. m. rugsėjo 29 d. į okup. 
Lietuvą išvyko Aldona Baičiū-

man Stepon-Steponavičiu. N. 
Stepo n yra senųjų ateivių Pr. 
ir VI. Steponavičių sūnus, gi-

Š. m. rugsėjo 3 d. "Lietu
vių Klubas Winnipege turėjo 
Vaidybos ? posėdį, kuriamą 
s darbiausias punktas buvo Klu
bo pardavimo reikalas, nes ti mūsų Kioske, A V parapi- 
jaunimas juo visai nesidomi, o £)S salėje.
senimas palengva skirstosi į Sveikiname muz.A.Stan- 
"namučius". Nebėra iš ko su-kevičių ir visus choristus, 
daryti valdybos. Nutarta atei
tyje sušaukti Klubo visuotiną • "NL" kiamynė p. SNAP- 
narių susirinkimą ir tuo rei- KAUSKiENĖ padarė dide- 
kalu pasisakyti. lį malonumą užnešdama 2

Šiais metais buvo sudaryta geranijų krūmus vazonuose , 
Klubo Valdyba: VI. Steponą- kuriuos ji pati išaugino šią 
vičius - p-kas, F. Steponavi- vasarą savo kieme. Ačiū*.

$ 1.50 kelnes

ELENAI PAKALNIŠKIENEI
mirus ,

Jos vyrui inžinieriui Vytautui PAKALNIŠKIUI, 
Jos abiems vaikams inžinieriams VYTAUTUI 
ir RIMUI, Jos abiems tėveliams: motinai
ELENAI ir tėvui SIMUI TAMAŠAUSKAMS, Jos 
giminėms bei kelionės žemėje artimiems 
draugams liūdint, mano nuoširdžiausia pagarba 
ir užuojauta 1

VYTAUTAS OZELIS

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIŲ FONDE

A.a.Gražinos ŽURKE VTČtENĖS atminimui. Kanados 
Lietuvių Fondui aukojo:

$ 1OO, - D.C. Vasiliauskai; $ 51,- CBC bendradar - 
biai Ottawoje; $50, - J. L. Leckmah; po $30, - H. Z. Lapi
nai,Seymour Eliesen; po $ 25, - E. V.Kerbeliai, R.P. Brū
kiai; po $ 20, - R.Rudinskas, V.Kačergius,A.P.Povilai - 
čiai, M.R.Jurkai, l.A.Kilčiai, 1.P.Lukoševičiai,J.B . 
Niedvarai; $15,- R.Lapinas;po $£>,- K. Martinėnas, M. 
A. Joneli ai, B. L. Morkūnai, J. P. Žukauskai, D. Jaugė lienė, 
G.Chabot, A.Jonelytė,G.Montvilienė,R.Lukoševičiūtė , 
Gilles Berubė, S.V.Piečaičiai, J.P. Baltuoniai, I.G. Va- 
zalinskai, J. Žitkus, J.Dalmotas, B.Nagienė,A.P.Dreše- 
riai, L.Cartier.

Užuojauta artimiesiems;
Kanados Lietuvių Fondas visiems dėkoja .

NEATSIIMTI LAIMIKIAI
DĖMESIO-DĖMESIO DĖMESIO

Šiais laikais niekas nieko 
negauna veltui - dar yra likę 
n e a t s i i m t ų laimikių 
iš KLD Baliaus’.

Jeigu turite laimingą bi
lietą- prašome paskambinti 
Gintarui N a g i u i 366-1611 
/vakarais/, arba parašyti :
G. Nagys, 19 2- 7th A ve 
LaSalle, Que
H8P 2M1

LAIMINGIEJI NEATSIIMTI 
BILIETAI.:
482096 - R.C.A. 5" tele vi- 
zijos/am-fm radijo aparatas 
482445 -Montreal o Lietuvių 
Choro plokštelė KALĖDOS ;
482258 - konjako Remy Mar
tin bonka;

482769- Montrealio Lietuvių 
Choro plokštelė KALĖDOS; 
4»2449-Montrealio Lietuvių 
Choro plokštelė KALĖDOS ;
482783- konjako bonka;
482092 - Bilietai į Aušros 
Vartų Parapijos Choro Ka
lėdų Vakarą Montrealyje.

Ta pačia proga dėkojame 
visiems prisidėjusiems prie 
lotori'jos ir ją parimusiems, 

R e n g ė i a i

FLORIDOJE-MIAMI BEACH
I šnuomuojamas kambarys su 
visais patogumais ir atskiru 
Įėjimu, netoli vandens. La£- 
kričj.QJx.grU9dŽio mėnesiais - 
pigiau. Skambinti rytais:

Tel.: 1 -305-361-2161

NETRUKUS PASIRODYS...

a

e
s

"IVILNIUS1* RECORDS

pristatant
ir atsiimant

N
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Couvertures de taus genres — All kinds of roofing 
7725, Georges La Selle

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai,ryto iki II vai,vakaro*

365-1143
HM0e me. Lauke

766-2667 
MM MUM

KALĖDINIŲ GIESMIŲ PLOKŠTELE, 
ĮDAINUOTA MONTREALIO LIETUVIŲ 
CHORO, KVEBEKO — KANADOS 
CHORŲ KONKURSO ČEMPIONO...
NE.... TAI NE EILINĖ PLOKŠTELĖ!!!

SKAMBINKIT-

NETTOYEURS CLEANERS 
365-7146 
7M1-A CtNTBALE

Sic karei
ROOFER   COU VREVR 

7725 George LaSalle
Geriausio* patarėjos ir darbo atlikėjos stogodengyj Guy RICHARD . 
kuris jau seniai lietuviams potornojja. Darbo, ati ek o sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namą stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 

364-1470

į QMS,
1982.X. 21

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up) 
PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS 
PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Broke)

(Lietuviams speciali nuolaida),
'Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

1449 St, Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI .$ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVI**'

Tel. 845 -2912 embassy fur

FUNERAL HOME

J.F.Wilson & Sons Ine.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun
Chateauguy , Verdun ,Que.
Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956
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AUŠROS VARTĄ KIOSKE
Gaunamos, šios naujai iš

leistos plokštelės Montrealio 
Lietuvių Choro KALĖDOS, — 
1O dol.Montrealio VyrųOk - 
teto " Lauksiu Tavęs Atei
nant", - 1O dol. Montrealio 
Lietuvių Jaunimo Ansamblio 
"Gintaro"-"Kur Gintarais", 
-1O doL , Toronto Vyrų Cho - 
ro "Aras" -1O dol. .Toronto 
Lietuvių Radijo Programos , 
"Tėvynės Prisiminimai" - 
"Užaugau Lietuvoj"- 8 dol., 
Hamiltono Mergaičių Choro 
"Aidas": "Putinai",-8 dol. , 
"Keliaujam su Daina", -8 dol 
ir "Baltos Gėlės" -8 dol., 
sol.Slavos Žiemelytės- "Su 
Jumis" - 7 dol., sol. Antano 
Keblio - " Keblys " -8 dol., 
V. Vokietijoje išleisto K.ir 
A.Šalčių"Pavasaris"- 11.50 
dol. ir "Nauja Dieaa"-ll. 75 
dol., Cleveland’© Studenčių 
Vokalinio Vieneto "Nerija " 
- 1O.5O dol., Cleveland’© 
Ramovėnų Vyrų Choro "Kur 
dangus ugnim lieps no ja"-
9.50 dol. .Detroite išleis - 
ta Rimo Kaspučio "Tarp 
Tostų ir Dainų"-11.50 dol. našlės 
ir daug kitokių. Tai p pat yra 
gauta įvairių lietuviškos mu
zikos garsajuosčių-kasečių .

Kioske rasite įvairių lie
tuviškų knygų,žurnalų, suve
nyrų ir drožinių, tinkančių 
dovanoms Kalėdų ir kitokių 
švenčių progoms.

Spaudos Kioskas 
kiekvieną sekmadienį nuo IO 
vai. iki 12.30 p. p. ir įvai - 
rių parengimų metu.

Reikale šiokiadieniais ga
lima kreiptis pas J.Šiaučiu- 
lį tel:7S8-3674 arba jam ra
šyti -1500 DeSeve str., 
Montreal,P.Q .H4E 2A7.

Lapkričio 20 dieną Kios
kas bus uždarytas. J.S.

veikia

DR. J.MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. C a t h ar in e W. 
600, Montreal, P, Q. 
86G-8235

N a mu_: 4 88 — 85 2 8

14 4 0

IŠKILUS PREMIJOS ĮTEIKIMAS 
U

Lietuvių Akademinis Sam- 
buris Montrealyje šiais me | 
tais įteikia jaa ĖlĖ-tąją Vin
co Krėvės literatūrinę pre
miją.

Šių metų jury komisiją su
daro: T.Antanaitis /Chicagą/, 
H.Nagys, V.A.Jonynas, I . 
Maziliauskienė - Gražytė, J 
Kibirkštis.

Įteikimas Įvyks montrea ■ 
liečiams jau pažįstamoje nuo 
pereito premijos įteikimo 
salėje /žiūr.skelbimą/.

Turime nemažai jaunųjų 
akademikų. Jie tikrai netu - 
rėtų praleisti šventiškos 
progos susitikti su kitais sa
vo kolegomis ir pagerbti 
lietuvį-ę rašytoją išeivijoje .

VINCO KRĖVĖS XIV-OSIOS PREMIJOS

ĮTEIKIMO

I IT A « MONTREALIO LIETUVIU-LITAS kredito unija
6-; •’* • »i 'Ak <■. a ..  k * • t » . . - . • - -  —Į ■ —t—: 

JURGIUI KNYSTAUTUI MIRUS
Šie paskutiniai metai mū

sų giminei buvo nelaimingi, 
nes praradome tris šeimos 
narius- vieną L etuvoje ir du 
čia, Montrealyje.Prieš me
tus palaidojom Augustiną A- 
lišauską, kuris irgi staigiai 
krito.

Velionis Jurgis buvo pas
kutinis švogeris šešių ište
kėjusių seserų, kurios liko 

Prieš 45 metus su
sipažinau su Jurgiu, kai jis , 
25 m. jaunuolis, atvažiavo iš 
Kauno su savo sužieduotine 
Agota gauti tėvų palaimi - 
nimą ir susituokti mūsų pa
rapijos bažnyčioje Pušalote. 
Tai buvo 1937 m. Tą dieną 
išlydėjom į bažnyčią net dvi 
jaunavedžių poras. Kita vy
resnioji sesuo tuo pat metu 
tuokėsi su p. Jackum.

Tada gyvenome laimingus 
laisvos Lietuvos laikus, 
džiaugėmės savo jaunyste ir 
tautos nepriklausomybe.

Jurgis buvo išvykęs Ita
lijon studijuoti 1932 m. ,ge - 
rai išmoko italų kalbą,po 
4 metų sugr|žo į Kauną ir

DR. A.0 JAUGELIENL 
danti; gydytoj 4 1

14 10 <;u J s I .
Suite 11 — 12 Montreal V. Q.
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7 -96 8 1

m.

p - m.

10 p.
30 p
9 ; 30

tn iki
iki 9 : 

m. iki
PRI STATYM AS

P. Q.

E.

P 
Cr 
K

ADVOK ATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M . En g . L. L. B. , B. C- L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2-nd Ave. ), Que, H4G1E6 
Tel . Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-6245

ADVOKATAS

J.P. MILLER b.a. a c l.
Notre Dame St- E* , Suite 20 5 

366-20 6 3 h 866-206 4.

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE 

kasdien nuo 9 a. 
uis: nuo 9 a, m. 

Sekmadieniais : nuo 10 a. 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

762 6 Central St. Ville L 
366-7742 ir 365-0505

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

8 psl

BALIUS - 
VAKARIENĖ

ruoši amo

1982 m. LAPKRIČIO mėn. 20 d.
ŠEŠTADIENI, 7 vai.v.

Me GILL FACULTY CLUB

gavo gerą vietą Centriniame 
pašte. Tame pašte jis tada 
susipažino su prancūzų kal
bos korespondente Agota Lė
lytė, neuži Igo susituokė.

Jiedu išaugino ir išmoks
lino du sūnus-Romą ir Emi- 
lį» kurie kaip žinoma, profe
soriauja šios provincijos u- 
ni versitete..

Pats velionis Jurgis buvo 
gabus svetimoms kalboms, 
gerai mokėjo kalbėti vokiš
kai, itališkai, angliškai, pran
cūziškai. Turėjo jis ir savo 
gyvenimo filosofiją-būti sau 
žmogumi, nuo nięko nepri
klausančiu.

Į visuomenišką veikimą 
nesiveržė, bet kur reikėjo 
talkos- neatsisakė padėti. Jis

LIETUVIU AKADEMINIS SAMBŪRIS

3450 Me Tavish St.
KAINA $25.- asmeniui

Groja puikus "LUBRYN ” orkestras
Bilietai gaunami pas A. Ottienę, Tel.: 365—1778 

ir J. Kibirkšti , Tel.: 683-7941

turėjo aštrių minčių ir ašt
rią plunksną, bet, nors buyo 
raginamas rašyti, retai tą 
savo gabumą parodydavo.

Velionis Jurgis mylėjo 
savo šeimą ir savo tėvynę 
Lietuvą, bet ten nesilankė, 
nes tenai nužudė jo brolį- 
partizaną. •

Savo gyvenimą jis baigė 
be skausmo, bet jo staigi 
mirtis paliko šeimą didelia
me skausme ir liūdesyje, o 
vis mažėjanti Montrealio lie
tuvių kolonija nustojo dar 
vieno gero lietuvio.

Tebūnie Tau, Jurgi, leng - 
va prancūziškoji Quebec’ o 
žemė. P.L e 1 i s

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKU' 

SUSIRINKIMAS
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuo- 
tinis akciniokų-šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
I9;':p m lapkričio 7 d. 12,30 vai. p.P'-, Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 1465 De Seve Street, Montreal 205, 
i Ąiebec.
1) i n o t v a r k ė :

Susirinkimo atidarymas 
Prezidiumo rinkimas 
Mandatų komisijos rinkimas 
Praėjusio susirinkiino protokolo skaitymas 
Valdybos nartų pranešimai
Revizijos komisijos pranešimas
Diskusijos dėl pranešimų
Valdybos Ir revizijos komisijos rinkimai 
Einamieji reikalai

IO. Susirinkimo uždarymas
Vis! akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime 
dalyvauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti 
įgaliojimą kitam akcininkui, kuris susirinkime 
dalyvaus. Įgaliojimai, pasiųsti Nepriklausomai 
Lietuvai, 7722 George Street, La Šalie 690, Que
bec, bus persiųsti tiems asmenims, kurių pavar
dės bus įrašytos įgaliojime. Valdyba

1.

3.
4.
5.
6.
.7.
8.
9.

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL. QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5027

MOKA UŽ:

T erm. indei i us 1 m- . ..„12.25% 
Certifikatus................... t2.u %
Spec. Taupom, s—tas..11.5 % 
Taupymo s—tas ..............1U.5 %
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaik šus indėli us 11.5-12% 
ui $ 20,000 ir daugiau 
Čekių s—tos ...............;....6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,900

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

1465 Dc Sgve

KASOS VALANDOS

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

D.del.%

p c f d v o d

Foto M. L . S.

SIST EM A

BAHPAR

3907 A Rosemont

6-8
12-6

Kailiy siuvėjas
Tel: 767 -6183

MONTREAL. OUSBEC 
h3a joe TĖL 288-9646

D.N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC, 
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ............. Namų: 737-0844

It l . Bus: 482-3460
Res. 761-4690

REALTIES CORP.

ttsana

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

310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL , P.Q. II3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS.
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje

• nvestaciios JAV i’i Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

Aš,

gyvenantis

šiuo įgalioja

akcijas - Šerus.T uriu

Parašas:Data

RENKU

mane atstovauti
1982

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6 

TEL. 7 2 7 - 3 1 2 0 Namų 3 7 6 - 378 1

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL,?. Q.

g ’’LITUI”
■S reikalinga TARNAUTOJA- 
K J AS patalpų valymui. Dėl 
[0 smulkesnių informacijų 
K kreiptis į’’L1TAJ’.

Tel.: 766-5827
g VEDĖJAS

a

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

GM

GURECKAS
MENAGER

PASIKALBĖKITE SU 
Menacer'iu Leo GURECKAS

ĮGALIOJIMAS

8
IŠ
§ O-
K n1

ADVOKATAS 0į

ROMAN J. IŠGANAITIS b.a., b. c. l. oj
• ln

Dome E. Suite 504 0-
Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9534 $

Nepriklausomos Lietuvos" spaudos bendrovės 
metu akcininkų (šėrininkų ) susirinkime.

Albertas NORKELIONAS, B A.'C S.f„ I.B.
I .

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra r. ua 1945 £n.

NOTARAS

J. BERNOTAS
i PI o c e Ville Marie, Suite 627 Montreal, P.O.
Tel ; ( 5 14) 87 1-14 30.

notarė

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Dortiaine, lie Perrot, Que, H7V5V6

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuviško medžiaga^.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

| TRANS QUEBEC SIDINGS LTD 
Jjį ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 

APKALIMAI ALIUMINIJUM , PLIENU , PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St,, Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

LEONAS
SALES

MIC

automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIUI 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NŪOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

mu montrea! west automobile 

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

8

8
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