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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
MINU PAVOJUS 
RAUDONOJOJ JŪROJ

Liepos 27 d. Raudonojoje 
Jūroje suslėptos minos savo 
sprogimais apgadino apie 18 
įvairių didžiųjų laivų.

Rugpjūčio 12 d. buvo pa
stebėtos plūduriuojančios 3 
minos.

Ęgypto prez.Mubarak vėl 
pareiškė, jog jis įtaria, kad 
Lybija užminavo Raudono - 
sios Jūros vandenis ir Sue- 
zo kanalo dalį.

Ęgypto valstybės tarnauto
jai Įdek anksčiau apkaltino 
dėl minų ir Lybiją, ir Iraną. 
Iranas tvirtina, kad jis ne
parūpino jokių minų tam rei
kalui ir kad visa istorija e- 
santi ’’imperialistų konspl - 
racija”, kad duotų pretekstą 
JAV laivynui buvoti Raudo
nojoj Jūroj.

Maskvos valstybinės žinių 
agentūros leidinyje "Novostf* 
rašoma panašiai, kaip kad 
tvirtina Iranas. Sako, jog A- 
roerika sufabrikavusi spro - 
gimus, nes norinti ’’Raudo - 
nąją Jūrą paversti Amerikos 
ežeru”.

Irano teroristų grupė Ji - 
kad /Holy War/paskelbė , 
kad ji, o ne Iranas ar Lybija 
yra atsakinga už minas...

Prez. Mubarak į tai atsa
ko, kad grupė gali girtis, o 
jis turįs tikėti tuo, kuo įsi
tikino.

Prie Ęgypto minų valytojų 
prisidės Britų Karališkojo 
Laivyno minogaudžiai, kurie 
atvyksta l Suezo kanalą. Taip 
pat pakeliui yra JAV ir 
Prancūzijos minogaudžiai.

• Londono Lloyd agentūra 
praneša,kad Sovietų prekybi* 
nis laivas 633 tonų”Bastuon” 
užplaukė ant minos pietinia
me Raudonosios Jūros pa
kraštyje netoli Jemen*o rug
pjūčio 6 d./tai būtų ten nu - 
kentėjęs antras Sovietų lai
vas/.

• PERU valstybėje roaoistai 
sukilėliai užėmė tolimą kal
nų miestelį ir nužudė 26 
žmones, įskaitant apylinkės 
gubernatoriaus šeimą ir 15 
vaikų, kurių gerklės buvo 
rastos perpjautos.

• ITALIJOJE apkaltinta 180 
teroristų, Raudonosios Bri
gados narių, kurie turėjo ry
ši su JAV brig, gen. James 
Dozier pagrobimu , ir dėl 
kitų nusikaltimų, įvykdytų 
tarp 1977 - 1982 m.
KANADA REMIA 
NUKENTĖJUSIUS ITALUS

Liepos 21 ir 22 d. d. Itali
joje senatorius Pietro Riz- 
zuto atstovavo Kanados mi
nister! Multikultūrizmui Hon, 
D. M.Collonette ceremonijo
se Italijoje,atidarant naujus 
namus. Jie buvo pastatyti 
kanadiečių aukomis nukentė

jusioms ir palikusioms be 
pastogės žemės drebėjimo 
aukoms pietų Italijoje 1980 
metais.

Iš viso tam reikalui ka
nadiečiai yra suaukoję $6.6 
milijonus per Italų Kongresą 
Kanadoje. Iš jų $1.5 mil . 
yra davusi Kanados Federa
linė vyriausybė.

Namų statyba buvo užtęs
ta, norint užsitikrinti, kad 
būtų galutinai baigtos pra
vesti naujos namų statybos 
taisyklės žemės drebėjimų 
pavojaus zonose. Darbą už
tęsė ir praeitos žiemos ne
įprastai blogos klimatinės 
sąlygos. /News Release , 

Multiculturalism/

ESTIJOS MINISTERS 
ĮGALIOTINIAI PRAŠO PRIE“ 

GLOBSČIO ŠVEDIJOJE

Iš Stockholm© pranešama, 
kad Jaak Viller, Kultūros Mi- 
nisterio įgaliotinis dabar 
S ovietų valdomai Baltų res
publikai Estijai / rašoma : 
Soviet Baltic republic of 
Estonia”/,pabėgo į Švediją , 
kartu su savo žmona.

Pabėgimas Įvyko poznese- 
niai paskelbto Kremliaus pa
peikimo Estijos pareigūnams 
už, kaip mano Sovietų Ko - 
munistų Partija- ’’persilpną 
laikyseną prieš nacionaliz
mą respublikoje”, kuri buvo, 
kaip gerai žinome,prievarta 
aneksuota į Sov.Sąjungą 1940 
metais..

Rugpjūčio 1 d. Kremlius pa
skelbė dekretą, kad Estijos 
vyriausybė pastiprinti} ’’kovą 
prieš nacionalizmą ir V aka - 
rų sub versi ją”.

Tai tau ir "broliška tautų 
meilė” bei joms pagarba. 
Negi sovietų kietagalviai tiki, 
kad laimės meilę ir paklus - 
numą sau, užgoždami giliau - 
sius tautų tapatybės jausmus 
ir vien rusų komunistams jų 
reikalaudami ?

Antras aukšto rango Es
tijoje Teisingumo Ministe - 
rio Įgaliotinis Valdo Rand- 
pere ir jo žmona dainininkė 
abu jauni žmonės, paliko 1 m. 
savo vaiką ir pabėgo į Š ve - 
diją, kur paprašė politinio 
prieglobsčio.

• LIEPOS 8-15 d. d. į TV-tą
jį Pasaulio Estų Kultūros ir 
Meno, S porto Festival! To
ronte aktyviai dalyvavo apie 
2.OOO,o žiūrovų buvo apie 
20.000*.

Festivalio metu posėdžia
vo pasaulio estų atstovai,dau
gelis organizacijų. Pirmasis 
jų Pasaulinis Festivalis Įvy
ko Toronte 1972 m., antrasis 
Baltimorėje 1976,o trečiasis 
Švedijoje 1980 metais.
ATSISAKO DEMONSTRCUU 
GATVĖSE

Lech Walesa, paminint 
4-tą sias sukaktuves laivų 
statybos darbininkų streikų

kuris privedė prie Solidar- 
nosč unijos Įkūrimo, rugpjū
čio 14 d. pareiškė, kad už
draustoji unija daugiau ne- . 
rengs demonstracijų gatvė - 
se.

S u apie 1OO palydovų jis 
padėjo raudonų ir baltų gė
lių puokštę ant žuvusiųjų 
darbininkų paminklo per 
1970 m. streiką.

Nutarimas nedemonstruo
ti gatvėse buvo padarytas, 
kaip spėja stebėtojai, kad 
išvengus amnestijos paleis
tųjų naujų suėmimų.

Walesa pareiškė, jog So- 
lidarnosč nauja strategija 
siekę atgauti teisę kurti u - 
nijas.

SOVIETU ŽVALGYBOS 
LAIVAS KANADOS 

PAKRAŠČIUOSE
Senas Kanados laivas, ku

rio vienas motoras neveikia 
ir kuris laukia pagrindinio 
remonto š.m.gruodžio mė-

ls Vll-tosios ŠOKIŲ ŠVENTĖS Cleveland’e
• Geras grūdų derlius- bet referendumą šiuo klausmu- teigia, kad Lietuvos liaudis 
ir nemažesnis žiurkių bei "vieningai smerkia Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko-.
pelių užderėjimas gręsia Ki
nijos programai aprūpinti , 
kiek galima geresniu ja-

nesį, pastebėjo Sovietų žval- vų derliumi savo gyvento - 
gybos laivą. jUs.

Kaip žinoma, S ovietų laivai
renka žinias apie laivyno po- shAMIR IR PERES BANDYS 
vandeninių laivų nėrimo ir» VALDYTI PASIKEISDAMI 
iškilimo veiksmus netoli Vio-
toria, B.C.

S ovietų laivas yra 90 m . 
ilgio, apginkluotas raketo-
inis, plaukia tarptautinių van
denų ribose-1OO km. nuo są
siaurio, skiriančio Vancou - 
verio salą ir Washington*© 
valstiją.

Minėtas Kanados laivas H 
MCS Restigouche stebi so
vietų laivo plaukiojimą. Nors 
ir su defektu, tačiau, kaip 
tvirtinama, pajėgus pralenk
ti Sovietų "Semen Čėliušin",

miteto šmeižikišką veiklą". Tvirtinama,kad po "hitleri - 
ninku sutriuškinimo” VLIKas mėgino "persidažyti", tapti 
antifašistinio pasipriešinimo organizacija ir stojo tarnau
ti amerikiečių Centrinės Žvalgybos valdybai. Beje, šią 
II-jo Pasaulinio Karo istorijos "interpretaciją”- kad Lie
tuvoje tebuvusi komunistinė rezistencija, o "buržuaziniai
nacionalistai" tik 1943 m., pamatę, jog Berlynas pralaimės 
ėmė nuduoti anti-nacius - pastaruoju metu suskato vienu 
balsų/ kartoti komunistinė spauda Vilniuje ir jos ruporas

Iš Tel Aviv’o pranešama, Queens, New Yorke-’’Laisvė”.
kad Darbo partijai pripa- Straipsnis baigiamas šiais žodžiais: "Šiuo metu vadi- 
žinus, jog negalės sudaryti namas Vyriausias Komitetas mėgina drumsti vandeni tarp
Izraelio vyriausybės be Li
kud’o bloko, Darbo partijos 
lyderis Peres ir min.p-kas 
Shamir planuoja pakaitini 
Izraelio vadovavimą.

Nuo liepos 23 d. abi į par
tijos bandė sudaryti daugu
mą iš 61 vietų, reikalingų 
120 vietų Parlamente, kad 
būtų sudaryta nauja vyriau
sybė- tačiau vis nepavyko .

PRANEŠA ELTA:
10 METŲ NUO HELSINKIO BAIGMINIO AKTO PASIRAŠYMO 

1985 m. RUGPJŪČIO menes} sueis 1O METŲ NUO 
HELSINKIO BAIGMINIO AKTO PASIRAŠYMO. Pasaulinė
Baltų S antalka, kurią sudaro Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, Pasaulio Laisvų Latvių Federacija ir 
Pasaulio Estų Sąjunga šią sukaktį ruošiasi taip paminėti:

KOPENHAGOJE bus teisiama Sovietų Sąjunga už nuo
latinius Žmogaus Teisių pažeidimus;

EUROPOJE vyks pabaltiečių demonstracijos;
Organizuojamas pabaltiečių jaunimo LAISVĖS ŽYGIS 
- EKSKURSIJA laivu BALTIJOS JŪROJE.
VLIKas ragina lietuvius visame pasaulyje šį projek

tą paremti ir prie jo aktyviai prisidėti,© ypatingai ragina 
jaunimą dalyvauti numatytoje ekskursijoje.

Pasiteiravimus bei pasiūlymas prašome siųsti VLIKo 
įstaigai: 1611 Connecticut Avė., N. W. Suite 2, Washington, 
D.C. 20009.

PRANCŪZIJOS VYSKUPAI APIE NUTEISTUOSIUS KUNIGUS 
SVARISNKĄ IR TAMKEVIČIU

ELTOS prancūzų k. redaktorė Birutė Venskuvienė 
praneša, kad birželio pradžioje jau 38 Prancūzijos vys - 
kupai buvo pasirašę po Sovietų Sąjungos vyriausybei ad
resuota peticija,kurioje pasisakoma prieš kun.A.SVA - 
RINSKO ir kun. S . TAMKEVIČIAUS kalinimą. Šiuo metu 
parašai teberenkami visoje Prancūzijoje. Peticiją pa - 
ruošė tarptautinės Christian Solidarity International Or
ganizacijos prancūzų skyrius.

VLIKO SUKAKTIS SOVIETINĖJE SPAUDOJE
VLIKo 4O-ięs metų sukaktį savaip paminėjo ir oficia

lioji spauda Lietuvoje. Savaitraščio "KALBA VILNIUS" 
1984 m. vasario 23 d. buvo išspausdintas straipsnis "Lais
vės kovotojų ideologinė ir moralinė menkystė", kuriame 
rašoma, kad VLIKas kreipėsi į Stockholmo pasitarimo da
lyvius, reikalaudamas peržiūrėti Teherano ir Jaltos kon
ferencijų nutarimus.

Savaitraštis- be abejo, prieš tai pasiskelbęs liaudies

tautiniuose forumuose, kalbėdamas už Lietuvos liaud},ku
ri dar 194O-ais metais vieningai /’./ nuvertė nekenčiamą 
buržuazinių nacionalistų rėžimą , o po to pasmerkė pa - 
niekai atskalūnus".

Taigi, lietuvių "liaudis" /matyt, aprengta Raudono - 
sios Armijos uniformomis/ "vieningai *’ sutriuškino sa
vo pačios nepriklausomybę. Būdinga, kad žodis "tauta"sa- 
vaitraščiui "Kalba Vilnius", kaip ir kitiems Kremliaus 
garsiakalbiams, jau nebeegzistuoja; tėra "tarybinė liau
dis" - "sovietskije liūdi”- motinos Maskvos paklusnūs ir 
laimingi vaikai. Apie VLIKo rezistencinę veiklą, pogrin
džio spaudą,, pačių nacių dokumentus, patvirtinančius ne
komunistinių lietuvių pasipriešinimą - visiška tyla. Nors 
žurnalistai- aparačikai, ypač lankydamiesi Amerikoje, 
mėgsta pasigirti, kad jie šiandien daugiau objektyvūs ir 
labiau išprusę, jie tebemeluoja iš pareigos ir iš įprati - 
mo, kaip ir Stalino laikais.
PRANEŠA ALT A:
ALTA PRITARIA PABALTIEČIŲ KOMITETUI

Dr. K.ŠIDLAUSKAS pranešė Jungtiniam Pabaltie - 
čių Komitetui Washington’©, kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba pritaria to Komiteto projektui, numačiusiam veiklos 

gaires. Jų pagrindiniai punktai: siekti,kad Pabaltijo vals
tybių klausimai būtų keliami Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių Komisijoje bei Jungtinių Tautų Dekolonizacijos Komi
tete, būtų keliamos diskusijos Pabaltijo valstybių klausi
mu Jungtinių Tautų sesijose. Taip pat siūloma siekti,kad 
JAV-bės stengtųsi įvesti daugiau pabaltiečių kilmės žmo
nių į savo tarptautines komisijas. JAV turėtų aptarti Pa
baltijo valstybių klausimą NATO Užsienio Reikalų ministe 
rių posėdžiuose.
• Dr.S.BAČKES, Lietuvos Diplomatijos šefas,Lietuvos 
atstovas Washington’©, atsiuntė laišką Amerikos Lietuvių 
Tarybos p-kui dr. K. ŠIDLAUS KUI, pranešdamas,kad jis 
sutinka būti Chicagoje šaukiamo Amerikos Lietuvių Kong
reso garbės komitete.
KITI RAŠO

Muenchene leidžiamas antibolševikinio tautų bloko 
žurnalas "ABN CORRES PONDENCE1* nr. 2 išspausdino Pa
baltiečių Komiteto Wachington’e internų K. M.KOOL, R. 
INVEISS ir R.ŠILĖNAITĖS paruoštą studiją "RUSIFIKA
CIJA PABALTIJO VALSTYBĖSE".

Tame pat numeryje Įdėta ir plati informacija apie o- 
kupantų nuteistą Žmogaus Teisių gynėją kun.Sigitą TAM- 
KEVIČIŲ bei kun. Alfonsą S VARINS KĄ, tam skiriant net 3 
žurnalo puslapius. Žurnalas išspausdino ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos Cicero skyriaus rezoliucijas, priimtas Lie
tuvos Nepriklausomybės minėjime. Tas pat žurnalas iš - 
spausdino ir svarų britų atstovo John Wilkinson, Europos 
Laisvės Tarybos pirmininko pareiškimą, ginanti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvę.
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LIETUVIU KAZIMIERAIS KONGRESAS TORONTE
APAČIOJE :

PROGRAMA

Vaidinimo tekstą yra parašęs žymus 
literatūros kūrėjas Vytautas Tamulai-

Iškilmingos pamaldos — Šv. Mykolo 
katedroje (200 Church St.) rugsėjo 2, sek
madienį, 1.15 v.p.p., dalyvaujant kardi
nolui G.E. Carteriui.

Kongreso užbaigos pokylis — rug
sėjo 2, sekmadienį, 7 v.v., “Royal York” 
viešbutyje.

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal, CP. P ublished by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.
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U z Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautč au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Can ad a !

LEIDĖJAS "NL" SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
TELEFONAS : (514) 366-6220

LĖLIŲ TEATRAS
Kongreso proga rengiamas ir specialus 

vaidinimas vaikams kazimierine tema lėlių 
teatro pavidalu. Jis bus atliekamas po kongre
so Toronte ir kitur jau prasidėjus mokslo me
tams, 
vaikų 
tis.

NAKVYNĖS
Kongreso dalyviams rezervuoti papigin

tomis kainomis du viešbučiai: “Royal York” 
(100 Front St. W., Toronto, Ont. M5J 1E3, 
Canada; tel. 416-368-2511); "Westbury Hotel” 
(475 Yonge St., Toronto, Ont. M4Y 1X7, Cana
da; tel. 416-924-0611).

Metine prenumeratos kaina $ 18.00 
Rėmėjo — $ 25.00

400

»H[RFARD

YQ*«

401
410 409

I LAWR€NCt

G L t M

i
401 K>

Mudoww
LAMBTQR

o

2DAVĖM

floor

COLLf

QVtiN-

ILLE

2 psl.

INNER
HARBOUR

Q) ROYAL YORK viešbutis, 100 Front St. W., Toronto.

(5) WESTBURY viešbutis, 475 Yonge St., Toronto.

RYERSON teatras, 43 Gerrard St. E., Toronto.

(4) Šv. MYKOLO KATEDRA, 200 Church St., Toronto.

(5) PRISIKĖLIMO parapija, 1011 College St., Toronto.

(7) ANAPILIS, “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” (savaitraštis), 
LIETUVOS KANKINIŲ šventovė, Šv. JONO LIETUVIŲ 
kapinės, 2185 Stavebank Rd., Mississauga.

TORONTO
INTERNATIONAL

AIRPORT

P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

PRIEŠ 20 METŲ MIRĖ LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS 
JONAS BUDRYS

Šių metų RUGSĖJO 1 dieną sueina dvidešimt metų kai 
mirė Jonas BUDRYS, išbuvęs Lietuvos Generaliniu Kon
sulu NEW YORKE beveik DVIDEŠ IMT AŠ TUONERIS ME
TUS . Jo konsulavimo metu Lietuvą užgulė didžiosios ne
laimės: 1938 m.kovo 17 d. Lenkija Įteikė Lietuvai ultimatu 
mą, priversdama atstatyti diplomatinius santykius, o po 
metų hitlerinė Vokietija atplėšą Klaipėdos Kraštą. Bet tai 
buvo tik Įžanga Į dar didesnę nelaimę- Lietuvos invaziją 
ir okupaciją 1940 metais.

Kaip valstybininkas, Jonas Budrys jautriai pergyveno 
tuos visus Įvykius. Prieš rusų okupaciją rašė Į Kauną iš
samius pranešimus ir samprotavimus apie bręstantį mir
tiną pavojų Lietuvos nepriklausomybei.

Įvykus okupacijai, glaudžiai bendradarbiavo su Lie - 
tuvos diplomatiniais atstovais Europoje ir Amerikoje- ir 
taipgi su ALT, a, BALFu, vėliau su VLIKu,Lietuvos Lais
vės Komitetu ir Pasaulio Lietuvių Bendruomene.

Lietuvos istorijoje jo vardas išliks kaip vieno iš Klai
pėdos Krašto sukilimo organizatorių ir vyriausio sukilėlių 
vado.

MISSISS
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II kairės: kun, dr. Pranas GAIDA - Religinio Pasaulio Lietuvių. Kongreso Organizacinio Komiteto 
vicepirmininkas ; Vida z^ALNIERIUNAITĖ — savaitraščio The Catholic Register Štabo narė; dr.

Juozas SUNGAILA —Organizacinio Komiteto pirmininkas Nuotr. St. Varankos

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Kongreso išvakarėse — rugpjūčio 29 

ir 30 dienomis įvyks laisvojo pasaulio lie
tuvių katalikų kunigų suvažiavimas Toronto 
“Royal York” viešbutyje. Jame bus svars
tomi sielovados klausimai ir paminėta JAV 
Kunigų vienybės 75-rių metų sukaktis.

KONGRESO RENGINIAI
Atidarymas ir paskaitos. Kazimierinio 

kongreso atidarymas — 1984 m. rugsėjo 1, 
šeštadienį, 10 v.r., “Royal York” viešbu
tyje (100 Front St. W.).

Kun. prof. P. Rabikauskas, SJ, iš Ro
mos 10.30 v.r. kalbės apie Lietuvos glo
bėjo šventumą ir lietuviškumą, remda
masis naujausiais duomenimis.

Dr. J. Girnius iš Bostono 11.30 v.r. kal
bės apie ateizmo grėsmę Lietuvoje seniau 
ir dabar.

Svarstyboms 2 v.p.p. apie religinę 
dabarties mūsų jaunimo orientaciją va
dovaus Gabija Juozapavičiūtė-Petraus- 
kienė. Dalyvaus: Rasa Lukoševičiūtė-Ku- 
rienė, Laima Gustainytė-Underienė, dr. 
Saulius Jankauskas, stud. Edis Putrimas.

Vakaronė. Rugsėjo 1, šeštadienį, 8 
v.v., “Royal York” viešbutyje rengiama 
vakaronė, kurios programą atliks jaunimas. 
Dalyvauti kviečiami visi.

Opera. Stambiausias kongreso ren
ginys — opera "Dux Magnus”. Libreto 
autorius — K. Bradūnas, muzikos — D. 
Lapinskas. Bus du spektakliai Ryersono 
teatre (43 Gerrard St. E.): rugsėjo 1, šeš
tadienį, 8 v.v., ir rugsėjo 2, sekmadienį, 
3 v.p.p.

ADRESAI TORONTE
Anapilis, 2185 Stavebank Rd., Mississau

ga, Ont. L5C 1T3; tel. 277-1270.
Prisikėlimo parapija, 1011 College St., 

Toronto, Ont. M6H 1A8; tel. 533-0621.
Išganytojo parapija (evangelikų), 1691 

Bloor St. W„ M6P 1B1; tel. 233-4446.
Lietuvių namai, 1573 Bloor St. W. M6P 

1A6; tel. 532-3311. ’ ■
“Vilnius Manor”, 1700 Bloor St. W. M6P 

1A8;tel. 762-1777.
“Tėviškės žiburiai” (savaitraštis), 2185 

StaVebank Rd., Mississauga, Ont., L5C 1T3; 
tel. 275-4672.
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(6) LIETUVIŲ NAMAI, 1573 Bloor St. W., Toronto. 
IŠGANYTOJO parapija, 1691 Bloor St. W„ Toronto. 
“VILNIUS MANOR”, 1700 Bloor St. W., Toronto.

Naujosios Lietuviškosios 
operos Du Magnus kostiu
mų eskizai. Juos sukūrė 
dail.Ada Korsakaitė-Sut- 
kuvienė

^ORGANIZACINIS 
KONGRESO 
KOMITETAS

Pirmininkas - dr.Juozas 
Sungaila, vice p-kai - kun . 
Pr.Gaida /akademinė prog
rama ir informacija/, kun. 
Augustinas Simanavičius , 
OFM/liturginė programa/ , 
Vytautas Bireta / lėšos/, 
sekretorė Angelika Sungai- 
lienė; nariai: Jonas Andru
lis, sesuo Margarita Barei
kaitė, Eugenijus Čupllnskas, 
Elena Gudinskienė,dr.Ona 
Gustainienė, Gabija Juoza- 
pavičiūtė-Petr auskienė ,kun. 
Juvenalis Liauba, OF M, Ka
zimieras Manglicas, Loreta 
Murauskienė, Jeronimas 
Pleinys,dr. Bronius Povi - 
laitis, Monika Povilaitie- 
nė,kun. Jonas S taškus, Edis 
Putrimas, Vytautas Tasec- 
kas, Genovaitė Trinkienė, 
Antanas Ulba, Laima Un - 
derienė. Sudarytos ir Į- 
vairių sričių komisijos.
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EVANGELIKUI KUNIGUI FR. SKĖRIUI 65 METAI
Jonas Fricas SKĖRYS gimė 1919 m. liepos 2 d. Kalnė

nų kaime. Lauksargių valsčiuje, Pagėgių apskrityje, Klai
pėdos krašte vidutinio ūkininko šeimoje.

1926-32 jis lankė Kalnėnuose pradžios mokyklų , 1932- 
37 m. Pagėgių Donelaičio gimnaziją, 1937-40 m. Taura
gės Valstybinę Mokytojų Seminariją , kurią baigė 1940 m. 
birželio mėm 17 d. . įsigydamas atestatą- suteikiantį 
pradžios Mokyklos mokytojo teises-

F. Skėrys mokytojavo iki 1941 m. Žemaičių Naumies
tyje. Po repatrijacijos į Vokietiją, jis mokytojavo įvai - 
riose repatrijantų stovyklose. Bet jam pavyko apleisti 
repatrijantus ir sugrįžti į Klaipėdos kraštą. Ten gyvenda
mas , jis gavo mokytojo vietą Tilžės apskrityje. Kadangi 
F- Skėrys , nors ir gyvendamas Klaipėdos krašte, daugiau 
linko į lietuvius, naciai jį 1943 m. ištrėmė į Tiuringiją , 
Vidurio Vokietijoje. Karui pasibaigus , iki 1951 m F. Skė
rys dirbo įvairiose įmonėse tarnautoju, nuo 1951 m. iki 
k953 m. - sporto vadovu didelėje įmonėje. 1953 m. F. 
Skėrys pabėgo iš Rytų Vokietijos dabar vadinamos Vokie
čių Demokratinės Respublikos į Vakarų Vokietiją (Vokie
tijos Federalinę Respubliką) į laisvę.

Apsigyvenęs Mannheime, iki 1955 m. jis dirbo tarnau
toju įmonėje. 1955 m. balandžio mėn. 18 d. jis pradėjo 
mokytojo pareigas Lietuvių Vasario 16 Gimnazijoje 5 dės
tydamas vokiečių kalbą ir matematiką žemesnėse klasėse 
ir evangelikų tikybą visose klasėse.

197 4 m. birželio mėn. 9 d. F. Skėrys Bremene buvo 
ordinuotas į evangelikų diakonus ir nuo tojaiko jis reli
giniai aptarnauja visos pietų Vokietijos lietuvius evangeli
kus. Nuo 1974-75 mokslo metų pradžios F. Skėrys Vasa
rio 16 Gimnazijoje dėsto tik evangelikų tikybą visose kla
sėse. 1977 m. sausio mėn. 1 d. jis buvo pakeltas į pil - 
nateisius evangelikų kunigus

Šalia savo profesinių pareigų F. Skėrys plačiai pasi - 
reiškia kaip visuomenės veikėjas. Prieš Antrąjį Pasaulinį 
Karą Lietuvoje jis.priklausė Lietuvos Skautų Sąjungai ir 
Šiau'ių Sąjungai. Išeivijoje F. Skėrys labai aktyviai dir
ba Vokietijos Lietuvių Bendruomenėje: nuo 1959 m. iki 
1980 m. , išskyrus vieną kadencijąj jis yra VLB tarybos 
narys, 1932-63 ir 1966-67 m. jis buvo VLB valdybos na - 
rys, 1956-57 m. ir 1958-59 m. jis priklausė VLB garbės 
teismui, o VLB kontrolės komisijai jis priklausė ilgus 
metus.

Be savo tiesioginių mokytojo pareigų Vasario 16 Gim
nazijoje, F. Skėrys daug yra dirbęs ir dirba savanoriškai 
su mokiniais, ypač su evangelikais. Nuo 1955 m. jis sėk

KELIONĖ PO AUSTRALIJĄ
l. Liudas Stankevičius

Š. m. gegužės 26 d . iš Montreaiio mudu su žmona is- 
skridome Į San Francisco. Ten pernakvojome Sheraton 
viešbutyje, ir turėdami visą dieną laiko, ėjome apžiūrėti 
miesto įdomesnių vietų- Devintą valandą vakare, įsėdę į 
australų oro linijos lėktuvą "Quantas", pakilome Į tolimą 
kelionę. Lėktuvas buvo pilnas keleivių. Nemačiau nė vie
nos tuščios vietos.

Kai lėktuvas pasiekė savo skridimo aukštį , tuoj pra
dėjo dalinti viešiems vakarienę ir priedo siūlė australiško 
vyno. Patarnavimas buvo labai puikus. Kad kelionė ne
būtų per daug nuobodi, buvo rodomas filmas. Taip jo be
žiūrint, ir nepastebėjom, kad praėjo penkios valandos ir 
lėktuvas nusileido Havajų salose. Pagal San Francisco 
laiką, tai buvo 2 vai. ryto, o pagal šios salos laiką , tai 
’I vai. vakaro. Visiems pranešė, kad lėktuvas čia stovės 
pusantros valandos ir galima bus išlipti aerodromo pa - 
state-

' Pasivaikščiojus po pastatą, atėjo laikas grįžti į lėk - 
tuvą. Labai apsidžiaugėm, kai pamatėm, kad beveik pu
sė lėktuvo ištuštėjo. Mat daugumas keliautojų liko Hava - 
juosė, tokiu būdu atsirado daug vietos, kad galima buvo 
pakelti rankų atramas ir atsigulti skersai per 3 sėdimas 
vietas. Bematant visi likusieji keliautojai visur išlakstė, 
jieškodami sau vietos atsigulti. Buvo pranešta, kad ro
dys filmus, bet kai pamatė, kad visi keliautojai buvo sugu 
lę, tai ir nerodė. Visiems reikėjo poilsio, kadangi dar 
buvo 10 valandų skridimo. Mes buvome patenkinti, kad 
nors galėjome gerai išmiegoti, tai ir kelionė pasirodė ne 
tokia varginanti .

Pusę septintos ryto, Australijos laiku, kai dar buvo 
tamsu, jau lėktuvas nutūpė Sydnėjuje, bet niekam neleido 
išlipti, kol neatėjo du uniformuoti vyrai, kurie pirmiau - 
šiai išpurškė visą lėktuvą dezinfekcijai, o tik tada leido 
visiems išlipti. Australai labai griežtai žiūri, kad į jų 
kraštą neatvežtum kiokių ligų ar augalams užkrėsti bak
terijų.

Perėję visus formalumus, sėdom į mažą auto bušelį, 
kuris mus nuvežė į viešbutį pačiame mieste. Charakterin 
ga australų viešbučiuose ir moteliuose tai, kad kambary 
visuomet yra elektrinis puodas užvirti vandeniui ir pade - 
ta arbatos, kavos maišiukai, cukraus ir grietinėlės. Tai
pogi būna ir šaldytuvas.

Kadangi dar buvo labai anksti, nusiprausėm, išgėrėm 
kavos ir beilsėdami, įdomumo dėliai, pavarčiau telefono 
knygą pažiūrėti, kiek Sydnėjaus mieste gali būti Stankevi
čių. Buvo net septynios pavardės-

Po to, išėjome apžiūrėti miestą. Sydnėjus randa
si New South Wales valstijoje, prie pat jūros. Savo gy
ventojų skaičiumi jis yra didžiausias nmiestas Australijo
je. Čia gyvena virš 3 milijonų gyventojų.

Taip bevaikščiodami po šį gražų miestą, užtikom lie
tuvio savininko kelioniipbiurą "Palanga", kurio pavadini - 
mą gali iš tolo pamatyti. Užėjome į vidų ir susipažonome 
su jo savininku p. Cibu. Su juo praleidome ilgą laiką, kai - 
bedami apie Australiją ir bendrus pažįstamus.

Po miestą teko vaikščioti iki vėlaus vakaro. O tas 
vakaras greitai ateina, kadangi dabar čia ruduo, ir už ke - 
lėtos dienų nuo pirmo birželio prasidės žiema, tad 5 vai.
1984 VIII. 16

mingai vadovauja Evangelikų Jaunimo Rateliui. Kasmet 
per 29 metus jis kartu su katalikų kapelionu yra suorga - 
nizavęs ir pravedęs Vasario 16 Gimnazijos mokinių Kalė
dų Eglutes. Jau per 20 metų kasmet jis suorganizuoja e- 
vangelikų mokinių ekskursijas apžiūrėti artimesnių ar to
limesnių Vokietijos įžymybių, o per paskutinius 15 metų 
jis praveda evangelikams mokiniams advento šventes. Be 
to, jis nuo 1955 m. religiniai globoja Vasario 16 Gimnazi
jos evangelikus skautus ir skautes-

Spaudoje F. Skėrys labiausiai pasireiškia evangelikų 
žurnaluose "Mūsų Sparnuose" ir "Svetyje", bet jo straip 
snių dažnai tenka užtikti ir "Europos Lietuvyje" ir visuo
se kituose mūsų išeivijos laikraščiuose.

F. Skėrys yra aktyviausias lietuvių evangelikų veikė
jas Vokietijoje. Jis nėra suvokietėjęs, kaip dauguma kitų 
Klaipėdos krašto lietuvių, o visą savo gyvenimą, kiek są
lygos leido, tarnavo ir tarnauja lietuvybės labui. 1956 m. 
F. Skėrys savo gyvenimo tikslą apibrėžė: "Tremtyje noriu 
išlaikyti lietuviškumą, tautinį solidarumą, toleranciją ir 
lygiateisiškumu pagrįstą vienybę. Pasiryžimas išlaikyti 
lietuvybę ir nepriklausomybės Lietuvai troškimas yra 
mano aukščiausias tikslas. " Su giliu tikėjimu į Dievo pa
galbą, F. Skėrys šios savo programos laikėsi ir tebesilai
ko iki šios dienos. Nepriklausydamas jokiai politinei par
tijai ar partiniam susi grupavimui, F. Skėrys nedalyvau
davo smulkiuose kasdieniniuose ginčuose, bet dirbo lietu
vybei, stovėdamas virš susiskaldžiusių grupių. Jam buvo 
ir yra svarbi lietuvybė savo pilnybe, o ne vienos ar ki
tos lietuvių grupelės nauda. Konfesiniu atžvilgiu F. Skėrys 
yra didelis ekumenės puoselėtojas, vienas pirmųjų įnešęs 
ekumenės idėjas į Vokietijos lietuviu visuomenę.

Vasario 16 DGimnazija dėkoja F. Skėriui už ištikimy
bę per dvidešimt devynis metus. Jis Vasario 16 Gimnazijo 
joje yra prisidėjęs prie šimtų mokinių lietuvybės įsitiki - 
nimo suformavimo, jis yra vienas pagrindinių Gimnazijos 
pamatų. Vasario 16 Gimnazija tikisi, kad jis dar ilgai dar
buosis jos naudai. Be F. Skėrio Vasario 16 Gimnazijos 
ateities beveik negalima įsivaizduoti. Petras Veršelis

P. S- Fr. Skėrys yra nuo 1977 m. Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčios atstovas Vasario 16 Gimnazijos Kura- 
torijoje- Laisvai mokėdamas vokiečių kalbą, rašo straips
nius vokiečių spaudai ir populiarina ne tik gimnazijos, bet 
ir- lietuvių tautos bei Lietuvos vardą vokiečių visuomenėje. 
Su Spaudos agentūromis palaiko gerus ryšius. Nuo 1955 m. 
kaipo narys, dirba Lietuvių Evangelikų Liuteronų .vyr. 
Bažnyčios Taryboje iki šios dienos- 

vakaro - jau tamsu. Žinoma, "žiema" mums atrodo , tu
rėtų būti labai šalta, bet čia tai tikras mūsų pavasaris su 
16 laipsnių C., temperatūra . Kasdien šviečia saulė, bet 
nėra varginančiai karšta. Gailėjausi tiktai, kad be reika
lo vežiausi lietpaltį, maniau, kad bus šalta, bet nė karto 
neteko apsivilkti.

Sekantį rytą, anksti atsikėlę, ėjo me už kel etos, blokų 
nuo mūsų vlešbuč ip , išsinuomoti mašiną. Gavome mažą, 
automatišką Fordą, geltoną, kaip kiaušinio trynys spalvos, 
ir dar priedo keletą žemėlapių. Australijoje yairuotojas 
sėdi dešinėje pusėje, kadangi'visas judėjimas vyksta kai
re puse. Taigi, pirmą kartą savo gyvenime turėjau va
žiuoti iš kairės. Tik pradėjus važiuoti, pakliuvau į patį 
didmiesčio judėjimą ir , žinoma, turėjau atsargiai vairuo
ti ir priprasti prie to važiavimo. Įdomiausia, kad langams 
valytuvų ir rodyklių mygtukai pas juos irgi priešingoj pu
sėj, negu pas mus , tai dažnai iš pripratimo sukdamas į 
šoną, vieton rodyklės paspausdavau langams valytuvus 
O saulė gražiausiai šviečia.

Mūsų dienos tikslas buvo primiausia nuvažiuoti aplan
kyti mūsų pažįstamą Onutę Adelaidėje. Ji kasmet mums 
rašydama, vis kvietė ją aplankyti, na ir dabar atsirado 
ta proga pasimatyti su "Lady Kangaroo". Tokį buvau jai 
davęs vardą Toronte, kai lankėsi 1973 m. per Pasaulio 
Lietuvių Sportininkų šventę. Pravardė jai gerai prigijo . 
Ji yra stalo teniso čempionė Australijoj, ir Toronte yra 
laimėjusi medalių/

Išvažiavę iš miesto judėjimo, važiavome greitkeliais 
per įvairią Australijos gamtą. Reikia pasakyti, kad Austra
lijoj keliai ne pergeriausi, prilygsta mūsų antros eilės 
keliams , kur tik abiem kryptim po vieną liniją gali va- 
žiuoti. Judėjimas tais greitkeliais nėra didelis, tai buvo 
gera važiuoti ir nebuvo varginančiai nuobodu, nes pakelyje
matėsi gražūs ir kas kartą Kintantys vaizdai. Laukuose 
ganosi daugybė avinėlių.' Iš tolo jie atrodo lyg maži pa - 
berti akmenėliai. Be to, dažnai prie kelio būna trikampis 
geltonas ženklas su nupiešta kengūra ir yra pažymėtas ki
lometrų skaičius. Kitaip sakant, saugokis kengūrų per 
tiek kilometrų, kiek toje lentoje pažymėta. Tada aš žmo
nai sakiau: "Kol aš seku kelią vairuodamas, tu dairykis į 
šonus ir žiūrėk, ar nepamatysi kur miške kengūrų". Bet 
pervažiavę visą New South Wales valstiją, nepamatėme 
nė vienos

KAIRĖJE-
LIETUVIŲ NAMAI Sydnėjuje

Kai įvažiavome į Victorijos valstiją, pakely matėsi a- 
pe’sinų medžiai ir vynuogynai. Vienoj valstijoj prie pat 
kelio žmogūs pardavinėjo vaisius, tai sustojome nusipirk
ti vynuogių. Kai paK)austau kiek kainuoja viena didelė ke
kė, tai savo ausimis netikėjau ir turėjau antrą kartą pa
klausti. Sakė , - 20 centų.

Septintą valandą vakaro buvome padarę 700 km ir 
tada nutarėm, kad užteks šiai dienai keliauti, sustojome 
motelyje pernakvoti.

Sekančią dieną anksti rytą 7:30 vai. važiavome to - 
liau Pervažiavus Victorijos valstiją, prieš įvažiuojant į 
South Australijos valstiją, prie pat sienos sustabdo ma
šinas ir tikrina ar nesiveži kokių vaisių iš kitų valstijų , 
nes dėl kažin kokios vaisių musės, kad neužkrėstum čia 
augančių vaisių, neleidžia įvežti jokių vaisių.

7:30 vai. vakaro, jau buvome pasiekę savo kelionės 
tikslą - Adelaidę. Tarp Sydnėjaus ir Adelaidės yra pusės 
valandos skirtumas,tolau būdu čia buvo dar tik 7 vai.

Lengvai suradome mūsų pažįstamos "Lady Kanga - 
roo" namą, kuris randasi prie pat jūros, labai gražioj 
vietoj. Malonu buvo susitikti po tiek metų ir susipažinti 
su kitais jos šeimos nariais. Onutės vyras yra anglų 
kilmės australas. Jie augina sūnų ir dukrą, kurie kalba 
lietuvškai ir yra aktyvūs lietuvių kolonijoje: šoka tauti
nius šokius.

Kadangi buvo zaKarienės laikas, tai jie mus nusivedė 
į restoraną paragauti australiškų valgių ir tuo pačiu at
švęsti mūsų atvažiavimą į Australiją. Po to, ėjom 
nakties poilsiui, nes sekančią dieną jie žadėjo mus vesti 
susipažinti su Adelaidės miestu.

Birželio 1 d. pirmąją žiemos dieną, Onutė paruošė 
tikrus australiškus pusryčius su "steiku", kiaušiniais, la
šiniais ir 1.1. Pavalgę pusryčius, visos šeimos ir saulės 
lydimi, išvažiavome į miesto centrą.

Vaikščiodami po miesto gatves, staiga nustebau pa
matęs didelėm raidėm užrašytą savo pavardę ant durų. 
Pasirodo, tai jauno lietuvio dantisto kabinetas. Vėliau , 
įdomumo dėliaL pažiūrėjau į Adelaidės telefono knygą, ku
rioje radau 5 Stankevičius. Atrodo taip , kaip kiekviena
me Kanados ar J. A. V mieste, taip ir čia, visurrasi Stan
kevičių. . .

Po pietų važiavome už miesto į garsius Australijos 
vynuogynus, kur gaminami įvairūs vynai. Čia juos dau - 
gi aus lai gamina vietiniai vokiečiai. Vyno gamybos pasta
tai išrodo kaip pilys, kurių viduje yra specialūs vadovai. 
Jie 'žmones apvedžioja po gamyklą aiškindami , kaip tas 
vynas gaminamas. Po to duoda paragauti įvaikių vyno 
rūšių. Įėjęs į vieną rūsį, pastebėjau iš abiejų sienos 
pusių per visą koridorių sudėtas pilnas vyno boakas,kurių 
čia buvo apie trečdalis milijono .

Pavakary nuvažiavom dar į vieną vyno gamyklą, kur 
mūsų priateliai turi gerą pažįstamą. Išvažiuojant davė 
jiems visą dėžę šampano. Žinoma, vakare grįžę namo , 
negalėjom atsisakyti paragauti šio gėrimėlio. Begeriant, 
Onutės vyras pasiūlė pusę dėžės vežtis mums į namus . 
Nelengva buvo atsisakyti, tai nors dvi bpnkas vistlek įgrū
do. ■

§(ųkąnčią dieną važiavom ap’anKyti Lietuvių Namus. 
Tai gražiai baitas pastatas, kuriame randasi didelė salė 
su scena, baro kambarys i valgyklos salė ir muziejus - 
Muziejuje tvarkingai po stiklais , sukabintos karių unifor
mos, įvairūs ženkliukai, gintaras, paveikslai ir t. t. 
Prie šio gražaus pastato . yra atskiras namas , 
skirtas Šeštadieninei Mokyklai. Kieme stovi už Lietuvos 
laisvę žuvusiems paminklas. Toliau randasi asfaltuota 
aikštelė mašinoms pastatyti. Tiesiog stebėjomės, kad 
1500 Adelaidės lietuvių kolonija sugebėjo įsigyti tokius 
pastatus • Ir tai dar ne viskas. Kiek toliau pavažiavus , 
yra šv. Kazimiero koplyčia- Tai yra pastatas, kuriame 
randasi ne tik koplytėlė, bet ir biblioteka ir net baras. O 
gražiame kieme stovi vėl kitas paminklas už Lietuvos 
laisvę žuvusiems. Prie viso to dar jie leidžia savo laik - 
raštelį "Adelaidės Žinios".

Pagaliau atėjo laikas, kai reikėjo atsisveikinti su mū
sų mielais ir vaišingais bičiuliais. Prieš išvažiuojant 
jie mums pasakė, kad 10 vai. ryto bus lietuviška radijo 
valandėlė ir kad mes jos pasiklausytume. Tokiu būdu iš
važiavome iš Adelaidės , lydimi Ramovėnų maršo, ka - 
dangi ši radijo valandėlė buvo skirta Ramovėnų sukak-
čiai paminėti.

Išvažiuojant iš Adelaidės yra labai gražus greitkelis 
bet deja, jis nelabai ilgas ir vėl prasideda tie siauri
Australijos keliai- South Australia valstijoje leidžiama 
važiuoti 110 km. į valandą greičiu, o kitose valstijose
1OO km. Pravažiuodami pro mažus miesčiukus nustebo - 
me, kad ne tik restoranai, bet ir visos krautuvės buvo už
darytos. Laimei,radome vieną mažą graikų restoranėlį , 
kur sustojome pavalgyti. Čia sužinojome,kad šeštadie - 
niais daugiausiai viskas uždaryta, kad nereikėtų tarnau - 
tojams , pagal įstatymą, mokėti brangiau už darbą. Pa
tiekalai buvo vien žuvų, kurių tarpe ir "flake". Nežinojo - 
me , kokia tai žuvis, tai nutarėme paragauti. Tik vėliau 
paaiškėjo, kad tai yra "baby shark". /b.d./
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„Rytų Lietuva"-Angliškai
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS

informacija

Iš istorinės praeities žinome,kokĮ dideli vaid - 
men| suvaidino lietuviškas spausdintas žodis mūsų tau - 
tintame atgimime bei Lietuvos valstybės atkūrime. Tos 
patirties skatinama VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ, SĄ
JUNGA, politinėje veikloje žinoma kaip Rytų Lietuvos Re
zistencinis Sąjūdis, skyrė dideli dėmes} leidimui knygų 
ir studijų, liečiančių Vilniaus Krašto tautinę veiklą ir ko
vas okupacijos metu ir etnografines pietryčių Lietuvos 
žemes, | kurias visad pretenzijas reiškė ir tebereiškia 
lenkai ir net baltgudžiai.

Toms pretenzijoms atremti, 1980 metais VKLS— 
gos Centro Valdyba, vadovaujama tuometinio pirmininko 
dr.Jono Š a 1 n o s, išleido istorijos daktaro Algirdo BU- 
DRECKIO suredaguotą kolektyvinĮ mokslinių studijų vei - 
kalą ’’RYTŲ LIETUVA”. Tačiau, veikalui pasirodžius, pa
aiškėjo, kad yra būtina ir antroji ’’Rytų Lietuvos” laida 
anglų kalboje, kad mūsų akademinis jaunimas geriau su
prastų bei pažintų lietuvių tautines problemas siekiant 
Lietuvos valstybei etnografinių žemių. Taip pat būtinas 
reikalas suteikti galimybę kitų tautų mokslininkams pa
žinti, mūsų požiūriu, teisingus reikalavimus atsikurian
čios laisvos Lietuvos etnografinių žemių atgavimo šie - 
kiuose. Tad jau tais pačiais metais,įvykęs Sąjungos su
važiavimas Čikagoje įpareigojo naują Centro Valdybą iš
leisti ’’Rytų Lietuvos” antrąją laidą anglų kalboje, pakvie
čiant dr. Algirdą BudreckĮir angliškosios laidos re
daktoriumi. Malonu pranešti Sąjungos nariams,angliš - 
kosios laidos pirmiesiems rėmėjams ir lietuviškajai vi
suomenei, kad ’’Rytų Lietuvos” veikalas anglų kalba jau 
BAIGTAS SURINKTI M. Morkūno spaustuvėje Čikagoje ir 
šiais Kazimieriniais 1984-tais metais, minint Spalio De
vintąją /Jaunimo Centre Čikagoje/ numatomos ir jo sutik
tuvės, kurias, bendromis pastangomis, organizuos VKLS - 
gos ir Čikagos skyriaus valdybos.

’’RYTU LIETUVĄ” anglų kalba redagavo ir talkinin
kus pasitelkę vertė dr.Al girdas Budreckisiš Quin
cy, Mass. , o kalbą ir korektūras peržiūrėjo Nijolė Gra
žulio nė iš Hazel Crest, ILL. Tad tikimasi, kad šių ži
nomų Intelektualų pajėgumas užtikrins ’’RYTŲ LIETUVOS* 
veikalui akademin} lyg|.

’•RYTŲ LIETUVOS ” kelyje iki ’’pabaigtuvių vainiko”

OOOOOO ATEITIES VIZIJOS OOOOOO
2. Pr. En s kai t i s

/tęsinys/
Maksas susimąstė,tada lyg ką išsprendęs-paklausė;
- Sakyk, o kokiame šimtmetyje pats gyvenai?
-Dvidešimt pirmame, - ir kiek palaukęs, pridėjo , - 

po Kristaus gimimo.
- Aha, dabar aiškėja: pats pataikei užkristi ant laiko 

spindulių, kurie pat} čia ir atnešė. Tai pirmas toks atsi
tikimas. Dabar turime penkiasdešimt šimtų po Kristaus 
gimimo. Pats peršokai tris tūkstančius metų. Bet tuo ne- 
slrepink. Gerai pailsėk. Einame,Servis jau bus paruošęs 
vakarienę.

Stalas buvo apkrautas Įvariais indais, valgiais ir gė
rimais. Pirmiausia S ervis padavė silkę sužadinti apeti - 
tu i.

- Ši silkė nėra tikra. Gyvulių kilmės maisto mes ne
valgome. Ši silkė padaryta iš augalinio ir sintetinio mais
to medžiagų.

Vėliau buvo valgoma kiti valgiai iš mažų keistų dėžu
čių ir lėkštelių. Užbaigai buvo geriama savotiško skonio 
gėrimas.

- Tai vaisių ir daržovių sunka. Jokio alkoholio mes 
jau seniai nevartojame.

Viskas buvo labai skanu ir sotu. Pavalgius S ervis nu
vedė Liną } kitą kambarį, kur buvo paklota lova.

- Jei norėsite nusiprausti ar išsimaudyti - kairėje y- 
ra vonios kambarys. O dabar- labąnakt, - pasakė S ervis 
ir išėjo keistai krypuodamas.

Linas nusimetė rūbus ir vos tik pridėjo galvą prie 
pagalvio, tuojau ir užmigo.

Prie Lino kažkas prislietė ir jis išbudo. Tai buvo S ei 
vis, kuris atėjo žadinti savo svečio. Melsvas rūkas jau 
sklaidėsi ir jo vietą užėmė skaisti saulės šviesa. Langų 
nebuvo, bet šviesa ėjo tiesiog iš sienų.

Savo rūbų Linas nerado, jų vietoje buvo padėti rūbai, 
tokie kaip ir visų čia esančių gyventojų.

- Maksas sakė pakeisti, nes jūsiškiai perdaug jau dė
mes} l save traukia, - sakė Servis.

Linas tuojau apsirengė- tai buvo puikūs rūbai ir jis 
jautėsi juose labai laisvai. Vos tik apsirengus,Servis ji 
nuvedė | kitą kambarį, kur Maksas jo laukė prie gausiai 
apkrauto pusryčių stalo.

Po pusryčių Maksas svečią išsivedė supažindinti su 
čia esančiu gyvenimu. Važiuojant judančiu takeliu Maksas 
pasakojo:

v Šie pastatai statyti prieš porą tūkstančių metų. Žmo 
nių priaugus, buvo projektuojama visą žemę apstatyti pa
našiais pastatais. Jie yra labai patvarūs, statyti iš specia
laus metalo. Yra šešiakampės formos /inžinieriai sako, 
tokia forma yra patvariausia/. Kiekvienas bokštas turi 
1OO aukštų ir užima tik vieną kvadratini kilmoetrą. Ta
čiau tokių bokštų buvo pastatyta tik dešimtis, nes vėliau , 
kilus atominiam karui, apie du trečdaliu žmonių žuvo,bu
vo ir kitos didelės gamtos nelaimės, taip kad po to beli - 
ko labai mažai žmonių. Tačiau likusieji žmonės buvo la - 
bai protingi, turėjo dideli patyrimą ir išsilavinimą. Jie 
padarė labai daug išradimų, ypatingai kada išmoko sukon-
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pasitaikė daug kliūčių. Tačiau Sąjungos vadovybės ryžtas 
ir narių bei lietuviškosios visuomenės dosnumas nugalėjo 
visas kliūtis ir ’’RYTU LIETUVA” dviejomis kalbomis iš
eina pasaulin, kad pasitarnautų Vilniaus kraštui ir mūsų 
tautos labui. Šiandien tylomis praeiti negalima nepami - 
nėjus tų,kurie patys pirmieji savo aukomis parėmė Są
jungos pastangas. VKLS -gos Centro Valdyba dėkinga 
Konstancijai S tankie ne i ir jos sūnums Leonui ir 
Antanui 2. 500 dolerių auka {amžinusiems savo vyro ir 
tėvelio Antano S tankaus atminimą; Lietuvių 
Fondui, paskyrusiam tūkstantinę; Detroito Lietu
vių Kultūros Klubui ir S tasio Butkaus 
Šaulių Kuopai po 500 dolerių parėmusiems š| vilniečių 
užmojį; Tatjanai U n t u 1 y t e i ir jos tėvelio Mykolo U n- 
tūlio draugams suaukojusiems 360 dolerių velionės 
įamžinimui; AL Tautinės Sąjungos,Detroito Skyriui už 
200 dolerių auką; Bronei Butkienei 1OO dolerių au
ka Įamžinusiai savo vyro Alberto atminimą ir po 1OO do
lerių aukojusiems: Ričardui E s t k a i, Valerijonui Š i ro
kui, Bendiktui Norkūnuiir vilniečių prieteliui, ka
nadiečiui Juozui Bataičiui, paaukojusiam 50 dolerių

Tačiau - ’’RYTŲ LIETUVOS" ’’pabaigtuvių vainikui" 
dar vis reikalingos aukos. Tad Sąjungos Valdyba prašo 
narius, jų bičiulius ir lietuviškąją visuomenę savo auko
mis padėti užbaigti "Rytų Lietuvos” veikalo leidimą.Au
kas priima Sąjungos Spaudos Fondo vadovai: JAV-se Eu
genija Bulotienė, 415 W.Goldengate Ave. ,DETROIT, MI 
48203 ir Kanadoje Jeronimas Cicėnas, 21 Alhambra Ave., 
TORONTO, Ont. M6R 2S4, bei visi Centro Valdybos na - 
riai.

Ta pačia proga tenka painformuoti Sąjungos narius 
ir lietuviškąją visuomenę, kad veltui pasiųsta "RYTŲ LIE
TUVOS” knygų lietuviams, gyvenantiems Pietų Ameriko
je, Vakarų Vokietijoje bei kituose kraštuose. Persiuntimo 
išlaidas apmokėjo Detroite gyvenantis taurus lietuvis Be
nediktas Norkūnas. Tuo pačiu ruožtu, VKLS -gos Cent 
Centro Valdyba praneša, kad Jaltos sutarties anuliavimo 
klausimas, taip plačiai komentuotas mūsų spaudoje, buvo 
svarstomas ir Centro Valdybos posėdyje,{vykusiame š.m. 
balandžio men. 7 d., ir priimtas nutarimas, kad VKLS-ga, 
atstovaujama VLlK’e, kaip Rytų Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis, būdama viena iš VLIK’ą sudarančiųjų grupių, sa
vo veiklą šiuo klausimu derins su BLIK’o užimta linija , 
kuri jau viešai paskelbta ELTOS biuletenyje gegužės mė
nesio laidos 5-tame numeryje. 
VKLS-gos CENTRO VALDYBA.

centruoti saulės spindnl bis ir juos nukreipti norima krypti
mi. Tada visas gyvenimas pakitėjo. Dabar visa energija 
gaunama iš koncentruotų saulės spindulių. Turint tokią 
jėgą buvo išrastas lėktuvas, kuris skrenda tūkstantį kartų 
greičiau už šviesą ir jais ištirta daugelis visatos planetų 
ir rasta šimtai, kuriose žmonėms yra daug geresnės są
lygos negu Žemėje. Žmonės nuo Žemės ėmė persikelti 
gyventi l kitas planetas, Jau yra apgyvendinta virš penkias 
dešimt planetų. Todėl ir statyti tokius pastatus, kaip ši
tie, nėra reikalo. Šie pastatai paskirti Pasauliniam uni
versitetui. Čia sukauptos svarbiausios tyrimo, mokslo ir 
perdavimo žinios. Čia dirba protingiausi mokslininkai ir 
čia mokosi tūkstančiai studentų ne vien tik iš Žemės,bet 
ir iš kitų planetų.

- Š tai, pavyzdžiui, šis bokštas yra paskirtas žemės 
ūkiui. Čia ne tik tiriama,bet ir auginama augalai žmogaus” 
maistui. Užeikime pažiūrėti.

Juodu nušoko nuo takelio ir |ėjo Į didoką salę.
- Čia auginama burokėliai, -aiškino Maksas, šiuose 

vamzdžiuose, kuriuose teka tinkamos temperatūros priso
tintas trąšomis ir kitomis reikal ingomis medžiagomis van
duo, burokėliai auga labai gerai.Kas mėnuo jie pribręsta 
ir tinkami vartojimui.

Maksas ištraukė iš vamzdžio už lapų beveik kilogra
mo didumo burokėli ir parodė Linui. Jis buvo švarus,gra
žiai raudonas ir atrodė labai sveikas.

- Ir priežiūros beveik jokios. Burokėliams subrendus, 
atidaromos apatinės vamzdžių dalys ir daržovės pačios 
nukrenta ant šliaužiančių juostų ir nunešamos l sandėlius 
ir dirbtuves. Po to, leidžiamas naujas vanduo ir sėklos, 
ir procedūra prasideda vėl iš naujo.Saulės šviesą auga - 
lai gauna iš koncentruotų saulės spindulių. Š iame bokš
te yra dešimts tokių salių, kuriose auginama daržovės. Že
mės gyventojams tiek daug daržovių nereikia, bet mes 
dali siunčiame | kitas planetas, ypač kol jose įsigyvena - 
ma. Transportas paprastas. Išmokus kontroliuoti Žemės 
gravitaciją, vienas žmogus gali patraukti kelių šimtų to - 
nų vežimą.

Šiame bokšte dar yra kita dešimtis panašių salių,ku
riose gamimama smulkūs žmogaus reikmenys- rūbai, , 
avalynė ir kt. Užeikime Vvieną jų.

Salė buvo panaši Į jau matytą, tik čia nebuvo varoz - 
džių, bet pristatyta Įvairių aparatų ir mašinų, pritaikytų 
rūbų gamybai.

- Visos medžiagos ir atliekos paverčiamos neut
raliu skysčiu , iš kurio galima pasigaminti kokią tik nori - 
ma medžiagą. Štai šiems švarkams iš neutralaus skysčio 
padaroma medžiaga, panaši lino audiniui. Šis aparatas kas 
valandą pagamina virš tūkstančio kostiumų.

- Bet kaip jūs tiek daug sugebate parduoti? - pasitei
ravo Linas.

- Pas mus niekas neparduodama.Suvis nėra pinigų 
sistemos. Kiek kam ko reikia ,tiek pasiima iš tam tikrų 
punktų- krautuvių. Netinkamus ar panešiotus atiduoda 
perdirbimui Į neitralų skystį. Ir restoranuose, valgyklose 
ar parsinešti namo maistas irgi neapmokamas, todėl pas 
mus nėra nei alkanų, nei neapsirengusių.

TRISDEŠIMT PIRMOJO SANTAROS - ŠVIESOS FEDERACIJOS 
ISUVAŽIAVIMO 1984 M. RUGSĖJO 6-9 d.d. TABOR FARMOJE

SODUS , MICHIGAN,-
PROG ________

Ketvirtadie nis, rugsėjo 6 d. 2 vai. - Vytau
tas K a v o 1 i s;”NEPRIKLAUSOMO ŽMOGAUS PROBLE
MATIKA NAUJOJOJE LIETUVIŲ IS TORIJOJE*,

Algis Mickū nas: "Kritiškas Dabartinės Lietuvos 
Filosofijos Įvertinimas”.

Penktadieni s, rugsėjo 7 d. 9:30 vai. r. - Kęs
tutis K e b 1 y s, Romas S akadolskis: ’’METMENŲ" 
DVIDEŠIMT PENKI METAI: LITERATŪRINIS IR VISUO - 

MENINIS VEIDAS".
"Metmenų” redakcijos bendradarbių posėdis.
2 vai. p. p "- Violeta Kelertienė: "KRITINIAI 

ŽVELGS NIAI Į S ©VIETINĖS LIETUVOS LITERA TŪRINĮ 
AVANGARDĄ I "/proza/;

Bronius Vaškelis :"ŠIUOLAIKINIS ROMANAS- 
DISKUSIJA LIETUVOJE".

8 vai. v. - Muzikos Vakaras.

Š eštadienis, rugsėjo 8 d. 9:30 vai. r. Viktori
ja Kašubait ė- M a t r a n g a: "FREDBURGO DAI
LĖS MOKYKLOS ĮNAŠAS LIETUVIŲ DAILĖS ISTORIJON’!.

Algis M i c kū n a s : "ALFONSO LINGIO PERVIR
ŠIO FILOSOFIJA" /jo knygos Excesses:Eros and Culture 
pasirodymo proga/.

2 vai. p. p. Antanas Pranckevičius: "OFICIA
LIOJI IR NEOFICIALIOJI KULTŪRA";

Rimvydas Š i 1 b a j o r i s: "KRITINIAI ŽVILGSNIAI 
Į SOVIETINĖS LIETUVOS LITERATŪRINĮ AVANGARDĄ H" 
/poezija/;

Algimanto Mackaus Knygų Fondo,A&M Fundacijos ir 
Multidisciplinarinių Studijų Instituto posėdis.

8 vai. v. Aldonos Steropužienės-Š vedle- 
nės Dainų Rečitalis. Akomponuoja Barbara 
Klonowski.

S ekroadienis, rugsėjo 9 d. 1O vai. r. -Pet
ras J o n i k a s: "KALBOS IR TAUTOS SĄSAJA EURO
POS ISTORIJOJE’ ;

Prano Lapės ir Romo Viesulo knygų ilius
tracijų paroda.

Naujų knygų pristatymas.'

NORINTIEJI DALYVAUTI PRAŠ OMI IKI RUGSĖJO 1 d 
pranešti: Marijai Paškevičie ne i, 3308 W.62nd 
Place, CHICAGO IL 60629.

- O kuo jūs apmokate darbininkams už darbą? - vėl 
paklausė Linas.

- Darbininkų mes labai mažai turime. Visus sunkes
nius ir paprastesnius darbus atlieka kompiuteriai,o kur 
būtinai reikia žmogaus, ten pilnai užtenka savanorių. Tai 
yra garbės tarnyba. Pavyzdžiui, te n kur buvome burokėlių 
auginimo salėje, tedirba tik trys tarnautojos.

- Dabar užeikime l biblioteką, pakvietė Liną.
Įėjus Į didžiulę salę, Linas dairėsi ieškodamas knygų. 

Čia lentynose buvo prikrauta tik daugybė mažų Įvairia - 
spalvių dėželių.

- Taigi, čia ir yra knygos, - tarė Maksas ir paėmė iš 
krašto vieną dėželę. Viršelyje buvo prirašyta kažkokiais, 
rašmenimis.

- Čia surašytas knygos turinys. Parašyta trumparaš- 
čiu, kuris dabar visur naudojamas. Sulig turiniu galima 
skaityti tik norimas dalis. Geriau pasakius, ne skaityti, 
bet klausyti.

Maksas Įdėjo Į Lino aus| prie dėželės ėsantĮ mažą 
spurgelĮ, paspaudė mygtuką ir Lino ausyje pasigirdo švel
nus moteriškas balsas. Ji pasakojo kažkokią istoriją,ku
rios nors žodžius suprato,bet turinyje nesusigaudė.

Makso kišeniuje kažkas sučirškė. Jis išsiėmė mažą 
dėželę ir ėmė kalbėti. Tai buvo jo komunikacijos apara
tas. Panašią dėžutę turi beveik kiekvienas gyventojas.

- Turiu skubėti išvažiuoti Į Marsą, - ėmė aiškinti Li
nui Maksas,ten šaukimą skubi ir labai svarbi konferenci
ja.

- Į Marsą?, - nustebo Linas, - argi ten kas nors gyve
na?

- O taip, tai labai puiki planeta. Anksčiau ten buvo 
tik ledo kalnai, bet mūsų inžinieriams nukreipus Į ten kon
centruotus saulės spindulius, viskas pasikeitė: sutirpo le
das ir sužaliavo puikūs sodai. Ir mes iš ten gauname la
bai puikių obuolių-

- Bet nebijok, Linai, -toliau kalbėjo Maksas, -nepalik
siu tavęs vieno. Ir išsiėmęs savo komunikacijos dėželę, 
ėmė su kažkuo kalbėti.

- Mergaitė, su kuria aš kalbėjau, tegali ateiti po pu
sės valandos. Tai labai puiki mergaitė- Vilma. Tikiu, ji 
neleis nuobodžiauti. Aš iš Marso tegrĮšiu vakare. 
Skubu, už dešimties minučių išskrendu. Kol Vilma ateis, 
kad ne nuobodžiautumėte, štai paskaitykite ar geriau pasa
kius , paklausykite šios istorijos. Tai Pirmojo Atominio 
Karo atsiminimai.

Maksas pamojavo ranka ir pranyko, /bus daugiau /

BASANAVIČIUS LITUANISTAS
Būdamas gydytojas ir gyvendamas iš medicinos prak

tikos, dr. Jonas Basanavičius beveik visą savo laisvalaikĮ 
skyrė lituanistikai: lietuvių kalbai, literatūrai, etnografi - 
jai ir ypač, istorijai.

Autobiografijoje jis rašo:
"Medicina man labai patiko, ir aš noringai ėmiausi 

darban, bet ir nuo senesnių Įpročių man sunku atsiskirti. 
Ypač lietuvių tautos praeitis, kurios pažinimui jau nema
ža laiko buvau pašventęs, ir mediku tapus, man iš galvos 
išeiti negalėjo. Darbus laboratorijoje ar klinikoje atlik- 
kęs, aš ir vėliau dar vis triūsiausi neretai bibliotekose, 
ką tik Įgriebdamas apie Lietuvą skaitydamas".

/ Iš Jono Basanavičiaus "Rinktinių Raštų"/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
(Išspaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje) CRAiiMsių. m lEHUUiių. KAL»y-UETuvirKAii;i

ĮDOMUS ARCHITEKTŪROS 
PAMINKLAS

Prie Pakruojo - Linkuvos 
plento yra restauruotas 18 a . 
architektūros paminklas-bu- 
vusio Impolės dvaro molinis 
svirnas su kolonomis. Tai 
vienintelis toks pastatas Lie
tuvoje. Jame dabar įrengta 
svetainė "Iropolė”, kurioje 
telpa 80 lankytojų.

KANKLININKU ANSAMBLIS
Svėdasuose"

S vėdasuose, Rytų Aukštai
tijos mieste prieš 50 metų 
kultūrinį gyvenimą pradėjo 
organizuoti 1909 m. atvykęs 
vargonininkas Petras Vinkš
nelis. Jis buvo baigęs var
gonininkų mokyklą Rokišky
je, kuriai vadovavo čekas Ru
dolfas Lyman.

Pasibaigus I-jam Pas. Ka
rui ir Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, jaunasis var
gonininkas pradėjo r ruošti 
vaidinimus, juos režisuoti , 
o po vaidinimų-dirigavo dai
nininkams, suburtiems į cho
rą. 1924,192 8 ir 1930 metais 
jo parengtas choras jau da
lyvavo Dainų Dienose Kau - 
ne.

Netoli Svėdasų gyveno ga
bus stalius Juozas Lašas , 
kuris domėjosi kanklėmis. 
Padirbęs dvi,atnešė P.Vinkš- 
nellui sustyguoti. Tada pasta
rajam kilo mintis suburti 
kanklių orkestrėlį iš 12 žmo- 
nių/žiūr. nuotr./.Kanklėms 
pritariant buvo ir dainuoja - 
ma.

Ilgą laiką šis 1 irelis bu - 
vo nutilęs. Iš si ų kankli
ninkių išliko tik j-kios. Da
bar vėl atgyja kanklėms dė
mesys ir jomis groja ir ga
lima sakyti vadovauja pir
mosiomis kanklėmis grojan
ti Elena Vinkšnelytė-Žvirb- 
lienė. /"K. B.”/
UŽDARĖ PASKUTINĮ 
MALŪNA i*

Akmenės apylinkės gyven
tojai Viekšniuose turėjo van
dens malūną, kuriame buvo 

j galima susimalti pagal
toriroą stambumą grūdus.Da- kraustyti iš Lietuvos įsa- 

bar, rašoma,tą malūną užda
rė. Kalbama, kad jame bus 
Įrengta kažkokia užeiga. Se
niau apylinkėje buvo apie 1O 
stambių malūnų ir žmonės 
dabar rūpinasi, kur reikės susilaukė biologinio valymo 
važinėti,kad susimaltum gru- Įrengimų— 56 tūkstančių ku
du. Nagi, ministerijos prižiū- binjų metrų vandens per pa
ri tvarką, ar bent taip skelbii rą talpumo. Tai yra šiuo me- 
si. Teks apšviesti ministeriu, didžiausias upių vandens

BIRŽŲ MIESTO VAIZDAS

S vėdasų Kanklininkų Ansamblis 1937 m. 
Petras Vinkšnelis. Iš kairės nuo

rašo, apie 7 mil. Įvairių žmo
nių.

Gerai žinome, kad ne tik 
hitlerininkai pasižymėjo to
kiais atmintinais ” darbais”.
Devintame Forte nemažiau 
kankino ir šaudė rusų oku
pantai komunistai, padedant 
kitų tautybių/ypač žydų/ a- 
sistentamSj pirmoje eilėje 
lietuvius.

Bet- apie antrąjį čia pri - 
klausanti memorialą- Įžūliai 
nutylima. Kada nors, tiesos 
ir civilizacijos vardu, pasi
rodys ir antrasis memoria
las.

Nusikaltėliai turės irgi

vo išsvajotus ’’rojus”, jei 
tokių dar bus likę...

GERAS UŽMOJIS
1978 m. Panevėžio miestas

NACIŲ AUKOMS PAMINĖTI 
ATIDARYTAS MEMORIALAS

Rašoma, kad birželio mė
nesį Kaune buvo iškilmingai 
atidarytas IX Forto memo - 
rialas. Jame hitlerininkai bu
vo nužudę apie 80.000
žmonių,daugiausia žydų. 
/"L.E." rašoma,kad vi

valymo kompleksas.Tačiau- 
įrengimai tik retkarčiais iš
valo iki numatytos normos 
nutekamą vandenį.Todėl upė 
žemiau miesto kanalizacijos 
išleistuvo gerokai užteršta.

Vis dėl to- geriau rūpin
tis rimtai buitiniais reika -
lais, negu tik vaizduojant; ir 
nesistengti užimponuoti tu-

si Kauno žydai-jų 80.000- 
buvo suvaryti sušaudymui, 
į IX ir Į V-tą fortus.Išliko 
apie 5.000, gyvų/,
1959 m., buvo įkurtas IX For
to Muziejus. Jį aplankė, kaip

ristams " gigantiškais” pa
minklais, daugiaaukščiais 
viešbučiais ir pan. Tokių 
ir daug geresnių pilna "su
puvusiuose” Vakaruose...

s

I AA CENTRINĖS ; 
Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hami Iton 

JEIGU

273-7544
523-9977

489-3693
522-8392

GERI IR GALI

JEIGU NORI

London 438—1122 
Windsor 252—3842 
Calgary 287 — 2712 
Winnipeg 233 - 3508 
Sudbury 674-6217

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS)

1984. VIII. 16

ATEIK į LIETUVIU 
grupės' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

v

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

JONUI R.: 337-8637

Vidury- vadovas ir organizatorius 
jo - kanklių meistras Juozas Lašas

IŠ KLB KRONIKOS Nr. 62

LAIŠKO S. MOCKUVIENEI NUORAŠAIATVIRO
“TIESOS" |R "KOMJAUNIMO TIESOS" REDAKCIJOMS 
“BAISUS TAS ROŽANČIUS, O TIESA - BAISESNĖ UZ VĖZDĄ'

. Jūs nurodote, kad kun S. Tamkevičius savo pamoks
luose tvirtino, jog Tarybų valdžia persekioja tikinčiuosius 
žemina tikintį jaunimą ir moksleivius. Šiuo metu ne
galima patiks1 inti , ar kun, uf, šias negeroves kaltino at
skirus valdžios.pareigūnus-, ar pačią valdžią, bet yra ne

Jūs
skirus valdžios pareigūnus-, ar pačią valdžią, 
paneigiama tikrovė, jog šie teiginiai teisingi. Jeigu 
paprašytume! nurodyti bent vieną mokyklą Lietuvoje, kur 
tikintys mokiniai nebūtų patyrę įvairių pažeminimų, dis
kriminacijos ar kitokio ateistinio spaudimo bei persekioji
mo Tokios mokyklos Jūs nerastumėte, nenusikalsdama 
tiesai. Tai liudija tūkstančiai Lietuvos žmonių, kurie ri
zikuodami visuomenine padėtimi, pasirašinėjo po protes
to raštais

Sunku pasakyti, ką ten yra prasitaręs kun. S. Tamke- 
vičins, kaip Jūs sakote, "lygindamas hiltlerinėsokupacijos 
metus su šių dienų gyvenimu?" Užtenka prisiminti vien 
tai, kad hitlerininkai išvežė iš Lietuvos į konclagerius a- 
pie 300 lietuvių, o sovietai ištrėmė į Sibirą ir sugrūdo į 
katorgos 
čių... , 
jaunimo 
kuose- . . - už tai, kad jie nenorėjo kariauti nei už Berly- las subrendimo, tvirtumo ir kontrolės, 
ną, nei Maskvos interesus, o liko ištikimi tėvų namams.

lagerius ne mažiau, kaip 300, 000 mūsų tautie - 
nekalbant jau apie dešimtis tūkstančių išžudyto 
ir kitų civilių žmonių kaimuose, laukuose ir miš-

O sovietinių ateistų padarytą ir dar tebedaromą žalą mū
sų liaudžiai niekuo negalima išmatuoti: masinis girtavimo 
plitimas, vagiliavimas, savižudybės, šeimų skyrybos, a - 
bortai gausesni, nei gimimai, vienuolynų namai užpil
dyti sifilitikais, bažnyčios - alkoholiniais gėrimais ( taip 
"tamsi" praeitis keičiama "šviesia" ateitimi), argi tai ne 
sovietinio prievartinio ateizmo padarinys ? Vokiečių o- 
kupacijos metais taip toli dar nebuvo spėta nueiti. Baisu 
atvirai pripažinti tikrovę, bet tiesa yra tiesa. Ir neteisin
ga tiesą paneigti, nors už ją tektų ir gulaguose mirti.

Pilnai teisus kun. S. Tamkevičius, išdrįsęs atvirai 
pripažinti, kad tarybinė spauda skleidžia melą ir apgaulę. 
To nereikia net Įrodyti. Pavartykite 1950 m. , 1960 m. ir 
1970 m. tarybinę spaudą - įsitikinsite, kad to paties pava
dinimo spauda ("Tiesa". "Pravda" ir kt.) smerkia, kriti
kuoja tai, kas buvo skelbiama tiesos vardų prieš dešimt
metį. Buvo giriami tokie herojai kaip Trockis, Stalinas, 
Berija, Molotovas, Chruščiovas, Lysenka ir kt. , o vėliau 
jie visi vienas po kito išmesti į šiukšlyną; savo laiku buvo 
grubiai puolami ir išjuokiami kibernetikos bei genetikos 
mokslai , o vėliau, gresiant ekonominei katastrofai, visa 
tai patyliukais reabilituota."

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES
PASAKŲ? JOSE RASI IR GROŽIO IR JUMORO IR IŠMINTIES t

RADIO 1410 MONTREAL

UETUVISKA RADIO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albonel Cr. Duvernay, P.Q. Tai.: 669—8834

KREIVI 
VE/DRoDZ/m

KAS VAŽIUOJA, KAS NE
Keturi draugai susitiko restorane išleistuvėms. Po ge

rų pietų ir nemenkų išgėrimų, jie išlydėjo savo draugą į 
stot}. Traukiniui pajudėjus, trys Įlipo, o ketvirtas liko 
stovėti ant perono ir ėmė garsiai juoktis. Stoties prižiū
rėtojas paklausė:

- Ko taip juokiesi tamsta?
- Kaip nesijuoksi? Tie trys atėjo manęs išlydėti, o 

žiūrėk- jie išvažiuoja ’.
KADA KOKS VARDAS TINKA

Prie besišypsančios kasininkės banke prėjo apykiinis 
pasipūtęs ponas ir sako:

- Duok man čekių knygutę, tu kvaile*.
Kasininkė įsižeidė, nubėgo pas vedėją skųstis. Atėjo 

vedėjas ir paklausė klijentą:
- Ką tamsta pasakei mano kasininkei?
~ Pasakiau:”Duok man čekių knygute,tu kvaile”.
Įsižeidęs vedėjas pasitraukė, bet liepė kasininkei su

žinoti to kliento pavardę. Kasininkė pasiklausė,patikrino 
einamąją sąskaitą, nubėgo pas vedėją ir pranešė.

- O kiek jis turi pinigų?
- Beveik pusantro milijono.
Vedėjas trinktelėjo ranka į stalą ir sušuko:
- Duok jam greičiau čekių knygutę, tu kvaile’.

API E-VINCĄ.KUDIRKĄ
............Na, dar buvo užėjusi kalba ir apie VARPĄ,- ŪKI - 
NINKĄ, "Kas gali žinoti, gal iš Krymo negrįšiu gyvas . 
Žiūrėkite,kad mūsų laikraščiai nežūtų", - mums besėdint 
už stalo rimtai pasakė V.Kudirka.

Mes raminome, kad jo plaučiai dar ne taip blogi, kad 
jie dar gali surandėti ir džiovos bacilos gali būti izoliuo
tos, kalkėjdis apmūrintos. Bet Kudirka buvo liūdnas ir 
nieko neatsakė į mūsų paguodimą.

/Iš K.Griniaus "Atsiminimai*ir Mintys’’/ 
V.Kudirka mirė 1899 m.lapkričio mėn.16 d.

KAIP GERIAU BENDRAUTI
Su savo šeimos nariais ir draugais galite geriau su

sikalbėti ir vienas kitą suprasti laikydamiesi, kiek įmano
ma šių punktų, anot psichologijos profesoriaus dr. Robert 
J. Pellegrini:

1. Pagalvok prieš kalbant. ’’Nemalk" ,-tai bus ženk 

2. Leisk kalbėti vienam asmeniui tuo pačiu metu.Ne- 
pertraukinėk ir neleisk kitam pertraukti, jei kas kalba. Iš
mok klausytis.

'3. Būk konkretus. Jeigu nori pabrėžti ką nors svar
baus- duok aiškius konkrečius pavyzdžius, kurie pailius
truotų, ką tu bandai pasakyti.

4. Diskusijose laikykis pirmiausia vienos temos. P 
Pav., jeigu žmona yra nepatenkinta, kad jos vyras vėluoja 
nuolatinai vakarienei, niekada nepasideda savo daiktų į 
vietą ir nepakvietė jos per eilę mėnesių pietų į restoraną, 
ji turėtų skųstis tik dėl vieno atvejo vienu metu. Jeigu ji 
iš karto visus skundus iškraus, vyras jausis užgožtas ir 
praras norą išpildyti jos pageidavimas.

5. Būk pasiruošęs duoti patarimą, kai siūlai kam 
nors pakeisti savo elgesį. Pav., jeigu sūnus nekreipia dė
mesio Į mokyklos duotus namų darbus, nešauk, šakyda - 
mas.kad jis turi mokytis. Vietoj to, atsisėsk su juo pa- 
diskututoti specifines pamokas, kurias jis turi atlikti .

7. Venk sarkazmo ar koliojimų,ypač kai ginčijama
si. Tai tik iššauks piktumą kitame asmenyje ir norą at - 
silyginti tuo pačiu arba ir visiškai nutraukti bendravimą.

8. Kalbant apie esamą problemą, nekartok kaip daž
nai tai jau buvo atsitikę praeityje. Vyras ar žmona, kurie 
sako:”Jau tiek ir tiek kartų tu tai darei per mūsų vedy - 
binį gyvenimą’’- užkrauna praeities klaidų naštą ant part
nerio- rėš, ir tai sunaikina kito žmogaus motivaciją pa
keisti dabartinį elgesį. Praeities negalima pakeisti- bet 
galite pakeisti, kas vyksta dabar.

9. Būk pakantrus kitokiam galvojimai. Nesvarbu, 
kaip neprotingos gali atrodyti kito asmens mintys,- tuo 
momentu jam jos atrodo tikros.

Kalifornijos psichiatras dr.David Viscott tvirtina, 
kad jeigu bent kartas nuo karto atkreipsime dėmesį Į šiuos 
išvardintus punktus, galėsime bendrauti geriau su savo 
šeimos nariais ir draugais.

Reikia pridėti, kad ir negalima reikalauti visapusiško 
tobulumo iš kito asmens. Niekas negali atitikti tokiam i- 
dealui... Z .

5 psl.
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skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

10%% už 90 dienu term. ind.
11 % už 6 mėn. term. ind. 
71J6 % už 1 metu term. ind. 
11%% už 2 metų term. ind.
12 % už 3 mėty term. ind. 
9%% už pensijų planą
9 % už namų planą, 
9 %už specialią taup. s—ta^ 
8% % už taupymo s—tas 
6 % už čekiu s—tas (dep.)

IMA:
S už asm. paskolas nuo 12%%
S už nekilnojamo turto paskol 

(mortgages) :
S su nekeičiamu nuoiimeiu

1 metų................ 13%%
2 metu 14%%
3 metu 15%%
( fixed rate)

■■ ■■■■■-.. I ■ .. ..........
S su keičiamu nuošimčiu
S 1,2 ai 3 metų..; 12%% 

(variable rate)
AKTYVAI V|RŠ^39 MILIJONŲ DOLERIU 

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

ELZĖS JANKUTĖS 90-JO GIMTADIENIO PAGERBTUVĖS TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE. IŠ kairės: A. Lymantas, 
Aldona Buntinaitė, Bakaitytė - jauniausia pagerbtuvią dalyvė ir L. Nakrošienė. Abi nuotraukos : Stepo Varankos

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieni ai s ir trečiadienr 
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 mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532*8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

toronto
TORONTO "GINTARAS” 
LAIMĖJO PIRMĄ VIETĄ 

BRITANIJOJE
1 Rugpjūčio 2 d. iš Britani
jos grįžo Toronto ’’Gintaro” 
Ansamblis. Jis dalyvavo di
delio masto tarptautiniame 
festivalyje, kuriame pasiro
dė apie 2.000 šokėjų, cho
ristų, orkestrantų, solistų, 
iš įvairių kraštų. Festiva
lio varžybos truko savaitę lai
ko/’Gintaras" atstovavo KA
NADĄ, buvo siunčiamas Et
ninio Meno Tarybos. ”Gin - 
taras” laimėjo I-ąją vietą iš 
dalyvavusių 11-kos didžiųjų 
grupių iš Olandijos,Ispani-

nuotraukos. Ir leidinio virše
lyje- gintariečių nuotrauka.

’’The Toronto Star” pain - 
formavo apie "Gintaro”lai - 
mėjimą.
• BILIETAI į Operą DDX 
MAGNUS ir užbaigos po
kylį gaunami pas Vyt. T a- 
s e c ką tel. 279-0363. Jie 
platinami ir parapijose sek
madieniais po pamaldų.

Operos leidinys ruošiamas . 
Chicagoje. Jį gaus Operos 
lankytojai.
e Dr.J.SUNGAILAjŠv.Kar 
zimiero Organizacinio K-to 
p-kas lankėsi Chicagoje Ope
ros ir kitais reikalais.

padarinius. Trėmimai mūsų 
nekaltų tautiečių vyko ir vė
liau- po 1941 m. Tatai su di
džia širdgėla lietuviai mini 
ir minės, kol Tėvynė bus 
priespaudoje. Parapijos 
choro sugiedota ’’Nuliūdo 
Kapais Apsiklojus Tėvynė” 
visus labai jaudino. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Visų trijų pabaltiečių tau
tų ateiviai bendrą minėjimą 
vykdė tą pačią dieną 12 vai • 
30 min. prie Londono mies
to Viktorijos Parko pa
minklo, skirto žuvuslems už 
laisvę.

Minėjimą pradėjo malda 
vengrų ateivių kunigas N. 
Maino. Vengrai atėjo pas 
pabaltiečius nešdami dvi 
vėliavas. Viena jų buvo 
nepriklausomosios Vengri
jos tautinė vėliava su Veng
rijos ženklais,kita-tik su vi
duryje išpjauta kiauryme. 
Mat, po S ovietų invazijos 
Vengrijos 1956 ro.ant vėlia
vos buvo uždėti komunisti
niai ženklai. Vengrų ateiviai 
tų uždėtų ženklų nepakentė . 
Jie čia Kanadoje komunisti
nius ženklus vėliavose iš
pjovė ir liko kiaurymė. Ta - 
tai reiškia turbūt simbolinį, 
bet reikšmingą protestą 
prieš pavergėjus.

Prie paminklo gražiai iš
sirikiavo vėliavininkai su 
palydovais visų trijų Pa - 
balti jo tautų. Kunigui mal
dą kalbant-vėliavos pakrypo 
į priekį susitelkimo ženklan.

Minėjimą atidarė ir trum
pai jį apibūdino Londono 
Lietuvių Bendruomenės A- 
kės Valdybos pirmininkas 
Miras Chainauskas. Toliau 
minėjimą pravedė studentė 
N. Vilembrechtaitė.

Latvių atstovas LĄjneris 
priminė pabaltiečių trėmimų 
dienas. Ukrainiečių atstovas 
D. Chame išreiškė gilią už

uojautą pabaltiečiams.Ir uk
rainiečių tauta turėjo tragiš
kų trėmimo dienų...

Latvis I.E^neris ir mūsų 
pirmininkas M. Chainauskas 
padėjo gražų, visų trijų tau
tų kaspinais perjuostą vai
niką. Rimties valandėlėje 
vėl vėliavos pakrypo priekin.

Minėjimas baigtas sugie- 
dant Kanados Himną.

Visą minėjimą filmavo 
Londono Televizijos lO-tojo 
kanalo reporteris. Nors ir 
blogam orui esant, lietui be 
perstojo krapnojant, minėji- 
man susirinko gana žymus 
dalyvių skaičius. L.E-tas

• METINĖ Šiluvos Marijos 
Parapijos šventė ir 2O-ties 
metų sukakties minėjimas 
įvyks š. m.RUGS ĖJO 9 d. , 
4 v. p. p. Parapijai priklau
so 38 šeimos ir 39 pavieniai 
asmenys.

Maža ši kolonija, dauge - 
lis pensininkai.Vasaros me
tų vykusiame susirinkime 
nebebuvo kandidatų į Bend - 
ruomenės Apylinkės Valdy
bą.

Įchicagoi
RENGINYS PAVERGTOMS 
TAUTOMS PRISIMINTI

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS proga, Chicago 
Dirksen federalinio pastato 
15- tame aukšte esančioje 
teismo salėje liepos 19 d. 
ryte buvo surengta progra
ma, kurią vieni vadino spau
dos konferencija, o pačiuose 
rūmuose buvo skelbiama , 
kad tai bus apklausinėjimas 
’’Public Hear ings”. Anksčiau 
būdavo ruošiamos demon
stracijos lauko aikštėje,© šį 
kartą buvo pasitenkinta ma
žesnio pobūdžio renginiu, no
rint koncentruotis ties spau
dos,radijo bei televizijos at-

bndon,ont.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu

jos, Lenkijos, Portugalijos , 
Prancūzijos, Italijos, Brita
nijos, Turkijos, Belgijos, Ju- 
goslavijos.

”Gintaras”atstovavo Ka
nadą tarptautiniuose fes
tivaliuose 1976 m. tarptauti
nėje Olimpiadoje Montrealy- 
je, 1980 m. Prancūzijoje , 
1982 m. - Ontario Kingstone.

Apie Toronto gintariečius

BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Pabaltijo tautų ateiviai- 
londoniškiai, kaip ir seniau, 
ir šiemet sutelktai paminėjo 
1941 m. baisiuosius BIRŽE
LINIUS TRĖMIMUS Sibiran.

Pirmiausia, lietuviai šią 
liūdnąją sukaktį paminėjo 
savo parapijos bažnyčioje

Festivalio leidinyje atspaus
dintas aprašymas per pus
antro puslapio ir įdėtos dvi

per 11 vai, pamaldas.Kuni - 
gas klebonas labai vaizdžiai 
nušvietė pirmųjų trėmimų

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU ! v
ATEIK [ LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIEN[ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. ,vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psi.

LIEPOS 24
RUGSĖJO 4

10 DIENŲ LIETUVOJE
RUGPJŪČIO 9 

SPALIO 2 
GRUODŽIO 19

VIENA SAVAITĖ t RUGSĖJO 10 
VILNIUJE SPALIO 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzą ir suomiu oro linijomis 
Kelionės lydimos patyrusią vadovą.

Mūsą ištaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
• sutvarkant dokumentus iškvietimui
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, 

greitąir labai naudingą,giminėms Lietuvoje palikimą,sutvarkymą,.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR
MONTREALYJE ATSTOVAS LIUDAS STANKEVIČIUS 

Tel. (514) 669-8834
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

stdvaia. Tačiau iš amerikie
čių pusės tokių čia nedaug 
buvo,o ir tie nesistengė pub
liką apie šį renginį painfor
muoti.

Pats renginys užtruko tik 
pusantros valandos ir buvo 
nenuobodus. Jame kalbėjo ir 
lietuviai- vie nas Chicagos 
lietuvių veikėjas adv. Povi
las Žumbakis, o kitas- 
iš Washington’o atvykęs JA 
V-bių prez.Reagan’o štabo 
narys ' etniniams reikalams 
Linas Kojelis.

Programą pravedėHlinois 
Atstovų Rūmų narė Judy 
Barr- Tr©pinką- Renginyje 
buvo trys pagrindiniai punk
tai: pradžioje kalbėjo atski
rų tautybių atstovai, po to 
sekė - JAV Valdžios atstovų 
pasisakymai. Pabaigoje-su- 
sirinkimo dalyviai turėjo 
progą duoti klausimus kal
bėtojams.

Vienu iš svarbiausiųjų pa
reigūnų buvo JAV senatorius 
Charles Percy, senas lietuvių 
draugas, šiemet kandidatuo
jantis perrinkimui į Senatą . 
Jo šį pasirodymą galima 
vertinti kaip vieną iš rinki
minės kompanijos pasireiš - 
kimų, kadangi jo oponentas 
iš demokratų pusės šį kartą 
yra gana grėsmingas.

S usirinkimas buvo pra
dėtas Pavergtųjų Tautų Ko
miteto pirm.latvio J.Berg - 
manio. Tada latvis Ojars 
Kalnias,rodydamas į didžiu
lį žemėlapį, išskaičiavo pa
vergtąsias tautas, duodamas 
ir jų laisvės praradimo me
tus.

Pirmuoju kalbėjo lenkas 
Aloisius Mazewski, o po jo 
sekė adv.Žumbakis. Š is pra
džioje užsiminė apie rusų ir 
nacių susitarimą prieš 45 
metus. Tačiau dabar, kai 
Hitleris ir Stalinas yra mi
rę, neseniai Molotovas/vie - 
nas iš to pakto vyriausių na
rių/ buvo prikeltas iš už
miršties. Kalbėtojas pažy - 
mėjo ir sovietinę įstaigą- 
KGB,kuri rado savo partne
ri Amerikoje- OSI, padedan
čią Maskvai, norinčiai nutil
dyti ir palaužti išeivių ats - 
parumą.Adv. Žumbakis rei
kalavo viešų apklausinėji - 
mų dėl OSI įstaigos veiklos.

Įdomus buvo juodosios ra
sės atstovo Albert Cleaver 
žodis. Jis prisipažino buvęs 
komunistu, tikėjusiu komu
nizmo skelbiamais idealais 
ir pasiryžusiu daryti viską, 
kad tik komunizmas įsigalė
tų pasaulyje. Tačiau jis pa
simokė iš diktatoriaus Cast
ro ir Įvykių Kuboje. Nuvykus 
į Kubą, atsidarė jo akysijis 
pamatė žudymus, kalinimus . 
Tada jis įsitikino, jog komu
nizmas realybėje yra kitoks, 
negu teorijoje.Savo įtikinan
čią kalbą jis baigė:”Šalin ko
munizmas, šalin jo simpati- 
kai’.”

Afganistaniečių vardu kal
bėjo dr.Anver Ahady. Jis ak
centavo sovietinę invaziją į 
Afganistaną, nuo kurios žuvo 
apie milijonas to krašto žmo
nių. Jis iškėlė mintį, jog JAV 
turėtų daugiau remti Afganis
tano laisvės kovotojus.

Iš valdžios atstovų kalbėjo 
JAV senatorius Percy, Li
nas Kojelis ir Illinois 
valstijos seimelio kongres - 
manai - Penny Pullen ir 
Miron K u 1 a s.

Senatorius Percy daug lai
ko pašventė savo kelionės įs
pūdžiams po Sov. Sąjungą 
/daugumoje Pabaltįjį/papa- 
sakoti. Jis pažymėjo , jog 
Maskvoje buvo sulaikytas už 
tai, kad ten fotografavo tur
guje žmones, kurie laukė ei
lėje nupirkti maisto. Savo 
kalbą baigė užtikrinimu, kad 
” mes nenurimsime iki pa
vergti kraštai nebus išlais
vinti”.

Linas Kojelis pradžioje 
pareiškė, kad negali atsimin
ti kito tokio prezidento kaip 
Reagan’as, kuris taip stip
riai pasisakytų Pavergtų 
Tautų klausimu. Jis taip pat 
čia perskaitė ištraukas iš 
Reagan’o pasirašytos prok
lamacijos pavergtų tautų 
reikalu. L. Kojelis dar pri
dėjo ir .vieną kitą faktą,pa
brėžiantį prezidento dėmesį 
sovietų pavergtų kraštų klau
simui.

Susirinkimo pabaigoje apie 
20 minučių buvo skirta klau - 
Simams. Iš lietuvių tarpo 
klausimus patiekė kun.J, 
Prunslds ir J.Vasaitis.

Edv Sul a i t i s

DRESHER INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kolba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , iebtadieniais 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of “Better Business“ Būro

TįįfįįgSgg * Namu— Gyvybės
* Autame bilią
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačenas
1551 Bloor St. w. 
TORONTO-, Ont. 
M6P IA5

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

Tek 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose nariuose —

HAMILTONO LIETUVIU *
KREDITO

KOOPERATYVAS

831) Main St. E.
L8M 1L6
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais 
MOKAME UŽ:

depozitus /P.C. A./ 6. % 
santaupas.................. . .........9. %
kasdien prirašomas o ai ūk. 8. 5 % 
term, depositus 1 m. .... 12.25% 
term depositus 3 rru.12.5 % 
reg. pensijų fondo ....i.... 9.25% 
Term. 90 d. indėlius %

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. Iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 1* Iki 1 v.P-R..Penktadian
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. težtadienialft nuo s v.r. iki 12 v.r.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas • 
n ek i I noįamo turto Im. 
nekilnojamo turto 3 m. 
variable...........................

Nemok ana gyvybės ir asm paskaly drauda 
Nemokamas pilnas čekių aptarnavimas

14 % 
.13.5%

15 %
• 12 %

Hamilton
PENSININKŲ IŠVYKA

Liepos 11 dieną Hamiltono 
Pensininkų Klubo narių pil - 
nas autobusas, vadovaujant 
Klubo ekskursijų vadovui B. 
Pakalniškiui, buvo nuvykęs 
pasižiūrėti, kaip Welland’o 
kanalas jungia du ežeru:On- 
tario su Erie. Erie ežero 
vanduoyra aukštesniame ly
gyje už Ontario vandenį arti 
1OO metrų. Niagaros upė,ku
ri teka iš Erie į Ontario e- 
žerą, yra natūralūs tų eže
rų junginys,tačiau laivams 
negalima ja naudotis, nes 
nepašalinamą kliūtį sudaro 
Niagaros krioklys. Tačiau tą 
sunkią problemą pradėjo 
spręsti 1824 metais,pradėję 
kasti Welland’o kanalą fizi
niu rankų darbu, panaudoda
mi ir arklio jėgą, pašalini
mui iškastos žemės ir ak - 
menų. Pirmasis kanalas bu
vo tik 2,4 metrų gylio. Ta - 
da buvo Įrengti tik mediniai 
šliužai/"locks"/, kad galėtų 

'atplaukusį laivą iškelti ar 
nuleisti.

Pats kanalas buvo nuolat 
plečiamas, sudarant galimy
bę įplaukti didesniems lai - 
vams. Kanalas pirmą kartą 
buvo atidarytas 1829 m., jau 
su padidintu šliužų skaičiu
mi ir jų dydžiu. Atidarymo 
roetu,Welland’o kanalas jau 
buvo 30 m. ilgio ir laivai ga
lėjo čia Įplaukti, pakrauti 
net iki 165 tonų krovinių . 
Tais laikais laivai dar netu
rėjo motorų, todėl turėjo bū
ti traukiami arklių ar mu - 
lų,einančių pakraščiu, nuro
dytais takais palei kanalą.

1840 m. pradėjo rastis 
daugiau ir didesnių laivų,to
dėl ir pats kanalas buvo pla
tinamas bei gilinamas. Lai
vų skaičiui nuolat augant, 
1880 m. kanalas vėl buvo pa
didintas ir įrengti jau akme
niniai šliužai. Tokiu būdu 
laivai čia galėjo praplaukti 
iki 80 metrų ilgio. Š iuo lai
ku kanalu gali praplaukti lai
vai net 222,5 metrų ilgio ir 
23 metrų pločio.

Šliužas- tai kanalo dalis, 
sujungtas dviejų porų vartų.

Kada lai vas atplaukia iš Erie 
ežero, vanduo pakyla iki rei
kiamos aukštumos, vartai a- 
tidaromi ir tuo momentu lai
vas įslenka į šliužą. Jam su
stojus, vartai uždaromi,© 
vanduo nuleidžiamas žemyn 
iki reikiaibo lygio. Po to,už
pakaliniai vartai uždaromi,© 
priešakiniai - atidaromi ir 
laivas išplaukia Ontario e- 
žero link. Laivams, plau
kiantiems Erie ežero link, 
minėta procedūra atliekama 
atvirkščiai.

Kanale laivų perkėlimą 
galima gerai matyti iš žiū
rovams specialiai įrengtos 
stebėjimo platformos prie 
šliužo Nr. 3. Mūsų ekskursi
ja ten užtruko arti pusantros 
valandos. Per tą laiką turė
jome progos pamatyti per - 
kėlimą laivų, plaukiančių 
abiem kryptim į Onta
rio ir Erie ežerus. Įdomu 
buvd stebėti, kai laivas,atsi
radęs "užtvertame garde" , 
pamažu kyla aukštyn ar lei
džiasi žemyn ramiame van
denyje be mažiausio triukš
mo.

Welland’o kanale esą net 
7 šliužai, bet mums teko ma
tyti tik vieną Nr. 3, kuris yra 
prie didelių kelių, patogus 
privažiuoti. Čia pat yra su
venyrų parduotuvė, užkandi
nė ir dar truputį toliau,dau
giau parduotuvių. Mes, čia 
atvykę, jau radome per 50 
žiūrovų, atrodo, atvykusių 
privačiomis mašinomis.

Iš čia nuvykome į Minia
tiūrinį pasaulį Tivolio vardu. 
Jis yra arti Ontario ežero 
krantų, įkurtas 1977 metais, 
tačiau vis dar papildomas 
naujais istoriniais pamink
lais iš dar čia neatstovauja
mų kraštų.

Š iuo metu dalyvauja 25 
valstybės su kraštų minia
tiūriniais eksponatais, Įvai - 
rios paskirties istoriniais 
pastatais, paminklais. Kana
dos 9-ių rodinių tarpe yra 
Parlamento Rūmai Ottawoje, 
Toronto 1815 pėdų aukščio 
bokštas,Toronto Miesto Val
dybos Rūmai, Vancouver’io 
aerodromas. Anglijos Par - 
lamento Rūmai Londone, 
Londono pilis, kurioje buvo

TAUTOS ŠVENTE IR MES
Ir vėl kita vasarėlė prabėga užmarštin, nusinešdama 

mūsų smagius,o dažnai ir liūdnus epizodus. Rugsėjo mė
nuo su rudens sezonu jau čia pat. Prasidės gamtos už - 
mirimo, paskutinių derlių surinkimo ir naujo darbo lai - 
kotarpis.

Rugsėjo mėnuo mūsų tautai ir valstybei mena ypatin
gą reikšmę. Rugsėjo 8-toji - Tautos Šventė. Ji yra dedi
kuota vieno iš didžiausių mūsų valstybininkų- VYTAUTO 
DIDŽIOJO karūnacijai. Š i data taipogi turi ir tragišką at
spalvį, kuomet Romos ir vokiečių imperatoriaus Vytautui 
siųstoji karūna savo paskirties nepasiekė dėl mums gerai 
žinomų intrigų ir net karinių sutrukdymų iš mūsų kaimynų 
lenkų pusės.

Rugsėjo 8-oji mums reikštų daugiau kaip perspėjimą 
budėti bei saugoti mūsų tautos ir valstybės palikimą nuo 
nūdienių ir ateities pavojų,kuriuos nuolatos rengia mūsų 
didieji kaimynai.

Dabargi mūsų tauta gyvena laikus, kupinus visokių fi
zinio bei kultūrinio naikinimo pavojų. Lietuvos jaunimas 
vis tebėra siunčiamas Į Afganistaną, jo kalnų prarajas ' 
tos narsiosios tautos naikinimui ir jų pačių pražūčiai. Ne
retas jų grįžta atgal į Lietuvą hermetiškai uždarytame 
metaliniame karste. Tėvai bei artimieji,palaidoję tik me
talinę dėžę su kariška kepure ant viršaus, su didžiausiu 
sielvartu ir neatsakytais klausimais... O kiek dar jų grįž 
ta fiziniai, dvasiniai pažeisti, opijumo sužaloti.

Visa tai mus verčia giliai susimąstyti...
Šiais metais minėsime Rugsėjo 8-tąją Vyriausio Lie

tuvos Išlaisvinimo Komiteto įkūrimo 4O-ties metų veik - 
los minėjimo šviesoje. VLIK’as, kaip oficialus lietuvių 
tautos bei valstybės atstatymo organas išeivijoje-tremtyje 
buvo įkurtas Lietuvoje 1944 m. pradžioje, kai tauta stovėjo 
dviejų milžinų mirtinos kovos ugnies sankryžoje tais bai
siais apokaliptiniais laikais. VLIK’as ir dabar tebestovi 
mūsų tautos bei valstybės interesų gynyboje. Neatiaidi nuo
latinė kova tebevyksta visokiomis priemonėmis.

Tautos Fondas yra tas šaltinis, kuris parūpina tai jų 
veiklai ir kovai reikalingus finansus.

Rugsėjo 8-sios - TAUTOS ŠVENTĖS minėjimo proga 
bus renkamos aukos TAUTOS FONDUI paremti. Visi tau
tiečiai, kuriems rūpi mūsų tautos ir valstybės likimas, y- 
ra maloniai raginami ir kviečiami skaitlingai dalyvauti 
šios šventės minėjime,kuris Įvyks RUGSĖJO 9 d.,SEK - 
MADIENĮ, Aušros Vartų Parapijos salėje.

Lauksime jūsų malonaus atsilankymo.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ
• ' MONTREALY.1EsnaRK

laikoma arešte karalienė riniame parke praleisti lai- 
ELzbiete. I-oji, bokšto tiltas -ką labai įdomu, galima bent 
iš 1894 m., Š kottjbs ĖHUigur-,dalinai pažinti pasaulį ir da
go pilis iš 14 šimtmečio.Yra 4iailankytojų prisiminti savo 
ir Vokietijos Koelno miesto 
Katedra, Prancūzijos Eifelio 
bokštas, Maskvos Kremlius 
su 20 Įvairaus dydžio bokš
teliais arti rūmų, Indijos 
meilės paminklas,labai gra
žus pastatas iš 17 šimtmečiu į netolimą restoraną ir dar 
kurį pastatė šachas savo po valandos grįžome į na- 
žmonos garbei/ jo originali 110118 patenkinti kelione ir jau 
statyba užtrukusi net 2? me
tus. Yra ir miniatiūriška Ki
nijos siena,kuri tikrumoje , 
tęsiasi virš ,1500 mylių, sta
tyta prieš 2000 metų. Ji ap
saugojo kraštą nuo priešų 
invazijos.Amerikos Baltieji 
Rūmai Washington’e, Vatika
nas ir kita dalis Italijos kū
rinių.

Čia paminėjau tik dalį Ti
voli dalyvaujančių kraštų ir 
dalį jų miniatiūrinės staty
bos. Iš viso čia yra virš 60 
įvairių statinių. Yra ir ma
žas ežerėlis, kad lankytojai 
galėtų sau įsivaizduoti jį 
kaip Atlanto vandenyną ar 
Viduržemio jūrą; mažas 
upelis galėtų vaizduoti Rei
no ar Thames upes...

Iš tikrųjų, šiame miniatiū-

At A
ANTANUI PAKALNIŠKIUI 

mirus ,

broliui BOLESLOVUI Hamiltone, jo seimai , 

giminėms, . ir artimiesiems reiškiu gilic^ 

užuojauta ir kartu liūdžiu —

JUOZAS SARAPNICKAS 
St. Catharines, Ont.

st. Catharines

WVKL1
g SPECIALYBES

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667
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gimtuosius kraštus, o jauna
jai kartai susidaryti bendrą 
vaizdą apie jų tėvų gimtąją 
žemę.

Praleidę apie porą va - 
landų, užsukome papietauti

sukome galvą, kur keliausi
me kitą kartą? z p.

SKAUTAI ENERGINGAI 
VEIKĖ

Įžodžiais baigiant žie
mos veiklą,Hamiltono skau
tų šeima padidėjo dviem vyr. 
skautėm ir trimis skautais 
Vyčiais.

Vasaros stovykloje RO
MUVOJE stovyklavo apie 20 
skautų -čių su vadovais.Sto
vyklos viršininkės pareigas 
atliko Kanados rajono va- 
deivė s. A.Baltakie nė.

Kartu stovyklavo ir vado
vė vyr. sk.A. K r i v i n s- 
k a i t ė,taip pat J.G e d - 
ris ir slaugės pareigose- 
A.G e d r i s.

STAIGIAI MIRĖ 
JONAS GRIGAS

Š.H). birželio 2 d. Jonas 
Grigas dalyvavo pamaldose 
ir kalbėjosi su draugais. Už 
kelių dienų tačiau pajuto 
silpnumą ir skausmus, buvo 
nuvežtas į General ligoninę , 
bet sveikatos nebeatgavo ir 
birželio 9 d. iš ryto mirė . 
Velionis buvo pašarvotas 
Patrick J. Darte Laidojimo 
Koplyčioje. Čia buvo gausiai 
lankomas lietuvių iš Niaga
ros pusiasalio, Hamiltono, 
Toronto.

Birželio 12 d. velionis iš 
Laidojimo Koplyčios buvo 
atvežtas į St. Catharines 
Vienuolyno Koplyčią, kurioje 
mišias atnašavo kun.K . 
Butkus OFM ir pasakė 
gedulo dienai skirtą pa
mokslą. Vargonais grojo 
muz. Aleksandras Pau
li o n i s ir solo giedojo 
kartu su soliste Veronika 
Paulioniene.

A.a. Jonas G r Pg a s pri
klausė LKVS -gos ’’Ramovė ” 
Skyriui, Bendruomenei ir 
buvo išrenkamas Į valdybas. 
Vietos lietuviai už lietuviš - 
ką veiklą jį tinkamai pager
bė. Laidojimo Koplyčioje 
buvo virš 20 vainikų, gėlių, 
jų tarpe Bendruomenės ir 
LKVS ’’Ramovės" Niagaros 
Pusiasalio Skyriaus.Be to , 
labai daug «ųž velionio sielą 
užprašyta mišių. Tautos 
Fondui, pagerbiant velionį , 
aukojo po $ 1O, -P. ir O. Pol- 
grimai, J. Š arapnickas; $ 5,- 
K. Jonušas.

Iš Vienuolyno Koplyčios į 
Victoria kapines velionį pa
lydėjo arti 4O-ties automo
bilių kavalkada. Prie kapo 
Bendruomenės vardu atsi
sveikinimo žodį tarė Jonas 
D e r v a i t i s. LKVS "Ra
movės" Skyriaus vardu jo 
p-kas Juozas Š a r a p- 
nieką s, baigęs atsisvei
kinimo kalbą, ant velionio 
karsto užbėrė iš Lietuvos 
atvežtos žemės, o Lietuvos 
vėliavą, kuria "Ramovės" 
Skyrius buvo apdengęs kars
tą, nuėmė ir įteikė vyriau - 
šiai dukrai Violetai saugoti. 
Buvo prašoma, kada Lietuva 
atgaus nepriklausomybę, tą 
vėliavą iškelti prie namo , 
pagerbiant savo mylimą tė - 
velį, kuris su širdgėla prisi
mindavo savo gimtąjį, dabar 
sovietų okupuotą kraštą.

Pagerbdami savo mirusį 
narį, ramovėnai Laidojimo

Koplyčioje ėjo sargybą ir 
kapinėse paskutinį kartą at
sisveikinę, paprašė velionio 
garbei sugiedoti Tautos Him
ną.

Visas laidojimo apeigas 
atliko kun. K.Butkus OFM . 
Po jų visi dalyviai buvo pa
kviesti į velionio namus už- 
kandžiams.

Velionis J. Grigas buvo 
gimęs 1915 m.rugsėjo 27 d., 
Utenos apskrityje.

Jonas Grigas paliko dide
liame liūdesyje dukras-Vio
letą ir Ireną su šeimomis, 
brolį okupuotoje Lietuvoje.

"Ramovės" Skyrius reiš
kia gilią užuojautą velionio 
dukroms, netekus mylimo tė
vo, o ramovėnai liūdi netekę 
nuoširdaus nario.

Ilsėkis ramiai, Jonai’.
J.Š arapnickas

LIETUVAITĖ ŽURNALISTĖ
Jūratės Vyšniaus

kaitė s straipsnis "Great 
Summer Sail" įdėtas Niaga
ros krašto angliškame žur
nale- labai geroje vietoje . 
Jūratė žurnalistiką studijavo 
Kanadoje ir Anglijoje.Aiš
kus žurnalistinis talentas’JTū- 
ratė galėtų nors retkarčiais 
parašyti ir į lietuvišką spau
dą, nes kalba lietuviškai lais
vai ir gana gerai. Be to, "Ne
priklausoma Lietuva"yra įsi
vedusi ir dailų anglišką sky
rių.

BAIGTAS REMONTAS
Mūsų parapijos klebonas 

pranešė, kad jau pabaigti 
Vienuolyno pastato bei aplin
kos atnaujinimo darbai. Kuo 
širdingiausiai padėkojo vi
siems prisidėjuslėms. Kelis 
tautiečius labiausiai pasižy
mėjusius paskyrė papildo
mais Parapijos Komiteto na
riais.

NEATYDUMAS
Tautybių Festivalio metu 

gegužės mėnesį Lietuviškame 
Open House tarp kitų rodinių 
S . Š e t k u s išstatė savo 20 
paveikslų,ką atžymėjo lietu--, 
vių kanadiečių spauda. "Drau
gas", matyt, gerai viską nu - 
rašęs pažymėjo, kad paveiks
lų parodą sure ngė A. Š etikas.

Žinoma, kad čia paprastas 
apsirikimas ir nieko blogo 
nėra, tačiau pakeitimai bent 
šitokiais atvejais, pavardžių, 
dar sykį įrodo, kaip kartais 
neatydžiai yra dirbamas vi
suomeninis darbas.

Kor.

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO $ 500.- IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄl BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 845-2912 embassy fur

GUY
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

FUNERAL HOME
F J.F.Wilson & Sons Inc. 1 

123 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chateauguy , Verdun ,Q.e. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-995Č
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montreal
PARENGIMAI
• RUGSĖJO mėn. 9 d., L.K. 
Mindaugo Š aulių Kuopa ruo
šia Aušros Vartų Parapijos 
salėje TAUTOS ŠVENTĖS - 
RUGSĖJO 8-tosios minėjimą

• ’’VILNIAUS” ŠAULIŲ 
RINKTINĖS lO-toji TRADI
CINĖ MOTERŲ GEGUŽINĖ 
vadovaujant Rinktinęs Mote
rų vadovei S.Petkevi- 
č i e n e i, Įvyks RUGPJŪČIO 
19 d. ’’GIEDRAIČIO” stovyk
loje prie Hamiltono.

Maloniai kviečiami visi 
šauliai ir svečiai joje daly
vauti.

’’Vilniaus" Š aulių Rinktinė

LIETUVIŲ AKADEMINIO SAMBŪRIO MONTREALYJE 
VALDYBA PRANEŠA r kad prieš kiek laiko atspausdintas 
pranešimas lietuvių spaudoje apie š. m. VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRIN ĖS PREMIJOS jury sąstatą nebuvo tikslus.

Š ių metų XIV -tosios Vinco Krėvės literatūrinės pre
mijos jury sudaro: inž.Justas KIBIRKŠTIS /L.A.Sambū
rio Montrealyje Valdybos p-kas/,dr.Hona MA Z ILIA US- 
KIENE ir Jonas ADOMAITIS /Sambūrio atstovai/, Arūnas 
STAŠ KEVIČIUS , M.A./Lietuvių Bendruomenės Montrea- 
lio Apylinkės Valdybos p-kas/ ir dr.Henrikas NAGYS / 
/Lietuvių Rašytojų D-jos atstovas/.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

MIRUSIEJI :

• LUBINS KAS Jonas, 78 m. 
mirė. Palaidotas per Šv. 
Kazimiero bažnyčią.

Užuojauta artimiesiems.

• NIDOS gegužinė vyko rug
pjūčio 12 d. Įprastoje Fr.
S kruibio vasarvietėje prie 
Ottavos upės.

Buvo atsiųsta 11- ka knygų. T. tik jos ir bus svars
tomos.

Premijos Įteikimas Įvyks ŠĮ rudei Montrealyje.

• Norime pranešti drau
gams ir pažįstamiems, kad 
BENEDIKTO TAMUŠAIČIO 
pelenai yra palaidoti Cote 
dės Neiges kapinėse, sky
riuje L, netoli vartų Į Bea - 
ver Lake.

e Kun. A.GRAUS LYS skaitė • PASAKOS - lietuvių liau- 
optimistišką paskaitą apie dies pasakų plokštelė netru- 
senatvę RŪTOS Klube,pra-kus bus apipavidalinta ir pri
juokindamas jumoru savo statyta visuomenei. Išleido 
gausius klausytojus. Paskai- "VILNIUS RECORDS” Mont-

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, P.Q. TEL: 766-5827

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS: MIN. $ 1,000.000

1 METŲ .............. . ......... 12 %
TERMINUOTI INDELIAI

1 METŲ .......................... H-25 %
180-364 D........ ................... 10.75 %
120 -179 D........... ............ 10.25 %
30-119 D. ...................... 9*75 %

TRUMPALAIKIUS INDELIUS 
U Ž $ 20,000 IR D AUGI AU

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS:
SPECIALIOS .'..........8.25 %
SU DRAUDIMU ......... 8 %

ČEKIŲ SĄSKAITOS........u 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

DUODA 
PASKOLAS:

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 

PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 

IKI $ 10,000

• VAIVORYKŠ TĖ - Montrea- 
lio audėjų ir tautodailininkių 
grupė ruošiasi parodai Bos
tone, Lietuvių Piliečių D-jos-tininkas yra pats peržengęs realyje.
Salėje, n-ame aukšte,š.m. 8O-tuosius savo gyvenimo • MONTREA.LIS yra 
palio mėn.13-14 d.d. metus. 1642 m.s

1475 De Seve
P irm. Antr. Treč 
K etvirtadieni ai s 
P enktadieniai s .

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont
,9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
,10:00- 6:00

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

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d.
1475 De Sive ir Iv. Kazimiero par. salėje : 10:30 — 12:30

• Šv.KAZIMIERO PARAPI
JA rengia autobusą Į Kong
resą ir Š v. Kazimiero jubi - 
lie jaus užbaigtuves Toronte. 
Taip pat yra kviečiami užsi
sakyti bilietus Į iškilmes , 
nes huvažiavę galite jų ne
begauti.

o BLAUZDŽIUNAS Albinas 
išrūpino gerą vietą AV pa
rapijiečiams, tvarkdariams, 
kurie atstovaus AV Parapiją 
Popiežiaus laikomose pa
maldose Jarry Parke.

o KALINAUSKAS Vilius y- 
ra sunkiai apsirgęs ir gydo - 
mas ligoninėje.

i

PAJ IEŠKAU 
draugės Merės GIEDRAITIS. 
Atvažiavom drauge su Kliše— 
vikiais 1912 m. Prašau atsi
liepti šiuo adresu: Domicėlė 
Revinskas-Zakarauskas , 
c/o Jean Staniulis, 5815 
rue Beaubien, P.Q. H IT 1X7

* *im h*n
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Kailiu Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646 

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

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A
Montreal, P.Q. &H3A2G6 Tel.’ / 288-

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 ; Residence : 737—0844.

DR. J. M A LĮSK A
DANTŲ GYDYTOJAS

144 0 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
Namų: 4 88- 85 2 8

VIRŠUJE-
Moatrealis. Tušo piešinys
George P e t-r o - -

D.O.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dontiste 
3606 SUE CENTSAIE, SUITE 209 
VIUE lASAUE, QUEBEC H8F 1N5

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

i 10 p. m.
9:30 p. m.
i 9:30 p. m.tekmodienleie : nuo 10 

GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville U 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)

MONTREAL/! DAILININKŲ 
AKIMIS

Tokiu pavadinimu vyksta 
miesto Rotušėje paroda nuo 
28 birželio iki 3 rugsėjo.

Sakoma, kad miesto siela 
atsiveria ir išlieka per dai
lininkų darbus.Šioje parodo
je yra 60 dailės darbų 40- 
ties dailininkų iš 19 ir 20 
šimtmečių. Įvairūs miesto 
kvartalai kalba apie epochą , 
gyventojų grupes, charakte
ringą gyvenimą ir veiklą.

Ypatingai senasis Mont - 
realis buvo užfiksuotas dro
bėje kelių generacijų tapyto
jų, ypatingai J. Legare /’’Par
lamento Gaisras”, 1849 m. / , 
Paul Caron / ” Teisingumo 
Rūmų Kampeliai”/, Joseph 
Franchere / ” Jacques Car- 
tier Aikštė”/ ir eilės kitų : 
Allan Harrison, Fleuriroont 
Constantineau, George Delfos,
James Duncan, Henry Richard VELTUI. Pasinaudokime

S . Brunnett ir kt..
Kitokios rūšies Montreall 

vaizduoja žinomi dailininkai 
Frederick Taylor, Marc Au- 
rele de Foy Suzor-Cote,Ro-■ 
bert Pilot, Jean Paul Lemieux 
ir kt.

Industrinis Montrealis- 
uostas, prieplaukos, tiltai 
Taip pat naujos krypties ta
pytojai pasireiškę 1930- jų 
metų laikotarpyje kaip Mare 
Aurjele Fortin ir Adrien 
Hebert Įdomūs savo darbais.

Vėlesniųjų ir dabartinių 
laikų dailininkai mėgsta 
vaizduoti spalvingas gatvių 
scenas:John Little, Philip H. 
S urrey ir Miyuki Tanobe.

Įėjimas Į Parodos S alę y- 
ra per pagrindines Rotušės 
duris 275 Notre-Dama East.

Paroda atidaryta nuo 1O- 
6:30 vai. v. kasdien. Įėjimas

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. , B. C. L.

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

PARDUODAMAS MEDUS '.

Pure natural honey now for sale frorr. the BEEKEEPER, 
close to Montreal. Price $ 1.— per pound.
INFORMATION : Tel. 627-1328 .

8 psl.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M Eng.. L.I .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
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q.
H3B 2G2 Tel.: (514) 871-143C

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9 

Res. TEL.: 697-2261

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL

STU DIOI 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL PCL H2K 1E9 525-8971

DI

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI!AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALi JMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS .

Savininkas : JOh 1 OSKOHICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas : 721—9496

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE 
REALTIES

5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

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 120Namy 376 -378 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

A g e n t O_r_o__v e kj_a__n_u_2__l_9_4j_(n._

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS, _ .
SALES MANAGER Tel. 489-5381

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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