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se. Dombrauskas apkaltintas sąmoningų klastočių sklei
dimu ir S ovietų S ąjungos šmeižimu. Po ilgo tardymo 
Dombrauskui sušlubavo širdis ir jis buvo nuvežtas į li
goninę, kur jo nenustojo tardę. Ligoninėje paaiškėjo, 
kad Dombrauskas serga džiova.

LANKYTOJU ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Šią vasarą Lietuvoje lankęsi užsienio lietuviai pa
sakoja apie ’’nervingą nuotaiką” tėvynėje. Tautiečiai

labiau bijo susitikti ir pasikalbėti su turistais. Milici
ja ir KGB atidžiau seka lietuvius, kurie bando nuvykti 
pas gimines provincijoje. Bent dviem atvejais KGB a- 
gentai suėmė nuvažiavusius be leidimo pas gimines; jie 
buvo nubausti 3 0-50 rublių pinigine bauda ir grąžinti 
atgal į Vilnių. Kalbama, kad pastaruoju metu Lietuvo
je buvo nužudyti du patriotiškai nusiteikę lietuviai, pa
našiu būdu kaip Helsinkio grupės narys kun. LAURINA
VIČIUS .

SCHULTZ IR GROMYKO 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

JAV Valstybės Sekre
torius George Schultz ir So
vietų Užsienio Reikalų Mi- 
nisteris Andrėj Gromyko 26 
rugsėjo susitiko pradiniams 
pasikalbėjimams, prieš Gro
myko susitinkant prez. Rea
gan, ą. Abu atsisakė duoti 
spaudai bet kokį pareiškimą 
tačiau iš jų laikysenos at - 
rodė, kad 3 ir pusė valan
dos trukęs jų pasikalbėji - 
mas atneš šiek tiek geres
nių galimybių vėlesniems 
pasitarimams.

direktorius Maskvoje, dis - 
kutuojant, kaip pagerinti A- 
merikos ir Sovietų Sąjungos 
santykius.
KANADOS GAMINIAI
UŽSIENIUI

Kanados Komercijos Kor
poracija (CCC) davė užsaky
mą 382.000 kanadietiškų - kaukėmis.

dolerių vertėt Toronto AO 
CO Ltd bendrovei, kad pa
rūpintų karinių žiūronų O - 
landijos Gynybos Departa
mentui.

Šis gaminys buvo pagrin
dinai ištirtas Kanados Gy
nybos Departamente, tikri
nant jų veikimą dienos ir 
nakties są'ygose, šokant iš 
parašiutų ir naudojant kartu 
su šalmais ir deguonies

DIPLOMATINĖ AKROBATIK 
IR IŠMINTIS

Kinija ir Britanija pasi
rašė paktą- istorinį tokios 
rūšies dokumentą, kuru o 
Hong Kongas 1997 m. bus 
sugrąžintas Kinijos vyriau
sybės žinion.

Pasitarimai truko 2 ir pu
se metų. Hong Kongas yra 
trečias pasalulyje savo didu
mu prekybos miestas,britų 
valdomas 142 metus.

Pagal sutartį, dar 50 m. 
Hong Kongo 5. 3 mil. gyven
tojų galės laikytis teismi - • 
nės, švietimo sistemos, nau
dotis kalbos, spaudos, reli - 
gijos, kelionių irstreikavi- 
mo laisvėmis, daryti s sa
varankiškas peekybos su
tartis.

Pati neaiškiausia vieta 
dokumente yra rinkimų pro
cedūra.

Britanijos išmintis ir Ki
nijos praktiškumas, gal duos 
precedentą ir kitiems kolo
nistams prieiti prie tam 
tikrų išvadų.

SANTYKIŲ PAGERINIMUI
Amerikos evangelistas 

pamokslininkas Billy Gra - 
ham, pakviestas vėl į Mas
kvą, ortodoksų bažnyčioje 
sakė pamokslą. Tačiau jo 
atvykimas nebuvo praneštas 
platesnei masei. Liturginėse 
apeigose, kurios truko 2 ir 
puse valandos Prisikėlimo 
bažnyčioje dalyvavo tik apie 
400 žmonių. Aplink baž - 
nyčią buvo matoma daug po- 
I icijos ir neuniformuotų da
linių. Aišku, kad bijota de
monstracijų. Sovietų Sąjun - 
gos vyriausybė nori įrody
ti, kad egzistuoja religijos 
laisvė naiviems amerikie - 
čiams. Su B. Graham kai - 
besi s USA-Canada Instituto

PRANEŠA PLB
LB PIRMININKAS LANKĖSI TORONTE

Pašau'io Lietuvių Bendruomenės pirmininKas Vytau - 
tas KAMANTAS su žmona Gražina rugsėjo 1 ir 2 dienomis 
Toronte, Kanadoje, da’yvavo šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties proga įvykusiame Re'iginiame Pasaulio 
Lietuvių Katalikų Kongrese. Ta proga ten susitiko su Lie
tuvių Bendruomenės darbuotojais : prel. P. RAGAŽINSKU 
Iš Brazilijos, kun. J. PETROŠIUMI iš Prancūzijos, kun. 
J- GIEDRIU iš Urugvajaus ir dr. V. DAMBAVA iš Vene- 
zueios. Kongrese taip pat dalyvavo ir PI,B vicepirminin -* 
kė Milda LENKAUSKIENĖ su vyru dr. Edmundu LEN
KAUSKU. Kartu su Kanados Lietuvių Bendruomenės pir — ’ 
mininku Algiu PACEVIČIUMI ir vicepirmininku Vytautu 
BIRETA, PLB pirmininkas Vytautas Kamantas turėjo 
bendrą pokalbį su VLIKO pirmininku dr. Kaziu BOBELIU 
apie PLB ir VLIKO atstovų vykstančius pasitarimus. Re - 
Ilginio pasaulio lietuvių katalikų kongreso rengimo 
tetui vadovavo buvęs PLB pirmininkas dr. Juozas 
GAILA. • ‘

komi- i
SUN- g

po o - i
Pasaulio •<

• Inž. Vytautas IZBICKAS buvo susirgęs ir dabar 
peracijos sveiksta savo namuose prie Bostono.
Lietuvių Bendruomenės seimo narį ir buvusį JAV LB Ta- ? 
rybos pirmininką Izbicsą aplankė PLB pirm. Vytautas 
KAMANTAS ir abu pasitarė apie lėšų telkimą Lituanisti - 
kos Katedrai Illinois universitete Chicagoje. Vytautas Iz- 
bickas yra daug pasidarbavęs per eilę metų šią Katedrą 
organizuojant ir jai 'ėšas telkiant.

• PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS RAŠTINĖ jau 
šešerius metus veikia Chicagos Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Avenue, Chicago, IL. 60636 USA., telefonas: 
(312) - 778-2200. Raštinėje dirba PL B Valdybos reikalų 
vedėja Danutė KORZIENĖ ir Lituanistikos Katedros reika
lų vedėja Nijolė BALZARIENĖ., Jos tvarko PLB ir Litua
nistikos Katedros reika’ų korespondenciją, pakvituoja 
gautus pinigus, ir atlieka daugelį kitųreika'ų-

PRANEŠA ELTA 
AREŠTAI IR KRATOS LIETUVOJE

Apie areštus Lietuvoje liepos 31 d. numeryje prane
ša MUnchene leidžiamas ’’USSR News Brief” biuletenis. 
Vasario mėnesi Vilniuje suimti Šv. Onos bažnyčios var
gonininkas Ignas ŠIMONIS ir mokytojas PUODŽIUKAS 
laikomi Vilniaus KGB kalėjime. Liepos 3 d. Vaškonių 
kaime, Radviliškiu rajone, suimtas vokietis Hugo KRIE- 
GERIS kalėjime pradėjo bado streiką. Kriegeris su žmo-. 
na, nuo 1974 metų bandę emigruoti, 1979 m. atsisakė so
vietinės pilietybės. Liepos 1O d. vėl buvo kratomas Ele
nos TERLECKIENĖS butas, konfiskuoti jos vyro, politka
linio Antano TERLECKO laiškai.

Kovo 26 d. padaryta krata chemijos kandidato ir bu
vusio Lietuvos Mokslo Akademijos Termoizoliacijos Ins
tituto vadovo Liudo DOMBRAUSKO bute. Kratą pravedė 
KGB pareigūnas LIN1AUSKAS. Šešias valandas užtru
kusios kratos metu buvo konfiskuoti Dorobrausko memu
arai apie jo 1945-1955 metų pergyvenimus konclageriuo-

XXIX KANADOS LIETUVIU DIENOS 
HAMILTON Ont., 1984 

Programa
SPALIO 5 , PENKTADIENĮ

7:30 V. - DRAMOS VAKARAS, H am i I tono AUK U RO i r Toronto AITVARO 

aktoriai stato Ant. RUKO komedija VIENO KAIMO GYVENTOJAI 

City Library auditorijoj, 55 York Blvd. Įėjimas —$5., studentui— $4.

.v. — viso savaitę MENO PARODA: Vandos Baksienes vitrafai 

Vytauto Beniulio fotografija. City Library auditorijo|, 55 York Blvd. 

JAUNIMO SUSIPAŽINIMO VAKARAS. Gero muzika, Įėjimo premijos, 

bufetas ir baras, JAUNIMO CENTRO SALEJE, 48 Dundurn N.

>PALIO 6 , ŠEŠTADIENI

9 v.r. -LEDO RITULIO RUNGT YN ĖS : H AMIL TON AS - TORONT AS - MONTR E AL I S, 

OLYMPIC arenoj, Dundas Olympic Dr.
9 v.r. - KREPŠINIO RUNGTYNĖS : Toronto ’‘AUŠRA” ir ’’VYTIS”,

Hamiltono ’’KOVAS” i r L on dono ” T AU R AS”, We std al e g i mn azi jo j, 

700 Main St. W.
10 v.r. - KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

City Library auditorijoj, 55 York Blvd.
9:30 v.r. - GOLFO VARŽYBOS. Registracijos mokestis - $ 12.50, 

Flamborough Hills, Hwy 52, Copetown.
> 2 v.p.p. — A. VAIT0N1ENĖ su Toronto skyr. eksponatais, 

Hamilton Convention Centre, 115 King W.
- DIDYSIS BALIUS - PASILINKSMINIMAS , J. VAIČIAUS 10 asmenų 

orkestras, baras ir didelis p as i r i nk i m a s ■ ši I to, i r šalto maisto ; 

apačioje saliu — didžiulė autoaikštė. Hamilton, Convention Centre, 

Chedoke salėje, 115 King W, įėjimas -$ 10, studentui - $8.

SPALIO 7, SEKMADIENII :
10 v.r. - KREPŠINIO FINALINĖS RUNGTYNĖS, Mohawk College West,

5—th ir Fennel gatvių kampas t

2 v.p.p. - KATALIKAMS PAMALDOS katedroje, 714 King W.

Iškilmingas sv. Mišcas atnašauja vysk. P. Baltakis,
v.p.p. - EVANGELIKAMS PAMALDOS ’’Faith Lutheran” Šventovėje, 

1907 King St. E. Pamaldas atnašauja ev. kun. P, Dilys.
v.p.p - atidaroma LIETUVIU TAUTODAILĖS PARODA suorganizuota

R. Pakalniškienės ir E. B a jorai t ien e s,

Mohawk College West, 5-th ir Fennel gatvių kampas 
v.p.p. - KLD KONCERTAS, Mohawk auditorijoj, West 5-th ir Fennel g. kampas 

PROGRAMA ATLIEKA: -
Chorai: Montrealio PAVASARIS, Ottavos RAMUNĖLĖS, Hamiltono AIDAS, 

Ausros Vartų parapijos ir Vysk. Valančiaus mokyklos, taip pat Londono 
PAŠVAISTĖ, Toronto Prisikėlimo Parapijos ir Maironio Mokyklos; 

tautiniu šokių grupės: Montrealio GINTARAS, Toronto ATŽALYNAS 

ir G IN T A R A S i r Hamiltono GYVATARAS. Jungtini, kanklininku ansambli 

sudaro grupės iš Hamiltono, Montrealio ir Toronto. Taip pat išgirsime x
sol. V. VERIKAITI ir E. D AU GU VI E T Y T Ė S-KU D AB I EN Ė S režisuojamame 

G. Veličkos lyrinėj komedijoj "Žydintis lanku vėjas” pamatysime

akt. Vitali ŽUKAUSKĄ. lojimas $ 10, studentui — $8.

DĖL REZERVACIJŲ VIEŠBUČIUOSE SKAMBINTI BEI RAŠYTI Rimui SIŪLIUI,

33 Merle Court, Hamilton, Ont. L8T 1N6, TEL: (416) 389 —51 12

7 v, v.
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LAUKIAME JŪSŲ VISU ATVYKSTANT į 29-tasi as KANADOS LIETUVIU DIENAS 
HAMILTONE

LD ORGANIZACINIS KOMITETAS
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U i Lietuvos išlaisvinimai Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loypute au Canada! 
k or liberation of Lithuania ! For loyalty to C anada !

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

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed.
Postage paid at Montreal, CP. Publishe.d by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.

IJSP 1C4

Metinė prenumeratos kaina $ 18.00
Rėmėjo — $ 25.00

P.S. B endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi, atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla nealcako. \

TARYBINĖ PROPAGANDA IR JOS 
TALKININKAI

Nė viena šalis neatima laisvės kitai šaliai, norėdama 
ją sustiprinti, padaryti ją laisvesne, pakelti jos gerovę. 

\ Grobėjas visada žiūri tik savo naudos - užvaldyti paverg
tos tautos teritoriją, pasinaudoti jos turtais ir pajungti 
tos šalies gyventojus, kad jie tarnautų užgrobėjo tikslams. 
Ne kitais sumetimais buvo įvykdytas ir Lietuvos okupavi
mas. Rūpėjo ne išlaisvinimas, ne gyventojų gerovės pa
kėlimas, kaip skelbia propaganda, o lietuvių tautos paver
gimas ir jos žmonių išnaudojimas. Tarybų valdžią įve
dus, laisvė nepadidėjo, o tapo dar labiau suvaržyta. Nors 
plečiama pramonė ir daromos pastangos kelti žemės ūkį, 
bet tai daroma, siekiant daugiau papildyti Tarybų Sąjun
gos aruodus, o ne pakelti Lietuvos gyventojų gerovę.

Nuo pat pirmųjų okupacijos dienų iki dabar be per
traukos vedama propaganda, kurios uždavinys pateisinti 
okupavimą ir sulaikyti lietuvių tautos pasipriešinimą sve
timai valdžiai. Vienas pirmųjų šios propagandos tikslų - 
nepriklausomos Lietuvos suniekinimas. Lietuvių tautai 
nori įkalbėti, jog nepriklausomybės metais nieko gero nė
ra buvę - viešpatavusi priespauda, atsilikimas ir skurdus 
gyvenimas. Tai daroma įžūliai, panaudojant melą, tiesos 
nutylėjimą, šmeižtą, klastojimus, veidmainystę. Rau
siamas! archyvuose, ieškoma neigiamų faktų, juos išpu- 
čiant, keliami aikštėn, o pozityvūs darbai ir pasiekimai 
rūpestingai nutylimi. Retas straipsnis spaudoje, retas 
kalbėtojas savo viešuose pasisakymuose neprimena "bur
žuazinės valdžios nesirūpinimo gyventojų reikalais" ir 
"Atsilikimo" ir drauge nepasigiria "dideliais laimėjimais' 
tarybiniais metais.

Atkaklus niekinimas nepriklausomo gyvenimo daro 
savo poveikį. Ne be reikalo sakoma, kad lašas po lašo ir 
akmenį pratašo. Vyresniosios kartos žmonės, kurie sa
vo akimis matė, koks buvo gyvenimas nepriklausomybės 
metais, ta propaganda netiki, bet tarybiniais metais iš
augusios kartos jau kitaip žiūri. Ne vienas jaunos kartos 
inžinierius, ekonomistas ar kitos profesijos inteligentas 
pasakys: "Taip dabar daug ko trūksta, bet seniau buvo 
dar blogiau. Kaip gi galėjo būti geriau, jei pramonė daug 
kartų buvo atsilikusi ir žemės ūkis mažai pakilęs." Dau
guma apie nepriklausomybės laikotarpį sprendžia iš to, 
ką patiekia tarybinė propaganda. Juk senoji literatūra 
makulatūrai atiduota, o tarybiniai laikraščiai tik iškrai
pytas žinias patiekia. Neigiamą tarybinės propagandos 
poveikį kiek susilpnina pogrindinė spauda ir užsienio ra
dijo laidos lietuvių kalba, bet kol kas tai nedaug,palygin- 
ti su tuo potvyniu neteisingų ir klaidinančių žinių, kurias 
patiekia lietuviškoji tarybinė propaganda.

Tarybinė propaganda siekia užmigdyti lietuvių tauti
nę sąmonę. Meilę savo tautai, garbingos tautos praeities 
priminimą ir visa, kas stiprina ir kelia tautinį susiprati
mą, apšaukta "buržuaziniu nacionalizmu" ir pasmerkta. 
Stengiamas įpiršti Tarybų Sąjungą laikyti savo tėvyne, 
o rusų kalbą antraja gimtąją kalba. Lietuviški tarybiniai 
laikraščiai rašo, o radijo ir televizijos pranešėjai skel
bia: "Mūsų tėvynė Tarybų Sąjunga", mūsų sostinė Mas
kva", mūsų komanda CASK". Džiaugiamasi, kad padidė
jęs rusų kalbos vartojimas: per 1970 m. surašymą 33% 
Lietuvos gyventojų pasisakę laisvai vartoja rusų kalbą, o 
per paskutinį - 45%. Taigi peršama svetimas vertybes 
pamilti, o savasias užmiršti ir net jų atsisakyti.

Š itokia propaganda vedama pagal Maskvos reikalavi
mą bei jos nurodymus. Bet patį propagandos darbą atlie
ka ne kas kitas, o patys mūsų tautiečiai: mokytojai, pro
fesoriai, akademikai, .žurnalistai ir armija sumobilizuo
tų "Žinijos" draugijos propagandistų. Dalis tą darbą at
lieka įsakyti, be savo noro ir kiek galėdami jo kratosi. 
Tačiau nemaža dalis to darbo imasi niekeno neverčiami, 
savo noru ir net rodo uolumą. Šių žmonių pateisinti ne
galima ir jie verti pasmerkimo. Ar galima pateisinti 
tuos, kurie sąmoningai iškraipo istorinius faktus, nieki
na garbingus praeityje atliktus tautos darbus ir atlieka o- 
kupacijbs apologetų vaidmenį /J. Žiugžda, B.Vaitkevičius 
K. Navickas/. Žemą moralę ir tautinės ambicijos stoką 
parodo ir tie mokslo darbuotojai, kurie siekdami ęigiai 
įsigyti mokslo laipsnius, savo disertacijose niekina lie
tuvių tautines vertybes, paneigdami tikrus faktus arba jų 
visai nepaisydami, tarnauja ne mokslui, o propagandai, 
nukreiptai prieš tautines lietuvių aspiracijas.

Daugelio mūsų tautiečių įsijungimas į tarybinės pro
pagandos darbą rodo tautinės ambicijos ir atsparumo sto
ką. Tautinės ambicijos turėtume pasimokyti iš mūsų kai
mynų lenkų ir pačių rusų. Jei kas bando žeminti jų tautą, 
’2 psl.

gana jautriai ir energingai reaguoja. Ed. de Amiči "Šir
dyje" rašoma apie suvargusį italų berniuką, kurį keliau
jantį sešelpė kitataučiai. Išgirdęs, kad jie su panieka at
siliepia apie italus, berniukas metė pinigus atgal, pa - 
reikšdamas, kad jis negalįs imti jų iš rankų tų, kurie 
žemina jo tautą. Deja, mūsų kai kurie mokslo daktarai 
ir daugelis propagandistų savo tėvynės meile ir tautine 
ambicija toli neprilygsta paprasto italų berniuko patrio
tizmui. Jie mielai priima dovanas už savo darbus, nu
kreiptus prieš brangiausius tautos siekimus. Jiems tin
ka Maironio eilėraščio posmas:

O tu, kurs tik lietuvio vardą nešioji, 
O dvasią užspaustom tėvynės jaunos...

Tegul tave ateitis tolimoji
Minėja... kaip išgamą mūsų dienos .’

Lietuviškoji tarybinė propaganda klaidina, apgaudinė
ja ir tarnauja lietuvių tautos pavergėjams. Jie siekia su
laikyti pasipriešinimą klasta ir smurtu įvestai ir palaiko
mai tarybiniai valdžiai Lietuvoje, ji nori atimti išsilaisvi
nimo viltį ir palenkti lietuvių tautą, kad ji susitaikytų su 
pavergimu. Tie mūsų tautiečiai, kurie yra įsijungę į tą 
propagandinį darbą, turi neužmiršti, jog lietuvių tauta lai
kys juos parsidavėliais, niekšiško darbo talkininkais, a- 
teity smerks ir su panieka juos minės. N. Uosaitis

(Iš pogrindžio spaudos )

gyrimasis, faktai ir tikrovė
P. Griškevičius, LKPCK pirmasis sekretorius, savo 

straipsnyje "Dešimtmečiai prilygstantys epochai,
išspausdintame "Mokslo ir gyvenimo" 1980. Nr. 1, rašo: 
"Pokario metai - tai spartaus Tarybų Lietuvos vystymosi 
ir klestėjimo metai... Lietuvoje, kaip ir visoje šalyje, 
nuolat didėja realiosios pajamos. Šį didėjimą akivaiz
džiai rodo vartojimo lygio kilimas." Ne vienas, matyda
mas vis labiau tuštėjančias parduotuvių lentynas ir didė
jančius sunkumus įsigyti kasdięninio vartojimo prekę, su
abejos P. Griškevičiaus tvirtinimų teisingumu ir palailys 
tik propagandiniu pasigyrimu. Kaip argumentą įrodantį 
didėjančias gyventojų realias pajamas, P. Griškevičius 
nurodo būk 1978 m. mažmeninių prekių apyvarta buvusi 
15 kartų didesnė negu 1940 metų, tuo lyg duodamas supras
ti, jog nepriklausomoje Lietuvoje realiosios gyventojų pa
jamos buvusios 15 kartų mažesnės negu dabar.

Mažesnė mažmeninių prekių apyvarta dar neįrodo, 
kad buvusios mažesnės realiosios pajamos. Pav., kaimo 
gyventojai patys pasigamindami maisto produktų ir dalį 
aprangos, jų neperka, bet pačių pasigaminti maisto pro
duktai ir apranga sudaro gana žymią dalį jų realiųjų paja
mų.

Nepriklausomoje Lietuvoje gyventojai daug produktų 
patys pasigamindavo ir nemažą dalį pirkdavo turguje. Nei 
pačių pasigamintų produktų suvartojimas, nei turgų pre
kinė apyvarta statistinėse žiniose neatsispindėjo. Duome
nų P. Griškevičius nepatiekė, todėl neaišku, kuo remda
masis jis padarė išvadą, jog 1978 m. mažmeninių prekių 
apyvarta 15 kartų buvo didesnė negu 1940 m. Gal mažme
ninė prekyba 1940 m. dėl nurodytų priežasčių buvo kiek 
mažesnė, bet gyventojai prekėmis buvo daug geriau aprū
pinti negu dabar, nes parduotuvėse niekad netrūko prekių 
nebuvo eilių, spekuliacijos ir prekybos iš po prekystalio.

Kanados Ginkluotosios
Pajėgos

KANADA NIEKAD NEBUVO KARIŠKAI AGRESYVI VALSTYBĖ .
VIS DĖLTO KUOMET BUVO REIKALINGA. KANADOS KARIUOMENĖS 

VYRAI IR MOTERYS SAVANORIŠKAI ATLIKO SAVO UŽDAVINIUS , NESAVA - 
NAUDIŠKAI ATSIDAVĖ PAREIGAI. ŠIUO LAIKU MŪSŲ GINKLUOTOSIOS PA
JĖGOS NAUDOJASI PRAEITIES PATYRIMU IR TRADICIJOMIS, KAD GALĖTŲ 
ATLIKTI SAVO UŽDAVINĮ IR REIKALAVIMUS ATEITYJE.

KANADOS KARIUOMENĖ YR'A ATSAKINGA UŽ KANADOS TERITORIJOS 
PRIŽIŪRĖJIMĄ. IR APSAUGĄ, ŠIAURĖS AMERIKOS GYNYBĄ PER NORAD. 
UŽ .IŠPILDYMĄ ĮSIPAREIGOJIMŲ NATO IR TARPTAUTINIAMS TAIKOS PA
LAIKYMO UŽDAVINIAMS.

ŠALIA TŲ , GRYNAI KARINIŲ UŽDAVINIŲ . K AN ADOS KARIUOMENĖ 
TALKININKAUJA NELAIMIŲ ATVEJAIS - IŠTIKUS POTVYNIAMS, MIŠKŲ 
GAISRAMS, ALYVOS TARŠAI AR DINGUSIŲJŲ IEŠKOJIME IR GELBĖJIME . 
MES PRAVEDAME BEI PRIŽIŪRIME KELIUS IR STATOME TILTUS. MES 
VISĄ. L AIKAc IR TOLIAU REIKŠMINGAI PRISIDEDAME PRIE KANADOS 
IŠSIVYSTYMO.

MES PARŪPINAME GALIMYBES LAVINTIS DAUGIAU KAIP 60- TYJE 

ĮVAIRIŲ AMATU IR DAUGIAU KAIP 20-TYJE KLASIFIKACIJŲ. APMOKAME 
UNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ. TIEMS, KURIE TURI KVALIFIKACIJAS.

DAUGIAU INFORMACIJŲ APIE GALIMYBES JAUNIMUI KANADOS KARIUO
MENĖJE GAUSITE ATSILANKĘ Į ARTIMIAUSIĄ^ NAUJOKŲ PRIĖMIMO CENTRĄ, 
ARBA PASKAMBINĘ NEMOKAMAI.TELEFONO NUMERĮ. RASITE GELTONŲ 
LAPŲ TELEFONO KNYGOJE RECRUITING SKYRIUJE.

THE CANADIAN ARMED FORCES 
LES FORCES ARMĖES CANADIENNES

Canada

Realiąsias pajamas labiausia charakterizuoja gauna
mas atlyginimas ir kainos. Norėdami įsitikinti, ar tiesą 
sako P. Griškevičius apie daug kartų padidėjusias Lietu
vos gyventojų realiąsias pajamas, palyginkime atlygini
mus mokėtus prieš 1940 metus ir 1979 m. Palyginimui 
imsime įstaigų tarnautojų ir fabrikų darbininkų atlygini
mus.

Nepriklausomoje Lietuvoje pagal gaunamus atlygini
mus valstybės tarnautojai buvo suskirstyti į 18 kategorijų. 
Pirmos kategorijos atlyginimą gavo sargai, valytojos, o 
18 - ministrai. Pagrindinis mėnesinis atlyginimas litais 
buvo toks: I kateg. - 150 lt., V - 200, - 380, V - 800, 
VHI - 1200 lt. Buvo mokami trimečių, vaikų švenčių, 

buto ir kiti priedai. Ištarnavus trejus metus, atlyginimas 
padidėdavo 1O%. Buvo galima gauti 5 trimečių priedus. 
Tokiu būdu po penkiolikos tarnybos metų atlyginimas padi
dėdavo 50%. Pav., sargo atlyginimas nuo 150 litų pakil
davo iki 225 lt., raštvedžio nuo 280 iki 420 lt., gimnazi
jos vicedirektoriaus nuo 540 iki 800 lt. Vaikų priedai iki 
1937 m. buvo mokami po 20 litų kas mėnuo už kiekvieną 
vaiką; vėliau - už vieną vaiką 1O lt., už du - 15 lt., už 
tris ir daugiau po 20 lt. Švenčių priedai mokėti tik iki 
1931 metų imtinai po 5O%mėnesinio atlyginimo Kalėdų ir 
Velykų švenčių proga. Buto priedai, atsižvelgiant į vie
tos, tarnybos, šeimos padėtį buvo mokama iki 20% gauna
mo atlyginimo. Pav., pradžios mokyklų buto, kuro, švie
sos ekvivalentas 1938 m. siekė duo 28 iki 143 lt. mėnesiui 
/Lietuvių enciklopedija, USA, p. 260/. Aukštojo mokslo 
priedai po 1O% pagrindinio atlyginimo buvo mokami tik 
I- kategorijų tarnautojams. Aukštesnių kategorijų tar
nautojai tų priedų negaudavo.

Verslo ir vietos savivaldybių tarnautojų atlyginimai 
rikiavosi pagal valstybės tarnautojų atlyginimus. Pramo
nės, prekybos, kredito, transporto ir kitų privataus sek
toriaus šakų tarnautojų atlyginimai vidutiniškai buvo 30- 
50% didesni už valstybės tarnautojų atlyginimus /Lietuvių 
enciklopedija, V t., USA, p. 261/. Jiems reikėjo mo
kėti pajamų mokestį po 1O% gaunamo atlyginimo. Valsty
binių įstaigų tarnautojai pajamų mokesčio nemokėjo. Iš 
jų atlyginimo buvo tik atskaičiuojama po 6% pensijų fondui 

Palyginkime atlyginimus, kuriuos gaudavo tarnauto
jai nepriklausomoje Lietuvoje ir LTSR įstoję į darbą ir 
po 1O tarnybos metų.

( bus daugiau )

Įstojus Į darbą Po 1O metų
Tarnautojų kat —

Neprikl. - Neprikl. -
Lietuvoje- LTSR Lietuv. - LTSR

1. Sargai, valytojos 150 lt.,, 70 Rb . 195 lt. 70 Rb.
2. Vidurinių mokyki.

mokyt, su aukšt. m. 450 1OO 585 120
3. " direktoriai 600 160 780 160
4. Medicinos seserys 200 80 ’ 260 80
5. Gydytojai skyr.

vedėjai 540 220 792 220
6. Inžinieriai f

darbų vykdyt. 540 220 792 220

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



18 -ji MOKYTOJU STUDIJŲ SAVAITĖ
L.E IMA NTA S

Pirmoji Studijų Savaitės 
diena daugumoje buvo skirta 
mūsų išeivijos mokyklų pa
grindiniam reikalui-lietuvių 
kalbos mokymui.

Cleveland o mokyklų mo
kytoja ir "Švietimo Gairių'.' 
redaktorė Stefanija STASIE- 
NF įdomiai ir patraukliai ap
tarė skaitymo reikšmę ir jo 
mokymo metodus. Daugiau
sia ji palietė sintezinį ir a- 
nalistinį skaitymo mokymą.

PIRMUOSE SKYRIUOSE 
dažnai vaikas būna nedrąsus 
Jis nepasitiki savo jėgomis. 
Todėl mokytojas turi duoti 
tokią medžiagą, kurią vai
kas pajėgtų suprasti ir įsi
savinti. Kai vaikas prade - 
da savimi pasitikėti, įgauna

noro, pradeda domėtis ir net 
džiaugtis, kad jis jau kai ką 
gal i, tada pasireiškia skaity
mo sunkumų nugalėjimas. 
Tačiau ir tada visa tai labai 
priklaus o nuo mokytojo, t. y. 
mokinio skaitymo pasiseki
mas ar nesėkmė. Todėl mo
kytoja turi mokinį visapu
siškai pažinti ir atskleisti.

Ilgametė Chicagos moky
toja Sofija JONYNIENF kal
bėjo apie lietuvių kalbos 
mokymą VII ir VIII skyriuo
se.

Kalba- gyvoji tautos dva
sia. Šeima čia yra bene di
džiausias faktorius. Iš ma
žens šeimose vaikai su tė
vais dažniausiai kalba lietu
viškai. Mūsų mokyklose per

Žurnalistas Apie Maskvą
NORMAN MAILER

2. (tęsinys) Paruošė E. K.

Sunku būti nuolatiniu korespondentu Maskvoje, nes jo bu
tas yra aprūpintas slapta ausim- mikrofonu. Žurna'istas gy
vena gete su kitais žurnalistais. Sovietai tvarko ir prižiūri jo 
judėjmą. Kaip jis galėtų būti nejautrus kiekvienam policijos 
tvarkomos valstybės niuansui?

Pagalvokime apie atvirkščią situaciją:sūnus aukšto ran
go Sovietų tarnautojo, kuris gyvena JT, New Yorke. Jaunuo
liui patinka vaikštinėti po miestą. Tėvas, prisiskaitęs krūvas 
Sovietų baisių aprašymų apie Amerikos gatves. Jo baimė dar 
didesnė, nes jis žino, kad jo butas sekamas Amerikos saugumo 
tarnautojų. Jis linkęs atskaityti sūnui išsamų pamokslą apie 
Amerikos imperialistišką troškimą sukelti tarptautinį kon
fliktą.

"Viso to įrodymas", -sako jis jsūnui, - "vykstantis smur
tas gatvėse". Sūnus tačiau bando pasakyti : "Neatrodo, kad 
amerikiečiai, kuriuos aš matau gatvėse, norėtų karo. Aš ne - 
manau, kad jie būtų laimingi, eidami karan". Ir žinoma, mes 
žinome, kad jaunuolis teisus, tėvas galvoja klaidingai. Ameri- kykloje 
kiečiai imperialistiškai netrokšta tarptautinio konflikto. Jei
gu nėra iškreipto scenarijaus, galima per dieną pamatyti tai , 
ko kiti nesuvoktų gal per 1O metų. Tai nėra klausimas ypa
tingo intelekto ar sugebėjimo suvokti- visai paprastai- pasi
sekė nežvelgti į vyksmus pro plyšį.

Didžiosios ir galingosios pajėgos Amerikoje ir SSSR 
stengiasi tuos pasenusius scenarijus išlaikyti aktualius.Abie- nimui- Tame pat mieste jię 
juose šiuose kraštuose pažymėtinai didelis įtakingųjų būrys turi Latvių Centrą. Western 
priklauso nuo šių didžiųjų pajėgų tebevykstančių pasibaisėtinų 
tarpusavio santykių: kiek įtakos ir jėgos galingieji prarastų , 
jeigu tos abiejų kraštų įtakingųjų grupės nustotų tikėjusios 8 a a onservatyvu- 
viena kitos piktu grėsmingumu? ’ Ar tel patlko?

- Negalėčiau tvirtinti. Tai liūdnas kraštas .Aš jau - 
Leiskite pasakyti, ką aš galvoju, kad ir rimtai abejodamas čiausi’,“ yg būčiau atsidūręs IOO metų atga> New Yorke ,

Tačiau, kai draugai manęs klausia:" Kaip griežtai ten valstybę 
tvarko policija?", - atsakau:"Šiek tiek mažiau, negu aš galvo
jau".^

Žinoma, nieko negaliu pasakyti apie aukščiausių Sovietų 
valdininkų gyvenimą,bet galima tikrai spėti, kad kuo aukštes
nėje biurokratijos pakopoje arba partijoje /čia autorius turė
jo pagalvoti,kad tik atatinkamai nusipelnę partijos nariai pa
siekia atatinkamos svarbos postą/ Red./ir kuo slaptesnis 
darbas,tuo visapusiškiau seks KGB. Yra tačiau didžiulis skir
tumas tarp subtilaus ir ne tokio subtilaus teroro metodo, nau
dojamo viršūnėse ir tarp, galime spėti, visuose visuomenės 
sluogsniuose.

-Ar Jūsų nesekė,kai išeidavote iš savo viešbučio?,- 
klausinėjo manęs, sugrįžus į New Yorką, žmonės.

- Ne.
- Ar tikrai?
- Hm, negaliu būti visai tikras,bet nemanau, kad sekė.
Yra savotiškas jausmas,kad esi sekamas: jauti, ar turi, 

ar neturi privatumo gatvėje ar kalbant telefonu. "Kiekvieną 
dieną", - atsakiau savo draugams, - aš išeidavau iš viešbučio 
ir vaikštinėdavau mylių mylias. Aš įsukdavau į gatves,ir jei
gu jos nebuvo tokios įdomios, kaip kad tikėjausi, grįždavau at
gal. Aš įeidavau į įdomesnius kiemus ir išeidavau. Mano 
vaikštinėjimai būdavo tokie be specialaus tikslo, kad kiekvie
nas, kuris būtų paskirtas mane sekti, būtų susigadinęs savo 
nervus, bandydamas atspėti mano tikslus’”.

- Tai Jūs galėjote vaikščioti visur?
- Taip. Bent ten, kur aš eidavau- taip.
-Ar nebijojote?
- Nesijaučia didelės įtampos vaikštant gatvėmis. Ir no

rėdamas tai paaiškinti pavyzdžiu, papasakodavau atsitikimą 
Leningrade:

- Vieną vakarą,grįžęs iš teatro, nutariau eiti pėsčias at
gal į savo viešbutį, daugiau kaip 4 km kelio, norėdamas pama
tyti Leningrado kanalą naktį. Viskas buvo gerai, kol priėjau 
pusiaukelėje parką, per kurį, reikėjo pereiti. Parkas gal 1/2 
km. ilgio ir kelis šimtus metrų pločio, atrodė tuščias. Prie 
pasisukimo staiga vaizdas, nuo kurio krūptelėjau. Tamsoje, 
gal už kokio IOO m. kažkas sėdėjo ant suolo. Kai priartėjau, 
paaiškėjo,kad sėdi du žmonės. Tarp judviejų kažkoks didokas 
neaiškus daiktas. Norėjau pasukti į šoną,bet didelis smalsu
mas ,kaip magnetas traukė ir vistiek artėjau prie jų. Galų 
gale priėjęs pamačiau, kad sėdėjo vyras ir moteris, o jų tarpe 
vaiko vežimėlis. Turbūt gyveno perpildytame bute ir atėjo į 
parką užmigdyti kūdikį.

- Tai norite pasakyti, kad labai nedaug smurto gatvėse?
- Tikrai nedaug pastebimo. Gal tie visi,kurie Amerikoje 

šaukia, kad mes turime savo gatves padaryti saugesnėmis, tu
rėtų pasvarstyti ,ar nepersikelti į Sovietų Sąjunga? Ten vis- 
1984.IX.27

pamokas taip pat kalbama 
lietuviškai, bet kitur-tarpu- 
savyje vaikai kalba tik ang
liškai ar kita gyvenamo 
krašto kalba. Mūsų didieji 
norai ir pastangos, kad ir 
tarpusavyje jie kalbėtų lie
tuviškai. Tada gal gera da - 
lis mūsų jaunimo nenutoltų 
nuo lietuvybės. Bet dabarti
nės mūsų gyvenimo aplinkos 
vyksmas labai varžo mūsų 
norus ir pastangas. Todėl 
ne tik tėvai ir mokyklos turi 
skirti didžiausią dėmesį 
jaunajai kartai, bet talkon 
turėtų ateiti visi mūsų tau
tiečiai. Tik tada , gal būt ga
lima bus laukti našesnių 
vaisių...

Pati prelegentė mokykloje 
vartoja daug mokslo prie
monių. Duoda daug rašymo 
darbų klasėje, nes tai pratur
tina mokinių žodyną ir są
moningumą. Duoda ji ir na
mų darbų, į kuriuos tėvai 
turėtų skirti reikiamą dė - 
mesį. Gramatikos mokymas 
turi būti paremtas gyvąja 
kalba.

Kitą dieną turėjome, sa - 
kyčiau, pranešimą- įdomią 
informaciją.

Latvių Švietimo Tarybos 
narys dr. Valdis MUIŽ - 
NIEKS angliškai aptarė lat
vių išeivijos švietimą-auk - 
Įėjimą ir jų problemas. Lat
viai taip pat deda visas pa-

Michigano Universitete,kai x 
pas mus Chicagoje, veikia 
l atvi ų kai bo s kur s ai. Turi
jie ir 8 aukšt. mokyklas su 
320 mokinių. Ruošia spe - 
cialius seminarus, kaip jie 
sako, trims generacijoms , 
kur klausytojams teikiama 
žinių apie latvių kultūrą , 
tautosaką, tautodailę, maisto 
gaminimą ir drabužių siu
vimą. Šioms studijoms stu
dentą  ̂jaunimas) atkeliauja 
iš Amerikos, Kanados, Aust
ralijos ir Vak. Vokietijos.

Mokyklose ir kursuose 
vartojama daug mokslo prie
monių, Latviai turi savo 
spaudą, leidžia žurnalus ir 
katalogus. Savo pradžios 
mokyklose latviai dar var - 
toja latvių kalbą. Vaikų dar
želiuose daug žaidžiama 
Mažose mokyklose vyksta 
jau tik individualus moky
mas. Kaip ir mes, latviai tu
ri paruoštus mokykloms va
dovėlius.Bet kaip ir pas rouą 
latviai-mokiniai tarpusavyje 
kalba angliškai ar kita gy
venamojo krašto kalba.

Toronto latviai turi- moky
tojams paruošti kursus. Uni
versitetuose latvių jaunimas 
ima pedagoginius dalykus , 
bet. ..visgi jaučiamas moky-

stangas savo tautinei egzis- tojų trūkumas. Problemos , 
tencijai ir ateičiai užtikrin- kaip ir mus,slegia ir latvius, 
ti. Šiuo metu jis turi 820 Visur latvybės reikalus ap- 
mokinių31-oje pradžios mo- 

kur mokoma latvių
kalbos, literatūros ir isto - 
rijos.

KALAMAZOO mieste, A- 
merikos Michigano valsti
joje jie kasmet ruošia 6 sa
vaičių vasaros kursus jąu-

sunkina gyve namo krašto ap
linka ir įtaka.

Š iaurėsA merikoje latvių 
yra apie 60.000.Dauguma 
iš jų yra vidutinio ar senyvo 
amžiaus.Australijoje latvių 
tėra apie 12.000.

Savo pranešimą dr.Mui- 
žnieks pailiustravo skaidrė
mis. / b.d./

ant Lower East Side gatvės. Lyg būčiau matęs savo sene- 
'ius tenai vaikštinėjančius.

A, tie veidai Maskvoje - aptūturiuoti, ginantis nuo 
besibaigiančios žiemos niokojimų. Ar jūs kada esate pra
ėję pro vargingą Chicagos West Division gatvę , (kur be-
veik kiekvienas praeivis yra ukrainietis ar lenkas) ? Jus 
apsupa sunkiai dirbusiųjų žmonių veidų bruožai, pilni rū
pesčio, abejonių, i'gai užgniaužto pykčio, susirūpinimo šei
momis, baimės, ką toliau gyvenimas jiems atneš. Tokie 
tad čia veidai: generacijos, pasiruošusios numirti junge ,
kad jų vaikams būtų šiek tiek lengviau ir geriau- Tokį pa
siryžimą veiduose Rusijoje dažnai matai: "aš negavau, ko 
norėjau, bet gal mano vaikai gaus". Tai jaudina, ir apima 
liūdnumas- Visi tie veidai, gyvenimo išvagoti, kiekviena 
asmeniška patirtis įkalta. Kadangi to paties amžiaus 
žmonės perėjo per tuos pačius istorijos kataklizmus, tai 
iki tam tikro laipsnio tie vidutinio ir senesnio amčiaus ru
sų veidai gatvėse turi tą pačią išraišką. Pilki, išvagoti 
veidai; taip, gyvenimas juos pasitiko su akmeniu abiejuo 
se kumščiuose.

............Vis ateidavo mintys, į juos bežiūrint, ką reiškė 
gyventi Rusijoje per tuos paskutiniuosius 70 metų. 20 
milijonų žmonių žuvo I-jame Pasauliniame Kare ir bolše
vikų revoliucijoje bei po to sekusiame civiliniame kare. 
Apie 20 milijonų išmirė badu 193O-tųjų metų pradžioje, 
kai Stalinas priverstinai varė į kolektyvinius ūkius ir 
daugiau kaip 20 milinojų žuvo nuo vokiečių invazijos. 8- 
1O milijonų išmirė priverstinuose sunkiųjų darbų koncent
racijos stovyklose, Stalino įsteigtose.

Po to, Chruščev’as, atėjęs į valdžią po Stalino mir
ties, galų gale oficialiai ir viešai paskelbė Sovietų 
Sąjungos gyventojams,kad Stalinas buvo ne tiktai le- 
gendarinio masto vadas,bet ir baisūnas. Kadangi eilinis ' 
rusas, skaitantis griežtai kontroliuojamą savo spaudą bu
vo jau įpratintas automatiškai galvoti,kad Stalinas buvo 
neklystantis vadas, šokas buvo lygus kaip kad amerikie
čiams būtų pranešta, kad Dwight D.Eisenhower’is buvo 
maniškas vaikų žudikas.

Psichologiškai rusai niekada po to neatsigavo. Tai 
jų atveju suprantama. Mažesniu mastu, mes irgi nebebu
vome visai tokie patys po J.F.Kennedy, Martin Luther 
King ir Bobby Kennedy nužudymų.

Žinoma, Chruščev’as buvo netrukus nusodintas.Tokių 
blogų žinių atskleidėjui negalėjo būti leista ilgai valdyti. 
Baigiantis šešiasdešimtmečiui, po daugiau kaip 50 metų 
skerdynių, teroro ir istorinio šoko, vis didėjant katastro
fiškai žuvusiųjų skaičiui - vidutiniai virš 1 milijono sovie
tų piliečių kare ar kasmet kalėjimuose ir koncentracijos

lagerluose - SSSR pradėjo Brežnev’o erą- dvi dekadas 
lėto, stagnuojančio progreso. Teroras sumažėjo,
atstatymas iki tam tikro laipsnio pažengė pirmyn. Milži
niškos pastangos ginklavimosi srityje ir abuojumas kas
dieninio gyvenimo reikmenims atsiekė branduolinės tech
nologijos artėjimo prie Vakarų pajėgumo.

Per tą laiką,tačiau, 1917 m. bolševikų revoliucijos
idealai dešimtį kartų buvo mirę. Didžiulė socialinė ma
šina dar vis veikė,bet korupcija irgi užtvindė kraštą.SSS 
R pakliuvo į metamorfozę iš griežtos, karo meto ekono
mijos, spiriama išplitusiomis teroro priemonėmis, į mil
žinišką valstybinės šalpos valstybę, skęstančią cinizme , 
papirkinėjime, eikvojime, prastos kokybės gaminiuose ir 
priespaudoje.

- Kodėl tada Jūs sakote, kad tai nėra policijos tvarko
ma valstybė? Priespauda dar vis tebevyksta.

- Taip, bet mažesniame laipsnyje, negu kad buvo.
Aš galvoju apie vieną disidentą, su kuriuo teko kal

bėti. Jis vis aristokratiškai savo veidu išreikšdavo pa - 
nieką kiekvieną kartą man paklausus apie bet kurį,dirban
tį aukštose pareigose Sovietų establišmente.

- O kap teroras dabar?, - paklausiau jo.
Disidentas patraukė pečiais. "Prieš eilę metų slap

toji policija įsiveržtų pas tave vidurnaktį ir apie tave po 
to niekas nieko nebegirdėtų ir nesužinotų. Dabar tave sui
ma ir vyksta teismas. Tu pakliūni į koncentracijos sto - 
vykią arba esi ištremiamas".

-Ar dažnai suiminėja?
- Ne. Vietoje kiekvieno 20, kuriuos anksčiau suimi - 

nėdavo, dabar suiroą vieną. Kiti 19 paliekami drebėti.
Tą patį girdėjau daugelį kartų. S ituacija nėra gera , 

tikrumoje žymiai pablogėjusi palyginant tik su keleteu roe- 
tų, bet iš kitos pusės, žymiai geresnė,lyginant su Stali
no laikais. Anuomet dešimtimis milijonų jo įsakymu buvo 
suimta. Dabar politinių kalinių priskaitoma tūkstančiais.

Helsinkio Susitarimų Vykdymo Priežiūros Grupė, kuri 
nesimpatizuoja SSSR,spėja,kad per paskutinius 15 metų 
buvo apie 5.000 politinių areštų ir kad disidentų šiemet 
kalėjimuose yra apie 1.000.

Kiti apskaičiuoja, kad jų yra apie 10.000. Tai nėra 
linksmi skaičiai,bet proporcingai Sovietų Sąjungos 270 
milijonų gyventojų, turime pripažinti, kad išeina 1 politinis 
kalinys 270.000 sovietų piliečių arba, imant didžiausią 
spėjamą politinių kalinių skaičių- 1 iš 27.000.

/Mūsų akimis žiūrint, ne tiek svarbu koks skaičius, bet 
u ž k ą jie suimti. Taip pat,statistika yra apgaulinga, 
nes svarbu ir iš kurios vietovės politiniai kaliniai dau - 
giausiai suiminėjami, koks jų traktavimas suėmus. 
Vien skaičiai - dar labai mažai tepasako... Red./.

Sėdint už stalo rusų bute,diskutuojant režimą, daž
nai visi nutyla, kuomet pasakoma stipresnė kritiška pas
taba. Kuris nors tada parodys į lubas,lyg sakydamas: 
"S augokis. J i e klausosi".

Žinoma, galvojant kiek daug namų, kuriuose tokie pa
sikalbėjimai gali vykti, yra didelė galimybė, kad tas spe
cifinis butas nėra kontroliuojamas KGB. Gal KGB kadai
se įdėjo čia veikiantį mikrofoną, gal vėl įdės kitą mėnesį 
ar kitą metą, bet pirštas rodo į lubas ne tiek su didele 
baime, kiek su sausu, pašiepiančiu atsargumu.

Yra pasakojamas toks atsitikimas. Jis tokio abejotino 
tikrumo,kad norisi tikėti, jog tikrai taip yra buvę. Disi -
dentai tą istorijėlę laiko savo talismanu:

artimas žymios poetės draugas /pavadinsiu) jį Glabni- 
kov’u/, buvo suimtas už menką disidentinį prasižengimą. 
Poetė, prisiminus seną rusų tradiciją, kad įžymūs meni
ninkai turėjo teisę rašyti prašymus carui, pasiuntė laiš-
ką Andropov’ui. Jo pabaigoje ji praašė: "Jeigu Jūs neišlei 
site Glabnikov’o, aš nežinau, ką padarysiu*."

Generalinis Sekretorius nieko jai į tai neatsakė.'And- 
ropov’as yra storžievis, kad neatsakė į mano laišką",- 
kalbėjo poetė savo draugams.

Vieną dieną KGB pasikvietė ją ateiti į jų įstaigą. Ga
lima įsivaizduoti, kokius veidus ji ten pamatė. Ameriko
je tokius vei dus galima matyti unijų vadų, korporacijų eg- 
zekutyvų, Mafios. "krikštatėvių", kai kurių kongresmanų 
ir gerai pažiūrėjus- poros mūsų prezidento patarėjų.

Reikia patikėti, kad poetė buvo graži moteris. Jos 
balsas buvo gilus, saldus ir paslaptingas, sukeliantis nuos
tabą, iškeliant žodžių įsišaknijusį muzikalumą.

- Na, - sako kagėbistas, kas čia^tas paskutinis saki
nys Jūsų laiške? Kodėl Jūs sakote, kad nežinot,ką padary
site? Ką tai reiškia?

- Tai reiškia, kad nežinau, ką padarysiu, jeigu Glab
nikov* as nebus paleistas.

- Ne tai, bet ką Jūs tuo norite pasakyti? Kad nusižu- 
dysite? Ar kad pabėgsite į Vakarus ?Ar Jūs mus viešai 
pasmerksite? Kokį skandalą ruošiatės sukelti?

- Tai reiškia, - pakartojo ji savo giliu balsu, pačiu 
paslaptingiausiu ir tragiškiausiu tonu, - kad jeigu Jūs ne- 
paleisite Glabnikov’o, aš tiesiog nežinau, ką aš padary - 
siu.

Glabnikov’as buvo paleistas.
Taip pasakojama. Kaip nuostabiai puiku būtų, jei taip 

tikrai įvyko*. / bus daugiau /

TIKROVĖS LIUDIJIMAS
Apie trejetą mėnesių tęsėsi poliarinė naktis. Dažnai, 

po'iarinei nakčiai įpusėjus (kartais antroje pusėje), pradė
jusias siausti nepaprastos jėgos sniego audras čia vadina 
purgomis.

Tai smulkus, į smėlį panašus ir aštrus sniegas, žiau
rus, nepaprastos jėgos vėjo po plačias šiaurės dykumas 
blaškomas, verpetais besisukdamas, tiršta ir tamsia ma
se pripildo orą. Nežmoniškam šalčiui spaudžiant, purgos 
siaučia keletą parų, o kartais ir ištisas savaites. Tokiems 
orams užėjus, šviesesnio meto nėra - viskas paskęsta 
tamsoje. Tikra mirtis visiems, tokio oro užkluptiems at
virame lauke.
H Tautvaišienė iš; "Tautų kapinynas Sibiro tundroje"
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Šv. Kazimiero Metų Pabaiga Toronte
D.N.BAL TRUKONIS

i VMMK"^
KAZIMIERINĖS JAUNIMO SVĄRSTYBOS TORONTE, 1984.9.10, ’ ROYAL YORK” VIEŠBUTYJE . "RELIGINĖ JAUNIMO ORIENTACIJA " Iš 
kairės: Gabija JUOZAPAVICIUTĖ-PETRAUSKIENĖ, Kongresiniiį Jauni mo svarstybų vadovė , Edmundas PUTRIMAS, teologijos studentas Romoje, 
Laima GUSTAINYTĖ-UNDERIENĖ, dr. Saulius JANKAUSKAS is Detroito, Rasa LUKOSEVIČIŪTĖ-KURI EnIĖ i s Montreal io ir informacija Monika 
ZEKIENĖ. Nuotrauka; St.Varankos

Viso pasaulio lietuvių iš
kilmingai atšvęstas ir pami
nėtos Š v.Kazimiero mirties 
metinės buvo apvainikuotos 
neeiliniu Kongresu-suvažia- 
vimu Toronte, Kanadoje.

Rugsėjo mėn.1-2 dienomis 
šian didmiestin su skrido, su
važiavo lietuviai iš visos Š . 
A merikos ir net iš kitų kon
tinentų. Šio nepaprasto įvy
kio rengėjai Pasistengė, kad 
programa būtų neeilinė. To
kia ji ir buvo.

Galbūt daugumos šio Kong
reso dalyvių dėmesio centre 
buvo specialiai kazimieri - 
nių tema sukurta opera- 
misterija DUX MAGNUS .Tai 
dviejų Chicagoje guvenančių 
lietuvių didžių pastangų vai
sius. Poetas bei rašytojas 
Kazys BRADŪNAS pa
rašė tekstą-libretą, o svar - 
biausią kiekvienos operos 
darbą-muziką sukūrė komp . 
Darius LA PINS KA S.

Visų pirmiausia reikėtų 
supažindinti su šio kūrinio 
turiniu. Kazys Bradūnas vei* 
kalą parašė specifine Šv.Kar 
zimiero gyvenimo tema, su
sidedantį iš 3 veiksmų ir 7 
scenų.

Veikalas pradedamas vaiz
du iš 15 a. Lietuvos, rodančiu 
dar neseniai pakrikštytus 
lietuvius, stipriai besilai
kančius savo senųjų pago
niškų tradicijų. Čia dar kry
žiuojasi pagoniškosios apei
gos su krikščionybe.Ritasi 
ožių ir gaidžių galvos. Vai - 
dilutes, laukiniškai klykau
damos, atakuoja vyskupą./Jo 
rolę atliko čikagietis bosas 
Jonas VA Z NELIS/. Aplink 
viešpatauja labai nyki prie
blanda. Jauti tą senosios 
Lietuvos dvasios merdėjimą, 
ką aprauda jauna Lietuvos 
laukų Mergaitė.
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sužeistą karalaitį Kazimierą, mieras, imperatoriaus dūkūs 
Lietuvos dvasia-laukų Mer - Ingrida, Vilniaus ir Krokuvos 
gaitė- sukliudo raganos pra- vai vados. Rengiamasi gabenti 
gaištingus planus. Pasirodo 
ir karalius Kazimieras su

viską tekstą/.

A n t r a m e paveiksle 
matome jau ištaigingą , 
skaidriom spalvom tviskan
čią Vavelio pilies menę. Čia 
jaunasis karalaitis Kazimie
ras/kurį vaidina buvęs mont- Vilniaus vaivada/ jį vaidino 
realietis, dabar torontiškis , ne lietuvis,Roger SCANLAN, 
tenoras Rimas STRIMAITIS/, gan gerai atlikdamas lie tu- 
Jis yra supamas karališkos 
didybės: Vavelio rūmų pra
bangos su visokiomis že - 
miškomis pagundomis. Jam 
peršama Vengrijos karūna , 
meilinasi princesė Ingrida, 
kurią puikiai atliko Montre- 
alio lietuvių pasididžiavi
mas - sopranas Gina ČAP- 
KAUS KIENĖ. Tačiau Lietu - 
vos dvasia .jaunos Mergaitės 
pavidale /-ją atliko čikagietė 
Laima RAS TENYTĖ -, skati
na nepasiduoti šiems vi 
šie m s gundymams.

Scenon taipgi įeina mote - 
ris su jaunu berniuku. Prie 
karališkojo sosto papėdės ji 
bando vaiką mokyti lietuviš
ko rašto. Staiga įsibrauna 
rusų kazokas ir ima pliekti 
jaunuolį bizūnu. Tai vėles - 
nieji spaudos draudimo lai
kai. .. S cena baigiama kara
laičio Kazimiero nuosprend- 
džiu drauge su tėvu karaliu
mi Kazimieru-kurį atliko to
rontiškis bosas Algis S IMA - 
NAVIČIUS - vykti Lietuvon.

H-jame veiksme, p i r - 
m a m e paveiksle- Lietuvos 
miškas prie Merkinės. Čia 
susimaišo 15-tojo amžiaus 
ir 2O-jo amžiaus Lietuva . 
Karalaitis Kazimieras - tai 
šio šimtmečio laikų Lietuvos 
partizanas. Mergaitė- Lie
tuvos dvasia - globoja lokio 
sužeistą karalaitį Kazimierą- s lava ŽIEMELYTĖ, apsupta 
Lietuvos miškų partizaną . 
Čia pasirodo ir rūmų juok
darys su ragana, kurią taipgi 
vaidino montrealietė Gina 
ČA PKAUS KIENĖ. Ragana 
siūlosi savo burtais pagydyti

A n t r a m e paveiksle - 
Vilniaus katedros aikštėje du 
elgetos prašinėja praeivių 
išmaldos. Vienas jų sakosi 
netekęs rankos, o antras ko
jos mūšiuose su maskoliais. 
Katedroje vyksta pamaldos. 
Joms pasibaigus, iš jos išei
na vyskupas su Vilniaus vai
vada. Vyskupas laimina žmo
nes. Tuo tarpu elgetos ap
ninka Vilniaus vaivadą, pra - 
šydam! atpildo už kovose ne
tektas galūnes. Neapsieinama 
be komiškų momentų, kai abu 
elgetos, likę vienudu,skubiai 
apsimausto savo "netektom" 
galūnėm ir išskuba smuklėn 
išgerti už sėkmingai surink
tas išmaldas.

Netrukus pasirodo nakties 
prieblandoje karalaitis Kazi
mieras, kad pasimelstų ka - 
tedroje. Bet randa ją užda
rytą. Atsisėda prie jos durų 
ir besimelsdamas užmiega . 
Į sceną įeina partizano mo - 
tina, ieškodama savo sūnaus. 
Pamato miegantį karalaitį ir 
palaiko jį už savo sūnų parti
zaną.Atsisėdusi prie jo, niū
niuoja lopšinę.
Trečiame paveiksle- 

Gardino pilis. Ankstyvas pa
vasaris. Menėje matome ka
ralienę Elzbietą, kurią vaidi
na taipgi kadaise montrealie- 
tė-dabar torontiškė- altas

rūmų merginų būrelio. Sku
biai atvykęs pažas praneša , 
kad karalaitis Kazimieras 
kritiškai serga. Karalienė ru 
palyda skubiai išeina. Sce- 
non įžengia karalius Kaži -

“PASAKŲ” PLOKŠTELES 
vokelyje rašoma:

Pasakos yra mūsų visų 
gyvenimo puošmena:kūrybi- 
nės fantazijos žaidimai;ilgų 
amžių daugelio kartų išgy
venimų, pasatabumo ir iš
minties kraitis. Todėl mie
los visiems- vaikams ir su
augusiems.

Lietuvių liaudies pasakos 
pasižymi savo originalumu, 
veiksmingumu, dainuotinų 
posmų įtarpomis. Šioje 
plokštelėje norime su kažku
riomis jų supažindinti ir ti - 
kimės, kad klausysite jų su 
dideliu malonumu, kaip ir 
mes džiaugiamės jas įrašy
dami .

Garsų efektai, specialiai 
parašyta muzika šią plokš - 
telę padaro itin gyvą. Ji tin
ka mokykloms, šeimoms, jau
nimo organizacijoms. Tai 
graži, įdomi, labai gerai iš
leista plokštelė, tinkama do
vanoti ne tik vaikams, bet ir 
suaugusiems.

SLIBINAS DEVYNGALVIS
Buvo devyni broliai ir viena sesuo. Tą seserį nulei

do to'i, bent už septynių my'ių, už žalių girių. Išbuvo ji 
jau septynis metus pas savo vyrą ir ’abai pasiilgo brole
lių. Tada ji sako savo vyrui:

- Leisk mane pas brolelius paviešėti.
- Leisiu, tik prisikepk pyragų.
Ji prisikepė pyragų, pri s i pašė kuodelių ir išvažiavo. 

Jai reikėjo per girias važiuoti. Važiuoja ji, važiuoja, su
si tinka devynga! vį.

- Sesutė'e, sesutė'e, kur tu dabar važiuoji ?
- Važiuoju pas brolelius paviešėti.
- Ką čia veži ?
- Prisikepiau pyrage1 ių, prisipašiau kuodelių.

Duok ir man paragauti.
Ji tuoj išmetė vieną pyragėlį. Devyngalvis kapt ir pra

rijo . Ir vėl prašo:
- Sesutėle, sesutėle, duok ir kitą.
Išmetė ir kitą. Jis tuoj praryja ir prašo daugiau. Jau 

ji išmetė visus pyragėlius, meta ir kuodelius. Devyngalvis 
ir tuos ryja. Baigia jau ir kuodelius išmėtyti, mato, kad 
dabar jau bus blogai. Privažiavo tokį storą ąžuolą,lipe 
lipo ir į'ipo. Devyngalvis tuoj suėdė kumelėlę, baigia jau ir 
vežimėlį graužti.

Atskrenda gegutė. Sesuo jai sako:
- Gegutėle, gegutėle, imk žiedą, skrisk pas brolelius 

ir užkukuok prie jų 1 ango.
Gegutė nuskrido, nusileido ant Jango, - broliai pusry

čius valgo, - padėjo žiedą ir gieda:
Devyni bro'iai, ku -kū,
Jūs nieko nežinot, ku- kū,
Jūsų sesulė, ku-kū,
Ąžuole sėdi, ku-kū,
Devyngalvis graužia, ku-kū,
Pagalbos laukia, ku-kū, ku-kū. ...
Bro'iai pažino sesers žiedą, greit pasiėmė da'gius, 

kirvius ir lekia sesers ge'bėti.
Devynga'vis begrauždamas ąžuolą pajuto, kad kažkas 

atitrenkia vieške'iu ir klausia:
- Kas ten trenkia, kas ten brazda- ar ne tavo broleliai 

atvažiuoja?
- Pipirėliai rieda, lapeliai krinta, ne mano broleliai 

atvažiuoja.
Jis vėl grykšt. grykšt, beveik jau baigia ąžuolą nu- 

krimsti. Dar labiau girdėti trenkiant vieškeliu.
- Kas ten trenkia, kas ten brazda - ar ne tavo broleliai 

atvažiuoja?
- Pirpirėliai rieda, lapeliai krinta, ne mano broleliai 

atvažiuoja .
Tik išlenda broleliai iš miško. Tuoj su dalgiais ir su 

kirviais nukapojo visas devynias galvas,išsiėmė seserį iš 
ąžuo'o ir parsivežė. Visiems buvo daug džiaugsmo. Pas
kum po septynių metų vėl nuvežė pas vyrą ir laimingai to
liau visi gyveno.

(Viena iš pasakų plokštelėje)

KAD MOKINIAI SKAITYTŲ

Staiga rusai puola 
nelauktai naktį.

karalaitį Kazimierą Kroku
von, kur Tatrų kalnų oras ge
resnis. Motinos lydimas, įei
na sunkiai sergantis karalai- Vida Au gulytė - Bučmienė
tis Kazimieras ir pareiškia Viena didžiausių šių laikų mokyk'inių problemų, sukę 
savo valią likti čia, Lietuvoje,ūanti nemaža rūpesčio tiek lituanistinių , tiek ir amerikie 
kur ir netrukus miršta ant 
motinos rankų. Suskamba 
liūdnas, skausmingas Requiem 

Kazimiero kūnas, pildant 
jo valią, vežamas atgal Vil
niun, kad amžiais čionai il
sėtųsi savo protėvių žemėje.

III-jame veiksme- p i r- 
m o j e scenoje , vakaro 
prieblandoje matome būrelį 
šarvuotų Lietuvos karių, 
kažkur miško stovykloje , 
prie Polocko. Melancholiš
kai skamba "Oi lekia, lekia 
gulbių pulkelis- tėvynę ginti 
ragin brolelius". Karių nuo
taika prislėgta, nes jų lau - 
kia žymiai gausesnės rusų 
pajėgos. 
I ietuvius 
Lietuviai pakrinka ir trau
kiasi. Įvyksta stebuklas-pasi 
sirodo mirusiojo karalaičio 
Kazimiero dvasia,įkvėpda - 
ma lietuviams nepaprastą 
viltį ir drąsą. Šie ir sutriuš
kina Maskvos hordas. Ka
riai džiaugsmingai triumfuo
ja. Vilniaus vaivada pasiža
da veikti, kad miręs karalai
tis Kazimieras būtų pa
skelbtas Lietuvos šventuoju 
- jos globėju.

Antroje ir paskutinė
je scenoje matome išniekin
tą Vilniaus katedrą. Aikštėn 
renkasi žmonės, nešini įvai
rių kraštų vėliavomis, sim - 
bolizuodami tų kraštų pagal
bą atsikeliančiai 
įeina 
kiais. Katedra 
Jon grąžinamas kadaise be
dievių ištremtas švento Ka
zimiero karstas.. . ( b. d.)

tiškų mokylų mokytojams, tai mokinių nepajėgumas bei 
nenoras skaityti. O neįpratęs skaityti, mokinys atsilieka 
visose mokslo srityse-

Bet kaip mokinius įpratinti skaityti? Stebuklingo me
todo dar niekas nerado, bet yra būdų vaikus sudominti 
knygomis Galima visą klasę pamokos metu nusivesti į 
mokyklos biblioteką arba iš bib'iotekos atnešti dėžę jų 
amžiui tinkamų knygų. Padėjus mokiniams išsirinkti po 
knygą ir grįžus į klasę, galima skirti bent penkiolika mi
nučių tyliam išsirinktųjų knygų skaitymui . . - Jei pradėta 
knyga vaiką sudomins, jis skaitymą tęs namie.

Norint klasę sudominti jiems visiems prieinama kny
ga, galima klasėje garsiai perskaityti ištrauką, sustojant 
tokioj vietoj, kur intriga gana stipri. Norėdami sužinoti, 
kas toliau atsitiko, mokiniai knygą perskaitys namie.

Skaityti skatina varžybos. Jos gali būti vykdomos 
visos mokyklos mastu, kaip tai daroma Clevelando Šv. 
Kazimiero lituanistinėje mokykloje, arba mokytojo pra - 
vedamos tik savoje klasėje. Kadangi knygos yra nevieno
do dydžio, skaičiuojami perskaitytų knygų puslapiai. (Dar 
teisingiau būtų skaičiuoti žodžius, bet tai pareikalautų 
per daug laiko). Mokslo metų pabaigoje, laimėtojams į- 
teikiami pažymėjimai ir dovanos. Geriausia kiekvienam 
skyriui skirti po kelias premijas, kad kiekvienas moki - 
nys pasijustų turįs galimybę laimėti.

Neužtenka rudenį paskelbti varžybas ir pavasarį įteik
ti dovanas. Tas varžybas mokiniams reikia vienu ar kitu 
būdu dažnokai priminti. Pastebėjau, kad mokiniai perskai
to daugiau knygų, kai skaitymas reguliariai tikrinamas - 
sakykim, po kartą ar du kartus į mėnesį. Tiems moki 
niams, kurie nori būti tikrinami dažniau, sudaroma proga 
tai padaryti;

Ar vykdomos varžybos, ar mokiniai skaityti skatinami 
kitu būdu, visvien būtina jų skaitymą patikrinti. Daugelis 
mokytojų mokiniams lipia knygas atpasakoti raštu. Sakoma 
kad tuo būdu iš karto "nušaunami du zuikiai":mokinys pras
tinamas ne tik skaityti, bet ir mintis išreikšti raštu. Pir
maisiais mokytojavimo metais lituanistinėje mokykloje ir 
pati tą tikrinimo būdą pabandžiau, bet juo greit nusivyliau, 
jis turi du rimtus trūkumus- Pirma, daugelis mokinių ne
mėgsta rašyti. Mokytojas tikisi, kad tokie mokiniai, bera
šydami knygų santraukas, įpras - ir gal net pamėgs - ra
šyti - Tačiau faktinai išeina atvirkščiai:daugelis mokinių, 
vengdami santraukų rašymo, vos vieną kitą knygą teper- 
skaito. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Lietuvai: 
vyskupas su dvasiš- 

atstatoma .
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IŠ PADANGĖS MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

RŪTOS" saviveiklininkai spektaklyje "Amerika Pirtyje"

DAUGĖJA GAISRUV
Šiemet Lietuvoje buvo 

vienu šimtu daugiau gaisrų, 
negu pernai. 70 jų kilo že
mės ūkio objektuose, kas 
padarė 322. OOOrublių nuos
tolių. Nuo metų pradžios jau 
žuvo 111O tonų pašarų ir 207 
gyvuliai. Kilo gaisrų ir ja
vų sandėliuose.

NAUJAUSIAS SKLANDYTUVU 
MODELIS

Ypatingai lengvą sklandy
tuvą sukonstruavo Kęstutis 
Rinkevičius ir Česlovas Ki - 
šonas,talkininkaujant sklan
dytuvų veteranui Broniui 
Oškiniui. Pavadintas "Gar
nio" vardu-

Kryme, Sov. Sąjungos var
žybose tas "Garnys" ypatin
gai sudomino specialistus.

APDOVANOTOS DAUGIAVAIKES 
MOTINOS

Ordinais ir medaliais bu
vo apdovanotos 117 daugia
vaikės motinos. Ar ir nusta
to kad a tuos vaikus reikia 
įrašyti į partiją, kad gautų 
medaHus- nerašo.

MĖLYNĖS GERINA AKIS
Rytų Lietuvoje šiemet dar 

išsilaikė miškuose nemažai 
mėlynių. Mėlynių ekstraktas 
duodamas gerinti savijautai 
ir stiprinti akis.

įvažiavimas į_ Veiviržio p auk štininkytės ūki

ASTRONOMIJOS MOKSLO 
PAŽANGA

yra

P. Indreika

ŽMOGAUS PRASIVERŽIMAS Į T ARPPLANETINE ERDVE
Astronomija arba mokslas apie dangaus kūnus, 

vienas iš seniausių, kuris prasidėjo dar priešistoriniais 
'alkais. Babiloniečiai, chaldėjai, egiptiečiai ir kiti, ste
bėdami dangaus mėlynę dieną, o žvaigždes, mėnulį ir pla
netas - naktį, buvo įsitikinę, kad jos veikia į pavienių as - 
menų ir valstybių likimą. Piemieji astronomai buvo šven
tyklų žyniai, kurie iš dangaus kūnų judėjimo jau sugebėjo 
pasidaryti kalendorių, apskaičiuoti saulės ir mėnulio už
temimus, metus padalinti į dvylika mėnesių, o parą į 24 
valandas. Žemę jie lakė pasaulio centru, apie kurią suka
si kiti dangaus kūnai. Tokiam žmonių ga'vojimui pritarė 
filosofai ir kiti išminčiai- II a. po Kr. gyvenęs graikų ge
ografas, astronomas ir matematikas Cl. Ptolemėjus, stu
dijuodamas dangaus kūnų judėjimus, pastebėjo, kad jų ju
dėjimas nesutampa su žemės centru ir yra elipsinės for-

I AA CENTRINĖS ;
Montreal 273—7544
Ottawa 523-9977
Toronto 489 -3693
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKĄ ?• JOSE RASI IR GROZIOJR JUMORO IR IŠMINTIES l

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namų );> 489-5391 (dorbo);
Hanrikui N. : 277-7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R..- 337-8637

RADIO 1410 MONTREAL

1984.IX 27

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

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

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU- LIETUVIŠKAI

ŠIAULIUOSE “RŪTOS" 
SAVIVEIKLININKAI

"Rūtos" gamybiniame su
sivienijime pasižymi jų sa
viveiklinis teatras, pasikvie
tęs Šiaulių dramos teatro re- 
žirosių.

Kolektyve pasireiškia dar
bi ni nkai, br i gadi ni n kai, mei s t - 
rai.

"RŪTA" paminėjo Ketur - 
akio "Amerika Pirtyje"sep- 
tuni as dešimt mėtį.

Jiems pasisekė gastroliuo
ti ir kituose miestuose, gavo 
ir prizų.

PLUNGĖS "SUVARTUKAS" 
PORTUGALIJOJE

Portugalijoje vykusiame 
Tarptautiniame Folkloro Fes
tivalyje dalyvavo ir Plungės 
šokių ir dainų mėgėjų kolek
tyvas "Suvartukas".

Šiuo metu jis yra vienas 
populiariausių mėgėjų ko
lektyvų. Jame šoka, dainuo
ja ir groja mokytojai, inži
nieriai, darbininkai, tarnau
tojai, moksleiviai.

Ptolemėjaus mokslas išsilaikė iki 16 a- nepakeistas.mos.
Kas bandė jį kritikuoti, tuojau buvo pasmerkiamas, prime 
tant eretiko vardą ir stengiantis išskirti iš visuomenės.

1473 m Lenkijoje gimė tolimas Jogailos proanūkas 
Mikalojus Kopernikas, studijavęs astronomiją, matemati
ką Italijoje ir gerai susipažinęs su C- Ptolemėjaus astro
nomine teorija,kad visatos centras yra žemė. Koperni - 
kas bestudijuodamas planetų judesį nustatė, kad saulė yra 
visų p'anetų centre ir jos juda apie sau’ ę. Taip pat ir žemė 
skrieja aplink saulę. Jo sudarytas pasaulėvaizdis turėjo 
revo'iucinį pobūdį, nes skyrėsi nuo įprastinio Ptolemė - 
jaus pasaulėvaizdžio.

Tuo tarpu kitas astronomas (1564-1642) Galileo, rašy
damas apie saulės dėmes 'aikėsi Koperniko pasaulėvaiz - 
džio. Jis buvo apskųstas inkvizicijos tribunolui, popie
žiaus iškviestas į Romą, kur turėjo atlikti kalėjimo baus
mę ir viešai atsisakyti nuo Koperniko mokslo. Popiežiui 
sušvelninus bausmę, Galileo persikėlė į Arcetri vilą, kur 
toliau tęsė tyrinėjimus ir padaręs teleskopą, net popiežiui 
įrodė, kad žemė vis dėlto sukasi su kitomis planetomis ap
link saulę.

Gali'eo’ui mirus, jo palaikai buvo perkelti į Floren- 
Galileo su 

dabar 
vietos

ei ją, palaidoti šalia Dantės ir Michelangelo. 
Koperniku atvėrė naują pasaulio vaizdą, po kurį 
astronautai raketų pagalba nardo, beieškodami 
žmonių pertekliaus emigracijai, nes anot anglų ekonomis
to Malthaus sukurtos teorijos: kad žmonių skaičius žemė
je didėja geometrine progresija, o maisto ištekliai auga 
aritmetine progresija. Todėl žmonių skaičius 2025 metais 
jau pasieks 8,3 bilijono. Žemė bus perpildyta, jeigu ne
bus surasta dangaus kūnuose - Mėnulyje ar Marse vieta jų 
emigracijai. Mėnulyje Amerikos astronautai buvo nusilei
dę 1969 m. bet jame nerado jokios gyvybės pėdsakų, tik 
meteoritų išdaužytas duobes ir kalnus. Grįždami jie iš 
mėnulio atvežė uolų ir smėlio. Mokslininkams ištyrus 
uolas, rasta, kad jos yra tokios pat, kaip ugnikalnių la - 
vos. Marso žmogus asmeniškai dar nepasiekė. Jis yra 
gana toli nuo žemės - apie 7.390. 000 klm . o nuo saulės - 
206. 000. 000 klm. Ant Marso temperatūra svyruoja tarp 
124-31 laipsnio C. Marsas turi atmosferą, kuri nepalan
ki žmogaus gyvenimui, nes turi daug kitų dujų priemaišų . 
Jis nėra didelis ir jo skersmuo siekia tik 6. 790 klm. maž
daug tiek pat, kiek iš New Yorko iki Kauno. Aplink sau
lę jis apsisuka per 24 valandas ir 37 minutes. Ant Mar
so metai sudaro tik 10 su puse mėnesio. Jo fizinės savy
bės maždaug atitinka žemę. Jis biri du mėnulius, kurie 
aukasi aplink Marsą. Paviršiuje pastebėtos liesios linijos, 
karias astronomai laikė protingų būtybių pastatytais ka - 
nalais . Bet dabar galutinai įsitikinta, kad tariami kana - 
lai nėra vandens keliai ar panašiai, nors Marse randasi 
apie 5% vandens ir metų laikai. Tačiau JAV nutupdytos 
raketos ištyrė jo paviršių ir rastus davinius atsiuntė į 
žemę, kuriuos ištyrus prieita išvados, kad Marsas netinka 
žmogaus gyvenimui-

Senovės laikais romėnai Marsą garbino ir jį laikė ka
rų dievaičiu- Prieš išvykstant į karą romėnai Marsui au
kodavo aukas, prašydami suteikti pergalę. Visų karų pra
džia buvo palydima maldų. Tik karą pralaimėję apsipila 
ašaromis.

(iš latvių jumoro)

kReM 
ve/dRodž/ai

Dar prieš II-jį Pasaulinį Karą JAV inž Karl Jansky 
1931 m. bebandydamas radiją, pagavo radijo signalus, at
einančius iš galaktikos arba saulės sistemos- Jo bandy - 
mai sudomino mokslininkus ir jų tyrinėjimo pasekmėje at
sirado vadinamoji radijo astronomija. Dabar radijo ban
gomis ieškoma universe ir kituose dangaus kūnuose protin
gų būtybių. Bet deja, iki šiol dar neužtikta jokios civili
zacijos ar kitų protingų būtybių, kurios būtų atsiliepusios 
Radijo bangas siunčia žvaigždės, įkaitę iki 1.000 laipsnių 
ir jų nemažai ateina iš Saulės, kurios paviršius siekia 
virš 2 milijonų laipsnių C.

Patikimiausias instrumentas, kurį plačiai naudoja 
astronomai betyrinėdami dangaus kūnus yra teleskopas , 
nes jis stebimus objektus padidina net keletą kartų. Isto-' 
rikai sako, kad teleskopą išrado ne Galileo, bet danai a - 
pie 1908 m. (Hans Lipershey). Dėka teleskopo buvo suras 
ti Saturno planetos žiedai ir kiti objektai. Savomis aki
mis žmogus Paukščių Take gali suskaityti apie 4 - 5000 
žvaigždžių. Bet teleskopas naudojamas nevien tik žvaigž- - 
džių skaičiavimui. Jis naudojamas ir žemėje: karų metu 
suradimui taikinių ir pan. Didžiausiu teleskopu iki šiol bu*- 
vo laikomas Yerkes observatorijos, Williams įlankoje, 
Wisconsin, kurio bojektyvai siekė 1002 centimetrus. Bet 
dabar didžiausiu pasaulyje teleskopu yra laikomas Polo - 
mar observatorijos, Kalifornijoje.

1981 m. vokiečių fizikas B. Shmidt išrado teleskopą , 
kuriuo galima , kaip foto aparatu , nufotografuoti didelį 
dangaus plotą, įtaisydamas specialius veidrodžius. Jis 
naudojamas fotografavimui saulės dėmių ir kitų objektų , 
ypač neryškių arba apsuptų kosminių dulkių, kur optinis 
teleskopas yra neveiksmingas. Sudėtingus teleskopus ast
ronomai naudoja erdvėje atstumų matavimui, kur vietoje 
mūsų įprastų klm , jie naudoja savo terminą - Parsec, ly
gų 26-riems šviesos metams arba 30.9 trilijonams klm. , 
pavz. matuojant dangaus žvaigždžių atstumus kreipiamas 
dėmesys į žvaigždės išspinduliuojamą šviesos kiekį. Mo
derniškos astronomijos pradžia laikoma, kai M. Koperni
kas 1543 m išleido savo veikalą: Concerning the Revolu
tions of the Celestial Spheres, tuo sugriaudamas Ptolemė
jaus teoriją ir įrodydamas, kad saulė yra universe cent - 
ras ir apie sau'ę sukasi visos p'anetos, neišskiriant ir 
žemės.

Anglijos matematikas Izaokas Newton vieną popietį gu 
ėdamas po obelim, nukritus obuoliui, susidomėjo, kodėl 

obuolys nepakilo aukštyn, bet nukrito ant žemės. Šio nuo 
tykio paveiktas, jis nustatė ir išaiškino gravitaciją , kad 
kiekvienas universe daiktas turi traukos jėgą ir mažesnį 
traukia prie savęs. Saulė būdama universe centre, trau - 
kia visus dangaus kūnus prie savęs. Filosofiškai Izaoko 
Newton5 o matematinius atradimus pagrindė vokiečių (lie
tuviškos kilmės) Im. Kantas ir kitų kraštų mokslininkai , 
kurie domėjosi astronomija. XVII amžiuje astronomi
jos mokslas tapo laibai populiariu dalyku. Iki XVII am?.. 
tebuvo žinomos tik 6 planetos: Mercury, Venera, Žemė, 
Marsas, Jupiteris ir Saturnas. XVII amž. pabaigoje an
glų astronomas William Hershel aptiko planetą Uranus , 
vėliau buvo atrastos ir kitos planetos, kurių dabar priskai- 
toma 9. Astronomijos mokslas XX am. pradžioje užėmė 
svarbią vietą tarp kitų mokslų, nes astronomai, padedant 
astrofizikams, atidengė daugaus kūnų sudėtį - iš ko jie 
yra sudaryti. Pirmiausia astronautai iš mėnulio atgabeno 
virš 30 klg. uolų ir jo paviršiaus smėlio. Mokslininkams 
jas ištyrus , daugiausia rasta silikatų, kurie beveik 60% 
sudaro ir žemės paviršiaus plutą, toliau stiklo priemaišų 
alumijaus, geležies rūdų, kalcijaus, helijaus; bet nerasta 
mineralų, kurių nebūtų žemėje- Dabar dangaus kūnų che
minę sudėtį astrofizikai greit išaiškina, remdamiesi spek
tro linijomis, nes kiekvienas elementas turi skirtingas 
spektro Unijas. Jas surado vokiečių mokslininkai, kurias 
jau buvo aptikęs M. Kopernikas.

Astronomai ieškodami gyvybės universe 1974 m. pa
siuntė į jį labai stiprius radijo signalus, bet jokio atsaky
mo nesulaukė. Kas rodo, kad universe nėra jokios protin
gos būtybės.

5 psl.
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To u py k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
10’4 % ui 90 dienu term. ind. 5 
10%% už 6 mėn. term. ind.
11’4 % už 1 metų term. ind.
11%% uz 2 metų term. ind. -
12 % už 3 metų term. ind.
9h% už pensijų planci
9 % už namų planų,
9 %už specialių taup. s—ta 
8’4 % uz taupymo s—tas
6 % už čekių s-tas (dep.) “

AKT YVA£V|Rį39 MILIJONU DOL ERI_U 

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: pirmadieniai s, antradieni ai s ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v,r. iki 8 v.v.; seitadieniais — 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

torOnt©
p LIETUVIU NAMU Vyrų 
Būrelis ruošia pobūvį, kurio 
programą atliks lietuviškai 
dainuojantis Olandų Oktetas 
DAINA. Jam vadovauja muz. 
ir kompozitorius Paul de 
Boeur. Programoje lietu - 
vių liaudies dainas atlieka ir 
skudučiams palydint.

Oktetas DAINA jau yra 
koncertavęs Amsterdamo 
Universitete ir radiofone,Pa
ryžiuje, Lieže, Hagoje, Rott- 
erdame. Šis Oktetas taip pat 
koncertuos Chicagoje ir De
troite.

LIETUVIU NAMUOSE dai
nuos SPALIO 20 d. .ŠEŠTA
DIENĮ, 7 v- v. , MINDAUGO 
MENĖJE.

o TRADICINIS LN BALIUS 
vyks ’ a p k r i č i o lOd.., 
Meninėje programoje-Lon
dono choras PAŠVAISRĖ, pa
ruošęs naują repertuarą.

o LN Moterų Būre'is LAP - 
KRIČIO '0-11 d. d. ruošia ke
ramikės Valės BALSIENĖS 
darbų parodą.

• L. VALUKAS, LN tarnau
tojas gydosi Mississaugos 
ligoninėje.

• LIETUVIU NAMAI IEŠKO 
POPIETĖMS VIRĖJOS.

Dabartinė virėja E. Juk
nienė išeina pensijon. In - 
formacijų gausite pas L N 
vedėją tel :532-3311.

PASVEIKINO IR PAGERBĖ 
TORONTO "GINTARĄ"

Rugsėjo 9 d. Toronto Pri
sikėlimo Parapijos salėje 
buvo gražiai pagerbtas ir 
pasveikintas Toronto an
samblis GINTARAS, laimė
jęs pirmąją vietą Britanijo
je tarptautinių liaudies šokių 
ir dainų INTER-TIE varžy - 
bose. GINTARAS atstovavo 
ne tik lietuvius, bet ir Kana - 
dą.

Gavo sveikinimų beveik iš 
visų ' ietuviškųjų organizaci
jų. Ontario Daugiakul tūriu 
Reikalų Ministerijos atsto
vė. PARAMA ir LIETUVIU 
NAMAI įteikė dovanų, o Pri
sikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvas pažadėjo čekį

Visi pasivaišino, žiūrėda
mi skaidries iš kelionių po 
Britaniją.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. ( Alcohol ic s Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

SPAUDOS VAKAR A
SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

Sol. GINA ČAPKAUSKIENĖPROGRAMOJE RIMAS STRIMAITIS, akomp JONAS GOVEDAS

RENGĖJAI

Rezervuoti galima 
arba pas

ĮĖJIMAS : $6.00
$ 5.00

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ Didžiojoje Salėje 
1573 Bloor Street W.

1984 m. SPALIO 13 d 
ŠEŠTADIENI , 6 vai.

Stalai nenumeruoti.
pas J.V. Šimkų Tel.: 231—9425

S. Varankų, Tel.: 534-9127 i!
Sekmadienio popietėse •• Lietuvių Namuose” , taip pat prie įėjimo.

• Šokiams gros ”LES & THE MUSIC MASTERS” orkestras
• Karsta Vakarienė ir visų rūšių gėrimai
• Turtinga Loteri 

asmeniui 
pensininkams ir studentams

• NORINT IŠNUOMOTI SA- Parengimams Lietuvių Na- 
L ES privatiems ar viešiems muOse kreiptis pas L N ve

dėją tel :532-3311.

Lietuvių Bendruomenę,o Amerikoje gyvenantys- per RAL
FĄ, kuris nuo pat gimnazijos įsteigimo jai padeda.

skolinkis

PARAMA
IMA: 

už asm. paskolas nuo 12h % 
už nekilnojamo turto paskol 

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuožimeiu

1 metų....... ........ 13'4%
2 metų ..i.;;;;;;;. 14 %
3 meili ........v.... 14h% 
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ai 3 metų... 12% 
(variable rate)

Į VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE MOKSLO METU PRADŽIA

Po vasaros atostogų senieji mokiniai pradėjo rinktis 
pora dienų anksčiau nustatyto 'aiko. Jie padėjo ruošti 
buvusius k'ašių kambarius mokiniams gyventi. Reikėjo iš 
pilies išnešti bei nuvalyti dar naudojimui tinkamus ba'dus 
ir paskirstyti po kambarius Tuo pat metu atgabentos nau
jos spintos ir lovos- Dabar Romuvoje virte virė.

Antanas ŠIUGŽDINIS, senj. , su talkininkais Vitu GRI- 
GUČIU ir Petru GAVIENU, atvykusiais iš Punsko, nudažė 
naująjį baraką ir tuoj pat buvusių sandė'ių patalpose įren
ginėjo keletą kambarių dar porai klasių. Grigučio duktė 
Violeta, Punsko lietuvių licėjaus abiturientė, su mokytoja 
Brone Lipšiene skubiai tvarkė nuo gaisro išgelbėtą dalį 
gimnazijos bibliotekos, kad prasidėjus mokslui, visi tuojau 
pat gautų reikiamas knygas. Direktorius Andrius Šmitas 
su naujuoju pavaduotoju, atvykusiu net pora savaičių anks
čiau, sudarinėjo mokinių sąrašus, žiūrėdami kur ir kaip 
juos apgyvendinti, ir pamokų tvarkaraščius. Nuolat skam
bėjo te’efonas- Po atostogų grįžtantieji, ypač naujai at - 
vykstantieji prašėsi pervežami į Romuvą. Ūkio vedėja E- 
LUCIENĖ nespėjo važinėti į Frankfurto aerodromą, į Man- 
nheimo, Weinheimo ir Heppenheimo geležinkelio stotis. 
Lyg tyčia, laiku negalėjo atvykti naujo mergaičių bendra
bučio vedėja iš Kanados- Visas mergaites sutikti ir apgy
vendinti teko naujajai bendrabučio vedėjos pavaduotojai 
Livijai LIEPAITEI iš Los Angeles, Calif. USA, nespėju
siai dar nė susipažinti su mokyk'os ir bendrabučio tvar 
ka. Taip dienomis ir naktimis visiems dirbant, viskas bu
vo 'aiku atlikta ir numatytu laiku,t. y. RUGPJŪČIO 27 pra
dėti naujieji mokslo metai.

Dar sunku pasakyti, kiek gaisras atnešė nuostolių. Tai 
paaiškės po kelių mėnesių- Pastatas buvo gerai apdraustas 
ir bus atstatytas. Tačiau draudimas apmokės tik tai, kas 
sudegė arba ugniagesių buvo sugadinta. Bet pastatas jau pr 
prieš gaisrą turėjo būti temontuotas, ir atstatant jį reikėtų 
ir buvusius trūkumus pašalinti. Tai turėsime mes patys 
apmokėti.

Inventorius taip pat buvo apdraustas,tačiau buvo senas 
ir iš draudimo mažai ką gausime. Ypač skaudu, kad sude
gė visi orkestro muzikos instrumentai, stiprintuvai, garsia- 
ka’biai, mikrofonai. . -

Aukas galima siųsti arba tiesiog Gimnazijai, arba per

Tuoj po pusryčių parke prieš apdegusią pilį pakelta 
Lietuvos trispalvė, giedant Tautos Himną.

Huettenfeldo katalikų bažnytė'ę pripildė mokiniai ir 
mokytojai- Evangelikų kape'ionas kun. Fr. SKĖRYS per - 
skaitė Luko evangeliją apie Jėzaus suradimą bažnyčioje 
tarp mokytojų, ir pasakė pamokslą.

Jaunimą patraukia pavyzdžiai. Pirmuosius pavyzdžius 
vaikai gauna iš tėvų, vėliau iš draugų ir mokytojų. Vaikai 
smalsūs- jie daug klausinėja, nes nori viską žinoti. Mūsų 
mokyk'a jauną smalsumą patenkins - suteiks PAKANKA - 
MAI ŽINIŲ. Tik reikia norėti ir mokėti jas pasisavinti. 
Ne tik mosk'as.bet ir malda turi surasti vietą jauno žmo
gaus dienotvarkėje.

Prieš pradėdamas mišių liturgija, katalikų kapelionas 
kun. Jonas DĖDINAS priminė, kad Šv. Tėvas aukojo mišias 
ir pasakė pamokslą lietuvių kalba ir kad Šv. Kazimieras 
yra Lietuvos globėjas. Buvo giedamos lietuviškos giesmės 
vargonuojant mokyt. Arvidui PALTINUL

Į gimnazijos valgyklos salę susirinkusius mokinius, 
mokytojus ir administracijos bei ūkio darbuotojus kalbė
jo direktorius Andrius ŠMITAS, pastebėdamas, kad naujieji 
mokslo metai pradedami neįprastomis są'ygomis. Žymiai 
padidėjo mokinių skaičius, ypač berniukų. Įsiregistravo 82 
mokiniai, bet dar ne visi atvyko. Priminė apie tvarką mo
kykloje Čia- mokymosi įstaiga. Pamokų lankymas priva
lomas. Labai svarbu palaikyti švarą ir tvarką. Berniu - 
kams lankystis mergaičių bendrabutyje ir atvirkščiai ga
lima tik su abiejų bendrabučio vedėjų leidimu- Draugavi
mas berniukų su mergaitėmis neturi peržengti padoraus 
elgesio ribas. Savo elgesiu už mokyklos ribų mokiniai 
atstovauja gimnazijai Labai svarbu išlaikyti jos gerą var
dą Netinkamas vienon ar grupės moklseivių pasielgimas 
meta dėmę ant visų. Turite vieni kitus prižiūrėti. - kai - 
bėjo jis.

Buvo pristatyti nauji mokytojai. Direktoriaus pava - 
duotojas Ronaldas Tesnau atsakingas už vidaus tvarką. 
Jam pavesta ir personalo priežiūra Mergaičių bendrabu
čio vedėja Genė Venckuvienė, jos pavaduotoja-Livija 
Liepaitė- dėstys rankdarbius, dailę ir sportą mergaitėms. 
Berniukų bendrabučio vedėjas Vainis Aleksa dėstys anglų 
ka'bą mokiniams iš Amerikos. Nauja ir biologijos bei che
mijos mokytoja dr. Marion Lueder. Pranešė ir klasių auk
lėtojus.

Baigiamąjį žodė tarė tėv. Bernatonis. Pasveikinęs senus 
ir naujus mokytojus ir mokinius, pabrėžė, kad pagrindiniai 
šios mokyklos ramsčiai yra lietuvybė ir krikščionybė,. Kas 
nesugebėtų prie jų prisiderinti, tam vietos čia nebusž Padė
kojo direktoriui Smitui ir ūkio vedėjai Lucienei. kad jie vi
są 'aiką dirbo be atostogų. Mūsų gimnazija yra VIENINTE
LĖ VOKIETIJOJE, kur ir menkesnių gabumtį mokiniai įsi
gyja abi turą Linkėjo sėkmės.

Visi mokiniai paprašyti eiti į baraką susipažinti su sa
vo klasėmis ir auklėtojais.

VISIEMS JIEMS LINKIME IR MES SĖKMĖS.

DRESHER INSURANCE 3.
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West e Islington , Ontorio M9B IK8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r.— 7 v.v , iehtadieniai s 9 v.r. - '7. v.jj.q.
Narys of "Better B u sine s s' 8 iro

Namų- Gyvybės 
Autom: biiiu. 
Komercini ui

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

1613 Bloor Street West • Toronto * Ontario

V. Bačėnas
1551 Bloor St W. 
TORONTO, Ont.
M6P I AS

ALL SEASONS TRAVEL, 8.0.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti;

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimai 
MOKAME UŽ:

depozitus /P.C.A.,'.......6. %
santaupas.............................9. %
kasdien prirašomas oalūk.8. 5 % 
term, depositus 1 m. ....12.25% 
term depositus 3 m.........12.5 % 
reg. pensijų fondo 9.25%
term. 90 d. indėlius .11. %
DARBO VALANDOS pirmadieniais, antradieniai* ir ketvirtadieniai* 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P- penktadien- 
nuo 10 v.r. iki " v v. šeštadieniais nuo 9 v.r. Iki lt v.r.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 
nekilnojamo turto lm

14 % 
.13.5%

Nemok ana gyvybės ir asm paskolą drauda 
Nemokamas pilnas čekių aptarnavimas

Hamilton
SENJORU VEIKLA

Vietos Senjorų Klubo na
riai yra nutarę rinktis sa- 
lėn kiekvieno mėnesio pir
mąją savaitę pasikalbėti į- 
vairiais klubo reikalais ir 
vieną kitą valandėlę praleis
ti savoje grupėje, išskyrus 
vasaros laikotarpi. Vasarai 
jau nugarmėjus praeiti^ ir 
atkeliavus neprašytam ru
dens metui, susirinkimas 
buvo sukviestas RUGSĖJO 6 
dieną A. V. parapijos salėje. 
Jame dalyvavo apie 40 abie
jų lyčių "dūšelių".

Susirinkimui vadovavo 
klubo pirmininkas K. MIK
ŠYS. Jo pasiūlyta dienotvar
kė buvo priimta be pataisų. 
Klubo sekretoriaus A. M IN
GĖ L OS perskaitytas praeito 
susirinkimo protokolas, taip 
pat priimtas be pataisų.

Ekskursijų vadovas prane
šė, kad vasarą buvo suorga
nizuotos 8 ekskursijos. Šio
mis išvykomis keliautojai 
buvo patenkinti.

Savo pranešime Klubo pir 
mininkas daugiausia dėmesį 
atkreipė į pensininkų namą 
(apartmentinį) "Rambynas", 
kuriame esamuoju laiku iš
nuomota lietuviams 14 butų, 
kita dalis - svetimtaučiams 
ir 5 butai dar neišnuomoti . 
"Rambyno" atidarymas - pa
šventinimas įvyks SPALIO 
21 dieną, sekmadienį, 3 vai. 
po pietų. Šioje šventėje da
lyvauti pakviesti Hamiltono 
miesto majoras, rajono va
dovė ir kiti valdžios bei sa
vivaldybės aukšti pareigūnai. 
RAMBYNO ADRESAS: 1880 
Main str., West, HAMILTON.

Po "Rambyno" pašventini
mo ceremonijų 5 vai. vyks 
vaišės-balius Jaunimo Cent
ro salėje su menine progra
ma. Joje dalyvaus V. VERI- 
KAITIS, solistė A. PAKAL - 
NIŠKYTĖ, "Aukuro" vadovė 
E. DAUGUVIETYTĖ-KUDA
BIENĖ ir aktorius K. BUN- 
GARDA. Į šias "Rambyno" 
iškilmes įėjimas kainuos 20 
dolerių asmeniui. Bilietus 
galima gauti pas B. Pakal

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO
KOOPERATYVAS

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

niškį ir K. Mikšį Hamiltone. 
Juos reikia įsigyti iki SPA - 
LIO 18 dienos.

Toliau pirmininkas dar 
priminė, kad spalio mėn, su
sirinkimo nebus, nes tą. 
savaitę Hamiltone įvyksta 
Lietuvių Dienos. Nuo lapkri - 
čio mėn. susirinkimai vyks 
"Rambyno" Namuose, kurių 
salione bus sustatyti nauji 
baldai. Tiesa, pradžioje su
sirinkimo buvo pagerbtas at
sistojimu neseniai miręs 
Klubo narys Jonas DEKSNYS.

Dar truputį pasikalbėjus 
įvairiais Klubo reikalais , 
dienotvarkė buvo baigta ir 
nariai buvo pakviesti kavutei 
su pyragaičiais, kuriuos pa
rūpino narė p. L u k o š i e- 
n ė. Taip praleidę susirinki
me apie porą valandų, skirs - 
tėmės namo, laukdami lap
kričio mėnesio, kuomet bus 
naujų kambarių ir naujų bal
dų. Susirinkime dalyvavo a- 
pie 40 asmenų.

Šis tas iš mūsų parapijos 
Biuletenio:

vienoje jo pastraipoje, nr. 
34-84 nr. rašoma: "Vysku
pijos įstatymai parapijoms 
pageidauja, kad būtų skiria
ma už žvakes, šviesas,baž
nyčios išlaikymui-nuo lai - 
dotuvių $40; nuo vestuvių 
$50. Kunigui už patarnavi - 
mą, šv. Mišių aukai-laisva 
valia. Žinoma, jei kas nega
li, parapija ir kunigas pasi
aukoja veltui'.' "Kažin, ar 
maždaug per vieną valandą 
laiko susinaudoja tiek daug 
šviesų, bent mūsų šventovė
je?
LAIDOTUVĖS

Šeštadienį, rugsėjo 15 d. 
pavakaryje,Šv. Petro slau
gymo namuose mirė Marija 
MISEVIČIENĖ, 93 m. am
žiaus, juose išgyvenusi apie 
4 metus, menkai galėdama 
matyti ir kalbėti. Vilniaus 
AV parapijos šventovėje 
mišias atnašavo ir į kapi
nes lydėjo kleb. kun. Juve
nalis Liauba, vargonavo 
muz. Paulionis, o jo žmona 
giedojo solo.

Palaidota Mississaugos 
Lietuvių Kapinėse rugsėjo 18 
d. , dalyvaujant nemažam

skaičiui palydovų. Po laido
jimo apeigų visi dalyviai bu
vo pakviesti pusryčiams.

Liūdesyje liko jos vyras 
Petras, sūnus ir trys dukros 
su šeimomis-Visiems gili 
užuojauta.

Z.Pulianauskas

MIELI H AMILTONIECI Al , -
Š v.Kalėdoms ir Naujiems 

Metams artėjant, Tautos 
Fondo Hamiltono Atstovybė 
kreipiasi į jus, mieli tautie
čiai ir tautietės, primindami 
Tamstoms, kad aukų rinki - 
mas vyksta visus metus, o 
dabar, artėjant metų pabai
gai ir Kalėdoms, prašome 
skirti didesnę auką Tautos 
Fondui vietoj įprastinių 
sveikinimo atvirukų.

Tat kreipiamės į visus ge
ros valios lietuvius, prašy
dami pagausinti tam tikslui 
aukas.

Kas ,norėtų įdėti sveikini
mus į laikraščius Kalėdų ir 
Naujų Metų proga savo drau
gams, prieteliams, prašome 
sekmadieniais Jaunimo Cent
re, laike kavutės kreiptis pas 
mane arba kas bus vietoj 
manęs,jei aš negalėčiau būti, 
arba skambinti tel:664-58O4, 
auka bus paimta iš namų.Ga
lima atsiųsti paštu čekį Tau - 
tos Fondo vardu šiais adre - 
sais: A . Patamsis, 18 Norwich 
Rd. Stoney Creek, Ont., L8E- 
1Z6 arba Povilui ar Stasei 
Kanopa ir s, 48 Holton Ave., 
S o.Hamilton, Ont. ,L8M 2L2, 
tel: 545-2703.

Sveikinimai bus įdėti į du 
laikraščius, jei bus galimy
bės, tai ir į dienraštį "Drau-
gas". Praeitais metais svei
kinimai davė gana gerus re - 
zultatus, mes manome, šiais 
metais turėtų būti dar ge - 
resni.

Mielas jaunime, neužmiršk, 
kad esi lietuvis, lietuvių kil
mės, kur bebūtum. Nesigėdink 
pasisakyti savo kilmę, neuž
miršk savo tėvų žemės Lie - 
tuvos ir taip pat gerų savo 
draugų bei pažįstamų, kurių 
šiandieną nebeturite adresų, 
nes esame išsiblaškę po vi
są pasaulį, o laikraščius visi 
susipratę lietuviai skaito.

Įdėkime Į laikraščius svei
kinimus- bus atlikti du geri 
darbai- paremta laisvės ko
va ir lietuviški laikraščiai.

A.Patam sis 
Tautos Fondo Hamiltono 

Apylinkės Pirmininkas

ST. PETERSBURGE IŠLEIDO 
100-TAJl NUMERĮ

"LIETUVIU ŽINIOS" jau 
virš aštuonių metų infor
muoja ne tik vietos lietuvių 
visuomenę, bet taip pat ir 
kitas kolonijas apie St. Pe- 
tersburgo lietuvių gana ša
kotą ir įvairią veiklą. Biu 
letenis siuntinėjamas laik
raščių redakcijoms, Eltai, 
Amerikos Balsui, b taip pat 
ateina prenumeratos užsa
kymai iš įvairių Amerikos 

vietovių. Paštu prenumera
toriams siuntinėjama apie 
160 egzempliorių.

Pirmasis "Lietuvių Žinių' 
numeris pasirodė 1976 m. 
gegužės mėn. 23 d. , kuria
me klubo valdyba pasisako: 
"Trumpos žodinės informa
cijos dažnai pamirštamos. 
Klubo vladyba ir direktoriai 
todėl apsisprendė leist pe
riodinį mėnesinį biuletenį". 
Pirmąjį biuletenio redakcinį 
kolektyvą sudarė: K. Gri
gaitis, A. Kamiene 
K . K! e i v a ir dr. H. L u - 
kaševičius•

Per šiuos aštuonis metus 
septyniuose "Lietuvių Žinių" 
redakciniuose ko1 ektyvuose 
dirbo 26 asmenys, vieni il
giau, kiti trumpiau, tačiau 
visi įdėjo savo širdies da
lelę. Du iš jų jau iškeliavo 
amžinybėn , tai amžinos at
minties Bronius Kliorė ir 
Felicijus Prekris.

Įžengdami į antrąjį šimtą, 
reiškiame nuoširdžią padėką 
visoms klubo valdyboms, 
nariams, organizacijooms, 
skelbimi} davėjams ir vi
siems lietuviams, remian- 
tiems mūsų darbą.

• KLUBO SEZONO atidary
mas įvyks Lietuvių Klube,

bndon,ont.
DĖMESIO LIETUVIAMS 
KREPŠININKAMS

Lietuviai, krepšinio mė
gėjai studentai, kurie studi
juoja Vakarų Ontario uni
versitete Londone, kviečia
mi įstoti į lietuvių sporto

inontreal

M0NTREAL10 SKAUTĖS SAVO PASIRODYME ”SK AUTOR AMOJ E”

Nuotraukoje -
Vienoje iš Skautoramų 

programų Montrealyje-skau- lės 
tės atlieka choreografės Bi
rutės Vaitkūnaitės -Nagienės 
specialiai joms paruoštą iš-
raiškos šokio epizodą.

Dabar tos merginos-dirba 
įvairiose profesijose, augina 
šeimas, dirba Montrealio Li
tuanistinėje Mokykloje, kurią 
irgi visos buvo savo laiku 
1 ankiusioš.

SPALIO 20 d. šeštadienį , 
6 vai. vakaro. Bilietų kaina 
$8.00 asmeniui. Bus duo
dama karšta vakarienė. Me
ninę programą atliks akto
rius Vitalis Žukauskas 
iš New Yorko. Stalus rezer
vuoti pas sekr. A. Kruli- 
kienę sekmadieniais arba 
telefonu: 367-1231. Bus šokiai 
geram orkestrui grojant.

• St. PETERSBURGO "Sau
lės" Lituanistinės Mokyklos 
Tėvų Komitetas praneša, kad 
visi lietuvių kilmės vaikai, 
gyvenentieji St. Petersburge 
ar apylinkėse, raginami ir 
kviečiami lankyti lituanistinę 
šeštadieninę mokyklą. Mo - 
kykloje veikia vaikų darželis, 
pradžios mokyklos 8 skyriai, 
aukštesnioji lituanistinė mo
kykla ir dvikalbė klasė ne
kalbantiems lietuviškai.

Šeimos, turinčios mokyk

klubą TAURAS. Treniruo - 
tės vyksta Sir George Ross 
Secondary School, 365 Bel
field St. kas penktadienį nuo 
8-10 v. v.

TAURO vyrų komanda 
dalyvaus Kanados krepšinio 
pirmenybėse HAMILTONE 
š. m. SPALIO 6 ir 7 d. d.

Lietuviškosios veiklos or
ganizacijos-skautų, tautodai- 

grupė VAIVORYKŠTĖ , 
GINTARO Ansamblis, Litua
nistinė Mokykla, ateitininkai, 
- visos praturtino kūrybiš
kai mūsų jaunimo dvasinį 
gyvenimį, palikdamos neuž
mirštamų atsiminimų.

Dabar, daugumas jų jau 
augindamos savo vaikučius , 
nori ir jiems suteikti, ką pa
čios yra gavusios ir siunčia 

linio amžiaus vaikus, rūpin
kitės lietuvių kalbos ir tau
tos išlikimu.

visais informaciniais rei
kalais prašome kreiptis į 
mokyklos vedėją mokyt. M. 
Peteraitienę ; tel: 
367-4700.

Mokyklos Tėvų Komitetas

• RUGSĖJO 8 d. Klubo ma
žojoje salėje įvyks Lietu - 
vos Karo Mokyklos 
XVI-tos laidos SUVAŽIAVI
MAS, 50-ties metų sukakčiai 
nuo mokyklos baigimo pami
nėti. Pradžia 10 vai. ryto. 
Įėjimas visiems laisvas. No
rintieji dalyvauti pietuose , 
kurie įvyks tą pat dieną 5 v. 
vak. "SHIP" restorane, 101 
34r-th Street S., St. Peters - 
burge, prašomi pranešti K. 
Urbšaičiui* iki rugsėjo 
mėn. 4 d. , telef: 346-4658.

Rengimo Komitetas

Informacijos gaunamos 
pas E. D a n i 1 i ū n ą, 
tel: 438-7694.

• Viktorija ir Viktoras 
STAŠKŪNAI buvo savo draugų 
pagerbti atsikėlus Į savo na
mus. Pasveikinti ir jiems į- 
teikta dovanų.

ar planuoja siųsti savo vai - 
kus į mūsų Mokyklą ir jau
nimo organizacijas.

Tėvai, kurie dar neprisi - 
rengė tai padafyti-naujasis 
rudens sezonas - geriausias 
laikas apsistpręsti ir tuojau 
tai padaryti. VISI mielai lau
kiami. k .

specialybes:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIU SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE,
• ZOMŠAS

495-9Ue AVENUE, LaSalle
365-1 “I 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

GUY « 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

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

Stut dtyg. efag <L.
1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

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

Tel. 845 -2912 embassy fur

gpr FUNERAL HOME 

f J.F.Wil son & Son* Inc. 1 

123 Maple Blvd. 5784 Verdun Av, 
Chateouguy , Verdun ,<&*. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-995Č

3EEI333DEE
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MIRUSIEJI
9 SILICKIENF Marijona mi
rė ir palaidota per AV bažny
čią.

Liko dvi dukros ir du sū - 
nūs.

Užuojauta artimiesiems.

MŪSŲ LITUANISTINĖJE
MOKYKLOJE

lirll skyriaus vaikus mo
ko Laima SKUČAITĖ-RUT - 
KAUSKIENĖ, Hl-čią - Emi - 
lija VJRBYLIENĖ,/IV- tojo 
skyriaus nėra/, V-tąjį - Jo
ana ADA MONYTĖ, VII ir VIII 
skyriaus mokinius moko pa
kaitomis Arūnas ir Linas 
STAŠKEVIČIAI.

Seselė Palmyra dėsto re
ligiją.

Tautinius šokius ir daina
vimą- Marytė ADA MONYTĖ, 
jai padeda Lina CELTORIŪ - 
TĖ.

Geros sėkmės visiems mo atvykę svečių ir iš toliau, o 
kytojams-jomsjr mokiniams, išviso susidarė arti 300 sve- 
Pagarba tėvams, kurie rūpi - Cių.
naši savo vaikų lietuvišku 
auklėjimu.

Kas dar nesuspėjo užsire- tuoti 
gistruoti Mokykloje- prašomi TUVIŲ DIENAS HAMILTONE, 
neatidėliojant tai padaryti

Ingrida Pavil anytė

Į koncertą Hartforde buvo

Po vasaros atostogų PAVA
SARIS pradėjo rimtai repe - 

ruošiasi vykti į LIE -

žvejybos iškylai į Baskaton- 
CT-

• A. JONELIS, M. GRINKUS , 
V. BARAUSKAS ir A. ČEPU
LIS nudažė salės langų tink
lelius, kurie bus sudėti, kai 
kontraktorius baigs AV sa
lės aliuminijaus langų įren
gimą.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

PO ATOSTOGINĖS 
"PAVASARIO” GASTROLĖS

Montrealio MergaičiųCho- 
ras PAVASARIS sėkmingai 
koncertavęs Hartforde,Conn, 
rugsėjo 22 d. .laimingai su
grįžo į Montreal!.

Gastrolėse teko ir giedoti 
pamaldų metu. A kustika 
buvo puiki ir hartfordiečiai 
džiaugėsi jaunuolių balsais.

PAVASARIS dėkoja kartu 
važiavusiems į Hartfordą už 
jų aukas po $ 2O:p. p.Krikš - 
čiokaičiams/iš Hartfordo/ , 
Vyt.Kudžmų šeimai ir M. P. 
Petrauskams.

kur dalyvaus programoje. 
Lapkričio 4 d. PAVASARIS 
pakviestas koncertuoti Wor
cester, Mass.

LIETUVAITĖ QUEBEC0 
JOJIMO KOMANDOJE

Šių metų vasaros pabai
goje, rugpjūčio 22-26 dieno
mis Ingrida Pa vi 1 any - 
t ė dalyvavo, kaip Quebec, o 
komandos narė, Amerikos 
kontinento jaunių Jojimų Pir
menybėse, kurios įvyko Ce
dar Valley, Ontario.

Pirmenybės buvo suskirs
tytos, kaip Olimpiadoje, į 3 
skirtingas varžybas :dresūra, 
šokimas per kliūtis ir -visa-

pusiškumo varžybos. Tai 
vo 3-jų dienų varžybos.

Ingrida Pavilanytė dalyva
vo visapusiškumo varžybų 
komandoje. Pirmą dieną- 
dresūra.antrą-lauko jojimas 
su kl iūtimis ir trečią dieną- 
stadijoje jojimas su kliūti - 
mis. Iš viso dalyvavo 17 ko
mandų, 6 iš Kanados, 8 
iš JAV ir po vieną iš Bermtr 
dos, Ekvadoro ir Puerto - 
Rico.

Quebec, o komanda laimėjo 
bronzos medalį. P.

o Mirus JONUI NARBUTUI , 
jo atminimai Tautos Fondui 
aukojo R. ir P. B r i k i a i 
$25; J. ir M.. Adomai
čiai $1O.

Nuoširdus ačiū.
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

bu

PRIMENAME MIELIEMS PRENUMERATORIAMS,KAD PASITIKRINTU 
AR SUSIMOKĖJĘ PRENUMERATA UZ ŠIUOS METUS - "NL”

OR. J.MALI8KA
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. Bus.: 866—8235
Namų: 671-4675

zz?
D.O.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentisfe 
8606 rue CENTRAL E, suite 209 

VtUE IASAUE, QUEBEC HBP 1N5

Tel: 364-4658

"NL" POSĖDIS
Spalio 9 d., antradienį,6 

v. vakaro ”NL”patalpose yrą 
šaukiamas "Nepriklausomos 
Lietuvos ” B-vės Valdybos 
posėdis aptarti svarbiems 
reikalams.

Visi Valdybos nariai pra
šomi dalyvauti.
"NL" Valdybos Pirmininkas 

• NIDOS Žvejų ir Medžio
tojų Klubas ruošiasi vykti

• Marija SIMANIŪKŠTYTF - 
PANSNE, Ričardo Sima- 
niūkščio sesuo su savo vyru, 
aviacijos pulkininku Verne-

’ riu iš Italijos, viešėjo pas 
savo brolį. Po savaitės vyks 
į Cleveland, ą, Ei Passo, Flo
ridą, ir iš ten per New Yorką 
namo į Italiją. Savo atosto - 
gas, virš mėnesio laiko pra
leido keliaudami po Kanadą 
ir Ameriką.
• Iš Leono ABROMONIO, 
buvusio montrealiečio, sa
vanorio-kūrėjo, filatelisto, 
medžio drožinių drožė
jo, seno mūsų laikraš
čio skaitytojo Broniaus 
ABROMONIO sūnus, atsiun
tė laiškelį redakcijai, pra - 
'nešdamas, kad jo tėvas pa - 
kartotinai turėjo būti pagul
dytas į ligoninę, susirgęs 
kepenimis.

Tėvui prašant, siunčia 
"NL" paramai 200 dolerių .

"NL" darbuotojai ir Val
dyba nuoširdžiai dėkoja už 
'inkėjimus ir auką.

• NAGYS Henrikas, pagul
dytas Montreal General Li
goninėje, kur, sunegalavus 
širdžiai, bus operuojamas .

• į TAUTODAILĖS INSTI
TUTO SUVAŽIAVIMĄ Kings- 
tone išMontreallo vyksta D. 
Staškevičienė, A. Mališkienė, 
R. Brikienė ir E. Kerbelienė.

GERBIAMIEJI SKAITY
TO JAU-

tenka vėl priminti, kad 
nors artėjame į paskutinįjį 
šių metų ketvirtį, dar ne
vienas, net ir montrealiečių , 
bei apylinkių skaitytojas yra 
pamiršęs užsimokėti "NL " 
prenumeratą. Prašome ir 
raginame, ko' dar nepraši - 
dėjo visokie šventiniai ap
sipirkimai, tai padaryti.

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS: ,MIN. $ 1,000.00

1 METŲ . 11.75%
TERMINUOTI INDELIAI

1 METŲ . 11.25 %
180-364 D........ •....... ........10.75%
120 -179 D? ..i.1.-___ u.. 10.25 %
30 - 119 D. ......... ...i..... 9.75%

TRUMPALAIKIUS INDELIUS
UŽ $20,000 IRDAUGIAU 

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

ČEKIŲ SĄSKAITOS.......... 5 %

DUODA 
PASKOLAS:

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 

PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 

IKI $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI
KASOS VALANDOS

1475 De Seve 3907 A Rosemont
Pirm. Antr. Tree. ......9:00 — 3:00 •
Ketvirtadieniais ..........12:00 — 8:00 4:00 — 8:00
Penktadieniais ........... 10:00—6:00 .2:00 — 6:00

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

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

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

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A >** ■ nėge
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: Z88-964b

MEMBER

SYSTEM

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.

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

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9a. m iki 10 p . m. 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p.m. 
S ek m a d I e n I o.' t : 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.

AUKOJO TAUTOS FONDUI
TAUTOS ŠVENTĖS - RUGSĖJO 8-tosios minėjime, 

kurj suruošė Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šaulių Kuopa 
š.m.rugsėjo 9 d., Aušros Vartų salėje Montrealyje,au
kojo Tautos Fondui: VLIKo vicepirmininkas V. Jokūbai - 
tis -$2OO; $ 55 L.K. Mindaugo Šaulių Kuopa; po $50, - 
M.Guobys, V.S ušinskas; po $ 25, - dr. J. Mališka,A .O .

Mylės, Alb.Ruzgas; po $ 1O, - J. Paškevičius, Alf. Pie- 
šina, S .Reutas, Br.Staškevičius, J. M. Š iaučiuliai,K.To
liušis, VI. Žitkus; po $ 5, - A.Augaitis, Pr. Barteska, G. 
Montvilienė, Ig. Petrauskas, M. Petrauskas,R. Pocauskie- 
nė,A.Kačinskas,Seselė M.Palmyra,Ald.Sutkaitienė, P. 
Š iekšta, Pr. Tekutienė,A. Žiūkas.

L.K. MINDAUGO Šaulių Kuopai, j os vadovybei ir 
visiems, kurie kuo nors prisidėjo prie iškilmingo ir 
sėkmingo Tautos Šventės paminėjimo,aukas Tautos Fon
dui aukavusiems,ypatingai VLIKo vicep-kui V. J o k u - 
balčiui paaukojusiam kelionės išlaidas, -

Tautos Fondo Atstovybė Montrealyje nuoširdžiai 
dėkoja .

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 120Nzmi/ 376 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvvbės draudimas

A g e n t0_r_ą__v ♦ iJjJ,

8 psl.

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.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

I I__ JI NJ T I PORTRAITS
— , . n Tn| PASSEPORT* COMMERCIAL 
H M W I U | MAR1AGE* WEDDINGS 

STUDIO! 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. PQ H2K 1E9 525-8971

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI!AUS 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

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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