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SAVAITINIAI
SOVIETAI SUORGANIZAVO 
DEMONSTRACIJAS

I Maskvoje šimtai tūkstan
čių sovietų piliečių daly
vavo prieš Jungtinių Valsty
bių ginklavimosi politiką.Tos 
demonstracijos buvo supla
nuotos. Nešdami Amerikai 
priešiškus ir pro-sovietinius 
plakatus,studentai, jauni ka
reiviai ir šiaip piliečiai pra
dėjo eitynes iš skirtingų vie
tovių ir susirinko šešiose 
miesto aikštėse. Ten j juos 
kalbėjo žymios sovietų as- 
me nybės.

Apie 10.000 žmonių gru
pė, grąsindami kumštimis , 
pražygiavo pro JAV Ambasa
dą, pakeliui Į Gorkio Parką.

Iš diplomatinių šaltinių 
pranešama, kad Kremlius 
nebesitiki derybų keliu už
delsti 572-iejų JAV krūzi - 
nių ir' "Persbing 2” bran - 
duolinių raketų dislokavi - 
mą Vakarų Europoje. Vieto
je to, Maskva mėginsianti 
kreiptis Į viešąją opiniją Va
karų Europoje.

Vienas aukštas Vakarų di
plomatinis pareigūnas teigia, 
kad Sovietų Sąjunga sąmo
ningai bando sukelti bran
duolinio karo baimę Vakarų 
Europoje.

SovietųAgentūra TASS tei
gia,kad demonstracijose da
lyvavo apie pusė milijono 
žmonių.

NAUJA FANATIKU SUGALVOTA 
KANKINIMO PRIEMONE

Prieš keletą dienų"Lon - 
donSunday Times" pranešė, 
kad Tarptautinė Žmogaus 
Teisių Federacija apkaltino 
Khomeini režimą Irane 
kraujo nuleidimu nuteistiems 
politiniams kaliniams.

Kraujas panaudojamas gy
dyti sužeistiems Revoliuci
nės Gvardijos nariams- ka - 
riams.

Tarptautinė Žmogaus Tei
sių Federacija iš savo bu
veinės Paryžiuje dienraščiui 
parodė,'anot jos, slaptai iš - 
gabentą oficialaus dokumen
to kopiją. 1982 m. pabaigoje , 
dokumentas, • reikalaujantis 
kraujo nuleidimo buvęs pa
siųstas visiems Iranp pro - 
kuro rams.

Pasak šios Federacijos , 
kai kuriems kaliniams tuo 
būdu Įvykdyta ir mirties 
bausmė. Kiti, po kraujo nu
leidimo buvo sušaudyti.

Federacija dokumentą at
rado per mėnesĮ laiko už
trukusią žinių-faktų rinkimo 
misiją Irane.Dokumente pa
žymima, kad Įsakas nuleisti 
kraują kaliniams nepažei
džia Islamo Įsakymų. A not 
Federacijos , daugelis Ręvo- 
liucijos Gvardijos narių žu
vo nuo žaizdų raminant riau
šes gatvėse ar Irano/ Irako 
kovose, nes krašte jau 
'ta kraujo sužeistiems.

ĮVYKIAI
FILIPINUOSE DAR VIS NERAMU

Filipinų vyriausybė ats
kleidė,kaip jie sako "lemia - 
mą" Įrodymą, kad Aqui
no buvo nužudytas komunis
tų. Naujasis opozicijos lyde
ris tačiau sako, kad "niek
šiškas" prezidentas Ferdi
nand Marcos buvo Įsakęs jĮ 
nužudyti.

Paskutiniu metu,kaip pra
nešama, komunistiniai suki
lėliai, priklausą Naujajai 
Liaudies Armijai, užpuolė 
vyriausybės karių žygiuotę 
pietų Filipinuose.

Vyriausybė tvirtina, kad 
slaptas detales patiekė bu
vęs Aquino saugas, pasakęs, 
kad nužudymas buvo atliktas 
Filipinų Komunistų Partijos 
Centro Komiteto p-ko R. Sa
las Įsakymu. Jis pats bu - 
vęs 3 kartus kalbintas nužu
dyti Aquino, ir kad jis kiek
vieną tokĮ kalbinimą praneš- 
davęs vyriausybės atatinka
miems tarnautojams .Tačiau 
Aquino našlė pareiškė, kad 
vyriausybės pareiškime yra 
pilna nelogiškumų. Naujasis 
Marco vyriausybės opozici - 
jos vadas Sen.Salvador Lau
rel savo 5.000 rėmėjų gru - 
pei pareiškė, kad Įsakymas 
nužudyti atėjo tiesioginiai iš 
prezidento, ir kad tai Įeis Į 
tautos istorijos knygas.

Jis taip pat pabrėžė, kad 
jeigu prez. Reagan'as,kuris 
palaiko Marco vyriausybę , 
atvyktų, kaip buvo seniau 
planuota ,lapkričio mėnesĮ Į 
Manilą.Į gatves išeitų 1 mil. 
gyventojų protestuoti prieš 
Marco vyriausybės palaiky - 
ma.
BILL 101 LIEKA

PQ Taryba užslopino ang- 
lofonų viltis dėl Bill 1O1 su
švelninimo, ypač ginčytino 
vien anglų kalba parašų sri
tyje.

Nutarimas padarytas tiktai 
dieną po to, kai ministeris 
pirmininkas R. Levesque,aiš
kiai reaguodamas Į nuotaiką 
partijoje, pažadėjo,kad nebus 
jokių pagrindinių pakeitimų 
Bill 1O1. Tačiau Levesque 
pridėjo, kad "mes turime 
pripažinti, jog ne viskas Bill 
1O1 yra tobula". Taryba to
kio pripažinimo nepadarė . 
Po karštų debatų, didžiuma 
balsų buvo priimta balsuoto
jų iš Chambly, tokia rezoliu
cija:

"Siūloma, kad Taryba 
prašys Quebec'o vyriausybės 
nieko esminio nepakeisti Bill 
1O1, ypač parašų srityje,tu
rint omenyje faktą,kad šis 
Įstatymas atnešė lingvistinę 
taiką Quebec'e".

Kai kurie Tarybos nariai 
veltui ragino didesnio lanks
tumo vykdant ŠĮ Įstatymą.

Levesque taipgi pranešė, 
kad apklausinėjimai Komi
tete dėl Bill 1O1, anksčiau

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS įvyks š.m. 
gruodžio 3-4 dienomis Toronte, Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor St. W. Visi išrinktieji Krašto Tarybos nariai, apy
linkių pirmininkai bei jų atstovai yra prašomi šiame su
važiavime dalyvauti. Taip pat šiame suvažiavime bus 
renkama nauja KLB Krašte valdyba.

KLB KRAŠTO VALDYBĄ prašo visų KLB apylinkių val
dybų prisiųsti raštu savo apylinkės metinį veiklos prane
šimą. Pranešimą prašom pasiųsti ikiš. m. lapkričio 5 d. 
KLB Krašto valdybos sekretoriui J. Pleiniul, 84 Balsam 
Avė. S. , Hamilton, Ont. L8M 3B3.

KLB KRAŠTO VALDYBA kviečia ir kartu prašo visus 
Kanados lietuvius paremti Lituanistikos Katedros įstei - 
girną Čikagos universitete. Sis mokslo židinys tarnaus 
visiems lietuviams laisvajame pasaulyje. Šiuo metu yra 
skubi parama. Iki lapkričio mAnesio pradžios reikia su
kelti ap;e 60. 000 dolerių. Todėl nelaukime atskiro para
ginimo, bet tuojau pasiųskime savo auką šiai mokslo įs
taigai. Čekius rašyti ir siųsti: Lithuanian World Com - 
munity Foundation, 5620 Claremont Ave. , Chicago, Ill. 
60336 USA.

KLB KULTŪROS KOMISIJAI šiuo metu vadovauja A. 
Sungailienė, nariai; dr. J. Čuplinskienė, V. Dauginis, A. 
Karkienė ir kun. J. Staškus. Kultūros komisija rūpinosi 
ruošos darbais lituanistų suvažiavime, kuris įvyko š.m. 
rugsėjo 3-4 dienomis Toronte. Taip pat Kultūros komi
sijos pirm. A. Sungailienė pasveikino visus šio suvažia
vimo dalyvius.

KLB KULTŪROS KOMISIJA savo posėdyje, įvykusia- - 
me š. m. liepos 13 d. , kultūrininko-visuomenininko pre
miją 500 dol. paskyrė a. altionui R. Sinjanavičiui. Kul
tūros komisijos nariai vienbalsiai nutarė 1983 metųkul- 
tūrininko-visuomenininko premiją paskirti mirusiam 
Kultūros komisijos pirmininkui a. a. J. R. Simanavičiui , 
kuris labai plačiai reiškėsi KLB visuomeninėje, kultū
rinėje ir politinėje veikloje. ŠI premija numatyta įteik
ti velionio žmonai Kanados Lietuvių Dienos iškilmių 
metu Londone, spalio 9 d.

KLB ŠVIETIMO KOMISIJA š. m. lapkričio pradžioje 
ruošia Hamiltone mokytojų konferenciją. Šiai konferen
cijai paruošta plati ir įdomi programa. Konferencijos 
ruošos darbais rūpinasi Hamiltono šeštadieninės mo
kyklos vedėja V. Stanevičienė.

KLB ŠALPOS FONDAS išsiuntinėjo visoms apylin
kėms raštus, prašydamas pranešti centrui apie šalpos 
veiklą apylinkėje. Tuo pačiu ragina vietos šalpos vie
netus bei apylinkių valdybas atkreipti tinkamą dėmesį į 
senesnio amžiaus lietuvius, kuriems yra reikalinga ko
kia parama.

VISUOMENINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS pirm. J. Danys su
organizavo Pasaulio Lietuvių Dienų metu KLB labai turtin
gą ir gausiais rodiniais parodą apie Kanados lietuvių kultū
rinį bei visuomeninį gyvenimą. KLB paroda buvo užėmusi 
vieną klasę Jaunimo Centre Čikagoje, kuri buvo užpildyta 
gautais iš apylinkių ir švietimo komisijos rodiniais.

Artimiausioje ateityje visuomeniniųreikalųkomisljayra 
pas!ruošusi išsiuntinėti anglų kalba leidinių apie Lietuvą 
ir jos esamą padėtį parlamentarams ir įvairioms kitoms 
įstaigoms. Taip pat komisija Kanados lietuvių vardu įtei
kė raštą užsienių reikalų ministeriui, prašant Kanados 
paremti JAV-bių prezidento pareiškimą Jungtinėms tau
toms Pabaltijo reikalu. Dalyvauta korėjiečių demonstra - 
cijoje Ottawoje 1983 m. rugsėjo 7 d.

KL JAUNIMO SĄJUNGA vadovaujama Zitos Bersėnaitės 
su gausiu7jaunimu įdėjo daug darbo Jaunimo kongreso ruo
šime, ypač Kanados žemėje vykusios dalies. Kongresas 
praėjo su labai gražiu pasisekimu. Dėka gerų ir gabiųor- 
gahizatorių. Garbė mūsų jaunimui. J. P.

trūks-pianuoti spalio 20,-t.y. ati
dėti.

PRANEŠA ALTA:
ALT METINIS 43-sis SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos 43-sis suvažiavimas šaukia

mas 1983 m. spalio 22 d. .šeštadienį. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 South Kedzie Ave. Chicago, III. Registraci
jos pradžia 8:30 vai. ryto. Suvažiavimo pradžia 9 vai. ryto 
Bendri pietūs 1-2 vai. p. p.

Ta pačią dienį 7:30 vai. vakare, toje pat salėje Įvyks ban
ketas, kuriame suvažiavimo atstovai ir svečiai pagerbs il
gametį ALT veikėją Povilą P. Dargį. Bilietus užsisakyti iš 
anksto kreipiantis į ALTo centrą, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, 111.60629, tel.(312) 778-6900. Bilieto kaina-au- 
ka $15. 00 asm.

Suvažiavimo išvakarėse, pirmadienį, spalio 21 d. ,7:30 

vai. v. ALT namuose bus suvažiavimo atstovų ir svečių 
priėmimas.

Į suvažiavimą kviečiami ne tik ALT atstovai, bet ir 
svečiai; organizacijos ir pavieniai veikėjai.

ALTO TELEGRAMA JAV PREZIDENTUI DĖL SOVIETU 
BARBARIŠKO VEIKSMO

Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. Šidlauskas, tuoj 
pat po Sovietų barbariško akto, nušovus Pietų Korėjos ke
leivinį lėktuvą su neKaltais 269 Keleiviais, rugsėjo 2 d. pa
siuntė JAV prezidentui Ronald Reagan telegramą, kad pre
zidentas prieš Sovietų Uniją imtųsi griežtų sankcijų dėl 
tarptautinių teisių pažeidimo.
ETNINIŲ GRUPIŲ ATSTOVAI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

ALT vicepirm Teodoras Blinstrubas atstovaudamas 
Amerikos Lietuvių Tarybai, š. m. rugsėjo 19 d. dalyvavo 
Baltųjų Rūmų sukviestų etninių grupių atstovų konferenci
joje Vašingtone. Jai vadovavo Baltųjų Rūmų pareigūnas Li
nas Kojelis (Associate Director, Office of Public Liaison) 
ir pranešimus padarė saugumo tarybos pareigūnai: pulk 
Robert Lilac ir John Lenczowski.

Etninių grupių atstovai buvo supažindinti Su aplinkybė - 
mis, kaip sovietai numušė Pietų Korėjos lėktuvą ir nužu
dė 269 nekaltus žmones.

Išryškėjo dėl tų žudynių aiškinimo Sovietų Sąjungos nuo
latinis melas ir jos išėjimas savo veiksmais prieš beveik 
visą pasaulį (o ne vien tik prieš JAV).

Skatinta daryti žygius, kad būtų sustiprintas informaci
jos tiekimas pavergtiems žmonėms už geležinės uždangos 
ir kad Kongresas skirtų tokiai informacijai (Amerikos Bal
sui Laisvos Europos radijui ir kt.) daugiau lėšų.

PRANEŠA ELTA.
VLIKAS PASAULIO ANTIKOMUNISTINĖS LYGOS 
KONFERENCIJOJE

VLIKo pirmininkas dr. K Bobelis ir inž. L. Grinius išvy
ko atstovauti okupuotos Lietuvos valstybės interesus rug
sėjo 19-23 d. Liuksemburge vykstančioje 16-oje ; Pasaulio 
Antikomunistinės Lygos konferencijoje. Jos tema: "Taika, 
Laisvė ir Sausimas Vienybės Keliu". Konferencijos pro
gramoje, dr. K Bobelio kalba numatyta rugsėjo 21 d. popie
tei. VLIKo pirmininkas taip pat žada kreiptis į konferenci
jos dalyvius prašydamas juos paremti Europos Pariamen - 
to priimtą rezoliuciją Pabaltijos tautų reikalu. Plačiau 
apie šią konferenciją painformuosime sekančiame mūsų 
biuletenyje.

Dr. K. Bobeliui išvykus Europon, VLIKo pirmininko pa
reigas eina pirmininko pavaduotojas dr. Domas Krivickas.

YPATINGAS ’’ELTOS" NUMERIS PARLAMENTARAMS IR 
VALDŽIOS ATSTOVAMS

Ypatingas ELTOS biuletenio anglų k. numeris (1983 kovas 
- balandis) apie Europos Parlamento rezoliuciją Pabaltijo 
klausimu išsiuntinėtas visai eilei Europos Parlamento na
rių, Kanados Parlamento atstovams, ir keliems Australi
jos vyriausybės pareigūnams. Iš jų gauta padėkos laiškų, 
išreiškiančių susidomėjimą Pabaltijo padėtimi. "Sis leidi
nys be abejo padės mums geriau suprasti dabartinę padėtį 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje ir bendrą Pabaltijo tautų ne
dalią”, rašo Kandos užsienio reikalų ministerijos Rytų Eu
ropos skyriaus laikinasis vedėjas M. T. Mace. Kanados 
Parlamento atstovė Flora MacDonald (Kingston and the Is
lands) savo laiške.pabrėžia: "Aš lauksiu šio leidinio kas 
mėnesį, kad galėčiau painformuoti apie besitęsiančią nar
sią kovą už Lietuvos ir kitų Pabaltijo šalių išlaisvinimą 
nuo sovietų priespaudos". Už Europos Parlamento rezo - 
liuciją Pabaltijo klausimu balsavusieji anglų parlamenta
rai pažadėjo ir toliau padėti pabaltiečiams.

ARBUTIENĖ NUTEISTA UZ NORA EMIGRUOTI

USSR News Brief (Briuselis, 1983 liepos 31) praneša,kad 
š. m. liepos mėnesį Edita Abrutienė buvo nuteista ketverius 
metus kalėti griežto režimo lageriuose ir dvejus metus 
tremtyje už "antisovietinę agitaciją ir propagandą (68str.) 
Savilaidinė Aušra 1982 m. gruodžio numeryje tvirtina, jog 
saugumas keršija Abručiams už jų norą išvykti į užsienį . 
1982 m. gruodžio 8 d. saugumiečiai padarė kratą Abrutie- 
nės bute, Vilniuje, Tallat-Kelpšos 8-11, neva, ieškodami 
"šmeižikiškos" literatūros. Konfiskuoti Abrutienės pa
reiškimai, dokumentai, laiškai, "kultūrinių mainų" žur - 
nalo Amerika 39 egz. , J. T. Žmogaus Teisių deklaracija 
anglų kalba ir kt. Po kratos saugumiečiai išsivežė Abru- 
tienę ir jos nebepaleido. Jo vyras, Vytautas Abrutis, vos 
sugrįžęs iš sovietinių lagerių, liko vienas su mokyklinio 
amžiaus sūnumi.



Ui Lietuvos išlaisvinimai Už ištikimybę Kanadfii !
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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LITUANISTINĖS KATEDROS 
REIKŠMĖ

Vytautas Izbickas
/Ištraukos Iš V. Izbicko, buv. JAV Krašto 
Tarybos pirmininko paskaitos Bostone, 
Tautos Šventės minėjime, liečiančios Litu
anistinės Katedros reikalus, J.V. Dns/

193O-tais, Vytauto Didžiojo Metais, prezidentas An - 
tanas Smetona, skelbdamas rugsėjo aštuntąją, karaliaus 
Vytauto karūnavimo dieną, tautos švente, kalbėjo:

"Gėrėtis garbingąja Lietuvos praeitimi yra maža , 
reikia dar mokėti mums susiklausyti ir dirbti . Kultūros 
vaisius, senovės Lietuvos sukrautus, daugiau yra sunau - 
doję svetimieji, o ne mes. Mums tenka kurti iš naujo,tu
rint didelių spragų tarp praeities ir dabarties. Išvalkioti 
iš mūsų krašto brangūs palikimai, sugriautos pilys, iš - 
vartalioti paminklai . Tai sako mums ir griuvėsiai Kauno 
pilies, kur Vytautas lankydavos, kur gindavos lietuviai . 
Bet mes nenusimename, nes nesame išlepinti likimo: 
dirbsime ir pasivysime kitus’.'. . .

Dažnai girdime, kad esame tik menka tautos atskala 
ir mūsų pastangos neturi reikšmės. Tai nėra tiesa, — 
mūsų galimas Įnašas tautos gyvybei išlaikyti yra didelis 
ir svarbus. Mes neęame atskala, bet vienalytės tautos 
laisvėje gyvenanti dalis.

Tebūna leista pacituoti kitą tautos mokytoją dr. Juo
zą Grinių:

"Visų lietuvių bendroji tėvynė yra Lietuva, nežiūrint, 
kas kur gimė ar gyvena. Lietuva, visų pirma., yra ne že
mė Baltijos pajūryje, o mes patys, visi lietuviai. Todėl 
palikdami Lietuvos kraštą, dar nepalikome pačios Lietu
vos . Kol mylime Lietuvą, tol joj mūsų dvasia i r lieka. 
Dvasine prasme Lietūva yra lygiai visur, kur mes esame,
- tiek pat jos krašte. Tam tikra prasme palikti Lietuvą- 
tai jai mirti nutaustant. . . . paverstume melu sau patiems 
jei laikytume save laiko atleidžiamais nuo Įsipareigojimo 
Lietuvai". /Tauta ir tautinė ištikimybė,p. 141-142/.

Išeivijai tenka daug svarbių uždavinių. Švietimo ir 
Tautinės Kultūros išlaikymas yra vieni iš tų svarbiųjų už
davinių.

Gyvenimo dinamika reikalauja, kad nestovėtume vie
toje, o žvelgtume pirmyn Į naujus horizontus. O mūsų 
tremties gyvenime tų neartų dirvonų yra galybės. Lietu - 
visko švietimo sluogsniuose jau nuo seniau buvo svarsto - 
ma reikalingumas turėti prie kurio nors universiteto 
akredituotą lituanistinių mokslų instituciją. Si institucija
- Lituanistinė Katedra /Chair of Lithuanian Studies/ galės 
atlikti daug svarbių uždavinių:

1. Lituanistinė Katedra duotų galimybę studijuoti litu
anistinius mokslus - lietuvių kalbą, istoriją, kultūrą uni
versitetuose reikalaujamame lygyje ir Įsigyti mokslo 
laipsnį to siekiantiems. Tas duotų galimybę tiems as - 
menims dirbti kituose universitetuose ir Įsteigti autori - 
tetingus lietuviškų studijų skyrius.

2. studijuojantiems kalbas, ypač lingvistiką, yra la
bai svarbu susipažinti su lietuviu kalba. Lituanistinė Ka
tedra suteiktų tokią galimybę. Mes patys žinome savo 
kalbos svarbą ir reikšmę visam kalbotyros mokslui ir 
optimistiškai galvojame, kad visi tą žino. Deja, toli gra
žu, taip nėra. Lietuvių kalba dar neužima jai prideran - 
čios vietos. Kitaip mes neturėtume patys rūpintis šios 
katedros steigimu. Kalbotyrai svarbias senovės graikų 
ir lotynų kalbas, jau seniai mirusias, galima studijuoti 
beveik kiekviename pasaulio universitete. Lietuvių tau - 
tos kultūriniai lobiai iš žilos senovės liaudies dainų, pa
sakų, padavimų, patarlių, mįslių, liaudies meno formo
se nėra nei labai žinomi, nei prieinami svetimiesiems. 
Lietuvių Fondo stipendijos galėtų labai paskatinti susipa
žinimą su lietuvių kalba. Manau, kad šioje kategorijoje 
studijuojantys būtų daugumoje ne lietuviškos kilmės.

3. Nors Lietuvoje dirbamas svarbus lituanistinių 
mokslų darbas, tačiau ji dirbantys neturi laisvės studijų 
srityse. Jų darbas turi vingiuoti tarp rusiškai-bolševi
kiškos diktatūros nusmeigtų gairių ir rezultate išvados y- 
ra dažnai iškreiptos, neatitinkančios tiesos ir ., be abejo, 
ne lietuvių naudai. Tik prisiminkime Lietuvos istorijos 
mokslą, kuris yra visiškai sudarkytas, perrašytas, kad 
atitiktų nuolat besikaičlantiems vadinamo dialektinio ma
terializmo bei marksizmo konceptams ir tiesą neatitin - 
kančiam rusų tautos garbinimui. Lituanistinė Katedra 
būtų laisvajame pasaulyje akredituota mokslo Įstaiga ir 
prisidėtų prie okupantų iškraipyto lituanistinių mokslų 
vaizdo ištaisymo. Net ir mes patys dažnai tampame tokių 
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iškraipymų aukomis.
4. Universiteto institucijos yra svarbiausi pagrindi - 

nės informacijos šaltiniai , arba šaltiniai informacijai pa
tikrinti .

Mes labai dažnai ir teisingai nusiskundžiame labai 
klaidinga informacija teikiama apie lietuvius ir Lietuvą. 
Tik prisiminkime neseniai audrą sukėlusią Encyclopedia 
Britannica informaciją apie Lietuvą, kuri buvo paimta iš 
bolševikiškų šaltinių. Lituanistinė Katedra ir jos akade
minio lygio leidžiami leidiniai padėtų užpildyti spragą in
formacijoje apie Lietuvą ir lietuvius ir institucijas.

5. Apie Katedra galėtų burtis lituanistikos mokslų 
specialistai. Katedra galėtų palaikyti ryšius si Lituanis
tikos Institutu, išvariusiu jau taip plačią vagą lietuviškos 
kultūros darbe, Lietuviškų Studijų Centru, neseniai įsi
steigusiu Chicagoje ir kitomis panašiomis institucijomis. 
Lietuvių moksliniai darbai galėtų būti leidžiami universi
teto vardu ir tada jie Įgytų visiškai kitokį svorį akademi
niame gyvenime ir ypač lituanistikos mokslų srityje . Uni
versitete būtų kaupiama lituanistinė medžiaga , ir litua
nistinė biblioteka, kurie būtų prieinami visiems , jieš- 
kantiems lietuviškos informacijos. Nuolatinis Katedros 
adresas ir nuolatinė vietovė labai pagelbėtų lietuviškų šal
tinių suradimui.

Galėčiau dar išvardinti daug svarbių punktų, kodėl 
Lituanistinė Katedra mums yra reikalinga, jau neskaitant, 
kad vien mūsų tautinis prestižas to reikalauja. Tos min
ties vedama Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė 
išnagrinėjo Įvairių universitetų siūlomas galimybes , ga
vo JAV LB ir Kanados LB pritarimus ir 1981 m. lapkri - 
čio 20 d. pasirašė su Illinois Universitetu Chicagoje su
tartį steigti Lituanistikos Katedrą su 750,000 dolerių 
fondu. Universiteto fundacija parūpins 150, OOO dol. , o 
lietuvių dalis - 600,000 dol. Iš šios sumos 200,000 
dol. turi būti sukelta iki š. m. lapkričio 1 d. Tada uni - 
versitetas pradės ieškoti Katedros vedėjo. Po to, kas -■ 
met turės būti sukeliama o po 100,000 dol. Katedra 
pradėtų veikti 1984-85 akademiniais metais.

Gaila, kad šis vertingas lietuvybės išlaikymo pro - 
jditas dar nesusilaukė entuziastingos paramos. Pasigir
do ir balsų prieš. Girdi, nebus studentų, projektas per 
didelis ir yra liuksusinis.

Dėl tariamo studentų trūkumo jau buvo kalbėta. /Be 
to, Chicagoje universitete jau keleri metai dėstoma lietu
viški Kursai ir studentų yra/.

Kiek tai liečia finansus, tai mes išleidžiame pinigų 
daugiau per vieną studentų suvažiavimą, jau nežiūrint be
veik milijoninės vertės parengimų, kaip dainų ir šokių 
šventės, lietuvių dienos , kaip metiniai Įnašai projektuo
jamai katedrai. Pažvelkime tik į praeities kartas ir jų 
pastatytas bažnyčias,klubus, vienuolynus, ligonines, se
nelių namus - kiekvienas iš jų vertas šiandien daugiau , 
negu Lituanistinė Katedra. Ar ne būtų gėda mūsų kartai, 
kuri finansiniai yra stipresnė , jeigu negalėtume sukelti 
šių sumų per 4 ar 5 metus. Jei skaitytume JAV ir Kana
doje tik 50,000 gyvų lietuvių, tai išeitų tik po 12 dol. nuo 
asmens per 5 metus arba maždaug 2 dol. ir 40 centų per 
metus. Aš manau, kad tai tikrai maža suma ir būtų sun
ku pasiteisinti prieš palikuonius, kodėl šio projekto ši 
karta neĮvykdė.

VI PLB SEIMO NUTARIMAI IR
PASISAKYMAI

/tęsinys/
C. ŠVIETIMO IR TAUTINIO AUKLĖJIMO SRITYJE
1. Dėl Švietimo Gairių

Seimas siūlo Švietimo Gaires Įjungti į Pasaulio 
Lietuvį, kad jų informacija pasiektų kuo didesnį skaityto
jų skaičių.
2. Dėl mokymo priemonių

Seimas kviečia laikytis principo, kad mokomosios 
priemonės būtų leidžiamos kiek galima didesniais kie
kiais, kiek galima nebrangiu pagaminimo būdu ir būtų 
Įvairios.
3. Dėl neakivaizdinio dėstymo

Seimas ragina plėsti ir visokeriopai remti lituanisti
kos dėstymą neakivaizdiniu būdu, kad lietuviškas švieti - 
mas būtų patogiai prieinamas tiems, kurie negali lankyti 
šeštadieninės mokyklos.
4. Lietuvių kalba ,kaip svetimoji kalba

Seimas ragina plėsti ir visokeriopai remti lietuvių 
kalbos, kaip svetimos, dėstymą, kad lietuvišku švietimu 
galėtų pasinaudoti ir tie, kurie lietuviškai visiškai ne
moka. Pastariesiems taip pat ruoština Įvairių sričių , 
/ne vienkalbes mokymą/ mokomoji medžiaga.
5. Dėl lituanistinių studijų

Seimas kviečia sudaryti sąlygas visų krąštų jaunimui
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lankyti Vasario 16-osios gimnaziją, lituanistinius kursus 
universitetuose, Pedagoginį lituanistikos institutą, PLJS 
Ryšių centro organizuojamą Lituanistikos seminarą, Mo
kytojų studijų savaitę bei dalyvauti ideologinių organiza
cijų/skautų, ateitininkų ir kt, / veikloje.
6. Lituanistika tėvams

Seimas ragina sudaryti sąlygas tėvams, atvežusiems 
vaikus į lietuviškąją mokyklą, pamokų metu tose pačiose 
patalpose /jei įmanoma/ surengti pasitobulinimo kursus 
ar paskaitų ciklus.
7. Dėl mokinių mažėjimo priežasčių

Seimas kviečia rimčiau susirūpinti priežastimis,dėl 
kurių kai kurie lietuvių tėvai neatlieka savo tautinės parei
gos siųsti vaikus Į lituanistines mokyklas, ir dar nuodug
niau išstudijuoti bei panaudoti atitinkamas priemones šiai 
problemai Įveikti.
D. JAUNIMO SRITYJE

PLB ir kraštų valdyboms priimti informacijai tinkamai 
veiklai VI-jo PLB seimo Jaunimo komisijos paruoštą pro
jektą "Jaunimo veiklai siūlomi užsiangažavimai", kuris 
pridedamas kaip priedas "A".
Projekte iškelti šie svarbesnieji siūlymai:

a/ PLB bei kiekvieno krašto valdybose paskirti bent 
vieną asmenį rūpintis priešmokyklinio ir mokyklinio am
žiaus vaikų programa, derinant ją su Švietimo komisi
jos programomis ir skatinti tėvus šiomis programomis 
pasinaudoti;

b/ prašyti jaunimą sekti vietinio krašto spaudą ir jo
je ieškoti žinių apie lietuvius bei lietuviams svarbius pa
saulinius Įvykius; kiekviename krašte tokius straips - 
nius kas metai suvesti į bendrą rinkinį ir siųsti kitiems 
kraštams;

c/ skatinti jaunimą raštu reaguoti Į straipsnius apie 
Lietilvą ir lietuvius; jaunimas, gerai besinaudojąs krašto 
vietine kalba, galėtų išryškinti lietuviškus rūpesčius.

■ d/ skatinti jaunimą rinkti Lietuvos istorinę medžią - 
gą nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios , taip pat- 
laikraščių iškarpas bei dokumentus, apibūdinančius Ant
rojo pasaulinio karo laikotrapį; ta medžiaga turėtų būti • 
surinkta, paruošta jos kartoteka ir laikoma vienoje vieto
je, kuri visiems lietuviams būtų lengvai prieinama; /pa
remtam kultūros komisijos siūlymą rūpintis lietuviškais 
archyvais, bendradarbiaujant su kitomis Įstaigomis/;

e/ Įtaigoti JAV ir Kanados Jaunimo Sąjungas kviestis 
patyrusius advokatus išaiškinti jaunimui teisinius ir poli
tinius klausimus, liečiančius JAV keliamas bylas prieš 
lietuvius, nes apie tų bylų eigą būtina supažindinti visą 
pasaulio lietuvių jaunimą;

f/ kviesti jaunimą ruošti spaudos straipsnių metinę 
bibliograf ijat ir prašyti jį sudaryti pasaulio lietuvių ir 
lietuvių ikilmės jaunimo sąrašus, Įrašant vardą, pavar
dę, amžių ir gyvenamą vietovę.

g/ skatinti jaunimą rūpintis vyresnio amžiaus karta, 
tebegyvenančia lietuviškose kolonijose, jos apsauga, jos 
socialine gerove;

i/ prašyti kraštų valdybas ištirti galimybes steigti 
naujas lietuviškas kolonijas ir Įvairiais būdais bei Įvai
riomis priemonėmis pasirūpinti, kad dabartiniai studen
tai , užbaigę mokslus ir sukūrę lietuviškas šeimas, glau
džiau bendradarbiautų;

j/ raginti jaunimą ieškoti naujų metodų atkreipti dau-; 
giau dėmesio į pavergtą Lietuvą /sąjungų valdybos turėtų 
skatinti jaunimą atvykti į paskaitas ir s impoziumus, kai 
diskutuojama lietuvio Lietuvoje padėtis/ ir remti jauni - 
mo keliones į kitus kraštus ir į Lietuvą, susipažinti su 
sąlygomis;

k/ kiekviename krašte organizuoti lietuvių kalbos kur
sus gimnazistams ir studentams/dėl informacijos susi - 
siekti su PLJS Ryšiij Centru Čikagoje/;

1/ PASAULIO LIETUVYJE įvesti jaunimo susiraši
nėjimo skyrių, per kurį jaunimas susirastų susirašinėjime 
draugą/pen pal/ ir su juo vestų pokalbius;

m/ pradėti leisti biuletenius tuose kraštuose,kur vie
tine kalba tokių biuletenių ar žiniaraščių nėra; tuose kraš
tuose, kur žinios vietine kalba perteikiamos/pvz.Ameri
koje- Bridges, Anglijoje- Lynes, Brazilijoje- Mūsų Lie
tuva, Australijoje- Kas Naujo/,įvesti arba praplėsti jau - 
nimo skyrius;

n/ seimui išsamiau suprasti ir pripažinti lietuvio jau 
nimo kongresų svarbą bei skatinti juos ruošti ateityje ir . 
taip užtikrinti sąmoningą lietuvių išeivijos jaunimo daly - 
vavimą tautiniame gyvenime ir Bendruomenės veikloje.

/ bus daugiau /
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Amžinoji gėda ir prakeikimas ištiks tuos, kurie čia , 
emigracijoje tarnauja okupantui, taip sakant, su okupan
to velniu eina mušti ripką.'

Kaunas daugeliui skaitytojų yra gimtinė arba svajin - 
gų gimnazijos metų miestas, sparnuotų studijų metų švie
siausias miestas. Raibuliuojantieji Nemunai santakoje 
ir senosios pilies griuvėsiai, Laisvės Alėjos ir Karo Mu
ziejaus sodelio relikvijos, Žaliakalnio jaukumas ir Ąžuo
lyno šventųjų girių atšvaistai, Panemunės šilų kvapai ir 
Aleksoto išskleistų skrydžiui sparnų gaudimas, nenutrau
kiamais saitais susietas su mumis ir su miesto kapų ty
la, su sparnuotų sakalų alėja, kurios pradžioje Dariaus 
ir Girėno mauzoliejus, kiek toliau - Nepriklausomybės 
kovoje žuvusiųjų kapai ir paminklai. Toks tas, trumpai, 
mums visiems bendras ir šviesus Kauno pasaulis ir jo 
nemarus gamtovaizdis. Gal ne vienam iš mūsų ten, Kau
ne, prilygstanti tik saulei, išskleidė sparnus meilė nema
ri. Gal tų brangių Kauno kapinių vidurnakčio nyka nevie
nam praeinančiam suartino sielas ir širdis.

O kas toliau? Toliau. . . bedugnė tarp jūsų, atvyku - 
šių čionai, ir mūsų - pasilikusių okupuotoje tėvynėje. Ro
mo Kalantos tėvų karta, studijuodama Kaune, apraudojo 
ištremtus į Sibirą tėvus ir išžudytus brolius - partizanus, 
ir amžinai prakeikė okupantą už padarytas tautai skriau - 
das ir niekšybes. Jie čia reikšmingus veiksmus įpras - 
mindami, neatsargiai kėlė trispalves ir patys buvo tre - 
miami j Sibirą. Tiekusieji spiečiais, beveik penkiolika 
metų, Vėlinių vakarais telkėsi prie karžygių ir didvyrių 
kapų, ir mėšlungiškai siutino bei varė siaubą ir neviltj 
okupantui ir jo pakalikams, tuo išreikšdami krikščio
nišką ir tautinį protestą už Tėvynės išniekinimą. Oku
pantas, kaip tikras kerštininkas, vietoje to, kad duotų 
pagrindines žmonėms ir tautai laisves, Kauno kapines su
naikino. Pilniausiai apibendrino visuotiną šių veiksmų 
pilnatį iš rprofesijos gydytojas, berods, buvęs Kauno 
studentas, dabar patalpintas Černiachovskio psichiatri - 
nėję ligoninėje, Helsinkio Akto vykdymo stebėjimų grupės 
narys gyd. Algirdas S ta t ke v i č i u s , eilėraštyje
"Kauno Kapai".

Tai Romo Kalantos tėvų kartos balsas, kurios vardu 
gyd. Algirdas Statkevičius, iškalėjęs apie 7 me
tus , vėl buvo persekiojamas už gėrio vertybių gynimą 
Lietuvai ir dabar, kaip minėjau , yra patalpintas Černia
chovskio psichiatrinėje ligoninėje politiniam susidoroji
mui.

Kaip ir kiekvienas vertas lietuvio vardo žmogus, kiek
viena šeima neša savąjį ir bendrąjį tautos kryžių paverg
toje tėvynėje. Ypatingai tragiška yra Romo Kalantos šei
ma. Čia pasinaudosiu savo ir ypač stropiai surinktomis ir 
1976 m. Vytauto Alanto paskelbtomis žiniomis knygoje 
"Romas Kalanta", taip pat ir naujai iš Lietuvos atvyku
siųjų paliudymais. Pažymėtina, kad nemirtingumu pa- 
siženklinusio Romo tėvas buvo 1944 m. mobilizuotas į 
Sovietų Armiją. Kaip jau kai kas žinote, ir aš tais me - 
tais buvau mobilizuotas ir neatsiradus palankiai galimy - 
bei pabėgti pas partizanus, visą žiemą ir iki karo pabai
gos buvau fronte Vokietijoje. Man ypač gerai žinoma 
šių aukų kai na ir tos mūsų kartos dalies psichologija. 
Mes buvome to amžiaus žmonių kartos dalis, mes buvo- 
mes tautos auka, žmogienos duoklė vergijai nuo Lietuvos, 
vardan bendros Aliantų pergalės. Mes buvome priversti 
mirti ir patyrę nedalią visi be išimties, suvokę iškylan - 
čius Atlanto Chartos principus, nepriklausomai nuo po
litinių pažiūrų, kovojome už daug laimingesnę tėvynę, ne
gu šiandien ją turime. Tėvynės Lietuvos išdavikų pas 
mus beveik nebuvo. Jie apvilti jau buvo paguldę galvas 
Kursko laukuose, o likę gyvi, kažkiek praregėję, spietė
si Lietuvių Atsarginiuose pulkuose, kartu su 1944 m. mo 
bilizuotaisiais , o vėliau dauguma krito Kurše. Tuo tarpu 
nemaraus didvyrio Romo tėvas, taip kovojęs už laimin - 
gesnę tėvynę ir jos neišvydęs, kažkada vėliau tapo Sovie
tų Sąjungos komunistų patrijos nariu ir stambiu adminis
tratoriumi. Rašoma, kad jis buvo Kauno Politechnikos 
Instituto prorektorius administracijos ir ūkio reikalams. 
Tai 4 ar 5 -tas asmuo stambiojoje aukštojoje mokykloje. 
Kai Romo kartos tėvų generacijai tylių prakeiksmų , 
smengančių skradžiais žemėn nebeužteko, jie pamiršę 
studijų metų Kauno kapų šturmo ir skriaudų, patyrę ir 
praregėję, pradėjo ruoštis leisti pogrindžio spaudą. Štai 
švęsdami Romo aukos dešimtmetį, mes turime daug po - 
grindžio spaudos, tame tarpe ir "Perspektyvų" 21- ąjį 
nemerį, kuris ištisai pašvęstas Sovietų Sąjungos naujo
sios "Konstitucijos" analizei ir kritikai, sakyčiau tos 
konstitucijos politinės klastos nunuoginimui. Kodėl aš 
tą konstitucijos atvejį čia paminėjau? Tik todėl, kad šis 
faktas, mažų mažiausiai formaliai yra glaudžiai susijęs 
su Romo Kalantos likimu.

Visiems yra žimona, kad moksleiviai kai kuriuos da
lykus mėgsta mokytis ne atskirai po vieną, o grupėmis . 
Taip buvę ir 1972 m. gegužės mėn.toje vietoje, kur Romas 
susidegino. Matyt, aukštesniųjų klasių gimnazistai,pagal 
visuomenės mokslo programą, o gal studentai, mokėsi 
Sovietų Sąjungos konstituciją. Pakartoję pagal klausimą 
konstitucijos paragrafus ir pasiaiškinę, skaitovai klausia 
vienas kito,ar sovietai Įgyvendino tuos konstitucijos punk
tus, ir visi choru atsako -NE. .E'. Tuomet išplėšia iš kons 
titucijos tų neįgyvendintų paragrafų puslapius ir čia pat 
juos sudegina. Mačiusieji tvirtina, kad tokiu būdu buvusi 
sudeginta matyt, visa konstitucija. Toks dienos metu dar
bingos nuotaikos aktas "viską" girdintiems ir matantiems 
"tvarkos" saugotojams galėjo ir neužkliūti. Ar buvo tų jau 
nuolių tarpe Romas Kalanta,kol kas niekas negali pasaky
ti. Tokio pobūdžio veiksmai Lietuvoje suaugusių žmonių 
nepogrindinėje grupėje yra negalimi, bet jaunimo tarpe - 
1983. X. 6

visai panašu į teisybę. Tokios ir panašios jaunimo nuotai
kos ir nekaltos svajonės apie laimingesnę tėvynę sklinda 
iš šeimos į šeimą, iš mokyklos Į mokyklą, iš darbovietės į 
darbovietę. Jos dramatizuojasi,kaitina jaunuolių smege
nis ir vaizduotę, priveda pasišventėlius prie valksmų ir 
skausmingų aukų.

Romas Kalanta kančiose suliepsnojo priešais Kauno 
miesto Vykdomojo ir Komunistų Partijos Komiteto Rūmus 
/priešais buv. Taupomosios Kasos/, sodelyje prie Kauno 
Valstybinio Teatro,kuriame 1940 m.liepos mėn.21 d.pa
gal iki dantų ginkluotos 200 tūkstančių armijos ir NKVD 
kariuomenės okupantų režisūrą Lietuvos išdavikai varu 
suvarę liepos 14 d. "išrinktą" dutuvų paunksmėje "liaudies 
seimą" nutarė "prašyti" Stalino, kad šis jo sutryptą Lietu
vą "priimtų" į Sovietų imperijos sudėtį. Kančių didvyris 
suliepsnojo tuo metu, kai į Sovietų Sąjungą su vizitu buvo 
atvykęs Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas Richard 
Nixon'as. Kai Vilnių pasiekė kraupi aukos žinia,tai dau - 
gumas nuovokesnių žmonių giliai paliesti skausmo iš 
karto suvokė aukos kryptingą politinį priderinimą prie 
JAV prezidento vizito. Visi liūdėdami lengviau atsikvėpė

Viršuje (rengtus zulinęs. I.nngą uždengiant ir atidengiant, gaunamas Morzės 
abėcėlės būdo signalas. Tokį paprasta, bei praktiška, būda be sunkumo panaudotų 
kiekvienas skautukas. Gotiškas pastato stilius Įrodo, jog tai vėlesnė kopija lokio pat
medinio pastato, nes architektūros siaurėjančios linijos dvasia ir priemonė i 
plytai. — tai medžio išsižergusių stiebų “žirguliai*'.

1- VYČIŲ -GUDŲ KRAITIS, PALIKIMAS /Ispanijoje ir kitur,
Pietų Prancūzijoje, prie Atlanto aptikti lietuviš

kus /jotvingių/ vietovardžius yra gana nuostabu, neži - 
nančiam praeities . Ar tam yra istorinis pateisinimas? 
Koks ? Matėme iš istorijos,kad į pietus nuo Loaros upės 
visas kraštas priklausė "vizigotams" gudams, atėju
siems ten 5-me šimtmetyje po Kr. , Balto-Aisčių vadovy
bėje.
2- ŠERVIETĖS ir ŠĖRUOLIŲ BANDOS

1968 m. JAV ūkis pergyveno nemažą gyvulininkystės 
sukrėtimą: buvo žudomi veršiukai ir užkasami į griovius, 
Priežastis - augintojai tik ką "atrado" nuostabią sida
bro plauko raguočių veislę, ištveriančią lygiai nepap - 
rastą karštį, kaip ir šaltį, daug sparčiau augančią už ki
tas veisles ir duodančią aukščiausios kokybės mėsą.

Tai yra mūsų protėvių jotvingių iš Voluinės pa
likimas. Kaip tie gyvuliai atsirado Amerikoje? O gi taip, 
kaip ir mes. . • Tai Akvitanijos, vyčių-gudų krašto, "Cha - 
rolais" /šėruolių/ banda, nuo amžių garsėjanti Prancū - 
zijoje,kaipo karalių stalo patiekalas. Sis skanumynas yra 
nemažai prisidėjęs prie geriausių Paryžiaus restoranų, 
kaip "La Tour d'Argeant" ar "Chez Maxims" išgarsinimo.

Kaip lead šiandien arabai pardavinėja vanduolių palik
tus arkliukus tik už 450.000 ar 500.000 dolerių/net ir 
Quebec'o vyriausybė turi savo arklides Floridoje'./, taip 
1968 m. už grynakraujį veislinį bulių buvo mokama iki 
100.000 ar 200.000 dolerių. Kadangi legaliai tuo lai
ku importuoti iš Prancūzijos tebuvo galima tik po 12 mė - 
nėšių karantino gyvuliams,' buvo griebiamasi net ir kont
rabandos. Gyvulius gabeno aplinkiniais keliais per Japo - 
niją, Bahamas, Meksiką ir panašiai.

Si galvijų veislė dokumentuose paminėta pirmą kartą 
878 m. , "Cherolles"/Šėruolių/ krašte, nors ji ten atsira
do daug anksčiau . Europoje ji aptinkama tik vienoje vie - 
toje: Volui nė j e. Todėl nėra jokios abejonės, kad ji 
atkeliavo į Prancūziją kartu su Vyčiais-Guda is, kurie ją 
buvo išvystę iki aukščiausio tobulumo.

3- LE DICTIONAIRE DES POSTES ir LIETUVIŠKI
VARDAI
Paimkime Į rankas prancūzų pašto oficialų gyvena - 

mų vietų sąrašą. Ten galima šimtais suskaičiuoti Cher, 
Chervette, Charolles, Charente šaknies vietovar - 
d ž i ų: Šeriai, Šervietė, Šer-uoliai, Šer-venta ir 1.1. Tos 
puikios lietuviškų žodžių galūnės,kurių prancūzų kalboje 
irgi nėra, prideda dar vieną neginčijamą faktą- Įrodymą, 
kad tos ganyklos nieko bendra su "Deutsch" ar lotynais 
neturi.

Pagaliau tų visų mūsų kalbos paminklų fizinė pa
dėtis derlingų ganyklų žemės plotuose,kur ir dabar tebe- 
siverčiama tuo pačiu gyvulininkystės ūkiu,tebeganant tą 
pačią Voluinės sidabro šėruolių bandą, 
neabejotinai patvirtina lietuviškos ŠERVIETĖS prasmę .

pajutę aukos prasmę ir tai, kad ji kraupiausiu būdu pri - 
mins prezidentui tarptautinės teisės ir dvišalių sutarčių 
sutrypimo faktus,tautų kančias ir skriaudas dėl Lietuvos,
Latvijos ir Estijos okupacijos, kurią 1940 m. įvykdė Sovie
tų Sąjunga. Toks skausmingas JAV prezidentui primini
mas Sovietų žiaurių nusikaltimų turėjo prasmę, nes rado 
didelį atgarsį Amerikoje ir daug kur kitur pasaulyje.

Kai dėl jaunosios Lietuvos, tai.ji tą dieną, tą valan
dą iki apstulbimo skausmingai išvydo savo didvyrį - jų 
amžininką bendramokslį, kurio jie neužmirš ir neapleis . 
Jie suvokė realios ir iš jų pačių tarpo iškilusios aukos ir 
pasiaukojimo prasmę, jo kainą ir baisią galimybę. Jie tą 
dieną svarbiausių įvykių savaitę žymiai ūgtelėjo, vertin
dami okupaciją ir okupantą.

Romas suliepsnojo jaunatviškai mylėdamas merginą. 
Jis ją kvietė ateiti paskutiniam pasimatymui Į Miesto So
delį prie Teatro šiaurvakarių kampo. Principingas jau - 
nuolis atsižadėjo savęs,paliko jaunatviškai nerūpestingą, 
mergiškai skrajojančią bendraamžę. Nepanašu, kad jo 
draugystė su mergina galėjo turėti bet kokios nors įtakos 
šiam lemtingam žingsniui.

Romo Kalantos suliepsnojimo priežastys be jokių abe
jonių yra politinės, nukreiptos prieš Lietuvos pavergimą 
ir pavergėją, ir yra negęstantis protestas prieš laisvės ide
alų slopinimą ir laukinį tyčiojimąsi iš žmonių ir tautos .

/ bus daugiau /

Tačiau klausimas ir atsakymas neišaiškinamas vien 
vieno "Charolais" žodžio sutapimu. Šis žodis yra vienas 
svarbiausių mūsų raktinių šaknų nešėjų: t. y. š ė r u o- 
1 i a i, šeriamieji naminiai gyvuliai. Čia turime plačiau 
paaiškinti šio žodžio didesnę prasme: kaip kalboty
roje suprantama "raktinės šaknies" sąvoka.

Kada mes išgirstame tokiųmiestų kaip Freiburg, Ham 
burg, Strassburg pavadinimus, iš karto tvirtai ir neabejo
tinai nustatome vokiečių kalbinį palikimą. Netgi ,jei 
randame panašių darinių Amerikoje ar kituose svetimuo
se kraštuose,pvz. .Johannesburg/?.Afrikoje/, atpažįsta
me juose vokiečių Įtaką. Todėl sakome,kad "burg" yra 
viena iš vokiečių raktinių šaknų. Kalbininkui tai yra vie
na, 1OO% tikra pozityvi priemonė etnografinių ribų 
ir kultūras įtakos n us ta t y mu i ./Kodėl tad mūsų 
mosklininkai etnografines mūsų ribas nustato tik dabarti
nėse, kitų primestose, ribose?/.

Panašių raidinių šaknų yra visose kalbose: prancūzų 
"ville"-kaip Philipville, Dauville,etc. Graikai-"po - 
lis": Adrianopolis .Konstantinopolis, Neapolis etc. Rakti
nė šaknis,paprastai, parenkama labai apgalvotai, nes ji 
privalo neabejotinai ir išimtinai priklaustyti tik tiria
mai kalbai. Toje kalboje ji turi reikšti t i k tą daiktą 
ar veiksmą, kuriam ji vartojama- nedaugiau. Be to, rak
tinės šaknys savo padėtimi turi liudyti jų autentiškumą: 
Ežerėnai turi būti prie ežero, Kalniškiai - 
negali būti dauboje, o D u b y s a ant kalno. Tik taip,pa
tikrinę žemėlapyje vietovardžio padėtį ir sutikrinę jį su 
jo pavadinimu, galime tikrai moksliškai nustatyti, ar tas 
vietovardis autentiškas.

Kalbėdami apie vanduolius nustatėme, kad tai 
raktinės šaknies žodis, kilęs iš "vanduo". Iš eilės tenka 
aptarti žodžio "šerti" raktinę šaknį. Jo nėra nei gotų/vo-
kiečių išgalvotų/, lotynų, graikų, prancūzų, italų ar ispa
nų kalbose. Todėl šėruolių atsiradimas Prancūzijoje, kar
tu su daugybe jau minėtų vietovardž i ų,yra mūsų 
kalbos palikimo-kraičio neatremiamas Įrodymas.

/ bus daugiau /
3 psl.



TŪRINIS PUSLAPIS® 
committed an error. This was Moscow. Maximum Secu
rity City. I told him I was a tourist.

"Canada". I pointed to my North Star joggers.
“ He grunted the disgruntled equivalent of nyet, pointing 
next door. It was their lost and found department for lost 
tourists. The female at the desk kept on conversing with a 
male lying on a couch. After five minutes of being the 
invisible man, I decided to disappear throug a glass door 
leading back into the hotel lobby. They sįiied me.

"No visa, no key". I talked baby talk to them.
The girl garbled something grouchily into her phone. 

A higher-uo in the hotel cleared my name and number . 
She wrote a note in Cyrillic on a special permission slip.
I showed it to the doorman. He let me into the kingdom. I 
picked up my key and ran.

I could hear my roommate snoring all the way down 
the hall. He was a boor from Boston. He got angry when I 
woke him up, still bitching about the room botch-up. I re
assured him things would go better tomorrow, reunited 
with relatives in Lithuania,

"Bah'. They don't give a shit if you dont't bring them 
presents." The impolite ponas rolled over in bed and 
almost immediately started to snore.

I took a long cold bath. The hot wather had already 
been depleted. And this was the deluxe, ultra-modern ho
tel built exclusively for the 1980 Olympics'.

The sun was still setting at eleven o'clock Moscow 
time. From my 25th floor window, facing west, I stared 
at the redness lighting up the clouds from where I had 
come, and wondered what had ever brought me here?

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
R.F.

(Patiekiame pluoštą kelionės i spūdžiu. Juos aprašo jaunas, 
angliškai rašantis lietuvis,pirmą kartai lankęsis Lietuvoje )

2.
We were also escorted to Cathedral Square with its 

multi-colored minarets glinting in the sun like Easter 
eggs. The oldest is The Cathedral of The Annunciation 
constructed in 1370.All the czars were crowned there.One 
tower alone represents Jesus Crist,three towers the Tri
nity, and five towers Christ plus the four evangelists. 
Extra towers symbolize an added saint. Only 20% of the 
glint on the domes is genuine gold since the chemical pro
cess to preserve the precious element has been lost. Tou
rists are told there are "58 active churches, mosques , 
and synagogues in Moscow".

But the majority of us were bored with the passing 
show. Veteran visitors amongst us had stayed behind to 
snooze on the bus. We finally came to The Cosmos Hotel, 
and a confusion of rooms. A French couple had not yet 
vacated the premises. The clerk at the reception desk did 
not speak English or Lithuanian. But she understood i 
French'. A left-over boyar? With my best Quebecois ac
cent, I informed her that my roommate and I wished to be 
masters of our own unoccupied reserved rooms. We were 
sent up from the 22nd to the 25th floor. You never heard 
such arguing at the Geneva peace talks'.

To relax , I took a short nap after a long sip of South 
ern Comfort.Then following a buffet supper, I treated my
self to a postprandial stroll down Moira Prospekt. Nobody 
else wanted to come along. The communist system does 
not permit freedom of assembly in public,so I 
prised to see a crowd gathering lika a flock of 
round a peasant woman dressed in white. As I 
ser, I noticed a weight scale, the type located 
and doctors' offices. Apparentlv. skinnv or plump lumpen 
proletariatas get a giggle out of weighing themselves. 
They will pay five kopecks for the thrill . They cluster a- 
round the scales the way Canadian pedestrians muster a- 
round street musicians outside Eaton's.

I was pleased to see young girls with gold-toothed 
smiles walking together with their boyfrieds after work, 
arms entwined around each other, happily in love. It hap
pens here too.

However, zipping between time zones and historic 
monuments had finally caught up with me. My cons - 
ciousness was surrendering to sleep. Returning to The 
Cosmos Hotel, I realized I had not received a hotel visa. 
The doorman did not allow me to enter under my own re
cognizance. Never try to explain to a Russian that he has

was sur - 
magpies a- 
came clo- 
in schools

TIKRI ŽVALGYBOS NUOTYKIAI

Žmogus,Kurio Niekad Nebuvo
Ewen Montagu 

/pabaiga/

Pagal tai sukūrėme jo charakterį ir atatinkamus do
kumentus jo kišenėje. Tai buvo vienintelė priemonė įtiki
namai pristatyti jo asmenybę vokiečiams.

Nutarėme, kad jis mėgo pasilinksminti; tad- galėjo 
turėti pakvietimą Į kabaretą. Tai galėjo paaiškinti,kodėl 
dėl kokios nors ekstravagancijos jis buvo gavęs iš savo 
banko Įspėjimą, kad kasoje nebeliko indėlių. Jis galėjo 
būti "Service" Klube Londone nariu, tad- ir sąskaita už 
kelias paskutines dienas ten. Taip, po truputį jis darėsi 
vis realesnis.

Bet kaip jį tikrai "sugyvinti"? Vienintelis būdas - 
laiškai jo kišenėje, kurie pasakytų tikrai ką nors asme - 
niško apie jį. Iš kitos pusės- jeigu sustabdytum praeivį 
gatvėje ir galėtum peržiūrėti jo kišenes- labai retai pasi
taikytų surasti laiškus, kuriuose būtų kas nors neeilinio , 
nekasdieniško.

Sis vyras turėjo nešiotis tikrai "gyvus" laiškus,su - 
teikiančius konkretų vaizdą apie jį ir jo gyvenimą - taigi , 
jam susižiedavus. Meilės laisaai būtų jo kišenėje .laiškai 
kur planuojamas vedybinis gyvenimas, vestuvės- Bill 
Martin'o ir kažin kokios merginos, prieš pat jį išsiun - 
čiant Į užsienį.

Žinojome, kad reikėjo gerai apgalvoti visas smulkmę - 
nas ir dėl tų kelių laiškų,kuriais turėjome sukurti Įtiki - 
namą personažą. Žinoma, mes galėjome patys juos pa -I 
rašyti, - dauguma mūsų žinojo labai gerai kaip atrodė: 
pranešimai apie nepadengtas sąskaitas, kai kurie buvome 
surašę testamentus ar gavę meilės laiškų, bet aš galvojau, 
kad geriausia pasitikėti ekspertais ir išvengti bet kokio 
neapsižiūrėjimo ar klaidos.

Kai ką padaryti buvo nesunku, pav. , vienas mūsų tu
rėjo bevardį pakvietimą Į Kabareto Klubą, tad Įrašyti ka - 
bareto vardą buvo lengva. Laišką dėl sąskaitos pernau - 
dojimo buvo tik šiek tiek sunkiau.

sutvarkėme taip, kad šis banko laiškas turėjo būti 
siųstas paštu majorui Martin'ui Į "Naval and Military 
Club"’, Pall Mall; durininkas ant voko pažymėjo "Adresa
tas nežinomas" ir prirašė - "Bandyti Naval& Military 
Club, 94 Piccadilly". Mums atrodė,kad tai labiausiai Įti
kinama, kad laiškas tikras, o ne specialiai paruoštas,tad 
ir nutarėme,kad majoras Martin'as tokį laikytų savo ki
šenėje.

Vienas mūsų išgavo "Naval & Military Club" prita - 
rimą ir išdavė ^sąskaitą 24 balandžio data, iš kurios buvo 
aišku, kad majoras Martin'as buvo laikinas to Klubo na - 
4 psl.

Monday.
As far as Holy Cities go, the Hindus have Benares , 

the Jews have Jerusalem, the Muslims have Mecca ;and 
I, a Canadian of Lithuanian origin, I have Vilnius

This afternoon I was united with my uprooted rela - 
fives for the first time in our lives. I was afraid they 
had forgotten that I was even coming. Nobody showed up 
to greet me in the glass booth where visitors are recei
ved at Vilnius airport. I wandered into a warm crush of 
crying crowds. I was bumped around by welcoming com
mittees of weeping women embracing their loved ones . 
Where were my kith and kin? I only had photographs of 
displaced faces to navigate by. I circulated inside the 
enclosure once, twice, then a third time, my heart sin
king lower and lower.

Meanwhile happy hordes hailed their blood brethren 
with the jubiliation of a Second Coming. I didn't know if 
I was coming or going as I stole out of the claustropho - 
bic quarters for air. People were waiting outside in a 
tree-lined parking lot. i saw a flicker of a face similar 
to my aunt. Then right in front of me, a young wo man 

rys ir jame pernakvojo balandžio 18-23 imtinai. Tuo pa
čiu buvo patvirtinta,kad 24 balandžio jis dar radosi Lon
done.

Taip pat nesunku buvo gauti sužadėtuvių žiedo sąskai
tą. Pasirinkau S. J. Phillips, Bond Street juvelyrų kompa
niją, nes jie prekiavo tarptautiniu mastu. Tad turėjo ir są
skaitą, skirtą Vokietijai. Jeigu būtų daromas koks paly - 
ginimas, kaip sąskaitos atrodo, majoro Martin'o be abe
jonės, atrodytų autentiška.

Sunkiau buvo su kitais dokumentais. -Savaime supran
tama, negalėjome pasakyti tikros priežasties, kodėl jie 
buvo reikalingi, bet taip pat tik tokių popierių prašyti ne
paaiškinant priežasčių, o pasakant "slaptam reikalui" - 
vistiek sukeltų kalbas. Suradus Įtikinamą paaiškinimą, ga
lėjome pasitikėti tais asmenimis, iš kurių prašytume tų 
laiškų.

Pirmiausia - reikėjo gauti atatinkamą majoro Mar - 
tin'o sužadėtinės Pam nuotrauką. Pasiūlėme gerai atro
dančioms merginoms Įvairiose mūsų įstaigose, kad pas - 
kolintų savo nuotraukų panaudoti fotografinio atpažinimo 
bandyme. /Tai daroma, Įmaišant vieno ar dviejų Įtaria
mų asmenų nuotraukas su visai nekaltų asmenų ir "liudi
ninkai" turi atrinkti vieną tų Įtariamų ,kurĮ buvo matę/. 
Mes gavome tikrai Įspūdingą krūvą Įvairių nuotraukų.

Pagaliau apsistojome ties viena, ir kitas sugražino
me. Nuotraukos savininkė dirbo Kariniame Biure ir, ka
dangi ji turėjo reikalų ir su ' ypatingai slaptu skyrium , 
mes jai galėjome pasakyti tikrą priežastĮ, kam ši nuot - 
rauka bus reikalinga. Ji davė savo sutikimą.

Nė vienas mūsų nesijautė sugebančiu parašyti mei - 
lės laiškų- ypač iš moteriškojo taško žiūrint. Buvo sunku 
kokios nors merginos klausti,ar ji sugeba parašyti pir
mos eilės triumfuojančios meilės laišką. Taigi, papra - 
šėme vienos biure dirbančios merginos,ar ji galėtų su - 
rasti tokią merginą. Ji apsiėmė,bet niekada mums nepa
sakė vardo tos, kuri sukūrė du puikius laiškus,kuriuos 
majoras Martin'as nešiojosi su savimi kišenėje.

Nutariau, kad pirmasis laiškas būtų parašytas ant 
mano svainio popieriaus, nes buvau tikras,kad joks vo- 
kietys nesuabejos tokio adreso "angliškumu",kaip kad 
"The Manor House,Ogbourne St. George, Marlborough , 
Wiltshire. Telephone: Ogbourne St. George 242".

Sekmadienis, 18 d.
*IBrangusai, manau, kad tokius žmones kaip tu išlydė

ti Į traukinį yra nekoks sportas'. Išvykstantis traukinys 
gali palikti didžiulę^plėšiančią širdįjtuštumą gyvenime ir 
reikia beprotiškai stengtis- bergždžiai- užpildyti ją visu 
tuo, kuo paprastai buvo džiaugtasi prieš 5 savaites.

Ta nuostabi, auksinė diena, kurią'mes drauge pralei
dome. O, žinau, jau buvo sakyta kitų, bet- kad laikas 
kartais galėtų sustoti nors tik minutei -

Tačiau beprasmiška taip galvoti. Susiimk, Pam ir ne

wjio resembled my mother in her youth stepped up to me 
and asked soflty:

- Raimundai ?
- Yeah. Ya.
- Labas atvykęs į Lietuvą .
I was lassoed with a juosta/šache/ by my cousin Bi

rutė. Bear hugs and kisses ensued. Each of my relations 
showered me with flowers as they introduced themselves. 
I didn't have enough hands for the phlox , gladioli,lilies, 
hollyhocks, carnations and daisies. I carried them squi
shed against my chest flubbing at communication overthe 
flowertops. .

- Nu tai va , kokios mėlynos tos akys '.,- they obser
ved me not like a visitor, but a visitation. I could see 
they were sizing me up with the rest of the family stock.
I stood the tallest. The "Great White Cousin" from Ca - 
nada'.

Crossing the Atlantic in a commercial oimlnns was 
as courageous to them as a cosmonaut venturing into , 
space. They listened spellbound and earthbound as I de
scribed how lovely Lithuania looks from the air with its 
fairy tale castles and forests so clean and clear you can 
spot a milkmaid and farmboy kissing in the fields '. As I 
gazed into their eyes,I perceived I had even had a privi
leged view of their own mute motherland---- an aerial
view they would probalbly never ever see.

The Inturist bus was tarrying behind. Oue excursion 
group got on to go to the Gintaras Hotel. I couldn't wave 
goodby, weighed down with flowers, so I waved the flow
ers. Mine, all mine, I smiled at my lost family, no lon
ger black-and withe photos but flesh and blood. A momen
tous moment. I never knew so many people loved me.

/to be continued/

būk maža kvailute.
Tavo laiškas man šiek tiek palengvino valandas - 

bet aš galiu pradėti baisiai pūstis, jeigu tu ir toliau saky
si tokius dalykus apie mane- skamba lyg ne apie mane 
kalbėtum, ir bijau, kad netrukus ir pats tai pastebėsi.

Esu čia savaitgaliui šioje nuostabioje vietoje su mo
tina ir Jane. Esu vis tokia per daug maloni ir supratin
ga, neapsakomai slegiama nuobodulio ir trokštu,kad grei
čiau priartėtų pirmadienis ir galėčiau grįžti atgal prie se
nų girnų. Koks idiotiškas veltui laiko leidimas'.

Brangus Bill, kai tik žinosi ir galėsi daryti kokius 
planus- prašau neleisk jiems tave siųsti Į nežinomybę 
tokiu baisiu būdu, kaip dabar daroma - Dabar, kai mes su
radome vienas kitą šiame plačiame pasaulyje, nemanau , 
kad galėčiau tai pernešti-

Tau visa mano meilė - Pam".
Prie laiško buvo dar pora plono tuščio popieriaus 

lakštų, kaip kad naudojama kopijoms biuruose. Antgalvė- 
je buvo parašyta "Office, Wednesday, 21st", ir raštas,ku
ris atrodė normalus pradžioje, staiga pasikeitė, lyg būtų 
rašyta labai skubant užbaigti laišką, išgirdus, kad sugrį
žo viršininkas:

"Šuo" išvyko pusvalandžiui, tad aš vėl raizgau Tau 
nesąmones. Tavo laiškas atėjo šį rytą tuo pat metu,kai 
aš skubėjau-kaip paprastai, vėluodama, Į darbą. Tu man 
rašai tokius puikius laiškus. Kartu duodi,tačiau, tokias 
baisias užuominas, kad tave kažkur išsiųs- žinoma, aš 
niekam nė žodelio apie tai. Aš niekad to nepadarau , kai 
tu man ką nors papasakoji. Bet juk ne Į užsienį siunčia ? 
Nes aš to nenoriu, aš su tuo nesutinku, pasakyk tai jiems 
nuo manęs.

Brangusai, kodėl gi mes ėmėm ir susitikom karo 
meto sūkuryje, tokia kvailystė-----Jeigu ne karas, mes jau
būtume beveik vedę dabar, vaikštinėtume kartu ir rinktu
mėme užuolaidas ir kitką. Ir aš nesėdėčiau pilkame vy
riausybės biure, perrašinėdama mašinėle kvailas pasta
bas visą dieną - Žinau, betikslis darbas, kurį aš dirbu , 
nė vienai minutei nesutrumpina karo-

Brangiausias Bill, aš taip nepaprastai džiaugiuosi 
žiedu - skandalingai ekstravagantišku - žinai,kaip man pa 
tinka deimantas. Aš vis negaliu atsižiūrėti.

Šiandien aš eisiu Į nuobodų pasišokimą su Jock'u ir 
Hazel, manau ,kad jie atsives dar kokį vyriškį. Žinai,ko
kie vis pasirodo jų draugai, ir šis bus su pačiu šimpa - 
tiškiausiu Adomo obuoliu ir labiausiai blizgančia plike '. 
Kaip kiauliškai nedėkinga iš mano pusės, bet tikrumoje, 
juk ne tai- tu žinai, ar ne?

Žiūrėk, mielasai. Ateinantį sekmadienį aš esu laisva 
Velykų proga. Žinoma,aš turiu važiuoti namo,prašau, at
važiuok jeigu kaip, nors gali. Jeigu ir negalėtum išvykti 
iš Londono, aš atskubėsiu ir mes praleisim džiaugsmin
gai vakarą - /Beje,teta Mariana sakė ,kad kitą kartą at - 
vykdama Į namus, atsivesčiau tave vakarienei,bet manau, 
galima palaukti?/

Štai sugrįžta "Šuo”,- Krūva meilės ir bučkis,f ’ Pam".
Laiškai buvo idealūs, kokių mums reikėjo.
Atsargumo dėliai prieš atiduodant laiškus majorui 

Martin'ui, išskyrus tuodu iš Pam,aš nešiojausi kišenėje, 
atatinkamą dienų skaičių. Su meilės laiškais buvo daugiau 
rūpesčio, ypač,kad vienas jų buvo rašytas ant labai plo
no popieriaus. Aišku,kad šiedu būtų buvę daug kartų skai
tomi ir neatrodytų tokiame pat stovyje,kaip oficialieji. 
Realistinę jų Išvaizdą irgi negalėjome atgaminti juos su
glamžant ir vėl išlyginant /kaip kai kas buvo netinkamai 
pasiūlęs/. Kartą suglamžytas popierius neįmanoma visiš
kai išlyginti. Be to, Bill Martin'as niekuomet nebūtų tų 
laiškų glamžęs.

Tad aš dariau tai, ką jis būtų daręs- vėl ir vėl su - 
lankstydavau ir atlankstydavau, atsargiai pablizginau ,pa- 
trindamas Į savo rūbus.

Gegužės 3 d. , mesdavome signalą iš Madrido... 
Majoro Martin'o , Karališkojo marino kūnas buvo paim - 
tas nuo pakrantės /netoli Huelva/ 30 balandžio, 1943 m.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IB PADANGĖS mielos Teatro Lietuvoje vyr. daili - 
ninkas Adomas Jacovskis .
Didelį žiūrovų susidomėji - 
mą sukėlė architektų brolių 
A. ir V. Nasvyčių Akademi
nio Dramos Teatro rekon
strukcijos projektas.

• SUOMIJOS LEIDYKLA
"Veilin ir Gees"išleido kny
gą "Lietuvių rašytojų nove -

lės", kurioje atspausdinti 22 
- jų autorių kūriniai.

( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVI JO J EJ RESTAURUOTI VARGONAI
Panevėžio parapijos ir Se 

šuolių bažnyčių vargonai y 
ra restauruoti, nes abu sta 
tyti žymiųjų meistrų, baro
ko stiliuje

Pių vargonų Įgrotos muzi 
kos plokštelės jau yra iš
leistos .

Viktoras LIAUKUS, raižinys ' Eglė žalčiu karaliene

P.Enskaitis

DINOSAURAS IR BLAKĖS
/Iš atsiminimų/

Tai buvo anais laikais , kuriuos komunistai vadina"kru 
vi nojo" Smetonos laikais". Aš gyvenau Kaune ir vienu lai
ku, apie kurĮ aš čia noriu papasakoti, man buvo striukai 
aš būtinai turėjau surasti darbo, nes visos galimos pa
jamos buvo išsibaigusios. O tuo metu susirasti darbo Kau 
ne buvo sunkiau, negu vienu mauku išgerti bokalą alaus .

Dalis Šiaulių Parodos dirbinių

GABŪS JAUNIEJI MEISTRAI
Šiaulių Parodų Rūmuose 

vyko antroji jaunų liaudies 
meistrų paroda. Joje dalyva
vo 287 menininkai, patiekę a- 
pie 800 Įvairių darbų: me - 
džio drožinių, keramikos , 
metalo, gintaro .odos,drobės 
ir kt.

Daugiausia darbų ekspona
vo Vilniaus ir Žemaitijos 
sričių jaunieji liaudies me - 
nininkai.

FILMUOJAMA KLAIPĖDOS 
SENAMIESTYJE

"Mosfilmo" Kino Studija 
filmuoja naują kūrinį "Žė
rintis Pasaulis"vadovaujant 
garsiam režisoriui B. Man
surov'ui, pagal A.Grino ro
maną.

Filmuojama Klaipėdoje, 
kur labiausiai atatinka auto
riaus epochą gamtovaizdis . 
Jis yra "pagerintas" sena - 
miesčio gatvėse su pietie - 
tiškais atributais-palmėmis, 
vynuogėmis ir kt.

Atrodo, lyg tai Kuba būtų 
artimiau ir paprasčiau.
VAIGUVOJE PAGARSĖJO 
AMŽIUMI STEPONAS VAIDOTAS

tos apylinkės gyventojas Ste
ponas Vaidotas, sulaukęs 11O 
metų amžiaus, ir vis gyvenąs 
Vaiguvoje.

Jis dar yra tvirtas, mėgs
ta pats pasipjausyti malkų , 
pasidarbuoti darže. Jis sa
kosi negėręs ir nerūkęs ir 
mėgęs dirbti.

Miestelio gyventojai pa
gerbė savo senuką, užrišda - 
mi tautinę juostą su įaustu jo 
išgyventų metų skaičiumi.

AUKŠTOJO PILOTAŽO 
ČEMPIONATE VARŽĖSI IR 
LIETUVIAI

Europoje aukštojo pilota
žo varžybose Italijoje, Rave- 
noje dalyvavo ir vilnietis la
kūnas J.Kairys , laimėjęs si
dabro medalį.

Bendrame vertinime J. 
Kairys užėmė 4 vietą. Iš vi
so varžėsi 47 lakūnai iš 11 - 
kos kraštų.

PRAHOS ARCHITEKTŪROS 
SPECIALISTAI ĮVERTINO 
LIETUVIUS

Čekoslovakijos sostinės 
Pragos Kongreso Rūmuose 
šią vasarą vyko teatro ar
chitektūros ir scenografijos

Bet man pasisekė. Vienas mano draugas,kuris dirbo 
"Sodyboje", sakė, kad ten reikia žmogaus ,turinei o aštrias 
akis. Reikia tikrinti išplautus butelius,} kuriuos pilstoma 
"Gaiva" /tai tolis gėrimas, ’panašūs į 7 Upį tik padarytas 
iš grynų uogų sunkos/. Sakė .priims tik tokį žmogų, ku
ris per 5 minutes suras bent vieną nešvarų butelį. Esą? 
jau mėgino apie dešimtis žmonių, ir nė vieno tinkamo ne
rado.

Susitarėva su tuo mano draugu, kad jo žmona, kuri dir
bo butelių plovykloje, paleis vieną pažymėtą butelį, į kurį 
bus įleidusi musę. Taip ir padarė. Aš tuojau pastebėjau 
ir griebiau tą butelį. Ten radome muselę, ir taip aš bu - 
vau priimtas Į darbą.

Sėdėjau patogioje kėdėje. Pro mane šliaužė buteliai, 
ir a_ į juos spoksojau. Bet mano laimė tęsėsi neilgai. Po 
kelių dienų atėjo į kontorą kažkoks tipelis, nešinąs bute - 
liu "Gaiva" Netrukus aš buvau pašauktas į kontorą pas di- 

, rektorių. Ant stalo stovėjo butelis "Gaivos" ir direktorius 
rodydamas pirštu į jį, piktai tarė:

- Žiūrėk, po velniais, kur tu buvai,kad tas prakeik
tas tarakonas įlindo Į butelį ir pro tavo žioplas akis pra
šliaužė?

Ir tikrai, butelyje buvo tarakonas, Skaisčioje aviečių 
sunkoje pro butelio stiklą,kaip pro žiūroną,tarakonas at
rodė kaip kote dinosauras. Visi jo nageliai ir dantukai 
buvo aiškiai matomi. Butelis buvo uždarytas specialiu 
kamščiu, ką galėjo atlikti tik "Sodybos" fabrikas.. .

- Matai, - rėkė įpykęs direktorius, - tam tipui ture - 
jau sumokėti šimtinę, nes kitaip jis būtų nunešęs Į poli
ciją, būtų patekę į spaudą ir amen mūsų "Gaivai".

Kaip tas tarakonas pateko Į butelį- aš nežinau. Gal 
jis turėjo pasimatymą su panele tarakonaite.ar tik išėjo 
pasivaikščioti, ar kokiais kitais tarakoniškais reikalais , 
kas ten besusigaudys. O tos rūšies gyvuliai yra geri 
sliuogėjai ir vaikščiotojai - jie moka gerai vaikščioji net
ir lubomis.

Pamenu, karo metu Vokietijoje, mes būrelis pabėgė
lių kulniavome nuo rusų fronto. Buvo vėlus vakaras ir 
krito šlapdriba. Dairėmės nakvynės, bet kur ją begausi?

Staiga pamatėme atskirai stovintį namelį. Tai būta 
mokyklos ar panašios paskirties statinys . Buvo neužra - 
kintas, tad ir įėjome. Didokas kambarys buvo pristatytas 
lovų. Nors jos buvo padarytos iš paprastų lentų, bet mums 
buvo karališkos. Tad tuoj ir sugulėme. Tačiau neilgai 
miegojome - tuoj pajutome po mūsų griešnus kūnus kažką 
vaikščiojant ir gnaibant. Netrukus sukilome visi ir deg - 
tuko šviesoje pastebėjome eibes blakių. Mėginome nužer
ti, bet jos vėl tuojau grįždavo. Tai buvo tikros, mūsų 
krauju prisisiurbusios raudonos blakės'.

Pačiame Vaiguvos mieste
lio centre ąyvena seniausias

AA CENTRINĖS ;
Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hamilton
JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

keturmetinis Įvertinimas.
Diplomą gavo ir Jaunimo

London '438—1122 IR 
Windsor 252-3842 S 
Calgary 287 —2712 } 
Winnipeg 233 - 3508 } 
Sudbury 674-6217 R

GERTI - TAVO REIKALAS H
NUSTOTI - MŪSŲ J

273-7544
523-9977

489 - 3693 
522-8392

A. A. f ALCOHOLICS ANONYMUS)
SUSIRENKAME KIEKVIENA

ATEIK Į LIETUVIU 
GRUPĖs' SUSIRINKIMĄ.
TREČIADIENĮ. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, OUE.

8 vai. vakaro

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

JONUI R.: 337—8637

1983 X.6

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Ąlbanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

VE/OROOŽ/M

“Helen, wake up! I retired last week.” 
NATIONAL ENQUIRER

- Nieko brolyčiai, nebus, - tarė vienas vyrukas, - rei
kia gudrumo. Ir jis,pasirausęs po ten stovinčia spinta,iš
traukė keletą dešimčių paprastų skardos puodelių ir juos 
pripylęs vandens, pakišo po kiekvienos lovos koja.

- E, bjaurybės, jūs dabar nepriplauksite'.
Sugulėme, tikėdamiesi ramaus poilsio. Bet kur tad. 

Netrukus ir vėl mus ėmė gnaibyti. Šviesoje pamatėme 
šimtus šių "žvėrių", žygiuojančių lubomis . Priėjusios lu
bomis ties lova,krisdavo žemyn ir jau būdavo mūsų lovo
se, ir gardžiuodavosi mūsų krauju...

Taigi, šie "žvėrys" moka visokių triukų, ir jų nesu - 
vaikysi. Tarakonėlis Įlindo į "Gaivos" butelį ir sau tūno, 
o man - darbo praradimas, nes direktorius pasakė:

-Nešdinkis iš čia ko greičiau , kad nė kvapo tavo čia 
neliktų'.

Vėliau sužinojau, kad šitas tipelis ne tik iš "Gaivos" 
fabriko išlupo šimtinę, bet apmovė ir "Pieno Centro" val
gyklos vedėją. O buvo taip. Jis nuėjo į "Pieno Centro" 
užkandinę. Žinote, ten Laisvės Alėjos sodelyje,kur gal 
ir jūs nevienas valgėte rūgusį pieną su bulvėmis. Atsi - 
sėdo nuošaliai ir Įsmeigė aštrią vinutę Į kėdę. Tada nu
bėgo pas užkandinės vedėją ir ėmė skųstis, rodydamas 
perplėštas kelnes:

- Žiūrėk, onas direktoriau, kokia pas jus tvarka - 
kėdės prikalinėtos vinių. Va, kaip sudraskė mano nauju
tėles kelnes.

Žinoma, vedėjas , nenorėdamas skandalo ir patekti 
į spaudą, išmetė jam porą dešimčių litų ir pasakė:

- Tylėki'Čia nusipirk naujas.

SUTIKO ŽUVUSIUS DIDVYRIUS
Liepos 21 d. mes. dvi karo aviacijos naikintuvų gran

dys, patruliuojame Kybartų-Virbalio rajone. Uždavinys - 
surikti ir palydėti ligi Kauno oro keliu atgabenamus trans
atlantinių lakūnų palaikus. Nelinksmas uždavinys. Jeigu 
ligi šiol skraidydamas jausdavais mažutėlis prieš Visatą, 
tai šiandien esi pritrenktas. Ar esi vertas skirsti greta 
Dariaus palaikų,kaip kadais skraidydavai greta jo paties? 
Ar ne vieta tau šiandien žemai, žiūrėti Į jį iš apačios,drau 
drauge su trimis milijonais tautiečių? . . /J. Pyragius /

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

SIUNTINYS Nr.3-1983
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu "All wool 

made in England.1’, 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei, 
1 svaras geriausių vilnonių Mohair siūlų, 2 metrai crinplene me
džiagos suknelei, 1 pora ’ Wrangler’' geriausių denim jeans,1 pora 
'Levi1'velveto jeans, vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ............ S 440.00
į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus iv ari ų prekių, pavz.. 

medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio kailio 3 metrus.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu): 

Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kailio pamušas, gražus kalnierius, sveria 5 sv.................$242.00
Avikailiai, tikro kailio viršus ir pamušas, sveria 6 sv........ 440.00
Dirbtinio minko kailis paltui. De Lux, 3 metrai, 5 sv.......110.00
Jeans, rumbuoto velveto ...................................................  46 00
Vyriškas arba moteriškas megztinis .................................. 48.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė................................................ 13.00
Telescopic lietsargis .............................................................. 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ...........  48.00
Puiki medžiaga suknelei ........................................  44.00
Silkinio velveto medžiaga suknelei , 3 metrai ............ 73.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 metrai 88.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai .................. 73.00

” ■................... 88.00
” ” ’’ ” ” ................ 110.00
Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 1 sv. aibatos 

$9.00 , 1 sv. Nescaffees —$ 13.00, 2 sv. pupelių kavos —$ 15.00 
1 sv. šokolado — $7.50 , 40 cigarečių—$5.50

Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus Į Lietuva^ 
prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England, 
Tel. 01 460 2592

5 psi.



Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb m U u m 
TORONTO LIETUVIŲ PAKAMA 

KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

MOKA:
8/2 % už 90 dienu term, indei. 
8'z2i% už 6 :nėn. term, indėlius
9 % už 1 metu term, indėlius 
9'j % UŽ 2 metų term, indėlius
10 % už 3 metų term, indėlius 
10 % už pensijų planų
9 % už namų planą^
8 ■% už specialia taup. s—ta 
1/1 % už taupymo s—tas 
t % už čekių s-tas (deo.)

AKTYVAI VIRS 35 MILIJONŲ DOLERIŲ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolosrtLine of credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais i r tree i adi en- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

>r 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRS 22 MILIJONŲ
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienu term, indėlius ... 8’4%
Antradieniais 10 — 3 E 180—185 d. term, ind......... 8'ž %

Trečiadieniais uždaryta i erm. ind. 1 metų............ 9 %
Ketvirtadieniais 10-8 f Term. ind. 2 metų ......... 9J4 %
Penktadieniais 10-8 = Term. ind. 3 metų ....... 10 %
Šeštadieniais 9-1 | Pensijų s-ta..................... 10 •»
Sekmadieniai s 9:30—1 E Spec. taup. s—tą,............

= Taupomųjų s—ta,.....  ....
DUODA PASKOLAS: = Depozitu-čekių s-to.... 6 %

Asmenines nuo............ 12 .%
Mortgičius nuo . 10/4% — 13%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narit^ gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
{travelers cheques). Neimame mokesčio užjšraSytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitos. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

tororrto
VALSO GARSAI

Stepas Vara nka
"NL" Savaitraščio Spau - 

dos Vakaras jau prie durų.
Spauda-kovos ginklas.Tie

sa, mūsų lietuviškoji išeivi - 
jos spauda nėra didelis ii 
baisus atominis ginklas. Ne
žiūrint to, ji savo vaidmenį 
atlieka. Yra sakoma, lašas po 
lašo ir titnagui ženklą pada
ro. Taip yra ir su spauda.

Visiems yra žinoma "pa
slaptis", kad pavergtos Lie
tuvos valdžia gauna visus iš
einančius laisvame pasauly - 
je lietuviškus laikraščius , 
žurnalus,knygas ir net įvai
rius skelbimus. Iš laisvos 
lietuviškos spaudos rusai- 
komunistai aiškiai mato, ko 
siekia ir dėl ko kovoja lais
vi pasaulio lietuviai. Jiems 
tai pavojinga rakštis.

Galinga carų Rusijos val
džia ir toji buvo netekusi 
žado, išsigando ir uždraudė 
lietuvišką raštą. Tai geriau
sias pavyzdys,kad spauda y-

AR PASKAITAI SAVO V AIKUI LIETUVIUKŲ LIAUDIES P AŠAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO.JUMORO. IR IŠMINTIES!

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

ATEIK Į LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 
PENKTADIENI* 119 MIMICO AYE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampos) TORONTE, 7,30 v.v.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591
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IMA:
3 už asm. paskolas nuo 12%
E už nekilnojamo turto paskol.
- (mortgages) :
= su nekeičiamu nuošimčiu
E1 1 metų ............. 11 %

2 metu 12%
3 metų ...i.un;.... 13%
( fixed rate)

5 su keičiamu nuošimčiu
E 1,2 ai 3 metų..1 10/2%

(variable rate)

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI I

SPAUDOSVAKARA
SAVAITRAŠČIUI PAREMTI 

1983 M. SPALIO 15 d. 
ŠEŠTADIENI , 6 vai. v. 
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TORONTO LIETUVIŲ NAMU Didžiojoje Salėje 
1573 Bloor Street W.

Sol. RIMAS STRIMAITIS akomp Muz. JONAS GOVEDASSol. GINA ČAPKAUSKIENĖ irPROGRAMOJE :

R E H G E J Al
asmeniui
pensininkams ir studentams

& THE MUSIC MASTERS” orkestras 
Gėrimai

ĮĖJIMAS : $6.00
$ 5.00

Šokiams gros "LES 
Šilta Vakarienė ir

Iš kairės Sofija Revienė, Alma Podolskienė, Konstantinas Bobelis, Jeronimas Jakelaitis, Gunda Adomaitienė, Vytas Ke -
turakis ir Zigmas Rėvas .

ra stipresnė negu žudy - 
mo ginklai.

Pavergtų tautų spaudai be 
tėvynės paramos yra sunku 
verstis. Išlaidos leisti laik - 
raštįyra nepaprastai didelės. 
Iš prenumeratorių pajamų 
laikraštis jokiu būdu neišsi
verstų. Šiek tiek pajamų at - 
neša Įvairūs skelbimai.Di
džiausia parama yra susi
pratusių tautiečių aukos 
spaudai paremti. Artinantis 
Kalėdų Šventėm, atsiranda 
gera proga, vietoje atviru
kais siunčiamų sveikinimų , 
sveikinti savo draugus ir 
pažįstamus per lietuvišką 
spaudą- laikraščius. Atviru
kai po švenčių dažniausiai 
yra išmetami, o spaudoje il
gam laikui liks jūsų vardas 
kaipo sveikintojo,kurį galė
site parodyti ir savo anū
kams .
Rėmėjų Būrelis

Toronte nuo 197 5 m. yra Į- 
sisteigęs "NL" savaitraščiui 
remti Būrelis, kurio pagrin
dinis tikslas rengti meti
nius spaudos vakarus, iš 
kurių susidaręs pelnas ski

riamas savaitraščio reika
lams. Nemažą sumą reikia 
išmokėti kas savaitę vienrtik 
laikraščio atspausdinimui.

Savaitraščio Leidimo B-vė 
turi išleidusi tam tikrą skai
čių šėrų, kurių vienas kai - 
nuo ja $1O. Ribotą šėrų skai - 
čių gali įsigyti kiekvienas 
lietuvis. Šio savaitraščio 
šūkis yra:"Už Lietuvos iš - 
laisvinimą Už ištikimy - 
bę Kanadai'." Savaitraščio 
metinė prenumerata Kana
doje dabar yra $16, - rėmėjo 
$20.

Rėmėjų Būrelio nariai- 
darbuotojai yra Įvairių pa
žiūrų tautiečiai, lietuviškos 
spaudos mylėtojai, gerbian
tieji spaudos nešališkumą ir 
kaip vįsi dori lietuviai,sie
kiantieji ■ Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės, prisidė
dami savo nedidele,bet nuo
širdžia veikla. Išblokšti iš 
tėviškės, tikriausiai dažnai 
prisimena su skausmu šir
dyje Brazdžionio žodžius: 
"Lietuva, Lietuva, tu kaip 

saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo. 
Tu benamių sūnų už kalnų ir 

kalvų 
Irdąina ir viltis irpaguoda.

Rėmėjų Būrelis nėra gau
sus nariais. Jis neturi jokių 
formalių Įstatų bei nuostatų. 
Tikslas:savanoriškas nuo - 
širdus darbas remti lietu
višką spaudą, ją gerinti, pla
tinti ir populiarinti.Išeivi jos 
lietuviškoje bendruomenėje 
tai mažos skurzdėlėlės įna
šas Į bendrą siekiamą tiks - 
lą.

Jau kelinti metai iš eilės 
Būrelio p-ko pareigas ener
gingai eina J. V.Šimkus , 
finansinę apyskaitą kruopš
čiai veda V. Keturakis , 
sekretorės pareigas daž
niausiai atlieka Gunda A do - 
maitienė. Visi Būrelio 
rėmėjai parengimo metu at

lieka su nuoširdumu jiems 
patikėtas pareigas. Čia rei
kia su džiaugsmu paminėti, 
kad Būrelio veiklą dosniai 
paremia ir prisideda Toron
to Lietuvių Namų Valdyba, 
Lietuvių Namų vedėjas A. 
Vaičiūnas, Būrelio narė 
šeimininkė Aldona Skilan- 
džiūnienė ir kiti parei - 
gūnai. Būrelis. visada gauna 
savo posėdžiams patalpas 
nemokamai. Būrelio narių 
sąrašas yra gana ilgas, vie
nu metu jame buvo virš 40 
pavardžių. Deja, Į susirin - 
kimus dažniausiai atvyksta 
mažiau negu pusė.

Būtų gerai, kad į Būrelio 
eiles Įsijungtų daugiau spau
dos mylėtojų. Rėmėjų Būre - 
liui gali priklausyti kiekvie
nas tautietis, norintis savo 
skruzdėlės darbeliu prisidė
ti prie spausdinto žodžio rė
mimo. Kadaise buvo dažnai 
sakoma: " Laukinis žmogus 
laikraščių nei knygų neskai
to ir jų neprenumeruoja". 
Šiandieną tikriausiai, savęs 
jau nelaikome laukiniais Ra
čiau ne visada prie spaudos 
ir lietuviškos knygos parė
mimo prisidedame. Gal dėl 
to, kad šiandieną nėra spau
dos draudjmo laikai. Dabar 
jau per daug "apsišvietęs" 
kartais sako,kad jam lietu
viškas laikraštis, su pase - 
nusiom žiniom esąs nerei
kalingas. Jis iš televizijos 
aparato gaunąs žinias ir net 
paveikslą,kam jam lietuviš
kas laikraštis. . ./Jeigu dau
giau pagalvotų, tikrai su - 
prastų. Red./.

Kitų didesnių tautų išeivi
jos bendruomenės skundžia
si dėl savo skaitytojų mažė
jimo ir laikraščių leidybos 
sunkumais. Iš tikrųjų, su 
lietuviška spauda išeivijoje 
nėra taip liūdnai. Palyginus , 
mūsų spauda yra gana skait
linga ir gyvastinga dėka tau

tiečių materialinės ir mora
linės paramos.
Sėkminga Būrelio 
Ve ikla

Rėmėjų Būrelis jau ke- 
lioliką metų iš eilės ruošia 
"NL" savaitraščiui paremti 
tradicinius metinius "Spau
dos Vakarus". Šiais metais 
toks parengimas įvyks SPA
LIO 15 dieną, šeštadienį, To
ronto Lietuvių Namuose,Ka
raliaus Mindaugo Menėje, 6 
v. vakare. Tam parengimui 
Būrelio pirm. Šimkus su 
nariais ruošėsi, pasibaigus 
praėjusiam praeitų metų 
sėkmingam parengimui. Pa
ruošti vieną tokį parengimą, 
Būrelio pirmininkui reikia 
šaukti bent 3-4susirinkimus. 
Atsilankiusiems į parengimą 
tautiečiui net Į galvą neatei
na, kad jam paruošti Rėmė
jų Būrelio nariai turėjo au - 
koti 
iš savo kišenės pinigais pri
sidėti. Yra Būrelyje narių , 
kurie ne tik darbą, laiką bet 
ir finansiniai bei fantais pa

savo laiką,darbą ir net
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233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
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1551 Bloor St. W. Visais kelionių reikalais

TORONTO, Ont. bet kur pasaulyje skambinti:

M6P IA5 Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

tNSURANC

rengimą remia. Jų pavardžių 
čia neminėsiu, nes neturiu 
jų sutikimo.

čiais me ta is "Spaudos Va - 
karo" programą atliks išei - 
vijoje žinomi mūsų mylimi 
asmenys: sol. Gina Capkaus- 
kienė, vadinama Kanados lak
štingala iš Montrealio, po
puliarus solistas, operų dai
nininkas Rimas Strimaitis ir 
jaunos kartos garsėjantis ir 
mėgiamas Kanados muzikas- 
kompozitorius Jonas Govė- 
das. Tai retas koncertas , 
vertas tautiečių dėmesio.

Po koncerto seks pramo - 
gos. Galima bus vaišintis 
Aldonos Genčiuvienės lietu
viškais karštais valgiais.Bū
relio pareigūnai budės prie 
"kunigaikščio Bacho" bliz - 
gančio modernaus kampelio, 
vadinamo baro ir maloniai 
jums patarnaus su "minkš
tais" ir "kietais" gėrimais .
Cia reikėtų priminti -jeigu 
geri ir gali gerti- tavo rei
kalas, jeigu negali-susilai-

( Nukelta į 7 psl. )



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosovuose namuose —

sudbu

Kviečia visus lietuvius
MOKAME UŽ:
depo situ s (P.C.A.)...................6 %
santaupas.................... 7^ %
kasdienines palūkanas 
už santaupas ................. 7 %
•erm. depoz. 1 m............
term, depoz. 3 m. ..... 10 %
reg. pensijų fondo.......... 9*4 %
90 dienų depozitus ..... g %

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P«P- penktadien • 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

hamilton
SPALIS - 
salpos menuo

KLB Šalpos Fondo Hamilto
no skyriaus Komitetas spalio 
mėnesį paskelbė šalpos mė
nesiu. Komiteto nariai su au
kų rinkėjų talka yra pasiryžę 
aplankyti visus tautiečius, gy
venančius Hamiltone ir jo 
apylinkėse.

Komitetas prašo visus tau
tiečius būti duosniais, neatsi
sakyti paaukoti vieną kitą do
lerį šalpos reikalams - Pernai 
Šalpos Fondo vajus buvo labai 
sėkmingas — surinkta $2554 . 
Komitetas tikisi, kad ir šiais 
matais vajus bus sėkmingas, 
o tai priklauso nuo visų mūsų. 
Parodykime artimo meilę, ge
rą širdį savo broliams bei se
sėms, kurie yra reikalingi 
paramos. Taip pat, turintieji 
tinkamų drabužių siuntimui, 
prašome pranešti Komiteto 
sekretoriui J. ASTUI, kuris 
tvarko drabužių persiuntimo 
reikalus.

Šalpos Fondo Komitetas kas
met ruošia rudens balių—šo
kius su įdomia programa. 
Šiais metais šis balius — šo
kiai įvyks LAPKRIČIO 5 d. , 
Jaunimo Centre. Meninę pro

(..-.VALSO GARSAI, 
kyk ir linksminkis be svai
ginančių gėrimų, be alkoho
lio.

Kaip įprasta, bus loterija, 
kuriai fantus aukoja spaudos 
geradariai. Tai didelė tau
tiečių finansinė-materialinė 
parama. Iš loterijos gauna
mos pajamos- tai grynas 
pelnas. Kaip ir kiekvienais 
metais J. Strazdų šeima 
jau paaukojo $1OO. Lietuvis 
senesnios kartos emigrantų 
sūnus, vaistininkas Mar
gis prekių už $45, Gunda 
A do ma itie nė$25,-ir 
kiti-, kurių pavardžių dar ne
teko sužinoti.

Šokiams-"mankšta i" yra 
pasamdytas populiarus "Les 
& The Music Masters" or
kestras, kuris, tikiu, visiems 
įtiks. Dėl muzikos iki dabar 
nebuvo nusiskundimų.

Spaudos Vakaro metu bus

atk ei ta iš 6 p si.

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
83U Main St. E. 
L8M 1L6 
Tel.: 544-7125

pasinaudoti teikiamais patarnavimais
IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. ......... 11 % 
asmeninės paskolas......12^

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemok cinas pilnas čekių aptarnavimas

gramą atliks Toronto "Atžaly
no" šokėjai. Šis vakaras savo 
programa bus įdomus, nes ja
me dalyvauja didelis būrys 
jaunimo, kuris patį vakarą 
padaro įdomų, linksmą ir jau
natvišką. Prie šio torontiš
kio jaunimo, kurio atvyksta 
visas autobusas, dar prisi
jungs Hanr.ltono abiturientai, 
baigę 12-tą gimnazijos klasę. 
Visi abiturientai yra kviečia
mi užsiregistruoti pas J. 
PLEINĮ telefonu 549-5372 . 
Po programos bus smagūs 
šokiai, loterija bei laimės 
staliukai. Jau gauta auka lai
mės staliukui $50 iš lietuviš
kos veiklos rėmėjo J. But— 
kevičiaus. Komitetas šir
dingai dėkoja už šią auką šal
pos reikalams.

Loteriją tvarko bei organi
zuoja komiteto narė D. Ma
il e n ė, tel. 632-4558, ir turi
mus laimikius prašom įteikti 
sekmadieniais po pamaldų,- 
Jaunimo Centre kavutės metu 
D. Mačienei.

Komitetas kviečia visus gau
siai dalyvauti šiame tradici - 
niame Šalpos Fondo parengi
me. Savo atsilankymu parem- 
site šalpos darbą ir tuo pačiu 
praleisite vakarą su jauni
mu lietuviškoje nuotaikoje.

J. I

) 
galima įsigyti ir sol.Ginos 
Čapkauskienės naujai išleis
tą plokštelę. Taip pat bus 
priimamos "NL” prenųme - 
ratos,aukos,parduodami Še
rai ir teikiamos įvairios in
formacijos , liečiančios šio 
savaitraščio reikalus. Tam 
tikslui prie įėjimo bus at - 
skiras stalas. . .

Bilietai į Spaudos Vakarą- 
Koncertą $6, - pensininkams 
ir studentams $5. Stalai ne
numeruoti. Stalą 7-10 as - 
menų galima rezervuoti pas 
Donatą Re nkausk ą,tel: 
767-8264, taip pat galima į- 
sigyti sekmadieniais Toron
to Lietuvių Namuose pietų 
metu ir pas Rėmėjų Būrelio 
darbuotojus. Kviečiame VI
SUS tautiečius skaitlingai 
parengime dalyvauti ir pa
remti lietuvišką spausdintą 
žodi.

E3
PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTE

Buvo įdomu ir džiugu, po 
daug metų, nors trumpai vėl 
sugrįžti į anksčiau gyventą 
Sudbury, o sudburiečiams 
malonu sutikti buvusius Sud- 
burio lietuviškosios šeimos 
narius. Todėl Tautos Šventės, 
minėjimo proga, buvo kvie
čiami buvę sudburiečiai, ir 
daug atvyko prisiminti gyven
tą laikotarpį ir atnaujinti se
nas pažintis.

L. Š. S. "Maironio" Kuopos 
Valdyba, rugsėjo mėn. 10 d. 
Ukrainiečių Salėje, dalyvau
jant šauliams, vietos lietu
viams, svečiams buvusiems 
sudburiečiams, paminėjo Tau
tos Šventę. Kanados, Lietu
vos ir "Maironio" Šaulių Kp.
vėliavas uniformuoti šauliai 
įnešė į minėjimo salę.

Kuopos pirm. Zigmas La- 
buckas, trumpame žodyje pa
sveikino atvykusius svečius, 
o buvusius šios kolonijos gy
ventojus, kurie jau apleido šį 
pasaulį ir į minėjimą atvykti 
jau negalėjo, buvo prisimin
ti tylos minute. Minėjimui 
vesti pakvietė Rimą Bagdo
ną iš Hamiltono, buvusį pir
mąjį Lietuvių Bendruomenės 
organizatorių Sudburyje. Gau
siais plojimais sutiktas, R. 
Bagdonas pakvietė visus su
giedoti Kanados Himną.

Invokaciją kalbėjo dr. kun- 
Viktoras Skilandžiūnas 
Lietuvių Katalikų Misijos 
įkūrėjas Sudburyje, o dabar 
gyvenąs Ottawoje.

R. Bagdonas linksmame žo
dyje prisiminė daug metų pra
leistų Sudburyje, prisiminė 
dar gyvenančius pažįstamus 
ir pristatė s vėčius, buvusius 
sudburiečius. Paskaitą”Tau- 
tos šventė" skaitė J. Kručas.

Meninę programą išpildė 
vietinės meninės pajėgos ; 
Kęstutis ir Zuzana R e m e i- 
k i a t meniškai sušoko 2 mek
sikiečių šokius; Algis Ku- 
č i n s k i s , žymus akordiohis- 
tas, išpildė 3 akordiono mu
zikinius kūrinius; Diana, Jo
ana ir Vida S t a n k u t ė sdaug 
kartų koncertavusios Kana
dos ir Amerikos lietuvių ko
lonijose, dviems smuikais ir 
gitara išpildė 4 tautines dai
nas, Danguolė Ro t ki e n ė 
(grupės vadovė), Brikas Rot- 
k i s ir Gediminas R e m e i - 
kis, kaip grupė "Jaunimo 
Garsai" koncertavusi įvai
riose Kanados lietuviųkolo- 
nijose, išpildė keletą lietu
vių kompozitorių kūrinių ir 
dainų. Dalyviams pageidau
jant ir nenuilstamai plojant 
pridėjo dar vieną dainelę.

Už puikią meninęprogra- 
mą "Maironio"Kuopos pirm. 
Z. Labuckas visiems meni
ninkams pareiškė padėką, o 
Marytė Rudytė, jaunimo at
stovė, prisegė po gražią gė
lę. Raštu sveikinimas buvo 
gautas iš St. Jokūbaičio, 
"Maironio"kuopos garbės na
rio. Dr. kun. V. Skilandžiūnui 
sukalbėjus maldą, visi daly

viai valgė skanią vakarienę., 
kurią paruošė kuopos šaulės.

Po vakarienės, dalyviai at
naujino senas pažintis, kiti 
susipažino ir J. Adomaičio 
(Torontas) muzikai grojant, 
linksminosi. Tuo laiku vyko 
ir turtinga loterija.

Sekančią dieną, sekmadie
nį, Tautos Šventės minėjimas 
tęsėsi Christ the King šven
tovės salėje. Šv. Mišias au
kojo ir ta proga, tikrai turi - 
ningą pamokslą sakė dr. kun. 
V. Skilandžiūnas. Po pamal
dų šventovėje J.M. Valiukų 
gražioje sodyboje — buv. šud- 
buriečiams buvo suruošti at
sisveikinimo pietūs jiems iš
vykstant į namus įvairiose 
Kanados ir Amerikos vieto
vėse. J. Kr.

• ANTANAS LAPIENIS, mi
rė ir palaidotas Šv. Jono ka
pinėse Mississauga, Ont. Li
ko žmona Marija, sūnus Ar - 
noldas ir duktė Irena su šei
ma.
• SALOMĖJA PODERIENF, 
POVILAS JUTU LIS SU ŽMO
NA, STASYS LENCAS su žmo
na išvyksta ir apsigyvens To
ronto Lietuvių Pensininkų nau
jai pastatytuose namuose.
• FERNANDAS ALBRECH - 
TAS, veiklus, energingas tau
tietis, gabus medžio drožinė
jimo menininkas INCO dar
bovietėje buvo paskirtas į 
"General Foreman"pareigas. 
Augštos ir atsakingos parei
gos. Sveikiname .

KAI KURIOS PAGRINDINĖS 
MINTYS IŠ A. FIRAVIČIAUS 
KALBOS' RUGSĖJO 8 
MINĖJIME 
..."Mes kartu su mažomis 
tautomis pelnytai galime tar
ti a.a. šviesaus atminimo 
prof.Kazio Pakšto mintį: 
"Dievas sutvėrė mus ma - 
žais, kad būtume tobuli".

Profesorius tuos žodžius 
tarė Pasaulinio Eucharisti
nio Kongreso metu Balka
nuose mažųjų tautų vardu . 
Sis trumpas sakinys mažoms 
Balkanų tautoms buvo didžia 
paguoda ir sukėlė galingą 
klausytojų džiaugsmo bangą 
ir ryžtą tapti dar tobules
niais už didžiąsias jėgas ir 
galybes.

Taigi, mūsų maža tauta 
turi vis ir vis tobulėti ir vi
su ūgiu pakilti aukščiau di - 
džiųjų: tobulėti dvasinėmis 
vertybėmis, kūrybinėmis ga
liomis mokslo ii- meno pa
saulyje, tobulėti krikščioniš
ko žmoniškumo srityje, vis 
aukščiau pakilti į Gėrio, 
Grožio, Tiesos ir Tėvynės 
laisvės kovos darbo aukštu
mas, iš kurių mūsų dvasinės 
kultūros šviesa nupliekstų 
plačiuosius klonius ir jų pri
rūgusius užutakų vandenis , 
kuriuose murkdosi didžio - 
s ios tautos, bes ivaržydamos 
praryti mažąsias.

Tuo tobulėjimo keliu mes 
sparčiai žengėme nepriklau
somybės laikais ir žengiame 
dabar išeivijoje. Net paverg-
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jos vyra, vaikus, gimines ir artimuosius
giliai užjaučiame —

ANASTAZIJA IR ANTANAS TAMOŠAIČIAI

toje Tėvynėje okupacijos są
lygomis mūsų tautos genijus 
Įvairiomis apraiškomis at
meta atėjūno barbarybę. To
dėl mes turime pagrindo 
teigti, kad gana sparčiai pa
sukome laikrodį šimtą metų 
pirmyn, ką kita proga, nepri
klausomybės laikais kvietė 
padaryti velionis prof. K. 
Pakštas. Tačiau neišspręstų 
laikmečio problemų turime 
labai didelių.

Didžiulis pavojus mūsų 
tautai gręsia iš besaikio al
koholio vartojimo. Į mūsų 
tautą veržiasi tautinės ma
žumos, ypač stipri yra iš o- 
kupuojančios valstybės rusų 
infiltracija. Didelis pavojus 
mūsų tautai tėvynėje ir iš - 
eivijoje gręsia iš mišrių ve
dybų, o dar didesnis iš sky - 
rybų. Pav. ,1.000 Lietuvoje 
sukurtų šeimų tenka daugiau 
kaip 330 skyrybų. Sis reiški
nys , žinoma, ir kai kurie kiti 
labai skaudžiai atsiliepia Į 
tautos metinį prieauglį ir 
tautos ateitį. O tai reiš - 
kia pavergėjo tikslų išsipil
dymą. Šiuo atžvilgiu mūsų 
tautos ir išeivijos didžiau - 
sias rūpestis yra prieauglio 
gausumą padidinti šeimoje.

Trumpai apžvelgę'Lietu - 
vos senovę, nepriklausomy
bės laikotarpį, dabartinę tė
vynės vergiją- tautos kančią 
ir pastangas, ir lietuvių iš
eivijos gyvenimo sąlygas , 
jos finansinį pajėgumą bei 
jos pastangas ir aukas pa
vergtos tėvynės laisvei,pa
galvokime ir paklauskime 
savęs:ar mes nepasidarėme 
lietuvių išeivijos nutautėję 
bajorai, ar mūsų mokslo vy
rai, ypatingai jaunesnių kar
tų, neišvažiavo į pasaulio 
tolumas nuo Lietuvos laisvės 
kovos darbų ir aukų? Kiek 
ir kas rūpinamės Lietuvos 
laisvės reikalais, kiek ir kas 
aukojame tėvynės laisvei 
ginti ? Ar mes ir šiandieną 
nesame 19-tojo amžiaus su
temose tėvynės atžvilgiu ?

VLIKo politinei veiklai- 
laisvinimo darbams reika - 
lingos lėšos. Lėšų telkimui 
yra įsteigtas Tautos Fondas, Saulėtą, šiltą, vasarišką 
kuris turi savo atstovybes rugsėjo 30 d. vėlyvą popietę 
visame laisvame pasaulyje sėdau į savo važiuoklę ir pa- 
sėkmingesniam lėšų telki - traukiau šiaurės link. Tiks- 
mui. Džiugu, kad Kanados las-sol. Ginos Capkauskie - 
Tautos Fondo atstovai lėšų nės naujojo dainų albumo 
telkimo darbą atlieka su di- pristatymas Montrealio 
dėlių pasišventimu. . .Tačiau rinktinei visuomenei. Vieta - 
yra labai skaudu, kai atsi- "Pavilion Laurentide", esart- 
randa savų tautiečių net iš ti Lavai miesto šiaurinėje 
visuomenės veikėjų tarpo , dalyje. Lyg tyčia, pakliuvau 
kurie trukdo tą šventą dar - į patį blogiausią susikimši - 
bą-lėšų telkimą laisvės ko - mą.Šiandien- penktadienis, 
vai. Štai jų negatyvūs moty-darbo savaitės pabaiga. Visi 
vai: jie sako, kad Tautos Fon-darbo piliečiai skubėjo ap- 
do surinktus pinigus Kana - ( nukelta [8 psl.)

doje atiduoda A merikai, Tau
tos Fondas neremia vietinių 
organizacijų. . . .Vadinasi , 
nereikia Tautos Fondui au - 
koti.Gal neviskąVLIKas pa
darė, ką galėjo, o ko nepada
rė, reiškia negalėjo. Bet aš 
vis dėlto nematau, kad bent 
kuri nors kita lietuviška or
ganizacija būtų padariusi 
daugiau, negu padarė 
VLIKAS.
/Kalbant apie Kanadą, ta 
prasme tenka pasakyti, kad 
politinį ryšį su Kanados vy
riausybe ir kitus su tuo su
sijusius darbus nuo seno at
liko ir atlieka KLB. Tad Ka
nados situacija yra išskirti
nė. Tai, žinoma, nepaneigia 
bendrai imant, Vliko veiklos. 
Red./.

O tarp kitko, tautieti, kai 
viską neigi ir kaltini, pa
klausk pats savęs, ką tu pa
darei ir ką davei tėvynės 
laisvei per 35-kis gyvenimo 
metus šiaurės Amerikos 
kontinente.

Gal tų žmonių reikėtų pa
sigailėti, kadangi jie visiš
kai nes iorientuoja, tačiau 
reikia manyti, kai kurie turi 
piktą valią.
. . . Tautos Fondo surinktos 
lėšos eina ten, kur yra vyk - 
domi Lietuvos laisvinimo 
darbaitELTOS Biuleteniai Į- 
vairiomis kalbomis, lietu
viškų radijo stočių išlaiky
mas Europoje, memorandu
mai, brošiūros, knygos ir 
visa kita informacija,kuri iš 
VLIKo įstaigos keliauja po 
visą laisvąjį pasaulį. Čia ei
na Tauto'Š'Fondo lėšos.
...O vienok Lietuvą, bus 
laisva gi kada.

Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo,kurio kapitalas 
bus atiduotas Lietuvai, jai 
laisvę atgavus. Prisiminki - 
me savo testamentuose.

Nei žmogus , nei tauta ne
gali gyventi vien duona. Jai 
yra reikalingi ir dvasiniai 
lobiai,Kad mūsų tauta tėvy
nėje galėtų pilnai kurti kul
tūrinius lobius, jai reikalin
ga lais vė.
PLOKŠTELĖS PRISTATYMAS 
MONTREALIO VISUOMENEI

SPECIALYBĖS :
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIU SKALBIMAS
• UŽUOLAIDOJ VALYMAS
• SAUGOJIMA'S (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
3657146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

GUY ® 
RICHARD
ROOFER COU VREUR

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

Tel. 845-2912 embassy fur

1983. X.6

7725 George LaSalle
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ijTorrtreal
PARENGIMAI

• DASIAMS, Genei ir Al
bertui, švenčiant 25 metų ve
dybinę sukakti,A. ir J.Ker - 
šių iniciatyva, buvo suruoš - 
tas gražus pobūvis Vai Da
vid.

SPALIO 29-30 d. d. A V Pa - 
rapijos salėje RŪTOS KLU- 

"bo bažaras.

Susirinko giminės ir drau
gai, pagerbdami sukaktuvi - 
ninkus, Įteikė bendrą ir pa
vienes dovanas,smagiai pra
leido vakarą kartu.

PLOKŠTELĖS PRISTATYMAS... 
( atkelta is 7 psl. )

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
ant stalo sukrauta Ginos 
naujųjų plokštelių ir kasečių 
stirtos. Nedelsiant^susipa- 

leisti savo įstaigas, įmones, 
dirbtuves kuo anksčiau. Lau
ke gi taip gražu, saulėta, va - 
sariška. . .

Sumaniai manevruojant, 
pavyko savo tikslą atsiekti 
be ypatingų vėlavimų.

"Pavilion Laurentide" - de 
luxe restoranas su nemaža 
koncertų sale. Įžengiu vidun. 
Pasitinka pati šio subuvimo 
"kaltininkė" - sol. Gina Čap- 
kauskienė. Aplinkui šneku
čiuojasi jau nemažas būrys 
kviestinių Montrealio tele
vizijos, spaudos ir radijo 
asmenybių. Štai ir torontiš
kis muzikas-Jonas Govėdas, 
antai ir Montrealio jaunasis 
muzikas, dirigentas ir šios 
plokštelės prodiuceris Alek
sandras Stankevičius-Stan- 
kė.

Prie Įėjimo vestibiulyje

DR. J. MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 4 88- 85 28

žįstu su Įvairiomis prancū
ziškosios visuomenės žy
mesnėmis asmenybėmis 
Prisistato šio pavilijono sa
vininkas Guy Brochu. Jis 
pristato jau anksčiau ma
tytą didelį lietuvių bičiulį, 
klasikinės muzikos mecena
tą Eduard Dės Rosiers, kuris 
esąs taipgi Association Des 
Artistes Lyriųues du Q uebec 
pirmininkas. Toliau-Claude 
Rousseau, CKVL radijo sto
ties anima torius. Sekantis- 
Jean Laurac - "Dimanche 
Matin" ir "Derniėre Heure" 
žurnalistas. Štai ir Jean 
Marc Beliveau - Union Na
tional kandidatas. Toliau- 
televizijos asmenybė-komi
kas Gerard Vermette. O čia, 
"Journal de Montreal"atsto
vas- Jean Paul Sylvain. Ga
liausiai - Mme Chantal iš

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
3606 RUE CENTRALE, SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

A t i d o r y t a kasdien nuo 9 o. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniais: nuo 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmodieniaii : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p . ni.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle , P. Q. • 
TEL: 366-9742 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, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M Eng., L.L.B., B.C.L.

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769-8824;

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871-1430

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9 
Res. TEL.: 697-2261

♦
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įPĖMESIO ROSEMONTO "LITO" NARIAMS I

SPALIO 16 d. 'LITAS' Rosemonte pradeda dirbti ir 
SEKMADIENIAIS, Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 
nuo 10:30’ iki 12:30 v.p.p.
Nuo SPALIO 13 d. Rosemonto LITAS dirbs ketvirtadie
niais nuo 4 v.p.p. iki 8 v.p.p. reguliariose patalpose ir 
penktadieniais nuo 2 :00 — 6.00 v.p.p. "LITAS"

INFORMACIJA APIE DRAUDIMĄ^"LITE”
Pasirodo, kad kai kuriems LITO nariams neaišku, ko

kius draudimus turi LITAS. Mes bandysime trumpai apra
šyti ir jeigu kas nors dar turėtų kokių nors klausimų, pra
šome kreiptis į LITO tarnautojus ir mes su malonumu 
Jums išaiškinsime.

1. Kiekvieno nario santaupas iki $60, 000 yra valstybės 
garantuotos.

2. Visos asmeninės paskolos LITE yra apdraustos iki 
$10, 000. Reiškia, kad mirties atveju arba (total incapaci
ty) tokio sužeidimo, kad narys nebegalėtų dirbti, draudi
mo kompanija sumokėtų iki $10, 000 turimos skolos.

3. Nekilnojamo turto paskolos taip pat yra draudžiamos 
iki $10, 000. Tas draudimas nėra automatiškas ir narys tu
ri pasirinkimą. Jeigu narys turėtų daugiau kaip viena ne
kilnojamo turto paskolą, mirties arba"total incapacity"at— 
veju, būtų išmokama tik iki "maximum" $10, 000, bet NE už 
kiekvieną paskolą po $10, 000.

4. Taupomose sąskaitose (T) balansai yra automatiškai 
kiekvieno nario apdrausti iki $2, 000 mirties atveju arba 
dvigubai turimos sumos tragiškos mirties atveju.

Šiai draudimo kategorijai yra sekantys apribojimai:
a) Natūralios mirties atveju pinigai turi būti išbuvę sąs
kaitoje ne mažiau kaip 6 mėnesius.
b) Pinigus įdėjus į taupomą sąskaitą po daktarui nusta
tytos mirtinos ligos diagnozės.draudimas negalioja. Pav. 
sąskaitoje yra $1000 ir narys sužinojęs iš daktaro kad 
turi ne išgydomą ligą, Įdės ,iki $2000. Mirties atveju bus 
išmokėta tik $1000, nes visi išmokėjimai yra daromi tik 
pagal daktaro pažymėjimą.
c) Kad gauti pilną $2000 sumą, ta suma turi būti įdėta 
iki 55 metų amžiaus ir tas balansas turi būti išlaikytas 
iki mirties. Tuomet mirimo amžius nesvarbu,visuomet 
bus išmokama pilna suma.
d) Įdėtus pini gis arba sumažintus balansus po 55 metų 
amžiaus išmokėjimai daromi sekančia tvarka:
Nuo 55 - 60 metų 75% nuo turimo balanso;
Nuo 60 - 65 metų 50% nuo turimo balanso;
Nuo 35 - 70 metų 25% nuo turimo balanso.
Atidarytos sąskaitos, esant virš 70 metų amžiaus, gy
vybės draudimo neturi.
5. Be aukščiau išvardintų draudimų, liečiančių asme

nines sąskaitas, LITAS, kaipfinansinė institucija turi ypa
tingai gerus įvairius draudimus dėl apiplėšimų, gaisro ir 
t-1- LITO Vedėjas

B. Niedvaras

"Echo Vedette" ir dar kele
tą operos bei televizijos as
menybių, kurių pavardžių ne
pavyko pasižymėti.

Visos šios rinktinės pub
likos centre-mūsų primado- 
na-Gina Čapkauskienė-Cap - 
kas. Daromos nuotraukos . 
Stoviniuoja ir juda svečiai ir 
viešnios, smagiai šnekučiuo
damiesi. Skamba juokas ir 
dainos. O tas trykštantis 
šalto raudono vyno fontanas 
svečių ūpą kėlė dar aukš
čiau .

Aplink vaikštinėja už
kandžių tarnyba, siūlydama 
svečiams mažyčius užkan - 
dėlius. Prie pianino ilgame
tis/virš 20 m. / Ginos akom
paniatorius laikas nuo laiko 
užveda klasikinę melodiją.

Pagaliau, šiai rinktinei 
Montrealio visuomenei sol. 
Gina padainavo keletą dainų 
iš savo plokštelės.

Tokiu būdu Ginos Cap- 
kauskienės naujasis dainų 
albumas tapo oficialiai pri
statytas Montrealio tarptau
tinei visuomenei. . .

D. N. Balt ruko ni s

• Skulpt. BALKUVIENĖ Mei- 
la su dukra Daiva iš Wa - 
shington’o, praleido, lanky
damos ios Quebec’e, 
dienų Montrealyje.

Ta proga susitiko

porą

savo 
jaunystės studijų draugę Bi
rutę Vaitkūnaitę - Nagienę , 
lankėsi "NL" redakcijoje .

Daiva Balkutė dirba atsa
kingą darbą gamtos apsaugos 
srityje.
• Dail. Antanas TAMOŠAI
TIS lankėsi Montrealyje ir 
atvyko į sol. Ginos Capkaus- 
kienės plokštelės pristatymą 
- vakarą, kuris Įvyko spalio 1 
dieną.

e Yra proga Įsigyti kapines 
lietuviams Montrealyje. Mū
sų A V ir Šv. Kazimiero Pa
rapijos klebonai tą reikalą 
svarsto ir ragina visus tau
tiečius pareikšti tuo reikalu 
savo nuomones tiesioginiai, 
laiškais arba per spaudą.

• ZABIELA Kęstutis nebu
vo išvykęs Į Vancouver!, 
nė kitur, o žinutė Į laikraš
tį pateko per nesusipratimą.

PORTRAITS 
PASSEPORT. COMMERCIAL 
M ARI AG E * WEDDINGS

STU DIOII 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H2K 1E9 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, "MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefone*: 766-5827
DUODA PASKOLAS:MOKA UŽ:

Certifikatai min. $ 1,000.00
1 metų.............. 9Įz %

Terminuoti indėliai
1 metų..............  9 %
130 — 364 d...... 8.25%
30- 179 d 7.75% 

Trumpalaikius indėlius 
už $ 20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Special ios...... 7.25 %
Su draudimu ... .... 1%

Čekiu sąskaitos........... 5%t <-___ _ _________
vis i, JLaJAr_nAvJ a L AE_y_u_!

KASOS VALANDOS

1475 De_Seve_ 
9:00 - 3:00 

12:00 - 8:00 
10:00 - 6:00.

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

3907 A Rosemont

4:00-8:00
2:00-6:00

P irm., Antr. T re 
K etvi rtadieni ai s
P enk tad i en i ai s

Sekmadieniais nuo SPALIO 15“d. iki GEGUŽĖS 15 d. 
1475 D e Seve ir^v. Kazimiero par, salėje : 10:30 — 12:30

"M&icciiee
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

Didelis pasirinkimas gatavu paltų. 
Vasaros laiku saugojimas (Storage) 
Taisau ir remodeliuoju 
Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Montreal, Quebec 
suite 500 A. II3Ą 2G6 TEL- : 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
1MMEVBI.ES - CI.ASIC INC.

NEK/LNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-P ARD AVIMAS

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

Tel.: Business: 482—3460
Residence: 767—4690

DAHPAR REALTIES CORP.
J 10 VICTORIA AVE SUITE 409
MO\I RI AI. , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI . ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T- 3 A 6
TEL. 727 -3 UOHim, 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio. privalaus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n tū_r_ą__v e j_k J_a__irt_ų_o__Į_945_ĘĮ._ (

■

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS G L) REC KAS, _ . .Rq ą,ql
SALES MANAGER Tel. 489-34591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1MMEVBI.ES
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