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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
ČERNENKO SERGA

Sov. Sąjungos prez.Čer
nenko serga ir randasi Mas
kvos klinikoje, o ne atosto
gose, kaip Maskva tvirtino 
kelioliką savaičių,per kurias 
K. Černenko nedalyvavo jo - 
kiuose pasitarimuose, susi
rinkimuose ar kituose pasi
rodymuose
KHADAFI TABEMEDŽIOJA 
SAVO PRIEŠUS

Graikijos policija prane
ša, kad Atėnuose buvo pasi
kėsinime nušautas Lybi jos 
verslininkas Shatiti, kuris 
kritikavo Lybijos vado M . 
Khadafi režimą.

NUTEISTA SACHAROVO 
ŽMONA

JAV Valstybės Departa
mentas pranešė, kad gavo 
žinias, jog Sovietų slaptas 
teismas nubaudė disidento 
fiziko Andrėj Sakharov’o 
žmoną 5 metams vidaus 
tremtimi už ’’sovietų val
džios šmeižimą”.

A. Sakharov’as, 63 m. 
Nobelio Taikos Premijos 
laureatas, nubaustas vidaus 
tremtimi, apgyvendintas izo
liuotame Gorkio mieste nuo 
1980 m. po to, kai jis viešai 
pasisakė prieš Sovietų in
vaziją Afganistane.

Netikėtai pasirodžiusi 
filmą, pasiekusi Vakarus ir 
rodyta televizijos žinių prog
ramose, vaizduoja A .S akha- 
rov’ ą po bado streiko, su 
chalatu, gydomą neišaiškin
toje ligoninėje ir srebiantį 
iš dubens sriubą. Kitas mo
mentas, kurj teko matyti- jis 
kalbasi sodelyje, aprengtas 
tuo pačiu chalatu, su savo 
psichiatru.Rodė ir jo žmo
ną, apsipirkinėjančią turgu
je/ o tuojau po to paskelbtas 
jos nuteisimas/.

Vakaruose specialistai sa
ko, jog Sakharov’as atro
dė apdujęs nuo vaistų. Filmą 
paleista į Vakarus, kad nu
kreiptų dėmesį, jog Sakha- 
rovienė buvo teisiama ir nu
bausta. Jos vyro paskelbtas 
bado streikas, kad ją išleistų 
į užsienį gydytis-nepasiekė 
tikslo.

OUEBEC’O PREMJERAS 
PATENKINTAS KONSERVATORIŲ 
KAMPANIJOS EIGA

Liberalai dabar turi 
pirmą kartą po daugelio me
tų rimtai kovoti už savo bal
sus Quebec’© provincijoje , 
kuriuos pirma savaime su
prantamai, gaudavo. M in. 
p-kas R. Levesque ir PQ 
tuo ypatingai patenkinti ir , 
savotišku paradoksu , remia 
Progresyviųjų Konservato
rių partiją.

Min. p-kas R. Levesque 
taip pat pabrėžė, kad federa
linės vyriausybės ’’vieninte
lė partija per tokį ilgą laiką 
Quebec’e yra nesveikas 
reiškinys”. Jis, kaip priva
tus pilietis, sakosi patenkin
tas, kad vyksta tikros fede
ralinės rinkiminės grumty
nės Quebec’e.

Jean Chretien pareiškė , 
kad PQ ’’susiporavimas su 
konservatoriais” nesanti 
’’palaiminta sąjunga”.

PQ galvoja, kad jeigu lai
mės konservatoriai, tai tarp 
federalinės vyriausybės ir 
Quebec’o provincinės san - 
tykiai atšiltų.

Buvęs min. p-kas , konser
vatorius Joe Clark yra at
sargesnis savo komentaruo
se dėl konservatorių bal - 
sų pranašumo Quebec’e. Šį 
kartą konservatoriai esą. 
stipresni čia todėl, kad Mul
roney yra gimęs Quebec’e ir 
tobulai dvikalbis.
KOMUNIKACIJOS PATARĖJAS- 
BUVĘS FLQ TERORISTAS

Quebec’© provincinė vy
riausybė savotiška logika , 
sutiko su min. p-ko R. Le
vesque • pasirinkimu Jean- 
Lamoureux, 41 in., savo ko
munikacijos patarėju.

1963 m.FLQ savo tero
ro planus pavadinusi ’’Ope
ration Westmount”, išdėlio
jo bombas, daugiausia pašto 
dėžutėse. J.D. Lamoureux 
tuomet 19 m. amžiaus,pri
klausė I-ajai FLQ celei. Jis 
buvo sugautas ir apkaltintas 
už bombos padėjimą, kuri 
sprogo ir sunkiai visam gy
venimui sužeidė seržantą 
majorą Walter Leją,kita 
bomba užmušė civilį O’Neill.

J. D. Lamoureux prisipa - 
žino kaltu, buvo suimtas ir 
teistas. Kalėjime išbuvo 33 
mėnesius.

Jis pareiškė spaudai, kfd 
savo skolą visuomenei at
mokėjęs ir dabar esąs visai 
kitas žmogus. Tačiau- ar 
tikrai tokį, kad ir ’’kito
kiu tapusį ’’žmogų PQ vy
riausybė turėjo paskirti vie
nam svarbiausių darbų min . 
p-ko R. Levesque įstaigoje ?

Išleistas iš kalėjimo 1966 
m., Lamoureuz vėliau pasi
darė žurnalistu, dirbo ”Le 
Journal de Montreal” ir 
"Journal de Quebec”. Jo pa
reiškimu, dabar Quebec’e at
mosfera yra tvarkoma "ap
galvotai” ir tie,kurie užsi
angažavę nepriklausomo 
Quebec’o idealui- gali dirbti 
per politinę partiją- PQ .

Pažymėtina, kad ir FLQ 
nariai, kurie buvo pagrobę 
britų diplomatą James Crosą

7722 GEORGE St., LASALLE, P.O. H8P 1C4. Tel.: 366-6220 50 c.
v

visi buvo nubausti lengvomis 
bausmėmis,© sugrįžę iš Ku
bos per Prancūziją, gavo ge
rus ir pastovius darbus.

• KANADOS Vyriausybė pa
rems $100.000 Dresden 
miestelyje įkurti istorinį 
parką’’UNCLE TOM’s CA - 
BIN”, panaudojant Josiah 
Henson šeimos sodybą su 6 
istoriniais pastatais, 2 ka - 
pines.

Josiah Henson, pabėgęs iš 
vergijos 1830 m..kartu su 
grupe žmonių, dirbusių, kad 
būtų panaikinta vergija, įkū
rė pabėgusiems vergams 
specialybių mokyklą,Jis pats 
slaptais keliais atvesdavo 
pabėgėlius į Kanadą.

Patariamasis komitetas , s 
kuris rūpinsis Parko įkūri - 
mu, bus sudarytas iš J.Hen- o PABĖGO iš Čekoslovaki- 
son šeimos narių, juodųjų jos į V. Vokietiją vienas so- 
bendruomenės atstovų, re- vietų pilietis, vienas Rytų 
miant County of Kent admi - vokietys ir vienas čekoslo- 
nistracijai. vakas.

•
 Rugpjūčio mėnesį Bavari

jon pabėgo 14 žmonių.
PRANEŠA ELTA
STUDIJA APIE DISIDENTIZMAJR N ACI ON ALI ZMAc PABALTYJE

Neseniai Amerikoje Rand korporacija išleido Alek
sandro Aleksiejevo studiją pavadintą Dissent and 
Nationalizm in the Soviet Baltic (Disidentiz
mas ir Nacionalizmas Sovietiniame Pabaltijyje) • Jos au
torius, iš Bulgarijos kilęs , Rytų Europos ir Sovietų Są
jungos ekspertas, yra nemažai rašęs ir skaitęs paskaitų 
Pabaltijo klausimu-

Savo studijoje Aleksiejevas nagrinėja disidentizmo ir 
nacionalizmo raidą Pabaltyje tarp 197 0 ir 1983 metų. 
Trumpai apžvelgęs Pabaltijo tautų praeitį, jis pabrėžia jų 
ypač Lietuvos, un '.alias istorines, kultūrines ir politines 
tradicijas, kurios jas išskiria iš kitų daugiatautės sovie
tinės valstybės respublikų. Jo manymu, pabaltiečių nepa
sitenkinimą ir jų nepalankumą sovietinei sistemai skati
na tokie trys sovietinės politikos požiūriai:

Pirma: Kadangi sovietinės kontrolės mechanizmas 
siekia užtikrinti centro kontrolę vietinių respublikų sąskai
tom daugelis pabaltiečių laiko, kad sovietinė sistema yra 
rusų dominuojama ir kolonijinio pobūdžio.

Antra: Reliatyvi ūkinė stagnacija ir maisto trūkumai 
kokių šioje tertorijoje anksčiau nėra buvę, sutvirtina pa - 
baltiečių įtarimą, jog didele dalimi Maskvos kontrole be
siremianti ekonominė sistema juos išnaudoja-

Trečia: Ypač Latvijoje ir Estijoje dramatiškai pablo - 
gėjo demografinė padėtis - didėja rusų ir apskritai slavų 
skaičius vietinių tautų nenaudai. Drauge vyksta agresyvus 
rusinimas- Visa tai įtikino daugelį pabaltiečių, kad tary
binis režimas vykdo nutautinimo po'itiką.

Aleksiejevas rašo, kad paskutiniojo dešimtmečio bė
gyje vis labiau intensyvėjantis pabaltiečių disidentizmas y- 
ra skirtingas nuo disidentizmo Rusijoje- Kadangi pabaltie- 
čiai rezistentai pirtnoje eilėje kovoja už savo tautų teises, 
juos remia platūs jų tautų sluogsniai, ir todėl pabaltiečių 
disidentizmas gali tapti masiniu sąjūdžiu- Pasak autoriaus, 
kova už religines teises Lietuvoje jau išėjo iš paprasto 
"disidentizmo" rėmij ir išsivystė į masinį opozicinį sąjūdį-

Studijoje nenurodoma, kad Pabaltyje randame tirš
čiausią organizuoto disidentizmo ir savilaidos telkinį vi
soje Sovietų Sąjungoje. Nors pabaltiečių disidentizmas tu
ri stiprų nacionalinį atspalvį, jis nėra nei savyje uždaras 
nei šovinistinis. Visai natūraliai ir veiksmingai bendra
darbiaujama su kitų tautų disidentais, ypač pabaltiečiai 
tarpusavy. Todėl Pabaltijos disidentizmas panašesnis į 
Rytų Europos, negu , pavyzdžiui, į Rusijos Žmogaus Tei
sių sąjūdį. Antra vertus, Pabaltijo disidentai veikia griež 
tai apribotomis sąlygomis ir todėl jiems sunkiau įmanoma 
suorganizuoti "Solidarumo" pobūdžio iššūkį režimui. So
vietinis režimas Pabaltyje turi platų politinį ir saugumi- 
nį kontrolės tinklą, įskaitant KGB, vidines saugumo pa
jėgas ir kariuomenės dalinius; atėjus reikalui, Maskva 
nedvejos panaudoti juos net ir brutaliausiu būdu.

iąvasarcįVII—tojoje lietuviu Tautiniu Šokių. Šventėje. Nuotr. R. Piecaičio
Autorius užsimena ir apie Pabaltijo reikšmę bendroje 

Europos karinėje grupuotėje. Pabaltijos karinė apygarda 
yra Sovietinio Baltijos laivyno bazė ir turi gyvybinės reikš 
mos , kaip placdarmas bet kokiai sovietinei akcijai prieš 
NATO pajėgas. Susidarius tokiai krizei, Pabaltyje gali 
kilti neramumai, kad pabaltiečių atsarginiai gali pasiro - 
dyti nepatikimi.

PRADĖJO VEIKTI TIKINČIŲJŲ KOMITETO POGRINDINĖ

grupė
LKB Kronikos 62-me numeryje pranešama, kad Lietu

voje pradėjo veikti Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komiteto po
grindinė grupė, kuri tęs viešai veikusio TTGK pradėtą dar
bą. Naujoji grupė jau paskelbė tris dokumentus. Nr. 3 
dokumente protestuojama dėl sovietinių pareigūnų pastangų 
sumenkinti ir trukdyti Šv. Kazimiero jubiliejaus minėjimą 
Vilniuje ir visos Lietuvos mastu.

VLADAS LAPIENIS SLAPSTOSI
Š. m. vasario 13 d- Vilniuje buvo suimtas ekonomis - 

tas Vladas Lapienis, birželio 15-tos d. numeryje 
informuoja Mi'fnchene leidžiamas USSR News Brief biu
letenis. Jo suėmimo dieną, KGB agentui Čepulioniui 
vadovaujant, Lapienio bute buvo padaryta krata. KGB pa- 
pulkininkas Pi lelis atliko parengiamąjį tardymą. Kalti
nimai Lapieniui dar nežinomi.

V- Lapienio teismas buvo atidėtas kelis sykius. Pa
skutinė teismo data buvo š. m. gegužės 27 d. . Atsižvel - 
giant į jo amžių (78 m-) ir silpną sveikatą, Lapienis buvo 
paleistas prieš teismą, pasirašęs pasižadėjimą, kad nie
kur neišvyks. Po to jis išėjo iš namij ir slapstosi.

Lapienis buvo pirmą sykį suimtas 1976 m. už LKB 
Kronikoje išspausdintus straipsnius bei pareiškimus ir už 
savilaidos platinimą. Tada jį nuteisė trejus metus kalėti 
griežto režimo konclageriuose ir dviems metams trem - 
ties. Lapienis serga hipertonija (širdies liga). Jo žmo
nos Elenos adresas: Vilnius, Dauguviečio 5-11.

PRANEŠA ALTA

PRANCŪZIJOJE GINA LIETUVOS LAISVĘ
Paryžiuje leidžiamas laikraštis "Catacombes" savo 

balandžio mėnesio numeryje įdėjo išsamų, per du pusla
piu nusitęsusį, protestantų teologijos fakulteto garbės pro
fesoriaus J. G- Hoffmano straipsnį, kuriuo iškelia, kaip 
laužomos žmogaus teisės Sovietų Sąjungoje. Daugiausia 
kalba apie Pabaltijo valstybes.

Tas pats "Catacombes" numeris deda N. Sadūnaitės 
nuotrauką ir informuoja apie jos atsiminimus, duoda platų 
aprašymą apie nuteistą kun. A. Svarinską.

RYTŲ EUROPOS KONFERENCIJOS DEŠIMTMETIS

JAV-ėse veikia vadinamoji Rytų Europos konferencija, 
į kurią yra įsijungę išeivijos lietuviai, estai, latviai, bul
garai, čekoslovakai, vengrai, ukrainiečiai ir lenkai. Kon
ferencija įsisteigė 1974 m. , taigi šiemet atšventė dešimt
metį. Konferencijos uždavinys apjungti JAV organizaci
jas, besirūpinančias žmogaus teisėmis Rytų ir Centro Eu
ropoje. Sukaktis buvo atšvęsta iškilmėmis, kurių metu 
įteiktas žymuo ambasadoriui Kampelmanui, tarptautinėse 
konferencijose rūpestingai ginančiam tų Europos sričių gy
ventojų teises.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautč au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Ką Daryti Su Inteligentais?
KAS YRA ŽMOGUS ? Vytis,'Nr. 6
/POGRINDŽIO S PAUDA/

Tai labai plati sąvoka: nuo tamsuolio /egoisto, siau- 
ražiūrio.antisocialaus, agresyvaus/, iki šviesaus pro - 
to, visiškai socialaus ir savo dvasioje pilnai Įkūnijusio 
Bendražroogiškuroą. Čia jokios reikšmės neturi moksli - 
nis, karinis, politinis, ar koks kitoks laipsnis, kilmė,luo
mas, klasė, turtingumas, užimama padėtis, tautybė, ra
sė. .. Tiek tamsuolių, tiek šviesiųjų protų rasime ir tar
pe prezidentų bei karalių, profesorių ir studentų, tarp 
valstiečių ir pramonės darbininkų, tarp elgetų ir milijar
dierių. ..

Visuomenė susideda ne iš kapitalistų ir proletarų, 
kaip ją nesveiku požiūriu skirsto zoocentristiniai raudo
nojo obskurantizmo pradininkai, taip pat ne iš pacifistų 
ir militaristų, ne iš socialistų ir fašistų, nacionalistų ir 
internacionalistų, kaip daug kas mėgina aiškinti šiandien, 
o iš ŠVIESIŲJŲ ir TAMSIŲJŲ protų. Kuriamąja, progre
syvia jėga gali būti tiktai iki bendražmogiškųjų interesų 
supratimo pasikėlęs šviesiųjų visuomenės protų kontin - 
gentas, besibazuojąs Įvairiuosiuose visuomenės sluogs- 
niuose, įvairiose klasėse.

"Darbininkų klasė neturi jokių realizuotinų idealų", • 
sakė Marksas. Be abejų tai savotiškai normalu. Už tai 
"idealus” turi Į tamsųjį protą, kaip 1 optimalų Įrankį ag
resijai vykdyti besiremią ultrafašistiniai vadeivos, ag
resijų prieš žmogų ir tautas vykdymo smegenys. Kaip 
buržuazija, taip ir proletariatas, vertinant juos bendra - 
žmogiškųjų teisių kitiems užgarantavimo požiūriu, abso
liučia savo dauguma yra vienodi, priklausą vienam irtam 
pačiam visuomenės kontingentuii- abu .tamsuoliai, abu 
atstovauja tamsiuosius protus. Tačiau, kaip proletaras 
proletarui, taip ir buržujus buržujui nėra lygus. Daugiau 
kaip pusės amžiaus praktika/ o tai pilnai pakankamas lai
kotarpis, kad tą ar kitą visuomenės reiškinĮ galima būtų 
teisingai įvertinti/ Įtikinamiausiai parodė, kad nesufa - 
šistėjusi buržuazija, kokioje valstybėje ji be viešpatautų, 
visados praktikoje šimtus kartų daugiau užgarantavo 
bendražmogiškųjų teisių žmonėms ir tautoms /netgi jų 
pavergtosioms/, kaip sufašistėjęs, raudonųjų buržu
jumi be gamybos priemonių nuosavybės - tapęs pro
letariatas ’’darbininkų valstybėje”. Proletaras, klausyda
mas ultrafašistinės klikos komandos, čia yra tapęs prie
vartautoju, išnaudotoju, beteisiškumo Įgyvendintoju -t.y. 
moderniu, naujo tipo - fašistinių siautėjimų epochos bur
žujumi. Vienos - agresyvios tautos proletaras smaugia 
kitos- taikios tautos proletarą, lygiai kaip Markso lai - 
kais. Ir tai ant nacionalinio pagrindo vyksta " klasių; 
kova” įgyvendinama ’’proletariato diktatūra” - ’’ilgiausias, 
kruviniausias ir atkakliausias karas, koki kada nors ži - 
nojo žmonija”.

Tikrasis, o kartu ir masiškiausias toks tamsuolis vi
sais amžiais buvo ne tas, kuris nepažįsta raidžių, nėmo- 
ka rašyti, nežino daugybos lentelės, elementaraus eti - 
keto ar gyvena neįžengiamų džiunglių gilumoje.

Tamsuolis - iš didžiosios raidės - labai dažnai yra 
tas, su atestatu, diplomu, prisidengęs daktaru, apsišar
vavęs profesoriaus, akademiko, mokąlininko titulu, ūži - 
roąs aukštus ir pačius aukščiausius valstybės bei partijos 
postus subjektas, nežinąs ir nenorįs žinoti žmonių visuo
menės gyvenimo abėcėlės, fanatiškai besilaikąs savo siau 
ražiūriško požiūrio, savanaudiškų savo asmens, šeimos, 
genties, tautos ar rasės interesų.

Nemokšiška ir amoralu kelti ant pjedestalo tam - 
sumą, pilvinę filosofiją atstovaujanti subjektą - prole - 
tarą, obskurantiškai garbinanti fabrikus dėl to, kad ten dir
ba juodadarbiai ir dar obskurantiškiau remtis visu svo - 
riu l juos, tuo pačiu ignoruojant universitetus, akademi - 
jas, kur dirba mokslininkai. Tačiau’’mokslinio komuniz
mo” garbintojams visa tai yra sava, artima, pažangu.

Leninas, labiau negu kuris kitas fašistas, visą savo 
gyvenimą nekentė inteligentijos. Jis sakė: "Mes nie
kados nesiremsime inteligentija". /Tai tau ir pažangu
mas’. Red./.

Pavergtos Lietuvos filosofijos mokslų kandidatas B. 
Ginzelis, išvardindamas tai, ko fašizmas labiausiai ne - 
kenčia, rašė "Komjaunimo tiesa", 1969. VIDE.31: "Kitas fa
šistų priešas, kaip i - jie patys pripažįsta, inteligentija... 
Priežastys paprast* : inteligentijos paskirtis apmąstyti, 
suvokti reiškinius, o fašizmui reikalingas aklas tikėjimas” 

"Kai aš išgirstu "inteligentas”, - mano ranka tiesiasi 
2 psl.

JADVYGA REGINIENĖ, 
Septintosios Tautinių Šokių, 
Šventes meniškosios dalies 
v adove
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LAISVĖS 
OLIMPIADA
Antrosios Laisvės Olimpiados rungtynės baigėsi lie - 

pos 8 d. Toronte. Tačiau jos liepsna nukeliavo dar į Los 
Angeles ir buvo iškilmingai užgesinta tik tada, kada ir 
Pasaulinių Žaidynių žibintas jau išblėso.

Laisvės Olimpiados ugnies uždegimas įvyko kultūrinio 
festivalio metu Ontario Place, liepos 2 d.. Kanados gimta- 
iienio proga suruoštas Laisvės Olimpiados koncertas su
traukė apie 2500 žiūrovų. Pasirodė "Ukrainian Caravan 
Cossacks" šokėjai, latvių tautinių šokių grupė "Diždancis" 
esčių ritminės gimnastikos vienetas "Kalev Estienne", es
tradinės muzikos žvaigždė lietuvaitė Violeta Rakauskaitė 
ir ukrainiečių šokių grupė "Verkhovintsi".

Šalia nuotaikingai ir profesionaliai atliktos meninės 
programos, buvo ir oficialioji dalis. Laisvės Olimpiados 
rengėjų komiteto pirmininkas dr. Rimas Petrauskas kal
bėjo apie Olimpiados prasmę. Sveikino valdžios atstovai. 
Laisvės Olimpiados garbės pirmininkas Leonas Rauti n š 
pristatė premijas pasižymėjusiems sportininkams, kurių 
tarpe buvo pagerbtas Arvydas Barkauskas , disko me
tikas iš Londono, Ontario.

Nuo Olimpiados žibinto buvo uždegtas fakelas, kuri 
bėgikai nešė į latvių, estų, lietuvių ir ukrainiečių kultūri- 

prie kabūros”, - vėliau tuo pačiu lenininio beteisiš
kumo keliu pasukęs Hitleris.

Nekenčiama inteligentija ir raudonojoje Kinijoje. E. 
Mieželaitis neseniai būkštavo dėl Lenino- Hitlerio takais 
einančios Mao Klikos, kurios valia, pagal jo žodžius,"... 
vykstanti vadinama kultūrinė revoliucija” baigia daužy
ti inteligentiją, slopina ir naikina kiekvieną pažangesnę 
minti. Didžiausia žmonijos vertybė, tūkstančius metų ug
dyta, - žmogaus mintis, jo intelektas, jo pasididžiavimas, 
pagaliau visa intelektualinė žmonijos patirtis atsidūrė 
tarp dviejų ašigalių" /’’Literatūra ir Menas", 1969. VU. 12” 
Tamsuoliai visais amžiais troško valdžios, valdyti žmo
nes, įsakinėti, primesti kitiems savo nesveiką valią.Tą jų 
silpnybę puikiai išnaudoja zoocentristiniai gudreivos ne tik 
Kinijoje, SSSR, bet ir visur,kur tamsiems protams su - 
teiktas prievartavimo, eksploatacijos bei beteisiškumo 
vykdymo monopolis.

Rusiškoji imperija - ypatinga vieta - kur tamsieji 
protai, ultrafašistinės klikos siundomi ir palaikomi, ma
siškai prievartauja ir diskriminuoja šviesiuosius, tironi
jai nepataikaujančius protus..

A. Statke vičius 
/Iš jo knygos "Visuomenės gyvenimo abė
cėlė arba Bendražmogiškumo manifestai

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS
RENKA KNYGAS

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras /Pasaulio 
Lietuvių Archyvas ir Pedagoginis Lituanistikos Institutas/ 
mokslo studijų reikalams dabar RENKA KNYGAS .PARA
ŠYTAS PORA RINĖJE LIETUVOJE.

LTSC -darbuotojai atvyks l knygų aukotojų namus, jei 
taip aukotojams lengviau. Knygų aukos irgi nurašomo? 
nuo , valdžios mokesčiu. LTSC pateiks užpildytą mokes
čių formą.

LTSC adresas: 5620 S o.'.Claremont, CHICAGO, IL 
60636 USA. Telefonas /312/ 434-4545. Iš anksto liekame 
dėkingi. LTSC

1984 m. LAISVES OLIMPIADOS ATIDARYME - LIETUVIU ATLETU EISENA<

nius centrus. Ten jis buvo laikomas maždaug po dieną 
kiekvienoje vietovėje ir atneštas -per lietų- į Etobicoke 
Oiympium oficialiam atidarymui. Nežiūrint lietingo oro, 
susirikusiai publikai gražų įspūdį padarė uniformuotų at
letų eisena su vėliavomis, grojant ukrainiečių orkestrui . 
Tautiniais rūbais apsirengę palydovai ir baltai uniformuo
ti teisėjai prisidėjo prie puikaus olimpinio vaizdo, kuris 
buvo nufilmuotas ir rodomas pet žinias televizijoje tą patį 
vakarą.

Mūsų sportininkai turėjo progą pabendrauti ir pasi
linksminti lietuvių šokiuose Prisikėlimo parapijoje penk - 
tadienio vakare. Taip pat balius visiems atletams ir pub
likai įvyko "Constellation" viešbutyje šeštadienio vakare. 
Ten grojo ukrainiečių orkestras ir programą išpildė Vio - 
lėta Rakauskaitė, atvykusi iš Anglijos. Šalia atletų, 
baliuje atsilankė dar apie 300 jaunimo visų keturių tautybių.

Iš viso olimpiadoje dalyvavo 400 atletų, kurių 110 bu
vo lietuviai iš įvairių JAV ir Kanados vietovių. Šiais me
tais vyko ne tik lengvosios atletikos, tinklinio, krepšinio 
ir futbolo rungtynės, bet ir teniso, plaukimo, šaudymo ir 
ledo ritulio.

Kai kurie rezultatai buvo paskelbti "NL" rugpjūčio 9 
d. numeryje. Vėliau bus dar pranešami šaudymo bei 
plaukimo smulkesni rezultaiai

Loterijos traukimas įvyko baigminių krepšinio rung
tynių metu. Pirmąjį laimikį, kelionę dviems į Floridą, 
laimėjo Gabija Petrauskienė. Antrąjį"- vaizdinį rekorde
rį- laimėjo latvis, o trečią - spalvotą televiziją- laimėjo 
ukrainietis-

Žiūrovų skaičius įvairiuose renginiuose buvo nuo 100 
iki 800. Spaudos bei televizijos atstovų ši olimpiada su
traukė daugiau, negu pirmoji. Vietiniuose laikraščiuose 
pasirodė ne tik rezultatų pranešimai, bet ir keli straips - 
niai-

Taip pat spaudos dėmesį atkreipė Laisvės Olimpiados 
žibinto priėmimas Los Angeles. Olimpiados pirmininkas 
dr. Rimas Petrauskas automobilius vežė žibintą į Pa
sakinių žaidynių miestą simboliniai sujungti mūsų sporti
nes pastangas su XXIH-čiąja Pasauline Olimpiada.

Sekmadienį , liepos 24 d. , po trijų su pjse dienų ke
lionės automobiliu. Laisvės olimpiados žibintas apkeliavo 
latviu, lietuvių, estų ir ukrainiečių ku>tūrinius centrus ir 
tada buvo dviratininkų nuvežtas prie Los Angeles kolizie- 
jaus vartų, kur jį pasitiko apie 150 pabaltiečių ir ukrainie
čių

Žibinto pasitikimą sekė Europos "Collective News 
Service ir Austrijos ir Japonijos spaudos ir televizijos 
atstovai ir Los Angeles du laikraščiai ir televizijos sto
tys.

Tada bėgikai nunešė mūsų liepsną į miesto rotušę, kur 
ją priėmė vietinės valdžios pareigūnai. Susirinko apie 
500 žiūrovų, įskaitant ir kitas tautybes, kurių kraštai dėl 
sovietų priespaudos negalėjo dalyvauti Pasaulinėse žaidy
nėse. Ta proga pakalbėjo pabaltiečių ir ukrainiečių at
stovai, o taip pat vietnamiečių, vengrų, afganistaniečių, 
lenkų bei čekų bendraminčiai.

Nuo liepos 24 d. iki Pasaulinių žaidynių užbaigimo 
liepsną saugojo ukrainiečiai savo stovykloje prie Los An
geles. Jos užgesinimo iškilmės įvyko rugpjūčio 12 d. Ži
bintas buvo nuleistas į Pacifiko vandenyną, mintimis pa
siųstas sekančios Pasaulinės Olimpiados vietovės, Korė
jos linkme. RSJ
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Karalaitis Kazimieras 
Lenkų Spaudoje

Stepas VARA N K/ 
Nesėkmingas, Bet Lemtingas Įvykis 

/pabaiga/
Toronte išeinantis lenkų 'aikraštls "Zviazkowiec", 

19^4. 7 24 paskelbė Frank Kmietowicz straipsnf pavadintą 
"Szlak svietego krolewicza" - Švento Karalaičio Takais .

Su 500 metų mirties sukaktimi, reikia paminėti jau
no karalaičio Kazimiero nesėkmingą ir jo gyvenime labai 
reikšmingą įvykį, kuris greičiausiai buvo lemiamas jo 
trumpam gyvenime. . .

Kazimiero tėvas, Lenkijos karalius, Kazimieras Jo
gailaitis turėjo 6 sūnus ir 7 dukras. . .

Po griežtų viduramžių tradicijų, buvo prasidėjęs hu
manistinis atbudimas. Italų humanistų kūno kulto s sklei
džiamos idėjos rado pasekėjų. Karalius nedraudė tų idėjų 
skleidimo. Tėvas tik baiminosi, kad jos gali neigiamai 
paveikti jo vaikus. Kad vaikus auklėtų grižtesnėje draus
mėje, jis pasikvietė 1467 m. žinomą mokytoją - auklėtoją 
istoriką Joną Dlugosz ą, kuriam pavedė ne tik vaikus mo
kyti, bet taip pat juos pratinti prie karo žygių. Mokytojui 
karalius suteikė pilną auklėjimo teisę, reikalui esant, pa
naudoti net diržą. Kanauninkas vaikus auklėjo Ir mokė 8 
metus. Pradžioje Krokuvoje, vėliau Tyncuje, Nowy Sacz 
ir Liubline. . . •

. . . .Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis gavo 
iš Vengrijos didikų, nepatenkintų esamu jų krašte valdovu 
pakvietimą, kad jis sutiktų atsiųsti savo sūnų Kazimierą 
užimti Vengrijos karaliaus sostą Budoje su Šv. Stepono 
karūna . . .

Tuo metu jaunas karalaitis buvo vos 14 metų amžiaus. 
Tėvas karalaičiui paskyrė 2000 riterių ir pasiuntė į Veng
rijos sostą užimti. Deja, nors didikų buvo pažadėta, kad 
jokio pasipriešinimo nebus, įvyko atvirkščiai.

Karalaitis Kazimieras buvo netikėtai užkluptas prie 
Budos. Jo kariniai riterių daliniai buvo sutriuškinti ir iš
žudyti.

Jaunasis karalaitis su saujele patikimųjų suskubo pa
bėgti Lenkijos 'ink, pasirinkdamas Papradų upės slėnio ke 
lią ir Dunojaus pakraščius. . ..

Prie Klaryslų vienuolyno netoli buvo Stary Sacz. Tas 
vietas jis atpažino - nes buvo lankęsis su savo mokytoju 
Dlugosz. Karalaitis, besitraukdamas nuo jį vejančiųjų, 
gaudavo iŠ pilių ir gynybos bokštų pagalbos, kuri šiek tiek 
stabdė priešų vijimąsi... .

Tėvas, sužinojęs apie sūnaus nesėkmę, kol surinko 
reikalingą kariuomenę, vos spėjo sūnui ateiti į pagalbą . ..

Venfrijos valdytojo Nagy io "juodieji daliniai" besivy
dami karalaitį, pakeliui žudė, prievartavo ir degino viską, 
kas tik jiems pakliuvo. Sudgino Liublino, musine , Piw - 
nicznoje, Rvtrze ir Nowy Sacz vietoves. Pagaliau susitiko 
su karalaičio tėvo kariuomene ir pačiu karaliumi.

Vengrijos valdytojas, matydamas, kad jo pavargusi 
kariuomenė nepajėgs nugalėti karaliaus Kazimiero daliniu? 
ir be to, būdamas netikras dėl savo padėties krašte,- sku
biai susitarė su karaliumi, kad jis sumokėsiąs už padary
tus nuostolius- Tėvas, Lenkijos karalius Jam pažadėjo sa 
vo sūnaus daugiau į Vebgrlją nesiųsti. Abu valdovai save 
pažadus ištesėjo.

Karalaitis Kazimieras, būdamas jautraus būdo, po ne 
sėkmingo žygio visiškai pasikeitė. Jo nelaimingo pabėgi 
mo kelyje likę lavonai, gaisrai ir žmonių skerdynės jauno
je jo sieloje paliko gilų skausmą.

Lenkijos didikai buvo nepatenkinti savo karaliumi, ku 
ris savo sūnus sodino į kitų valstybių sostus, o savo kraš
to reikalais pe mažai rūpinosi. ■ ..

Kai karalaičiui Kazimierui suėjo 22 metai amžiaus 
karalius su visu savo dvaru persikėlė į Lietuvą ir ten 
praleido 2 metus. Tą laikotarpi Lenkiją valdė jaunasis 
Kazimieras- Jo valdymo metu paaiškėjo, kad karalaitis 
yra gabus ir protingas valdytojas. jis apvalė kraštą ir 
dvarą nuo įvairaus plauko nenaudėlių, Pasijutęs esąs 
nesveikas, 1483 metais išvyko į Lietuvą ir ten 1484 metais 
kovo 4 d. mirė.. .

Charakteringa, kad tas karalaičio Kazimiero pasi - 
traukimo kelias, kurį nužymėjo lavonai, gaisrai, bereika
lingos žudynės, vėliau išvengė švedų karų ir vėlesnių ka
ro audrų nelaimių, nežiūrint, kad ten buvo svarbūs karo 
veiksmams trateginiai keliai. Netoli prie Przelecz Dū
ki el ska 1944 ten kovoje žuvo 120, 000 karių. Sakoma, 
kad šv. Kazimieras globojo tą tragišką pasitraukimo ke
lią ir žmones, kurie nuo to laiko išvengė karo veiksmų ir 
baisių nelaimių.

Pagal katalikišką mokslą, dangus ir šventieji priklau
so visiems krikščionims- Kitas reikalas yra šventojo tau 
tybė. Jo kilmė yra tos tautos pasididžiavimas, ypa kai to
ji tauta šventųjų tarpe neturi kito šventojo. Nemalonu, 
kad tą džiaugsmą ir tą vienintelį lietuvių šventąjį, kata - 
laitp Kazimierą, mūsų kaimynai savinasi ir lenku vadina.

Kad tie jų teigimai neatitinka istorijos faktams, jie 
gerai žino. Lenkų garbės troškimas ima viršų.

PO 5 amžių, Šiais Kazimieriniais metais turime pui
kią progą parodyti visam pasauliui, kad jaunas karalaitis 
Kazimieras yra lietuvio tėvo sūnus, savo kraujyje neturįs 
jokio lenkiškumo priemaišo.

Po iškilmių Romoje, labai nenorom, karalaitis Kazi
mieras buvo pavadintas lietuvių, bendru abiejų tautų šven
tuoju-

Dabar rugsėjo 1-2 dienomis, Kanadoje, Toronte turė
sime vėl puikią retai pasikartojančią progą iškelti šv. 
Kazimiero kilmę ir jo reikšmę lietuvių tautai. ..

Kazimierinis Lietuvių išeivijos Kongresas Toronte ir 
sukurta šv. Kazimiero garbei opera "DUX MAGNUS" at
skleis dar vieną istorinį puslapi apie jauno karalaičio reik
šmę lietuvimas.
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SUKAKTUVINE BALTIJOS 
STOVYKLA
Daiva Piečaitytė

"Baltija" 1984 ... Ir aš čial" tai buvo sesių ir brolių 
kasdieninis šūkis dvidešimtoje Baltijos stovykloje. Sėk - 
mingai vyko stovykla nuo liepos 28-tos iki rugpjūčio 12-tos 
dienos, dėka gerų Štabų ir puikiai suorganizuotos progra
mos-

Jau nuo kovo mėnesio vyko planavimas šios jubilieji - 
nės stovyklos suruošimui. Sesės, kaip ir broliai dėjo di
deles pastangas sutraukti daugiau stovyklautojų. Visi te
lefonu skambinimai ir susirinkimai nėjo veltui, nes pri
traukė virš 40 stovyklautojų bei vadovų.

Stovykla prasidėjo po mėlynu dangumi liepos 28 dieną. 
Brolijos ir seserijos štabai bei virėjos, jau dieną prieš tai 
atvykę, organizavo vietovę ir pravedė registraciją. Broli
jos štabą sudarė: Rimas Piečaitis, Paulius Mališka, Pau
lius Murauskas, Jonas Valiulis ir Zigmantas Skučas; o 
seserijos štabe dirbo: Valytė Valiulytė, Krista Ottaitė.Lai 
ma Rutkauskienė ir Daiva Piečaitytė.

Daug syovyklautojų susirinko atidarymui, dėvėdami 
savo naujai įsigytus Baltijos "T-shirts", kurie labai grei
tai buvo išparduoti. Marškiniai buvo padaryti dėka Lino 
Piečaičio sukurtu "škicu" ir Andriaus Dasio įdėtu darbu 
pagaminimui. Taip pat prie uniformų buvo kiekvienam 
stovyklautojui prisegta sagtis su tuo pačiu škicu ir šūkiu 
"Ir aš čia "

Kaip kiekvienais metais vadovai vykdė savo išplanuo
tą programą: rankdarbiai, dainavimas, užsiėmimai, spur 
tas, laužai ir 1.1. Šalia to , turėjome daug naujų ir įvai
rių užsiėmimų. Brolių Jono Valiulio ir Pauliaus Mu
rausko suorganizuoti naktiniai žaidimai -"knygnešiai" - 
buvo visiems dalyviams ypatingai smagūs.

Jų dėka , sugrįžo į mūsų stovyklavietę seniai pamirš
ta Baltijos Olimpiada . Visą dieną sesės ir broliai kartu 
komandomis sportavo , ruošė šūkius, pasirodymus ir kt. 
Būdama viena iš dalyvių, galiu atvirai pasakyti, kad visi 
abai gerai ir draugiškai sportavo, nors sekančią dieną 

visi vos galėjo paeiti .
Taip pat vieną dieną sesių ir brolių šatabai apsikeitė 

stovyklautojais . Tai reiškė, kad sesės vadovavo skau - 
tams, o broliai - skautėms. Ta diena visiems liks at
mintyje; aš žinau, kad man liks. Buvo linksma ir juokin
ga matyti seses žygiuojant (kaip reikiant) ir statant lau
žą , o taip pat smagu buvo žiūrėti į besiuvančius brolius. 
Man asmeniškai buvo staigmena per dainavimą atrasti 
gerų vyriškų baisų. Pasirodo jų šiek tiek yral

Tarp jžsiėmimii ir žaidimų buvo ir įdomios paskai
tos Sesė Kristina Kličiūtė stovyklai rodė filmas apie 
vandens saugumą ir mitybą. Prie vandens, brolis Romas 
Otto turėjo pokalbi apie saugų plaukimą ir gelbėjimosi tech 
nikas. Tėv. Juozas Aranauskas , stovyklos kapelionas, 
įdomiai (kaip visada) pašnekėjo su jaunimu ir atleido visų 
kaltes .

Kanada dabar moka
žymiai daugiau 
pensinkams, 
reikalingiems 
paramos.

KANADA PADIDINO SENATVĖS IŠMOKAS
IMIGRANTAMS IR VIENGUNGIAMS

Jeigus Jūs esate 65 m. ar vyresnio 
amžiaus ir esate išgyvenę Kanadoje bent 10 
mėty, jums priklauso pensija.

šalia jos,mes dabar garantuojame 
imigrantams senjorams,

kurie gauna DALINĘ
užtikrinimo pensijtį- 
jeigu jiems reikia 
paramos — pilną 
Kanados pensiją.

Jeigu Jūs dabar 
gaunate DALINĘ

Senatvės užtikrinimo 
pensiją ir Užtikrintą 

Pajamų priedą (Guaranteed 
Income Supplement ),priedai 
bus išmokami jau dabar ir
automatiškai.

■ Health and Welfare
■ ” Canada

Same et Bien-ėtre social 
Canada

Šicį vosorą BALTIJOS stovykloje Nuotr. R. Otto

Stovykla nebūtų buvusi stovykla be iškylų . Tad vieną 
dieną iškeliavom prie seklumos, viduryje Lac Sylvere 
ežero, kur randasi tiklinio aikštė. Truputį Šlapia, bet 
buvo labai snnagu • Taip pat turėjome vieną dienos - nak
ties iškylą prie O-uareau upės krioklių. Broliai ir sesės 
puikiai pastatė lapines ir įruošė virtuvę. Šita iškyla buvo 
dar Slapesnė negu pirma, nes ištisai lijo. Bot 
mums labai patiko.

Stovykla, kaip prasidėjo draugiškoje nuotaikoje, taip 
ir pasibaigė. Niekas nenorėjo išvažiuoti ir su gailesčiu 
atsisveikinti ■

"Baltijos " štabai nori pasveikinti visus stovyklauto - 
jus, kurie davė įžodžius: vilkiukai - Andrius RAMSAY ir 
Viktoras ŠABLAUSKAS; skautai - Marius VALINSKAS ir 
Henrikas PUSARAUSKAS ir vyrskautė - Živilė JURKUTĖ.

Žinoma, daugeliui žmonių reikėtų padėkoti už ( šios 
stovyklos pasisekimą. Bet didelis skautiškas AČIŪ mū
sų gabiom virėjom Gintai JURKUTEI, Silvijai VAZALINS- 
KAITEI ir Astai STAŠKEVIČIENEI, kurios kiekvieną die - 
ną taip skaniai paruošė maistą. Dėkojame jų talkininkėms 
Karolinai OTTAITEI, Živilei JURKUTEI ir Rimai PIE - 
ČAITIENEI. Taip pat ačiū broliui Romui OTTO už skaid
rių vakarą ir broliams JONUI ir PAULIUI už "sprogūzų" 
ir filmu vakarą.

Už visų vadovų ypatingai didelį įdėtą darbą, stovyk - 
los komendantas brolis Rimas PIEČAITIS išsivedė juos 
vakarieniauti graikiškame restorane.

"Baltijos 1984" stovykla buvo įdomi, įvairi ir lt labai1 
sėkminga . Daug stovyklautojų dalyvavo joje ne dėl to, 
kad mažai darbų buvo, bet kad norėjo dalyvauti. Tikimės, 
kad sekančiais metais bus dar daugiau . Tai - iki pasima
tymo Baltijos 21-oje stovykloje su šūkiu- . . "Ir aš būsiu ",

Viengungiams pensininkams, kurie 
gauna ’’Guaranteed Supplement and 
Spouses Allowance” išmokas, jos bus 
padidinamos $50.00 j mėnesį: $ 25.00 
pradedant liepos menesiu ir kitus 
$25.00 — gruodžio menesį, šalia jau
gaunanu imoku.

PASITARKITE SU SAVO VIETOS 
TARNAUTOJU- AR JUMS PRIKLAUSO 
PADIDINTOS IŠMOKOS

Income Security Programs 
P.O. Box 9750 
Ottawa, Ontario 
K1G4A6

Canada
3 psi.
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KANADOS MIKROBIOLOGŲ 
SĄJUNGA PAGERBĖ 
DR. VYTAUTĄ PAVILANI

Prof. dr. V. PAVILANIS prie Šanghajaus Mikrobiologijos Instituto 

su tos įstaigos direktorium ir vertėju .

Montrealietis , dr.praf. Vytautas Pavilanis, Įvertintas 
už savo darbus virologijos srityje,laimėjo Kanados Mik
robiologų Sąjungos 1984-jų metų premiją. Jo nuopelnai y- 
ra pažymėtini Ir ši premija tikrai užtarnauta.

Dr. Vyt. Pavilanis baigė Kauno Universiteto Medici
nos Fakultetą 1942 ro. 1944 m. pasitraukė nuo sovietų in
vazijos 1 Vokietiją. Siegburge dirbo 1 metus ligoninėje , 
užkrečiamų ligų skyriuje. Sesers Iškviestas,atvyko | Pa
ryžių ir Įsijungė | Pasteuro Instituto kursą, mokosi pran
cūzų kalbos. Netrukus galėjo klausytis paskaitų hemato
logijos, serologljos ir mikrobiologijos srityse. Nereikėjo 
ilgai laukti,kol buvo paskirtas Pasteuro Instituto asisten
tu.

Paryžiuje vedė Ireną Štencelytę./Jos tėvas buvo Lie
tuvos kariuomenės pulkininkas ir Valstybės pasiuntinys , 
ištremtas Į Rusijos koncentracijos lagerius, kur ir mirė. 
Ji pabėgo per Čekoslovakiją | Paryžių/.

Montrealyje prof. Lepine pradėjęs steigti tyrimo la
boratorijas, Paryžiuje susitiko dr. Pavilanj ir pakvietė j|

OOOOOO ATEITIES VIZIJOS OOOOO
4. Pr. Enskaitis

/tęsinys/

Pasaulinė politika buvo labai įtempta.Rusų ir ameri
kiečių santykiai kas kartą vis labiau aštrėjo.

Petras Lukas negalėjo pasiskaityti laikraščių, nei pa
siklausyti radijo ar televizijos. Visų stočių bangos jam 
buvo nepasiekiamos. Visa jo paguoda buvo radijo telefo - 
nas, kuriuo jis galėjo susirišti su centrine savo baze«Kas- 
dien du kartu jo draugas jam pranešdavo visų svarbesnių 
žinių santraukas. O jos kas kartą buvo Įdomesnės ir svar 
besnės.

- Rusai traukia visas karo jėgas prie Pietų A merikos 
Mūsų erdvių satelitas- žvalgas kasdien persiunčia šimtus 
nuotraukų, kaip rusai privažiavę prie Pietų Amerikos kran 
tų išlaipina čia savo karo jėgas. Tankai, karo lėktuvai ir 
kareiviai pilnoje karo aprangoje dingsta slėpininguose P. 
Amerikos tuneliuose.

Kitą dieną draugas pranešė:
Mūsų karo vadovybė nutarė sutraukti prie Pietų A- 

merikos visas karo jėgas. Įsakymas atitraukti karo jėgas 
iš Europos. Atrodo, svarbiausias susirėmimas bus prie 
Pietų A me r ikos.

Rytojaus dieną draugas pranešė:
- S ovletų diktatorius iškvietė mūsų prezidentą pasi

tarimams, Abiejų pusių delegacijos susitiks kažkur jach
toje.

Kitą dieną draugas pasakojo:
- Iš pasitarimų mūsų delegacija jau sugrįžo. Prezi

dentas spaudos konferencijoje pasakė: rusai siūlo visą pa
sauli pasidalinti Įtakų zonomis. Jie nori Pietų Amerikoj 
ir Europos, o kitą pasaulio dali atiduotų amerikiečių ži
nion. Tuosyk rusai visai nematys, kas darosi kitose zono
se, tą turi padaryti ir amerikiečiai. Žinoma, amerikie - 
čiai su tuo nesutiko ir taip pasitarimai nutrūko.

Vakare draugas pranešė:
- Mūsų žvalgyba išaiškino, kad rusų karo jėgų telki

mas buvo tik blefas. Rusai išrado kažkokius spindulius , 
kurie vaizdus perkėlė iš Europos | Pietų Ameriką. Tai 
buvo lyg dykumos fata morgana - miražas. Po nepavydu 
sios konferencijos ir kada JAV didesnė karo jėgų dalis 
buvo sutraukta prie Pietų Amerikos krantų,rusai be jokio 
karo paskelbimo, su visomis karo jėgomis peržengė va
kariečių prie Europos sienas. Atsitraukus amerikie
čiams, susflpnėjusios vakariečių karo jėgos neatsilaikė. 
Be to, rusai panaudojo ne tik taktines karo jėgas,bet ir 
chemines, bakteriologinę ir atomines. Kol amerikiečiai 
sugebėjo vakariečiams duoti pirmąją paramą- rusai jau 
buvo užėmę beveik visą Europą.

Ryte draugo žinios buvo stulbinančios:
- Rusų karo jėgos amerikiečių atskubančias karo jė

gas pasitiko Lies Britanijos krantais visais karo ginklais. 
Žinoma, ir amerikiečiai panaudojo ir atominius ginklus. 
Iš erdvių satelitai paleido atomines bombas ant rusų fron
to ir miestų, bei kaimų.

Visas pasaulis dega.
Tai buvo paskutinės žinios iš centrinės bazės. Tik ki

tą dieną visai netikėtai sučirškė Petro radijo telefonas.
4 psl.

atvykti | Montreall Įvesti naują skyrių-virologijos la
boratoriją. Taip jis pradėjo savo darbą 1947 ro.,ir kar
tu su prof. Pierre Lepine atidarė Medicinos Fakultete vi
rologijos dėstymo skyrių,taip pat Higienos Mokykloje 
ir vėliau pavadintame Institut Armand-Frappier. Tuo lai
ku , }domu prisiminti, virologijos srityje tyrinėjimo dar
bai buvo atliekami tik naudojant peles ar beždžiones pleš
kant imuniteto prieš virusus. Prof.dr. Pavilanis daugiau
sia domėjosi virusų tyrinėjimu, kurie sukelia poliomelytą, 
gripą, slogą ir hepatitą. Prieš polio ir gripą jis patobu - 
lino skiepus, kurie dabar yra vartojami Quebec’o provin
cijoje.

Šalia tyrinėjimo darbų,prof.Pavilanis dirbo ir peda
gogini darbą, prižiūrėdamas daugiau kaip 20 jaunų moks
lininkų tezių darbus, supažindindamas dideli skaičių stu
dentų, gydytojų, virologų,, mokslininkų su atliekamais 
praktikos darbais. Jis profesoriavo Montrealio Univer
siteto Medicinos Fakultete, Institut Arroand-Frappiei/ku- 
ris priklauso Quebec*o Universitetui/. Virologijos Cent
ras, kuriam jis vadovavo buvo pranašus , yra vienintė- 
;lis Quebec’e(ir laikomas avangadiniu visoje Kanadoje.

Kartu su kolegomis yra atspausdinęs virš 128 straips- 
Įnius.Paruošė ir atspausdino individualių analitinių straips
nių ir pranešimų, tarp jų- identifikavo ir aprašė pirmąją 
karštligės Q epidemiją Kanadoje. Kai kurie jo darbai pa
greitino naujos technikos Įvedimą ir praktišką pritaikymą. 
Jo pastangomis buvo Įkurta pirmoji diagnostinė virologi - 
jos laboratorija Quebec’e ir gaminami joje skiepai.

Prof. dr.V. Pavilanis priklauso Kanados Mokslų Aka
demijai ir rekomenduotas vykti su specialia grupe 1 Vid. 
Rytus.

Šiuo metu jis oficialiai pasitraukė iš kitų pareigų .Da
bar eina medikalinio direktoriaus pareigas Armand-Frapp 
Frappier Institute.Yra pasiryžęs padaryti naujus ir geres
nius skiepus prieš poliomelytą, naudojant genetinės inžine
rijos metodus.

Kanados Mikrobiologų Sąjungos leidžiamame biulete
nyje,Vol.31, No. 3, 1984 m. viršelyje yra atspasudinta dr. 
prof. V.Pavilanio nuotrauka ir išsamus straipsnis apie jo 
darbus ir premiją. Straipsni parašė Arman Frappier.Ta 
proga,atrodo jis buvo informuojamas,ar išsiklausinėjo ir 
apie Lietuvos istorinius Įvykius , kurių jis nemažai patie
kia. /Virologas- ne istorikas: sumaišė ar miestų ,ar mei 
tų pavadinimus,rašydamas, kad Kauno Universitetas yra 
vienas seniausių Europoje,apie 200 m.senumą... Kaip 
žinome, Kauno Universitetas buvo įsteigtas 1922 m./.

Laimė, kad tuo metu jis buvo kambaryje.
- Čia kalba lakūnas Fok. Mano lėktuvui pristigus de

galų, nusileidau i šią karinę^bazę. Netikėtai pastebėjau 
radijo telefoną ir panorau sužinoti su kuo jis sujungtas. 
Atrodo, ši karinė bazė labai skubiai kažkur išsikėlė.

Lakūnas Fox klausiamas apie karo pasaulinę padėti, 
atsakė:

- Rusų frontas galutinai sužlugdytas Britanijoje.Daug 
nuostolių visur. Beveik visa Europa ir Rusija sugriauta. 
Rusų paskleistos dujos ir bakterijos sukėlė nežinomas li
gas. Lavonų nėra kam palaidoti,tad pūva, skleidžia smar
vę ir sukelia naujas ligas. Užnuodytas ne tik jūros vanduo, 
bet ir oras. Kokios bus pasėkos, niekas dar negali numa
tyti. Patariu nesimaudyti jūroje, nevalgyti žuvies ir čia 
tūnoti kok} dvidešimti metų. Per tą laiką gal pasaulis ap
sivalys. Saugok savo gyvybę,'nes žmonių bus labai roa - 
žailikę.

Tomas nubudo anksti. Paukščiai šakose čiulbėjo įvai
riausiais balsais. Saulės spinduliai veržėsi pro medžių 
šakas.

Jis apsidairė aplinkui - ten suvirtę su savo mergino
mis, miegojo jo sėbrai. Toliau po medžiu išsikėtęs knar
kė kapitonas. Tik Kristinos niekur nesimatė. - Gal ji mie
ga laive, ar kur toliau saloje. Ko gero,dar išvažiuos su. 
kapitonu ir mano šimtas tūkstančių bus šuniui ant uodegos, 
samprotavo Tomas. - Bet gal dar nevėlu? O kad taip kapi
tonui durklą J pašnnę, - liktų šimtas tūkstančių,Kristina, 
na žinoma ir laivas su visa važma, JI Kristina galėtų nu
vairuoti J kitą sa’ą, jei čia atsibostų.

Tomas atsikė'ė, priėjo prie kapitono.Šis toliau mie
gojo knarkdamas. Jis išsitraukė durklą,praskleidė švar
ką ir 1 jo krūtinę suvarė durklą iki rankenos. Kapitonas 
nė neaiktelėjo. Tada ištraukė durklą, kraujus nuvalė Į žo
lę ir atskleidęs jo švarką,jo storą piniginę perkėlė 1 sa
vo švarką.

- Š varus darbas, - pamanė Tomas ir kaip niekam nie
ko, nuėjo | savo guoli.

Jau aukštoltai pakilus saulei, vienas po kito kėlėsi vy
rai ir merginos. S tebėjosi, kad taip ilgai nesikelia kapi - 
tonas.

-Gal vakar perdaug paėmė?- tarė Tomas, nuduoda
mas nieko nežinantis.

Bet kada kapitonas vis nesikėlė, jie priėjo prie jo - 
juk reikia pradėti išnešti važmą. Ir koks buvo jų nuste
bimas, kada pamatė kapitoną gulinti kraujo klane. O dar 
labiau nustebo, kai nuėję } pajūri nerado laivo. Jie trynė 
iš nustebimo akis, ir staiga išgaravo visos jų pagiros.

- Gal čia yra kokių banditų ir mums bemiegant nužu
dė kapitoną, apiplėšė ji ir pagrobę laivą, pabėgo? - spė
liojo Tomas.

- Bet kur Kristina ?- prasitarė Tomas
Iš tiesų, Kristinos niekur nesimatė.

Petras vartėsi lovoje. Visokios mintys sukosi galvo
je. Kas įvyko su jų šeima? Kur jo tėveliai ir broliai? Tik
riausia jau jie bus žuvę. Bet kaip ilgai dar bus gyvas jis? 
Gal dujos, radiacija, bakterijos oru ar vandeniu pasieks ir

Linkime geros sėkmės ateities darbuose. b

Leidinys pasižymi ne tik Įvairiais informaciniais 
straipsniais, bet ir - mokslinšku jumoru. Vieną pavyzdi 
čia patiekiame:

LAW OF NATURE
Little by little and day by day
The Universe fritters itself away 
As gases mix , as starlight wanes, 
Till randomness alone remains.

As rivers flow, as nations meet,
All order slowly turns to heat.
You can’t escape the great decline -
Disorder i s the world’s design.

S o who am I to buck the odds 
And flout disorder-loving Gods? 
It’s for this reason, I confess,

I always leave roy desk a mess.

RAŠINIU KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui.

Tema - LIETUVIU TAUTINĖ SĄMONĖ IŠEIVIJOJE.
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir ska

tina visą lietuvišką jaunimą (16 iki 35 metų amžiaus/ 
dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent aštuonlų /8/ 
mašinėle spausdintų puslapių. Lituanistinių mokyklų 
mokytojai, bei Įvairių organizacijų vadovai yra prašomi 
paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minėta tautine tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos dvi premi
jos už geriausius rašinius - I Premija - $500.00

H Premija - $250.00 
Premijų paskirstyibai jury komisija bus sudaryta ir pa
skelbta vėliau.

Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio roėn, 
15 d. 1985 ro. /pašto antspaudas / šiuo adresu: Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, c/o Vida Jonušas, 12500 Paw
nee Rd., Palos Park, Illinois 60464.

Pageidavimai:
- Kad išrastų prietaisą, kuris užžiebtų politikieriaus no
sį, kai jis pradeda perdaug gražinti pažadus;
- Kredito kortelę, kuri automatiškai pasidaro netinkama , 
kai peržengia savo ribas.

ji’.? Bet, jei jis ir išliks gyvas, kaip bus verstis vienam? 
Tiesa, darže daržovių priaugs, daržo įrankių yra, name
lis neblogas, tik kiek sunkiau su apranga.Atsargų tėra 
vos tik pora pamainų.

Prieš rytą užmigo. Vos sudėjo akis ir atsirado jūros 
pakrantėje prie uolų, kurios yra užplanuotos susprogdinti, 
kad kartais nakčia koks laivas neužplauktų ant jų. Ogi, 
žiūri čia laivas jau įstrigęs. Prie kranto prisllręs, laive
lis ir iš jo išlipusi moteris, mėgina laiveli ištraukti | 
krantą, bet paslydus griūna ir J laivelio briauną susižei - 
džla galvą. Ir čia kažkoks balsas jam sako: Tai tavo bū- 
sirooji žmona. Skubėk | pajūri’.

Petras šoko iš lovos.
- Iki uolų ilgokas kelias- pėsčiam bus apie pusė va

landos, - mąstė Petras, - o moteris su
žeidusi galvą, gal reikia skubios pagalbos? Sapnas jam 
buvo kaip tikrovė.

Jis tekinas nubėgo | sandėliuką, kur tarp daržo įran
kių buvo ir daržo traktoriukas. Norą jis pilnu greičiu te
važiuoja apie 1O kilometrų, bet vis greičiau, negu pėsčiam

Už dešimties minučių jis jau buvo prie uolų ir IŠ to
lo pamatė ištrauktą laiveli ir gulinčią moterį. Petras pa
lietė moters ranką- pulsas dar plakė, nor silpnai.

- Greičiau 1 namus, suteikti jai pirmąją pagalbą- 
sušuko vyras. Jis įkėlė ją l traktoriuko priekabą ir visu 
greičiu nuvažiavo namo. Paguldė | lovą, atlaisvino drabu
žius. Ant galvos matėsi didokas guzas- uždėjo kompresą. 
Prisiminė turĮs konjako, tad jai įpylė šaukšteli l burną. 
Sėdėjo prie jos, nepaleisdamas rankos. Pulsas pradėjo 
stipriau plakti, o veido spalva nusidažė lyg rausviau.

Veidelis tas pat, matytas sapne ar vizijoje. Jis ji at
skirtų iš šimto kitų veidų, - taip giliai jis įsirėžė 1 jo at
minti.

Po valandėlės mergina atvėrė akis ir dairėsi aplin - 
kui nustebusi:

- Kur aš esu? - silpnu balsu paklausė.
- Pas gerą draugą, nebijok’.
Moteris vėl užmerkė akis, bet po valandėlės atsimer

kė ir tarė:
- Vandens. ..
Petras pakilo ir nubėgęs atnešė stiklinę tyro šaltinio 

vandens ir, prilaikydamas merginos galvą, prinešė stiklą 
prie lūpų. Moteris godžiai gėrė .

-Ačiū, jau geriau, - pasakė ji ir atsikėlė. Petras mė
gino ją sulaikyti,bet ji griežtai pasipriešino:

- Ten pajūryje laivas su naudinga važma, kiekvienu 
momentu bangų jis gali būti nuneštas. Negaliu gulėti.

Juodu nuskubėjo l pajūri. Užlipus ant laivo, matėsi 
jame daugybė dėžių ir maišų.

- Iš kur tas laivas? - nustebęs Petras paklausė.
- Sužinosi vėliau, o dabar kibkime | darbą,maišus 

ir dėžes tempkime 1 krantą.
Iš tiesų, laivas už uolų laikėsi labai silpnai. Kiekvienu 

momentu bangos galėjo j| nunešti { jūrą. Laimė, kad ji bu
vo tada rami.

Abu kibo t darbą. Nors Petras stengėsi imti sunkes
nius ryšulius, mergina nenusileido ir visur Petrui pagel
bėjo. /bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DAUG INŽINIERIŲ
Kauno Politechnikos Insti

tutą baigė 2 ir 1/2 tūkstan - 
čio inžinierių.

• Į Palangą vasaros kūrybi - 
nėję grupėje dalyvavo 28 ta
pytojai,18 grafikų, 6 skulpto
riai ir du menotyrininkai.Ta 
proga jie aplankė Klaipėdą , 
Įdomesnes Žemaitijos vietas, 
net ir Kristijono Donelaičio 
Muziejų Tolminkiemyje/ku- 
rį nemokšos sovietų rusai 
’’perkrikštijo ” Čystije Pru- 
di vardu/.

• Iškilmingai paminėta bu
vusio Humanitarinių Mokslų 
Fakulteto istorijos profeso
riaus Igno Jonyno 1OO m.gi
mimo sukaktis.

KONCERTAVO TUNISE
Vilnietis smuikininkas 

Raimundas Katilius,  Vii niaus 
Filharmonijos solistas, kon
certavo Tuniso mięstoteat - 
re, kartu su Tuniso S irofo- 
niniu Orkestru.

Smuikininkas R. Katilius 
atliko J. Haydno I-ąjį Kon
certą ir V. Barkausko Par- 
titą. Lankęsis pirmą kartą 
šiame krašte prieš porą 
metų,R. Katilius buvo su - 
rengęs 3 koncertus.

SUSIPRATO PRISIMINTI , 
IR MENININKUS IŠEIVIJOJE

LIETUVIŲ DAILĖS IS TO - 
RIJA, n tomas apima 1930- 
1940 m. laikotarpĮ Veikalą 
paruošė žymieji Lietuvos 
menotyrininkai, kaip I.Kor-

moderniška ir iš piešinio 
atrodo, kad projektuotojai 
matė tik senąsias Maskvos

PREMIJOS ARCHITEKTAMS 
IR STATYBININKŲ 
KOLEKTYVAMS

1984 m. premijos už įžy
miausių projektų sukūrimą 
ir įmonių, pastatų statybą 
pagal šiuos projektus Lietu
vos teritorijoje teko už ori
ginalų Druskininkų Vandens 
Gydyklų Komplekso projek - 
tavimą ir statybą,už Šiaulių 
miesto Vilniaus gatvės ir 
Kauno miesto Laisvės Alė - 
jos projektavimus bei pa
vertimus Į pėsčiųjų gatves .

Premijas paskyrė Sov. Są 
jungos Ministrų Taryba.

Katino Galerijai numaty - 
tas projektas, tačiau origi
nalumu nepasižymi- vėl ne
va graikiškos ar romėniš - 

sakaitė, I. Kostkevičiūtė, J. kos kolonos; neoriginalu, ne- 
Mackonis, A. Savickas, L < 
Petrusevičiūtė, J. S avickai- 
tė ir kt. Išleista 30.000 
egz.,knygoje apie 500 psl. statybas

Buvo stengtasi laikytis , ■ 
mokslinės tiesos, nes pažy
mėta, kad tai buvo dailės su
klestėjimo laikotarpis Lietu
voje, aptariami Įvairūs 
dailininkų stiliai. Pažymė
tina, kad šį kartą nevengia
ma suminėti išeivijoje kū - 
rę ir tebekuriantieji daili
ninkais Vizgirda, Galdikas , 
Augius, Petravičius, Jonynas, 
Valeška, Tamošaitis, Kašu
bą, Steponavičius.
KINORAMOS "JAUNYSTĖ -84" 
DARBAI

Geriausio režisoriaus 
prizą biržiečiai paskyrė 
A. Maciulevičiui už filmą 
"Neapykantos Pamokos". Į- 
domiausio vaidmens akto - 
riaus prizą gavo debiutuo
jantis šioje filmoje vilnietis 
jaunuolis Tomas Vaitkus.

Lietuvos kino studijos fil
mą "Jo Žmonos Išpažintis" 
išrinkta geriausia, o aktorė 
Ona Knapkytė pažymėta pri
zu, suvaidinusi joje epizodi
nę rolę.

Aktorė V. Mainelytė gavo 
prizą už šių laikų moters 
vaidmenį filmoje "Lošimas 
Be Kozirių"

MEDICINOS DARBUOTOJŲ 
DIENOS PROGA

Rašoma, kad šiandieną o- 
kupuotoje Lietuvoje yra 14 
700 gydytojų, 41.000 vidų - 
tinio medicinos personalo, 
43.085 lovų ligoniams, 21 
sveikatos punktas prie Įmo
nių, gamyklų, organizacijų, 
kur dirba gydyto j ai, 4 94 to
kie punktai, kur dirba felče
riai. Visi jie paminėjo sa
vo šventę - Medicinos Dar
buotojų Dieną.

Ar gavo tokios svarbios 
dienos proga papildomų ter
mometrų /nes dabar dažnai 
tik vienas ar du yra visame 
ligoninės aukšte/, stetosko
pų ir kitų būtinai reikalingų 
kasdieniniam ar kas valandi
niam ligonių aprūpinimui 
ir gydytojų darbo palengvi
nimui reikmenų? Ar ta pro
ga leido dantų gydytojams 
pašvęsti pacientui tiek laiko, 
kiek reikia geram dantų už - 
taisymui? Tai būtų tikras is 
progresas ir pažanga, ša
lia išleistų gydytojų kiekio . 
Paviršutiniu efektu-gana ne
sunku imponuoti nežinan - 
tiems...

[AA CENTRINĖS ;

Montreol
1 Ottawa 

Toronto 
Hami Iton
JEIGU

VILNIAUS IR KAUNO "ŽALGIRIS”

Dabar Lietuvoje veikia 5-kios sporto draugijos, kuri 
tarpe pasižymi ŽALGIRIS /apima miestų sportininkus / 
ir NEMUNAS /jam priklauso kaimų sportininkai/.

Šios draugijos turi daug komandų įvairiais vardais, 
tačiau jų tarpe žinomiausios yra dvi - KAUNO "ŽALGI - 
RIO" Krepšinio Komanda ir VILNIAUS "ŽALGIRIO" fut
bolininkai .

KAUNO "ŽALGIRIO" krepšininkai šiemet mini savo 
4O-ties metų sukaktį ir ta proga išleido apžvalginę knygą 
/1O2 numeruoti puslapiai,su kietais viršeliais/. Knygoje 
yra šios Lietuvos reprezentacinės komandos istorija,rung
tynių rezultatai , žaidėjai, treneriai, o taip pat ir gausybė 
nuotraukų.

1966-67 metų sezono aprašyme tarp kitų dalykų yra 
sakoma:" Iš tų metų įvykių dar pažymėtina JAV lietuvių 
krepšininkų viešnagė Lietuvoje, su kuriais žalgiriečiai su
žaidė dvejas rungtynes". Žemiau talpinamame sąraše duo- 
damor ir tų rungtynių pasekmės.

Beje, pažymima, kad Kauno "Žalgirio" krepšininkai 
du kartus yra buvę TSRS /Sovietų Sąjungos/ čempionais, 
keturis kartus iškovojo sidabro medalius, šešis bronzos 
medalius.

Apie Lietuvos krepšininkų pasiekimus gana dažnokai 
mūsų spaudoje buvo rašoma, tad apie tai daug nekalbėsi
me. Papasakosime daugiau apie VILNIAUS "ŽALGIRĮ" , 
tik prieš daugiau negu 1 metus laiko vėl po ilgos per - 

{ traukos patekusį Į TSRS aukščiausiąją futbolo lygą.

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

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

273-7544
523-9977

489-3693
522-8392

GERI IR GALI

JEIGU NORI

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖs' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE.

1984. VIII. 30

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

JONUI R.: 337-8637

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
PASAKŲ ? JOSE RASI IR GROZIOJR JUMORO IR IŠMINTIES !

RADIO 1410 MONTREAL

UETUVISKA RADIO 
PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. T ei.: 669-8834

kReNi 
VE/DRoDž/M

Memorialine lenta skelbia, kad šiame narna Sovetske (buv. Tilže) , ilgųlaikųgyveno Vydūnas

PASAULINĖ APLINKOS 
APSAUGOS DIENA

Vilniaus Parodų Rūmuose 
vyko iškilmingas susirinki
mas Pasaulinės Aplinkos 
Apsaugos Dienos proga.

Pranešimą apie dabarti
nių laikų gamtos apsaugos 
problemas, kaip jas spręsti 
gamybos Įmonėms ir moks
lininkams patiekė V. Kontri
mas. Jis yra Lietuvos 
Mokslų Akademijos chemi
jos ir biologijos mokslų Sky
riaus sekretorius.

• ŠATRUOS RA GANA. Jani
na Žėkaitė. Monografija. 262 
psl. ,5.000 egz. 1984. IŠ - 
leista Vilniuje.

Apžvelgiamas proziniu - 
kės Marijos Pečkauskaitės- 
Šatrijos Raganos /1877-. 
193O/gyvenimas ir kūryba , 
išsamiai naudojantis doku
mentine medžiaga-dienoraš- 
čiu,laiškais.

Reikia tikėtis, kad nors 
trupinėlis sugestijų pasieks 
Kremliaus biurokratų ausis. 
Iki dabar jie nepasižymėjo 
nei didele meile žmonių, nei 
gamtos apsaugai.

• TEODORAS KAZIMIERA S 
VALAITIS .Tekstas A. Pata
šius, sudarytojas ir dailinin
kas V.Vildžiūnas. Išleistas 
Vilniuje,1984 id.,24 psl. , 
40 iliustracijų, 50. OOO egz.

Baleto "Užkerėti Vienuoliai" scena. Pagal A. Vienuolio legendą 
paruošė libretų ir pastatė-V. GRIVICKAS; muzika - komp. J. BAŠINSKO. 
Premjera ivyko Akademiniame Operos ir Baleto Teatre Vilniuje.

GERIAUSIAS ATSAKYMAS
Prancūzijos laikraštis paskelbė konkursą, kas duos 

geriausią atsakymą Į klausimą; "Jeigu užsidegtų Louvre 
Galerija ir jūs galėtumėte išgelbėti tik vieną paveikslą, 
kokį paveikslą pasirinktumėte?"

- Tą vieną, arčiausia prie durų, - buvo gautas ge - 
riausias atsakymas, laimėjęs premiją.

/Iš "R.D." /

ŽEMAIČIO ŠNEKTOS •
......Ir senų senovėje žemaičiai nebuvo stabmeldžiai. 
Jie stabų neturėjo. Jie neturėjo pasidirbę dievų ir negar
bino tų padarinių. Niekur neaptikta; Neseka ir iš pačios 
žemaičių tikybos esmės senovėje. Ir jų nebuvo.

Žemaičiai garbino galingąsias gamtos jėgas- Saulę , 
Perkūną ir kt. Žemaičiai nesakė,kad juos sutvėrė Saulė 
ar Perkūnas ,ar koks kitas ’’dievas”. Jie garbino gamtos 
jėgas už jų gerumą, dosnumą, o kartais už statumą ir 
drausmę. /Ignas (Končius /

’***********m<wwwwwwwmwwwww»

Jeigu Kauno "Žalgirio” krepšininkai stebina pasaulį 
gerais pasirodymais, tai to iki dabar nebuvo galima pa
sakyti apie Vilniaus "Žalgirio” futbolininkus /iki 1962 m. 
žinomus "Dinamo” ir "Spartako" vardais/. Vilniečiai 
aukščiausioje lygoje yra žaidę tik 1953,1960-62, 1983 m. 
ir taip pat žaidžia šiais- 1984 metais.

Jų pasirodymas aunkstesniuose keturiuose sezonuose 
buvo labai kuklūs ir tik 1983 metais, po 21 metų pertrau-»i 
kos sugrįžę vėl į stipriausiųjų eiles, vilniečiai visus nu
stebino aukšta 5-ja vieta iš 18 komandų.

Šiemet vilniečiams sekasi jau blogiau ir po 18 rungty
nių jie tebeturi 18 taškų /5 pergalės, 5 pralaimėjimai ir 8 
lygiosios/ ,ir stovi 12-toje vietoje. Lyginant su praėju
sių metų pirmenybių pradžia, matosi aiškus vilniečių nu
puolimas /pernai pirmąjį ratą vilniečiai baigė pirmoje 
vietoje/, tačiau dar yra daug laiko pakilti Į aukštesnę vie-

Mus pasiekė apie Vilniaus "Žalgirį" išleistas leidi - 
nelis - šių metų TSRS futbolo čempionato programa,kur 
yra daug žinių apie reprezentacines Lietuvos futbolo ko
mandas. Čia reikia pažymėti, jog futbolas TSRS yra ne- 
aprastai populiarus. Aukščiausioje lygoje/joje žaidžia ir 
"Žalgiris"/ yra 18 komandų, kurių dauguma yra tarptauti
nio lygio vienuolikės, žinomos visame pasaulyje. Pirmoje 
lygoje rungtyniauja 22,o antroje 160 komandų. Antros ly
gos komandos yra susiskirsčiusios Į 9 zonas ir penktoje 
zonoje rungtyniauja antra Lietuvos komanda- Klaipėdos 
"Granitas".

Jeigu klaipėdiškiai norėtų patekti Į aukščiausiąją ly
gą, jie turėtų užimti pirmąją vietą savo zonoje ir tada var- 

• žytis su kitų zonų nugalėtojais dėl perėjimo į pirmąją ly
gą /čia gali patekti tik 3 komandos/. Patekus Į pirmąją 
lygą jie turėtų užimti vieną iš dviejų pirmųjų vietų, kad 
galėtų Įeiti Į aukščiausiąją lygą. Tai praktiškai yra be - 
veik neĮmanoma. Pavyzdžiui, 4 milijonus gyventojų turin
tis Leningradas aukščiausioje lygoje reprezentuojamas 
vienintėle savo komanda, neskaitant daugelio TSRS did
miesčių, kurie aukščiausioje lygoje nebeturi nė vienos sa
vo komandos.

Iš dalies dauguma aukščiausiosios lygos komandų 
džiaugiasi, jog gali išsilaikyti nežeroesnėje už 16- tąją 
vietą, nes dvi paskutinės komandos turi grįžti atgal Į pir-

- mąją lygą. Štai, pernai tokias senas futbolo tradicijas tu- 
rinris Maskvos "Dinamo" buvo ant iškritimo ribos /liko 
15-toje vietoje/. Raginant mūsų tautiečius- V ii kiaus futbo
lininkus- pasiekti galimai aukštesnę vietą, o gal net pa -

- kartoti pernykšti rezultatą- V-tąją vietą - būtų gera, kad 
jie kuo ilgesnį metų skaičių išsilaikytų aukščiausioje ly - 
goję.

Šioje vietoje taip pat norisi prisiminti ir Lietuvos 
jaunimo futbolo rinktinės /joje daugumoje žaidė Vilniaus 
"Žalgirio" žaidėjai/ aukso medalių laimėjimo TSRS spart 
takijadoje praėjusiais metais. Šios komandos žaidėjų - 
geltonais marškinėliais su užrašu "Lietuva" ir žaliomis 
kelnaitėmis- nuotreauka taip pat patalpinta aukščiau mi
nėtame leidinyje. E.S ulaitiš

5 psl.
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toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame m* ee g* ją m
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE -----—-----”

IMA: 
už asm. paskolos nuo 12h % 
už nekilnojamo turto paskol 

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų  ............ 13%^
2 metų 14 %
3 metu .....:;;i....l4h^ 
( fixed rate)

MOKA:
10% % už 90 dienų term. ind.
11 % už 6 mėn. term. ind.
11h % už 1 metų term. ind. 
11)4 % už 2 metų term. ind.
12 % už 3 metų term. ind.
9h%už pensijų planų 
9 % už namų planų,
9 %už specialia taup. s—ta — . ...
8’/4% už taupymo s-tas ‘ S 50 „
6 % uŽ Čekiu s-tas (dep.) S J ' 2. rX?”1 ? %

- (variable rate)

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.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadien.- 
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) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

s

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

AKTYVAI -VIRŠ 24 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKA UŽ:

90 dienų term, indelius .. 10’4 % 
180—185 d. term, i nd. 
Perm. ind. 1 metų .... 
Term. ind. 2 metų .... 
Ternv ind. 3 metų .... 
Pensijų s—tų,............
Spec. taup. s-ta€......

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10-3 

Trečiadieniais atdaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8 
10-8 
9-1 
9-12:30

ų s—tų...DUODA PASKOLAS: 
Asmenines nuo............. 12h%
Mortgičius nuo ... 12- 14%%

ANAPILYJE skyrius veikia-sekmad. 9:30- 1:00 p.p.

,1016 % 
1116 % 
ll3i%
12 %

. 9h % 
8h % 
8h % 

%6

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler's cheques). Neimamo mokesčio uŽJžralytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

PAS/ŽYM/ MŪSŲ SOLISTAS 
ARNOLDAS VOKIETAIDS

CLEVELAND’e, rugpjūčio 
31 d., su Cleveland’© S iro- 
foniniu Orkestru, žymus lie
tuvis dainininkas daina
vo boso partiją Šostakovi- 
čio kūrinyje ’’The Execution 
of Stepan Razin”,Op. 119.

Rugsėjo 2 d., jis atliks 
Prokofjev’o simfoninę suitą 
’’Lietuenant Kizheh”,Op. 60.

Jis yra jau numatytas dai
navimui 1985 m. su Dalias 
S imfoniniu Orkestru, diri
guojant kompozitoriaus sū
nui Maksim Š ostakovič, ne - 
seniai pasitraukusiam iš 
Sov. Rusijos.

Arnoldas Vokietaitis yra 
{dainavęs albumus; Carry 
Nation Le Cid; Les Noces; 
Prokofjev- Music from the 
Films; Rachmaninov- Or
kestrai Music. Dainavo Car
negie Hall, su. Chicagos 
Simfoniniu Orkestru, Minne- 
sotos Orkestru, St. Louis 
Symphonic ir kt.

JAUNAS MUZIKAS
PACEVTČIUS Vytas, lan

kantis Toronto Muzikos Kon
servatoriją, gerai pasirodė 
jos koncerte, atlikdamas 
Rachroaninovo ir Katšaturi - 
ano kūrinius.

• PIANINO VAJUS Ana
pilyje tebevykdomas .Prisi
kėlimo Parapijos Bankelis 
paaukojo $ 300.

• PAULIONIS Rimas, To
ronto GINTARO grupės na — 
rys laimėjo Il-ą vietą solo 
dainavimo grupėje Britani
joje vykusiame festivalyje. 
Liaudies dainų solo grupėje 
dalyvavo 21 Įvairių tautybių 
dainininkas.

LIETUVIŲ SPORTININKŲ KOMANDA LAISVĖS OLIMPIADOJE

Sol. Jonas VAZNELIS, svečias i^Chicagos, dainavęs eilėje operų. 
Chicagoje, atliks Vyskupo vaidmenį "Dux Magnus" operoje.

Sol. Rimas STRIMAITIS gerai žinomas Kanadoje, dainavęs Chlcagos 
Lietuvių Operoje atliks karalaičio Šv. Kazimiero rolę, operoje 
"Dux Magnus"

oston

• JAUNA PIANISTĖ Laima 
ŠARKAITĖ, 20 m. am
žiaus pasižymi muzikiniais 
gabumais. Laimėjusi aukš
čiausius žymenis muzikos 
festivaliuose ir vietiniuose 
fortepijono konkursuose, ga
vo Omahos Muzikos Moky
tojų Sąjungos premiją. Taip 
pat jai paskirta stipendija 
studijuoti meną Nebraskos 
Universitete.

Š ią vasarą ji praleido Cle
veland’© pas savo gimines ir 
mokėsi fortepijonu pas pia - 
nistą Antaną S roetoną.

PARENGIMAI CLEVELANDE
• RUGSĖJO 16 d,- GEGU
ŽINĖ prie ežero, rengia Ra- 
movėnai.

• RUGSĖJO 22 d, - BALIUS 
rengia vasarą palydint, NE
RINGOS S kaučių Tuntas.

9 RUGSĖJO 23 d,, —gen.NA
GEVIČIAUS 30 m. mirties 
PA MINĖJIMĄ S. Ruošia
Korp’.Fraternitas Lituanica , 
Ramovėnai ir Birutietės.

• SPALIO 6- 7d,d.- LSS 
S KA UTININKŲ S KYRJAUS 
SUVAŽIAVIMAS.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. .vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

GERIAUSIAS STRAIPSNIS 
LIETUVAITES

The Boston Herai laik
raštis Įdėjo rugpjūčio 1O d, 
Vidos IVANAUSKAITĖS ii 
jos tėvelio nuotraukas ir ko
mentavo jos Essay apie pat
riotizmą, kuris buvo pasiųs
tas Amerikos Veteranų Są
jungai. Iš tūkstančių raši
nių, jos buvo pripažintas ge
riausiu » paskyrė 500 dol. 
premiją bei kitokių dovanų . 
Jos tėvas yra Korėjos ka
ro veteranas. Mergaitei - 
15 m.,mokosi St.Gregory 
gimnazijoje

PARENGIMAI BOS TONE
• RUGSĖJO 16 d, - Suaktu- 
vinis BANKETAS ,rengiaSo, 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubas.

• RUGS ĖJO 2Ū d. -KULTŪRI
NIS RENGINYS, minint Šv. 
Kaziinierą, So.Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos S a- 
lėje.

• SPALIO 7 d, -LAISVĖS 
VARPO RENGINYS S o. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos Salėje.

IR

• S RALIO 21 d, -Vytenio VA
SILIŪNO VARGONŲ KON

CERTAS First & Second 
Church salėje Bostone.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu

10 DIENŲ LIETUVOJE
LIEPOS 24
RUGSĖJO 4

RUGPJŪČIO 9 

SPALIO 2
GRUODŽIO 19

VIENA SAVAITĖ * RUGSĖJO 10 
VILNIUJE SPALIO 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis 
Kelionės lydimos patyrusių vadovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimų,:
• sutvarkant dokumentus iškvietimui
• nuperiant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

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

greitąir labai naudingą,giminėms Lietuvoje palikimu 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

"Dux Magnus" 
K azimiero —

/Sol. ALGIS SIMANAVIČIUS K azimierinėje operoje 
rugsėjo 1 ir 2 dienomis Toronte atliks karaliaus

Kazimiero tėvo rolę.Jis yra studijavęs dainavjma Toronto Muzikos 
Konservatorijoje ir dainavęs konservatorijos statomose operose ir 
operetėse.

R D C C U C D INSURANCE &I* t V n t n REAL ESTATE BROKERS

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

Darbo valandos: 9 v,r.r-7 v. v. , ieStadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of “Better Business" Būro

INSURANCE * Namų— Gyvybės
* Automcbilių,
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

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

Ontario

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

Tek 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .... 'y ° 
nekiinojamo turto lm....,13.5% 
nekilnojamo turto 3 m. .. 15 % 
vari abi e........ .................... . 12 %

Nemok ana gyvybės ir asm. paskolą drauda 
Nemokamas pilnas čekių aptarnavimas

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 m............. 12.5 %
reg. Pensijų fondo 9.25% 
term. 90 d. indėlius 1. %

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

hamilton
PADĖKA

Rengdami tradicinę S LA 72 Kuopos gegužinę, skirtą 
įamžinti Lietuvos okupantų-sovietų be kaltės nuteistą kun. 
Alfonsą S varinską Kanados Lietuvių Fonde, susilau
kėme gausios paramos.

Reiškiame nuoširdžią padėką S.ir A.Kenstavičiams 
iš Hope,BC už $30 ,-auką; St.Catharines lietuviams, au
kojusiems pagal J.Šarapnicko rinktą aukų lapą: $20, - 
Z. Jokuboniui; po $ 1O, - A.ir O.Šukiams, V.ir J. Alon- 
deriams, O.ir E.Sakalauskams, M.ir S .Šetkaros.K.ir J. 
Dervaičiams, V. Platakiui,V.ir J. Žemaičiams /ir lote
rijai laimikĮ/,A. Zosaųui, B. ir K.Gegieckams, O. ir J . 
Staškevičiams iš Port Colborne; po $ 5, - K. Jonušui, M.ir 
J. Paukščiams, J.Skeivelui, J.Vyšniauskui,A.ir K. Bo
gušiams, S .Ulbinui.A.KrišŠiūnienei; $3,-J. Stun - 
džienei; po$2,- P. Meškauskui, D. ir P. Dauginams, A. 
Ir A. Panumiams/į>o 3 laimikius loterijai/, J. Šarapnic- 
kui už 2 laimikius.

Pagal S . Matukaitienės rinktą aukų lapą, aukojo: $ 22 
A. ir J.Vegiai; $ 20 ir 2 laimikius A. ir B.Steponavičiai; 
$12,- M. Trumpickas; $1O, - J. Lekutis; po $ 5, - A. Ma
tu kai tis, A.Obcarskis.J.Romikaitis, A. Šilinskas, R. 
Cuthbertson, E.S imon,A. Verbickas; po $ 2, - J. ir A. Ma- 
čiulaičiai, V. Blauzdys, Vaidotas Matukaitis, V. S vilas, J . 
Mažulaitis, M.Rybienė,P.Vitas, E.Grigalius,J. Devei - 
kis, P. Navickas.

Pagal A. Kuzmicko rinktą aukų lapą, aukojo: kank
les- A. Pad oi s kis, po $1O, - A.Kuzmickai, P, Martišius, V. 
Gečas ir V. Augėnas;

Pagal K. Mikšio rinktą aukų lapą, aukojo: $1O,- K. 
Mikšys ir 3 laimikius; $5,- P. Žulys; po $3,-A.Mingė- 
la ir V.Grikietis; $ 2, - B. Pakalniškis.

Pavieniai aukojo:;$ 20, - S . ir E. Matuliūnai, Ona Lau- 
ryk iš Brantford /ir 4 laimikius/; I.Varnas 1 laimiki, Z. 
Pulianauskas 3 laimikius, B. Grajauskas 1 laimiki, P. Pa
lubinskas iš Montrealio 1 laimiki, J. ir P. Mališauskai 1 
laimiki, C.Farr 3 laimikius, viešnia Ona 2 laimikius,A.ir 
J.Deksniai 1 laimiki ir O.,Kudžmienė 1 laimiki.

Dėkojame daiktinės loterijos platintojams- M. Joku- 
baitienei. R.Daugelienei.S .Ročienei,K.Dervaitienei ir 
J.Savokaičiui.

Dėkojame šeimininkėms už maisto paruošimą ir da
lies maisto paaukojimą: R. Pakalniškienei, E. Bajoraitie - 
nei, S . Matukaitienei ir B. Pakalniškiui už maisto bilietų 
pardavinėjimą.

Dėkojame Vytautui Stočkui iš Toronto už be atlygini
mo duotą garsinę plokštelių muziką; Hamiltono lietuvis - 
kai Radijo Valandėlei GINTARINIAI AIDAI už be atlygini
mo per kelis sekmadienius skelbusiai apie S LA 72-ros ge
gužinės ruošą ir ruošos tikslą.

Dėkojame visiems S LA gegužinės svečiams už gausų 
dalyvavimą ir paramą.

Dėkojame ’’Nepriklausomai Lietuvai” už atspausdini
mą reikšmingos korespondencijos apie Hamiltono S LA 72- 
ros Kuopos gegužinės tikslą ir kalinamojo kun. Alfonso 
Svarinsko drąsią kovą prieš Lietuvos okupantą- sovietų 
prokurorus teismo metu. Jo mintys paveikė patriotus lie
tuvius ir tokiu būdu moraliai prisidėjo prie A. Svarinsko 
pagerbimo ir S LA gegužinės pasisekimo.

Kuopos Valdyba

montreal
UŽ KĄ BALSUOTI ?

Visuomet prieš rinkimus šis klausimas iškyla, ir ne 
visi esame pajėgūs š| paprastą ir kartu painų klausimą 
teisingai išspręsti.

Pirmiausiai turėtume peržiūrėti valdančios liberalų 
partijos nuopelnus ir juos pasverti ant kanadietiškų svars
tyklių.

Š alia gerų dalykų, liberalų partija sugebėjo padaryti 
per 16 metų apie 180 bilijonų skolos; Kanados do
leris sumažėjo 1/3 savo verte; turime apie 1.500.000 
bedarbių. Daugeliui kanadiečių'toks nuvaldymas atrodo 
visiškai nepateisinančiu.

Paprasčiausiai - reikia jieškoti naujos šluotos.

Naujieji demokratai- NDP partijos programa labai panaši 
į liberalų,remiasi socialistiniais pagrindais. Partija ne
turi didesnio kanadiečių pritarimo ir jokiu būdu nesuda - 
rys reikiamos daugumos, kad būtų valdančia partija. To
kiu būdu, balsuoti už naujuosius demokratus- NDP- reikš
tų bereikalingą balsų skaldymą tarp liberalų ir konserva
torių.

Konservatoriai: po labai liūdno prieš keturis metus paty
rimo, kuomet konservatoriai savo vadovu išrinko visiškai 
nepatyrus} asmenį, kainavusi Kanadai daugeli milijonų do
lerių, negalima to asmens kaltinti, kad neturi didesnio su
pratimo valstybės valdyme, bet kalti tie partijos atstovai, 
kurie už j} balsavo. O buvo keli daug rimtesni kandidatai.

Dabartinis konservatorių vadas labai gražiai kalba ir 
žada ištraukti Kanadą iš esamos klampynės. Jis žada ne
pakenkti jau {vestoms socialinėms reformoms ar pageri
nimams, numušti mokesčius , nors nespecifikuoja, kaip
jis tai padarytų. Linkėtina, kad jo gražius žodžius lydėtų 
ir gražūs darbai ir šis turtais pertekęs kraštas galėtų at
gauti savo vertę.

CLAUDE LANTHIER

/LaS alle Progresyviųjų Konservatorių Partiją atstovauja 
rinkimuose Claude L a n t hi e r. Gimęs 1933 m. gimė ir 
gyvena LaSalle. Iš profesijos - inžinierius. Šeimoje - 
žmona, sūnus ir duktė.
Inžinieriaus diplomą gavo iš Politechnikos Instituto Mont- 
realyje 1956 m.,gavęs Bakalauro laipsni iš Pritaikomųjų 
Mokslų fakulteto Montrealio Universitete.
Jis yra revizorius Quebec’© Architektų Sąjungos, vice
direktorius ’’Excellence’’ Gyvybės Draudimo Kompanijos 
ir kelių kitų įstaigų. /.

■----------------------------------------- ——------------------------------------
KAIP VERTINA VIEŠBUČIU SVEČIUS

Anglijos viešbučių tarnautojų suvažiavime,be kita ko, 
buvo išrinktas idealiausias viešbučio gyventojas. Juo 
vieningai pripažintas... šuo. Viešbučio specialistų nuo - 
mone, jie niekada nebando suvedžioti kambarinių, nevagia 
peleninių, nebūna girti, nepradegina cigaretėmis snausda
mi patalynių, nevalo rankšluosčiais batų, ir niekada 
nesiskundžia...

Tą pati pasakytų ir Amerikos bei Kanados viešbučių 
savininkai, ypač sulaukę ’’ateities žiedų” - jaunimo suva
žiavimų. ..

• VIA RAIL traukinių bilietai yra papiginti 33% visiems, 
sulaukusiems 60 m. amžiaus. Pasinaudokite.

Mano manymu, Kanada yra pats turtingiausias kraštas 
visame pasaulyje,palyginus su gyventojų skaičiumi. Bal
suotojo pareiga nesibaigia prie balsavimo dėžutės. Jie tu
rėtų aktyviau dalyvauti įvairių planų apsvarstyme, stebėti 
ir reikalauti, kad rinkiminiai pažadai būtų vykdomi. Paste
bėjus kokią negerovę- kelti ją viešumon. Tai demokratiš
ka ir suprantama pareiga kiekvieno balsuotojo.

Pažvelgus l šias trumpai suglaustas mintis, matome, 
kad nėra geresnio pasirinkimo, kaip progresyviųjų kon - 
servatorių partija.

S iūlyčiau juos paremti, duodant progos naujam parti
jos vadovui pasireikšti, pradedant didelius darbus Kana - 
dos gerbūvio pakėlimui.

Niekuomet nepamirškime, kad vyria u s i a val
džia ŠIAME KRAŠTE esame mes patys - 
balsuotojai. P. J.

Parlamento narys JOHN CAMPBELL

LIBERALUS LaSalle atstovauja Federalinio Parlamento 
narys John Campbell, kur jis dirba 12 metų. Jis su 
dideliu rimtumu pasiryžęs ir toliau išklausyti lasaliečių 
pasiūlymus ir nuomones. Jo projektuose vyrauja progra
mos jauniems ir senjorams . Darbų sukūrimas yra pir - 
mos eilės uždavinys. Jo pastangomis LaSalle gavo 600. 
OOO dol. paramą,kad užbaigtų bažnyčių remontus ir bend
ruomenių namus, sukuriant 91 naują darbą.

John Campbell, M. P. LaSalle lietuviams yra gerai ži
nomas, nes jis stengėsi arba pats,ar per savo Igalio - 
tinius dalyvauti didesniuose mūsų parengimuose, kaip 
ir kitų etninių grupių šventėse.

Jo pastangomis taip pat buvo išgauta parama 
CEGEP Laurendeau Kolegijai įsteigti technologinio ap
mokymo programą savo kursuose 1983-84 mokslo me
tam s,,taip pat padėti atleistiems darbuotojams per
siorientuoti ir pasiruošti kitai specialybei.

Buvo paremtos dvi LaS alle Kompanijos, kurios 
sukūrė 53 naujus darbus: Dorofer Metai Povcr Ltd., 
ir Papier Grande Ville Inc. & Wyant &Co.

Buvo įvykdyta 20 vasaros darbų projektų su 
107 darbais ir kt.

LIETUVIAI PRANCŪZIJOJE

Pirmieji lietuviai emigrantai Prancūzijoje atsirado 
po 1831 m. Lietuvos-Lenkijos sukilimo. Vienu tokių poli
tinių emigrantų buvo ir didysis poetas Adomas Micke
vičių s, 1833 ro. Prancūzijoje parašęs savo garsiąją po
emą iš Lietuvos gyvenimo ’’Poną Tadą”, vaizduojančia,be 
kita ko , ir 1812 ro. Napoleono žygi per Lietuvą.

1900-1901 m. lietuviai dalyvavo Tarptautinė
je Paryžiaus parodoje, išstatydarol savo liaudies 
meno dirbinius ir kai kuriuos spaudinius.

Nepriklau somybės laikais kasmet vidutiniškai Pran
cūzijoje studijuodavo apie 50 lietuvių.

1923-27 ro.l Prancūziją atvyko apie 1OOO lietuvių 
darbininkų. 1929 m. buvo įkurta Lietuvių Darbininkų D- 
ja.

Nuo 1944 m. pavasario ėmė rastis lietuvių pabėgėlių 
iš koncentracijos stovyklų ir priverčiamųjų darbų .Jų bu
vo apie 500.

Įdomu būtų sužinoti, kiek dabar randasi iš viso Lietu
vių Prancūzijoje.

1984. VIII. 30

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

SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI. J 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄ! BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 845 -2912 EMBASSY FUR
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montreal
PARENGIMAI
o RUGSĖJO mėn.9d,, L.K. 
Mindaugo S aulių Kuopa ruo
šia Aušros Vartų Parapijos 
salėje TAUTOS ŠVENTĖS - 
RUGSĖJO 8-tosios minėjimą.

MIRUSIEJI c
o MATUSEVIČIUS Juozas, 
60 m., mirė ligoninėje. Li
ko žmona Nancy ir du vaikai. 
Palaidotas Cote dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta artimiesiems .

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEį

Tautos Šventės - Rugsėio 8-tosios |

PAMINĖJIMAS
1984 m. RUGSĖJO 9 d.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

v-v • 11 vol. Iškilmingos PamaldosProgramoje 12 vai. Minėjimo Aktas

ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS DALYVAUTI SU VĖLIAVOMIS

Paskaita : skaitys VLIKO vicepirm. Vyt, JOKŪBAITIS iš Clevelandb
Montrealio Mergaičių Choras ’’PAVASARIS” su sol. Gina CAPKAUSKIENE ir dir. M. ROCH

Užkandžiai — Kavutė
PELNAS skiriamas TAUTOS FONDUI
AUKA — $5.00 — Išlaidoms padengti

Rengia ir kviečia:
L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS: MIN. t 1,000.000

11.75 %

DUODA 
PASKOLAS:

11.25 % 
10. 5%
10.25 % 
9.75%

1 METŲ ................ l.l.
TERMINUOTI INDELIAI

1 METŲ .............i.i.
180-364 D........ .

120 -179 D. ..u-...
30-119 D. u..........i

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
UŽ $20,000 IRDAUGIAU 

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

ČEKIU SĄSKAITOS....... u 5 %

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 

PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 

IKI $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

DĖMESIO ’’LITO” NARIAMS !
Narių patogumui prie LITO lauko durų yra Įtaisyta 

taip vadinama ’’Naktinių Depozitų ” dėžė. Tad dabar Jūs 
galite depozituoti savo pajamas bet kuriuo metui

Norime atkreipti dėmesĮ Į ŠĮ mūsų prašymą;
Depozitus dėkite TIK Į VIDURINĮ PERSKYRIMĄ,ku

ris turi užrašą "ENVELOPPEŠ ” . Įdėjus depozitą, dure
lės turi būti nustumtos iki galo, kad vokas nukristų že - 
myn, kitaip durelės neatsidarys sekančiam depozitui. Vi
si depozitai turi būti užklijuotuose vokuose ir PRAŠOME 
NEPAMIRŠTI Įdėti Į voką instrukcijai,ką Jūs norėtumėte 
atlkti.

Toks depozitąviroo būdas yra SAUGUS ir esant reika- 
lui, prašome juo naudotis.

Tad-KVIEČIAME VISUS NARIUS NAUDOTIS TUO 
NAUJU PATOGUMU. Vedėjas

1475 De Seve
P irm. Antr. TraČ 
Ketvirtadieni oi* 
Penktadieniais .

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 Sėve ir Šv. Kazimiero par. salėje : 10:30 - 12:30

Kailių Siuvėjas
Tel 767—6183 dabar pakeistas į : 288—9646

e Didelis pasirinkimas gatavu paltu 
e Vasaros laiku saugojimas (Storage) 
e Taisau ir remodeliuoju 
e Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. ■
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: £88-9040

MEMSrS D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

• ŠEŠ TADIENINĖS MO
KYKLOS darbuotojai renka
si kitą savaitę aptarti naujų 
mokslo metų darbus. Tada 
bus paskelbta ir pradžios 
data.

tStfu/y m d/, 
D.O.S

Dental Surgeon Chlrurgien-Dontiste 
M06 HUE CENTtAlE. SUITE 209 
VILLE LASAU f. QUEBEC H8P INS 

Tel: 364-4658

OR. J.MALISKA
DANTĖJ GYDYTOJAS

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

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 488- 85 28

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nua 9 s. m Iki 10 p.m.
<iua 9 a, m. iki 9:30 p.m.

Sekmadieniai*: nuo 10 a. m. iki 9:30 p.m. 
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. IŠGANAU IS
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.I .B., B.C.L.

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

Residence: 366-6245

notaras

J. BERNOTAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q.
H3B 2G2 Tel.: (514) 871-1430

NOTARĖ

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

ŠlĄ,VASARAv SKAUTŲ STOVYKLOJE Nuotr. R. Otto

• A. a. S t. PETRA US KIENĖS 
atminimui Jonas ir Marija 
Adomaičiai paaukojo 
KANADOS LIETUVIU FON
DUI $ 20. KLF dėkoja .

,• KRINGELIENĖS Albinos sū
naus Ed. Kalakauskų 
šeima Calgary susilaukė sū
nelio. Tėveliai labai džiau - 
giasi, nes pirmoji dukre - 
lėDana jau 6 metų, turi bro
liuką.

• MALIŠKA Paulius tęs sa
vo studijas Montrealio 
Grand Seminaire.

• Buvusi roontrealietė Da
nutė BLAUZDŽIŪNAITĖ- 
DEVENIENE, gyvenanti Bue
nos Aires, atvyko aplankyti 
savo tėvų J. J. Blauzdžtūnų 
kartu su sūnum.

• Daugeliui vykstant savo 
priemonėmis Į Toronto ka- 
zimierines iškilmes, specia
laus autobuso šiai išvykai 
nebus.
• BA LA IS JAI, Leonas ir Ge
novaitė, MARTINĖNAS Kazyt 
zys su seserim Adele buvo 
nuvykę Į Chicagą, kur Įdomia 
praleido keletą dienų, daly
vavo vestuvėse.

PARDUODAMAS MEDUS I
Pure natural honey now for sale from the BEEKEEPER, 

close to Montreal. Price $ 1.— per pound.
INFORMATION: Tel. 627-1328.

PORTRAITS

r H V I U Į MARIAGE«WEDDINGS 

STUDIOl I 2540 rus SHERBROOKE, E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. PO. 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

Nekilnoiamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

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

JONAS IR COTE 
REALTIES

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnoiamo turto patarnavimas Montreolyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ a 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

TIL. 727 -3 120N*mv 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, gyvvbės draudimas

A o • n ».0j o.v e 2 kjJLJU—Cl’—,

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH. MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER Tel. 489-5391
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