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riams studentams". Buvo

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

METŲ, PABAIGA - 
METU PRADŽIA

1979-ųjų - greitai jie pra
bėgo - metų pabaigoje susi
koncentravo eilė įvykių, ku
rių pasekmės ir reikšmė 
baugina visus ir kelia rim
tus rūpesčius, pradedant 
1980-sius.

Įvykiai Irane iškilo milži
niška grėsme ne tiktai eko
nominiam Vakari} ir nemu- 
sulmonų pasaulio gyvenimui, 
sumažinant alyvos produkci
ją ir pakeliant jos kainą. Fa
natiškas musulmonų įsitiki
nimas, kad Vakarai -nemu- 
sulmonai, o ypač Amerika, 
yra jų priešai, parodė visiš
ką ignoraciją kitokio gyveni
mo būdo negu jų pačių. Taip 
pat šiurpu nupurto jų nesis-

tai"su vyriausybės ministe - 
rials.

Khomeini- padrąsinimu 
musulmonai buvo suorgani
zavę prieš amerikiečius 
riaušes Lybi joje, Indijoje ir 
Bangladeše. Islamabade, Pa
kistano sostinėje, gauja b 
padegusi JAV Ambasadą ir 
besiginančius 2 amerikiečių 
sargybinius nušovė. Khomei
ni šią žinią buvo priėmęs su 
"dideliu džiaugsmu".

Jeigu jis, 79 m. senis da
bar ir mirtų-jo sukeltas są
myšis taip greitai neišblės
tų, o ir pats Iranas pasinertų 
i anarchiją.

Sausio 5 d. Cartel' is pas
kelbė, kad sumažina 2/3 grū
dų pardavimą Sovietams.re- 
aguojant į Afganistano inva
ziją, sakydamas, kad agresi
jai turi būti pasipriešinta 
nes kitaip ji plečiasi, kaip 
rodo istorijos pamokos.

Afganistaniečiai-savaran
kiška ir išdidi tauta, kovoju, 
padarydama nemažų nuosto
lių sovietų kareiviams.

Prez. Carter'is per tele
viziją pranešė, kad planuoja 
siųsti ginklų į Pakistaną,kur 
nuo karo veiksmų pabėgo a 

'pie 400. 000 afganistaniečių.
Žada uždrausti parduoti So
vietams aukštos technologi
jos gaminius, sumažinti "kul
tūrinius ir ekonominius pa
sikeitimus"; atidėti naujų

Mieli lietuviai,

Kristaus Gimimo Šventėje dalinamės su v'aais pa - 
vergtos Lietuvos ir laisvojo pasaulio lietuviais mūsų 
to.idros Laisvės kovos įsipareigojimu ir nepailstamu už
sispyrimu tęsti šį į laimėjimą vedantį darbą.

Dėkojame visiems prie šio darbo prisidėjusiems ir 
nuoširdžiai kviečiame kiekvieną lietuvį - lietuvę įsijungti 
į mūsų gretas.

Esame giliai įsitikinę, kad 1980 metai atneš dar di
desnių laimėjimų mūsų Didžiajams Tikslui - Lietuvos 
laisvės atsiekimui.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

Gruodžio 2.4,1979
Washington, D. C-

kai tymas su tarptautinės tei
sės taisyklėmis nei tarp
valstybinio bendradarbiavi
mo nuostatais ir visišką ne
atsakingumą už jų elgesio 
pasekmes.

Pagrobtieji Teherane 50 
amerikiečių įkaitai jau pra- 
deda 3-iąjj menesį psicholo
ginio ir fizinio teroro gyve
nimą. Trys Amerikos Už - 
slėnio Ministerijos tarnau
tojai yra taip pat laikomi na
mų arešte Teherane.

Prez. Carter is kreipėsi į 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybą, prašydamas interven - 
ei jos. 51 valstybė vienbalsiai 
pasmerkė Irano vyriausybės 
veiksmus ir išreiškė oficia
lų raginimą pagrbbtus įkai
tus grąžinti Amerikai. Įvai - 
rūs diplomatiniai kreipimai
si taip pat buvo išbandyti , 
bet n e p, .keitė Irano fanatikų 
nusistatymų bei nuotaikų.

Faktas, kad šachas Palhavi 
jau kuris laikas nebegyvena 
Amerikoje,© apsistojo Pana
mos valstybėje yra Irane re
tai kam žinoma, arba tie, ku
rie žino - nekreipia J tai dė
mesio.

Prez. Carter’iui liko dar 
vienas taikingas spaudimo 
kelias - sulaikyti įprastinį 
maisto ir mašinerijos im
portą į Iraną, ką jis ir pas - 
kelbė darysiąs.

( Kiek ankščiau buvo nu
tarta atšaukti Irano studen
tams Amerikoje vizas, tik
rinti nelegaliai atvykusius ir 
juos pasiųsti namo. Taip pat 
sumažinti diplomatų iranie
čių skaičių Amerikoje, duo
dant 10 dienų išsikraustyti. 
Bet apie' tai daugiau viešai 
nerašoma). Betkoks spau - 
dimas ar elgesys iš Ameri
kos pusės yra labai atsargus, 
nes fanatikų reakciją prama
tyti yra labai sunku tuo la - 
biau, kad Irane vyksta dide
lės įtampos pačių ajatolų 
tarpe, nesusikalba arba vieni 
kitiems prieštarauja vadina
mi "revoliucionieriai studen

Vienintelis žestas geresnė 
valios-ar propagandos- buvo 
sutikimas įleisti 3 kunigus konsulatų atidarymą(ameri- 
JAV į Ambasadą Kalėdų šv n-kiečių ir sovietų);sumažinti

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname visus 
BALF o darbuotojus ir rėmėjus.

Sveikiname brolius ir seses pavergtoje tėvynėje su 
ryžtu kovojančius už Žmogaus Teises bd sąžinės laisvę 
ir visus lietuvius laisvajame pasaulyje.

Kristaus gimimo šventės palaima telydi visus atei - 
nančiais 1980-siais metais ir broliška tarpusavlb meilė te
žydi visų pasaulio lietuvių širdyse! BALF'AS

čių proga.

SOVIETU RUSIJOS 
KARIUOMENĖ ĮSIVERŽĖ 
Į AFGANISTANĄ

Vartodami "žaibišką" 
metodą( kurį ir Hitleris la- 
bai mėgo), Raudonoji Ar
mija įžengė į Afganistaną. 
Iš pradžioje skelbtų 5. 000 
karių, netrukus pasidarė 20. 
000 ir už keletos dienų už
augo iki 100. 000 kareivių, 
apginkluotų moderniškais 
tankais, lėktuvais ir kitais 
ginklais.

Afganistano prezidentas 
Hafirullah Amin (pro sovie
tinis, bet negana toks, pagal 
Sov. Rusijos planus)buvo nu
verstas, vėliau nužudytas. Jo 
vieton Maskva pasodino savo 
proteguojamą Babrak Kar - 
mal po įvykusių kovų Afga
nistano sostinėje Kabul.

Atrodo, kad sovietai šį 
desperatišką žygį darė, bijo
dami musulmonų riaušininkų 
įtakos ir Afganistane, savo 
pietuose įkelti koją į Cent - 
rinę Aziją ir į alyvos plotus.

Baltieji Rūmai pasmerkė 
brutalų Raudonosios Armi
jos įsikišimą į svetimos 
valstybės teritoriją ir gyve
nimą.

Prez. Carter is tuojau pat 
po šio įvykio atšaukė savo 
ambasadorių iš Maskvos, , 
pareiškė per televiziją pro
testą Maskvai ir per telefo
ną "hot line"-Brežnev'ui.

rusams žūklės kvotą JAV . 
vandenyse £50. 000 tonų j 
metus. Atmetė Sovietų pla
nus praplėsti ir padažninti 
Aeroflot skridimus tarp A-
merikos ir Rusijos.

TEHERANE -KITA GRUPĖ 
DEMONSTRANTU.

Teherane- pasirodė de
monstrantų prie Sovietų Am
basados , nepatenkintų jų in
vazija į Afganistaną. Kur, ta
čiau tie visi "pacifistai", ku
rie taip įnirtusiai demonst - 
ruodavo Amerikos miestuo - 
se prieš "neteisėtus Ameri
kos karus "Vietname ir Ko
rėjoje" ? Mes žinome, ko - 
dėl jie tyli. . . Jiems nerūpi 
nei Žmogaus Teisės, nei 
koks ten teisingumas. Nes, 
jeigu taip būtų-jie ir dabar 
demonstruotų prie Sovietų 
Ambasadų, reikalaudami tei
singumo.

Irano studentai treniruojami Karo veiksmams.

1979-iems metams besiart; nt prie pabaigos .norime 
nors trumpai pažvelgti į BALFo veiklos atsi'eįdmus orga
nizacinėje ir lietuvių šalpos bei pageltos srityse tame lai
kotarpyje.

Šiais metais šventėme BALFo 35-ių metų gyvavimo
sukaktį. Su džiaugsmu galime pasigėrėti skyrių gražiu at
siliepimu j Centro paskatinimą surengti minėjimus- dau
gumoje BALF o skyrių ruošė akademijas, koncertus, iškil
mingus pobūvius ar susirinkimus. Minėjimų metu buvo 
pagerbti BALFo veikloje pasižymėję veikėjai ir rėmėjai, 
jiems įteikiant BALFo garbės ženkliukus.

Garbės ženkliukai, kuriuos Centras išleido pereito 
seimo metu, susilaukė didelio pasisekimo ir sKyrių yra 
labai pageidaujami. Skyriams jie yra pasiunčiami pagal 
pageidavimą. Ženkliukai nėra pardavinėjami - jie yra 
skirti įteikti BALF ui nusipelnusiems asmenims, kaip gar
bės ženklai.

Šie metai BALF ui buvo išskirtinai sėkmingi, išsirū
pinai t leidimą atvykimui apsigyventi į JAV iš Lietuvos 
dviems šeimoms - Juodvalkiu ir Vaičekauskų - kurių kiek
viena susideda iš 4 asmenų. Tai pirmas toks atvejis mū
sų išeivijos pokario istorijoje. Vėliau, rudenį, BALF o rū
pesčiu ir pastangomis Į Ameriką atvyko dar 3 pabėgėliai 
iš Lietuvos - Rimgaudas Kasiulis ir Eduardas ir Marija 
Grubliav-'i'ai. Visiems atvykusioms buvo suteikta BALFo 
globa ir naujakuriams reikalinga pagelba.

1979-tų metų bėgyje buvo teikiama šalpa ir kituose 
kraštuose gyvenantiems lietuviams- buvo pasiųsta žymiai 
didesnis šalpos siuntinių skaičius negu bet kuriais anksty 
Česniais metais.

Lapkričio mėnesį įvykęs direktorijų suvažiavimas Los 
Angeles, Ca. .kartu sujungtas su iškilmingu BALFo ir 
skyriaus 35 metų veiklos sukakties minėjimu, praėjo su 
geriausia pasisekimu. Tai buvo pirmas suvažiavimas 
BALFo istorijoje vakariniame Amerikos pakraštyje ir su- 
siląjįkė daug prielankaus dėmesio iš lietuvių visuomenės.

Dėkojame visiems direktoriams, skyrių primininkams, 
valdytoms, nariams, talkininkams ir rėmėjams už įnašą į 
sėkmingą BALFo veiklą.

Jūsų darbštumo ir pasiaukojimo dėka daugybė lietuvių 
pajuto broliškos meilės šilumą savo sunkesnėse gyvenimo 
valandose. Dėkojame už malonų bendradarbiavimą ir rū-
pestingumą, einant pareigas. Jūsų pastangos ir darbas
užtikrina organizacijos gyvastingumą ir BALFo veiklos 
tęstinumą.

KURT WALDHEIM’O 
MISIJA NEPAVYKO

Jungtinių Tautų Sekreto
rius Kurt Waldheim'as buvo 
nuvykęs į Teheraną, tikėda - 
masis susitikti su Khomeini 
ir bandyti jį perkalbėti, kad 
grąžintų įkaitus Amerikai.

BALFo CENTRO VALDYBA

Po 4 nemalonių ir nesėk
mingų dienų jis apleido Ira
ną. Nuvykus- su juo atsisa
kė kalbėti aršieji musulmo - 
nai "studentai" ir pats Kho
meini, kuris sakoma duoda 
Įsakymus "ręvoliucionie-

paskelbta, kad Waldheim ui 
grąsinta mirtimi, nes jis 
praeityje turėjo kontaktų su 
šachu Palhavi.

Waldheim' as atvyko į New 
-Yorką padaryti pranešimą 
apie kelionę. Jis pareiškė, 
kad situacija Irane "yra daug 
sunkesnė, negu galbūt kaip 
daug kas galvoja". Jis ne
mano, kad Įkaitų situacija 
greitai išsispręstų.

Aršiųjų minimalė kaina, 
kaip aršieji iš naujo patvir
tino už įkaitų grąžinimą, yra 
šacho išsiuntimas į Iraną.

Koks šachas bebuvo"Irano 
veiksmai su svetimos vals
tybės Ambasados tarnauto
jais yra kriminalinis tero - 
ras. Ir toks vertinimas pa
siliks, net jeigu šachas ir 
sugrj žtų."

QUEBEC'E NAUJI METAI 
PRASIDĖJO TRAGIŠKAI

Kasyklų miestelyje Cha- 
pais,kuriame yra apie 3. 800 
gyventojų, Naujieji Metai 
prasidėjo tragiškai. .Opeaa- 
iska Kluban buvo susirin - 
kę daugelis miestelio gyven
tojų, kartu su savo svečiais, 
sutikti 1980-ųjų. Netrukus , 
kilo gaisras, kai vienas gud
ruolis pakišo degtuką prie 
pušų šakų, kuriomis buvo iš
puošta salė. (Jis suimtas ir 
laukia teismo).

Kilus gaisrui, liepsnos bu
vo pradžioje beveik užgęsin- 
tos, tačiau kažkam atidarius 
lauko dūri s-vėjo gūsis įpūtė 
liepsnas iš naujo. Jos žaibo 
greitumu išsiplėtė ir pradė
jo kristi nuo lubų su degė
siais ant žmonių galvų. Pa 
nikai kilus, buvo užblokuotos 
durys ir sudegė 41 žmogus 
dar trys vėliau mirė nuo 
žaizdų ligoninėje.

10 vaikų tapo našlaičiais , 
ir beveik kiekviena šeim: 
prarado savo narį arba ar - 
timą draugą. Miestelio gy
ventojai labai gerai sugyve
no savo tarpe. Masinių 
laidotuvių ceremonijose da
lyvavo Quebec’o premjeras 
Levesgue, apie tuzinas kitų 
vyriausybės atstovų ir Fe
deralinės valdžios atstovai, 
vario kasyklų Falconbridge 
Copper Co ir Prekybos Uni
jos atstovai.

Provincinė vyriausybė pa
žadėjo finansinę pagalbą nu
kentėjusioms šeimoms. 60 
miestelio savanorių visą sa
vaitę dirbo po 12 valandų 
kasdien,suruošdami apie 600 
pietų. Jie gavo aukų maistu 
ir iš apylinkių.

Kyla klausimas-kaip galė
jo suaugęs bernas šitaip 
kvailai elgtis su degtukais ?

ŠIS TAS- GERO
Rašytinėje Quebec' o isto

rijoje nėra užregistruota , 
kad kada nors būtų nauji 
metai prasidėję be sniego 
Montrealyje ir apylinkėse 
Mums gerai - tik slidiniu - 
kams nekas,nes sausio mė
nuo sutrumpėjo visa savaite 
būdamas nesniegingas. . .
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GĖDINGIAUSIAS TARYBŲ SĮJUNGOS KARAS

'‘Tarybinės politikos apologetai - tiek valstybės vado
vai. tiek žurnalistai ar eiliniai agitatoriai - kartais tei - 
gia, kad Tarybų Sąjunga niekada nekariavo agresyvių ka - 
rų, kad ši šalis niekada nėra pasikėsinusi į svetimos pa
lies teritoriją, kad visi jos karai išprovokuoti kitų, buvo 
gynybinio pobūdžio. O per neilgą šios valstybės egzista -
vimo laiką - kariauti jai teko nemažai.

Tarybų Sąjungoje išleista gana daug atsiminimų, ypač 
serijoje "Vojennyje memuary" (Karo memuarai)’. Rašo 
nusenę maršai, gen erotai ir žemesnio rango karininkai, 
rašo pėstininkai, tankistai, lakūnai, žvalgai. Neiškentė ir 
pats Brežnev'as. Jis skaitytojus "pradžiugino" savo "Ma- 
žaja žeme". Smulkiai aprašyti visi karai, pradedant pir - 
muoju pasauliniu. Bet ar visi?

Tarybų Sąjungai teko kariauti vieną gana sunkų ir 
kruviną karą, apie kurį jokioje memuarinėje literatūroje 
nėra nei eilutės. Tai 1939-1940 metų 1 Tarybų Sąjungos - 
Suomijos karas- (AUŠRA, nr. 15 (53).

Paskutinių įvykių akivaizdoje Irane ir Afganistane - 
atrodo, kad Sovietų Sąjungai visdėlto teks prisiminti irsi - 
tą-afganistaniškąjį karą, kuris pasmerktas visų pasaulio 
valstybių Jungtinėse Tautose. Savo "pažangumu" vis dar 
tebesigiriančiai Kremliaus klikai turbūt yra nuo senatvės 
visai aptemęs žvilgsnis, nes ju : istorija nepamiršta tei
sybės nei teisingumo, nepamiršta melų ir žiaurumo. Kad 
tokia diena greičiau nušvistų - visi laisvojo pasaulio 
žmonės linki, pradedant 1980-uosius metus.

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

REAKCIJA Į KRITIKĄ

1979 m. spalio 24 d. "Ne
priklausomos Lietuvos" sa ■ 
vaitraščio 44 nr. , Nijolė 
Bagdžiūnienė paliečia VI. 
Pūtvio Šaulių Kuopos Toron
te sidabrinės sukakties ni
ne ji mą ir daro įvairių pas
tabų, kurios reikalingos pa
tikslinimo. Atsakome pa - 
eiliui:

1. Rašydama apie VI. Pūt
vio Šaulių Kuopos darbą su 
kitomis organizacijomis, N. 
B. klausia:" Kiek ši kuopa 
norėjo būti draugiška su 
"Baltijos" j. š. kuopa". Nori
me pasakyti, kad tikrai no
rėjo, nes "Balti jos "j. š. kuo
pai buvo pasiųstas ir kvieti
mas ( kaip ir kitiems šaulių 
daliniams)dalyvauti VI. Pūt - 
vio Šaulių Kuopos 25-čio su
kaktuviniame minėjime.

"Baltijos" j.š. kuopa neat
siuntė savo atstovo ir nesi
teikė net atsiųsti net raš - 
tiško sveikinimo. "Baltijos" 
j.š. kuopbs dabartiniai na- 

ai daugumoje yra buvę VI .
• ntvio šaulių kuopos na

gais, bet dėl savo asmeniš
kų ambicijų ir nenoro dirbti 
su dauguma, atsiskyrė ir nu
ėjo savais keliais. Jeigu 
jiems svarbiau atsiskirti, o 
ne bendradarbiauti, tai j-, 
reikalas.

2. Toliau N. B. rašo:"ži- 
nant Šaulių S-gos darbo 
veiklos užkulisius, S-gos 
Centro Valdyva nuolatos var
ginama įvairiausiais skun
dais, kurie pasiekia ir mont-) 
realiečius .šaulius. N. Bag
džiūnienė daro meškos pa
tarnavimą Šaulių Sąjungai, 
kad vidaus organizacinius 
2 psl.

__ PANORAMA
AR GALI SOVIETĄ

S. Š e t
Atsakymas tegali būti vie

nas tr trumpas: sovietai ne
gali pradėti jokio karo ir 
nemao pradėti. Bet gąsdinti 
galt Ir gąsdina. Jie yra tiek 
prigąsdinę Ameriką Ir ja pa
sikliaujančias kitas šalis, 
kad net darosi juokinga.

Reikia tik įsivaizduoti to
kią šalį, kaip Sovietų Rusi
ją, pradedančią karą. JI Ir 
talkos metu nepajėgia Išmai
tinti pati savo gyventojų. 
Šalį, nors gyventojų skai
čiumi klek didesnę už Ame
riką, oet daug kartų mažes
nę ekonominiu Ir tecimolo- 
gtnlu pajėgumu. O vlstlktal, 
karo atve ju j t kariautų ne 
prieš vieną Ameriką, oet 
taip pat prieš Europos At
lanto Sąjungą, kurios gyven
tojų skaičius viršija 600 
milijonų, o ekonominiu ir 
tecmologlnlu atžvilgiu viena 
ta Sąjunga galt lengvai so
vietus nugalėti. O kur dar 
bilijoninės Kinijos Ir pra
moninio milžino • Japonijos 
Sąjunga ?

Vtsttk pasaulis vadina So
vietų Rusiją "superpower". 
Tat, žinoma, daroma tik 
sovietų propagandos pastan- 
mls. Ir prieš karą su nttie- 
rtne Vokietija sovietų pro
paganda buvo pasaulį įtiki
nusi, jog f.at m’lttarlškal ne
nugalima valstybė. "Niekas 
mūsų gynybos linijos nepra- 
lauž" - šaukdavo prteš tą 
karą sovietų a.r. {tutorial.

Vokiečiai tą liniją pralau
žė kaip nieką Ir trumpu lai
ku Nusirito Iki Leningrado, 
Maskvos Ir net Stalingrado, 

reikalus kelia viešai lietu
vių spaudoje. Negi sau už- 
larnavimo ar pritarimo ieš 
ko? Be to, kyla klausimas, 
kas įgaliojo NB. rasine i 
visų Montrealio šaulių vardu

3. Tęsdama savo rašinį, 
N. B. pabrėžia tikrą savo 
minties "nesupratimą". Ji 
rašo: " Nežiūrint kokios rū
šies būtų skundas, pirmiau
sia yra kaltas tas, kuris jį 
rašo". Mūsų politiniai veiks
niai, ALTAS, VLIKAS, bend
ruomeniniai ir organizacijų 
vadovai, įskaitant ir Šaulių 
S-gą Tremtyje, per paskuti
nius virš 30 metų yra rašę 
daug skundų ir memorandu
mų dėl Lietuvos okupacijos. 
Atseit pagal N. R. jie, skun
dus rašantieji ' ra kalti, o ne 
Lietuvos okupantas.

4. Rašinys baigiamas "Juk 
VI. Pūtvis kurdamas šaulių 
Sąjungą, nei nesvajojo, kad 
po 60 metų jo vardas bus 
linksniuojamas . . . skundų 
puslapiuose. " Šį teigimą no
rime perfrazuoti sei.ančiai: 
Jeigu N. Bagdžiūnienė būtų 
atydžiai ir sąmoningai per
skaičiusi VI. Pūtvio raštų 
didžiulį tomą, išleistą Šaulių 
Sąjungos, tai tikrai jos raši
nys nebūtų išvydęs spaudos 
švipsą. Todėl N. B. norėtu
me pakartoti dėstytojo pasta
bą studentui: - Jei nori ver - 
tinti ir komentuoti autorių, 
šiuo atveju VI. Pūtvį, pirma 
turi atydžiai perskaityti jo 
raštus.

5. VI. Pūtvio šailių kuopa 
per 25 metus Į Toronto lie
tuviškąjį veiklos palaikymą 
ir jos vystymą yra Įnešusi 
nemažą indėlį. Kuopos nariai 
mielai dalyvauja ir remia 
bendrą lietuvišką darbą. Šau- 
liškos ir lietuviškos veiklos

įprasm'minui ir buvo pada
rytas Romo Kalantos barei- 
jefao, kuris yra laikomas 
Toronto Lietuvių Namuose, 
Gedimino pilies menėje.

6. Jei savo rašiniu N. Bag
džiūnienė drįso šeš-”į mesti 
Vi. Pūtvio šaulių kuopai, mi
nėjimui ir dalyviams sve
čiams, o ypač Simui Kudir
kai, gyvam lietuvių tautos 
didvyriui, tai tikrai nepride
rėjo nesantaiką atnaujinti mi
rusio kito tautos didvyrio 
Romo Kalantos įamžinimo 
proga. Tai rodo N. B. ne tik 
asmeninį, bet ir tautinį nuo- 
brendimą.

VI. Pūtvio Šaulių 
Kuopos Valdyba

DĖL ŠVENČIU 
SVEIKINIMO :

Keletas tautiečių NL šven
tiniame sveikinime nerasda
mi žodžio "Kalėdų", supra
to, kad ši šventė ignoruoja
ma. . . Tokios intencijos . iš 
redakcijos pusės tikrai ne
buvo. N L

SUSIRŪ PI N KIM E
Per Lietuvos kariuomenės 

s /e-lės minėjimą 2u Lapkri
čio 1919 m. Toronte prele
gentas tšv Chlcagos advoka - 
tas P. Zumbakts trumpa: 
kalbėjo apie mūsų kariuo
menę, atskleidė tr žiaurią 
realybę - lietuvių nlektntmą, 
šmeižimą žydų-Itetuvtų by- 
oje.

A mertkoje pradėta žydų 
akcija prieš lietuvius, lat
vius, estus, ukrainiečius 
tr M j beidral veikiant su 
KGB agentais, tikslu apkal
tint! lietuvių veikėjus,- buv. 
Lietuvos kartus už nusikal
timus, kurtų jie nėra įvyk-

I PRADĖTI KARĄ?

k u s 
esančio toli į rytus nuo 
Maskvos. Karą vokiečiai 
pralaimėjo, bet ar jie galėjo 
tikėlis laimėti prieš visą 
pasaulįkovodaml tiek Ilgai ?

Sovietai Iki šiol triumfuo
ja laimėję Istorijoje "di
džiausią mūšį" - Stalingrade 
šlovina save kaip negirdėtus 
didvyrius, bet prieš ką jie 
kovojo ? Juk, daugiausia, apie 
G5 mil. vokiečių tauta tuo pat 
laiku kovojo prieš Angliją, 
galingą Ameriką Ir keturis 
kartus gyventojų skaičiumi 
didesnę pačią Rusiją, gau
nančią milžinišką karinę pa
galbą, neskaitant moralinės 
paramos. Žinoma, kad su 
tokia parama sovietai Ir no
rėdami nebegalėjo pralai
mėti vokiečiams, kurte dėl 
medžiagos Ir žmonių trūku
mo vlstlek neužilgo ir patys
būtų sugriuvę.

Už tą laimėjimą sovietai 
vos bepaneša medalius. Pa— 
tys sau nusikalė ir "super- 
power"tttulą Ir amerikiečiai 
tuo tiki. Drebėti prieš iš
pūstą burbulą amerikie
čiams, atrodo. apsimoka. 
Politikieriams svarbu įkal
ti į visuomenės galvą, kad 
Amerikai Ir visam pasauliui 
gresia "didelis sovietų pa
vojus", nes tada jie galt sa
ve laikyti labai svarbiais 
Amerikos Ir pasaulio gel
bėtojais. Kas dabar nenorr 
būti Amerikos prezidentu, 
vieninteliu gelbėtoju r Argi 
to farso neparodė sovietų 
brigada Kuboje ?

Tas farsas buvo rookaltn- 
gas prezidento Carterio nu-

du. Yra fabrikuojamos by
los, vežami Liudininkai r’ 
Izraelio,SSSR tr "lipdomos" 
bylus teismuose, P. Žumoa- 
klul, kaip advokatui, kelias 
tokias lietuvių bylas teko 
teismuose apginti. Nekalti
žmonės Išteisinti, Chlcagos 
spaudoje, kur t yra bevelk žy
dų rankose, prirašoma apie 
"nusikaltėlius" visokių sen
sacijų. Pas tatšktntnmal 
čia u net alpinami. Viena Jė Z 
prokurorė, Lenkijos žydė, 
kurtos tėvas komunistas lie
tuvius yra šaudęs, važinėja 
į SSSR, Lenkiją, Vilnių Ir 
rinkdama "medžiagą", llū - 
dtutnkus ".Iškasa"per partiją 
Ir čia atsiveža tos sūkia - 
stotos medžiagos lietuviams 
apkaltinti tr provokuoti.

Dalis žydų, turinčių žmo
nišką moralę, klek galėda
mi atsilygino moraliai lietu - 
v ta ms ge -adar Ta ms, , pasta - 
tydaml Jeruzalėje pamink
lus žuvuslems lietuviams, 
Išaugindami jųgaroet mede
lius, Kai kurte lietuviai, žy
dų gelbėtojai, apdovanoti net 
piniginėmis dovanomis.' ZI- 
nau vieną lietuvį, JAV gyve
nantį, kuris už Išgelbėjimą 
tr slėpimą žydo advokato da
bar gauna, berods, Iš sio
nistų kuklią pensiją.

Kun. dr. J.Prunskts 19'? 9 
m. Išleido knygelę "Lithuani
ans Jews and TneHolocaust" 
Ten tik maža dalis paminė
ta lietuvių pavardžių, kurte 
gelbėjo žydus arba tų, kurte 
žydų naikintojų E tnsatzgru- 
pės "A", vad. SS pulk. F. 
Stanleckerlodaltnlųbuvo nu
žudyti.

S. Binkienės knygoje "Ir 
be ginklo kartai", /1961 m. 
Vilnius/, nurodyta vtršlOOO 
lietuvių žydų gelbėtojų.

Pagal Stalino tr Hitlerio 
slaptą sutartį, ta,Ip vadina
mą Molotovo -Rtbentroppo 
pairtą 23. Vili. .1939,Lietu
vos valstybė 15. VI. 1940 buvo 
SSSR valstybės okupuota. GI

smukusiam prostyžul pakel
ti, bet nepakėlė, nes visas 
reikalas tiek buvo dirbtinas 
Ii- Išpūstas, kad Amerikos 
visuomenė tuo nepatikėjo. 
Nepatikėjo nė sovietai Ir jų 
brigada Kuboje liko,kaip bu
vusi... Šis įvykis Irgi pa
rodė, ko yra vertas sovietų 
baubas.Amerikiečiai ėmė Ir 
nieko nebodami. Kuboje Iš
sikėlė tr nei sovietai, nei 
Castro nedrįso priešintis jų 
nosies nušluostymui. Iš tik
rųjų, net sovietai, nei jų 
samdiniai kastrIečiai, nega
lėjo Amerikai nė iš tolo grą- 
stntt, nes tą salą su pačiais 
sovietais Amerika gilt už
imti kada tik nori, be jokios 
galimo karo palmės.

Sovietai Į Kuoą tr Centri
nę Ameriką lenda todėl, kad 
niekas jiems to nedraudžia. 
Ir. žinoma, tat yra klaida . 
nes jei Centrinę Ameriką 
užims prosovietinės jėgos, 
tada, karo atveju. Amerika 
pasijustų pririšta šiame 
kontinente, nebepajėgi mes
ti visas savo jėgas į Europą 
ar alyvos kraštus. Toks Ir 
yra sovietų propagandinis 
tikslas. Yra tr kiti.

Neseniai sovietai Išleido 
naują potvarkį savo agen
tams, Šie turi sustabdyti 
Amerikos atominės energi
jos vystymąsi. Jie giriasi 
jau sustabdę neutroninės 
bombos Išdėstymą Vakarų 
Europoje, nes šios bombos 
grąslno nušluoti bet kokį so
vietų tankų skaičių. Giriasi 
be pagrindo, nes juk šios 
bombos nebereikalingos. 
Amerika jau turi naujus,dar 
negirdėto efektingumo gink
lus, galinčius Iš Vakarų Eu
ropos pasiekti Visus Sovietų 
Imperijos taškus .Dėl tos tad 
prležąstles sovietai vėl su
bruzdo prieš šl-.s, jų sva-

nuo 1941, VI. 22 Vokietijos 111 
Reicho Berlyno vyriausybė 
pradėjo karą prieš SSSR ir 
okupavo Lietuvą. Todėl tos 
abi valstybės pasiėmė tarp
tautinę atsakomybę už visus 
veiksmus, kurte buvo įvyk-
dytl Lietuvos buv.terttortjo-
je.

Hitlerio planas pirmoje 
eilėje išnaikinti visus Euro
pos žydus buvo vykdomas r tų 
specialių dalintų SS, Etn-
satzgruptų A.u.C.D.

Paskui pirmųjų fronto 
linijų puolamuosius dalinius 
ėjo E tnsatzgruptų specialūs 
SS daliniai Ir "tvarkė" žydus 
tr komunistus. Po karo ar
chyvuose rasti dokumentai 
rodoy kad tie SS-kat turėje 
laikyti paslaptį apie savo 
darbelius tr kaip jiems buvo 
nurodoma, koktu būdu pri
traukti okupuotų kraštų 
žmonių, karių, policijos pa
reigūnų, belaisvių, negailint 
ointgų. degtinės Ir žuvusių 
žydų turto padalinimo ir pan, 
Hitlerio planų užmaskavi
mui.

Šie faktai Išryškėjo per 
Niurnbergo teismo eigą tr 
daugelis Rytų tautų žmonių 
prisimena praktiškai Įvyktus 
kaip gyvi liudininkai. Taipgi 
visiems buvo leista atsiker
šyti,. kurie Išėjo gyvi Iš ka
lėjimų ar kaip kitaip buvo 
kentėję nuo žydų-rusų NKVD.

Berlyno valdžia aksepfeavo 
kerštų žmogžudystes.

Lietuvių tauta 98 % pa
smerkė vokfečlų-naclų dar
bus-žmogžudystes. T ai Isto
rijoje negirdėtas žmogaus 
nusikaltimas prieš žmogų. 
Tas barbarystes vykdė tik 
Stalino -Lenino komunizmas 
Ir Hitlerio naclonal - socla- 
1 iz mas.

Kr ikšč lon Iška 1 tetuvtų tau
ta able jų "didvyrių" Išgalvo
tas žmogžudystes pasmerkė 
visi protestavo nuo eilinio 
lietuvio,krikščionio iki vys
kupo, prezidento, generolo. 
Lietuvos padorus žmogus 

jones naikinančias raketas, 
Įgalinančias Europą kovoti 
tr be Amerikos pagalbos - 
pačią vieną.

Bet ar negali Sovietai sa
vo raketomis pasiekti Vaka
rų Europos ? Aišku, kad ga
li, bet tas jau reikštų visuo
tiną karą, apie ką jie negali 
nė pagalvoti. T okto karo at
veja kelios dešimtys sovietų 
atominių raketų nepadarytų 
tat, ką atliktų viena tokia 
bomoa, gerai nutaikyta Į 
Maskvą, nes to tik Ir laukta 
pavergtos tautos, pačių so
vietų apginkluotos. Sovietai 
gerai atsimena, kaip juos 
visos pavergtos tautos puolė 
Antrojo Pasaulinio Karo 
pradžioje.

Sovietai karo negali pra
dėti ir nepradės, oet tas ne
reiškia. kad kartą karui ki
lus, jt jo laimėti negali per 
gerą jam pasiruošimą, vis 
užimdama talkiu būdu dau
giau tr daugiau svetimų 
kraštų paslėptais sukilimais. 
Ypač, jei Amerika Ir toliau 
leis žaisti savo politikie
riams, jei tr toliau leis be
velk viešai veikli sovietų 
agentams, esantiems net 
aukštuose valdžios postuose.

Kitokiu oūdu sovietai ne
gali net svajoti laimėti ka
ro, Jei sovietai oūtų galvoję 
apie karą, tat jį būtų pradė
ję tada, kada Europa buvo 
bevelk oe jokios rimtesnės 
gynybos. Tada, kai Kinija 
buvo Rusijos pusėje, o ne 
prieš ją.

Žinoma, gąsdinti, blefuo
ti sovietai galt tr galt barš
kinti savo raketom Krem
liaus aikštėje, bet ginklu 
prieš laisvo pasaulio glnklą- 
ite vra nereikšmingi.

Ir Staliną, Ir Hitlerį vadino 
šėtonais - pragaro tarnątst'

Niurnbergo tribunolas pa
smerkė Hitlerio žurttkus.'bet 
Lenino ir Stalino žudikai dar 
aesugaudytt, ne nuteisti. Įdo
mu, ar Izraelyje gyvenantte- 
ji, lietuvių Išgelbėti žydai, 
neis ginti savo gelbėtojų lie
tuvių ?

JAV Įsteigė specialų sky- 
Washlngtone su apie 30

tarnautojų - "medžiotojų", Iš 
kurtų 99 % yra žydų kilmės. 
Iš biudžeto yra numatyta 
apie 3 mil. dol. šiai "me
džioklės" akcijai pravesti. 
Tų darbų patarėju pakvies
tas Iš Maskvos pol It rūkas, 
vykdęs nacių medžioklę Ja
ponijoje. Yra visiems aišku, 
kad rusas "medžiotojas" yra 
patyręs tr žydams pagelbės, 
S. Wtsentbal dabar lankosi 
JAV tr yra apdovanotas auk
so medaliu.

Taigi, Chlcagos latkraš - 
čia t turi cįabar ką rašyti 
apie "medžiokles"...

Maskva su S. WIsenthalto 
štaou dirba Išvien. Prieš 
Madrido konferenciją reikia 
gi okupuotų kraštų veikėjus 
nutildyti, suniekinti, kad 36 
Europos valstybės 
su džiaugsmu karo grobį Ta*, 
tutinai įmestų Kremliau: 
sterblėm

Lietuvių veiksniai, klek 
patyriau, supranta ateinan
čius pavojus. Tą išryšktm 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis 
Toronte. Tačiau, kai visų 
JAV lietuvių centrinės or
ganizacijos tarp savęs kapo
jas!, vargta! ir jos turės 
laiko, energijos Ir sumanu
mo susivienyti Madrido 
vetklal.Tal oūtų nedovanott- 
la klaida. Šiai komerencljat 
reiktų jungtis šu Baltijos 
valstybių atstovais tr bend
rai rašyti memorandumus 
Europos valstybių vyriausy
bėms, kad Baltijos valsty- 

ės nebūtų dovanotos Krem
liui.

J. Verkūs 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŽINGSNIAI | SAUGĘSNE ATEITĮ
Jungtinės Tautos buvo pas

kelbusios 1979 metus Tarp
tautiniais Vaiko Metais. Šiuo 
reikalu JT Deklaracijoje yra 
toks vaiko šūkis/'Laikyk 
mane už rankų, padėk per
eiti tiltus į saugesnę-geres- 
nę ateitį. "

Tarptautiniais VAIKO M E- 
TAIS Kanados Kofnitetas ir 
jo padaliniai savo ryžtingą 
dėmesį kreipia į:vaiką, šei
mą, bendruomenę, valstybę , 
pasaulį. . .

Šią Jungtinių Tautų Dekla
raciją yra priėmusios ir pa
sirašiusios su laisvo pasau
lio tautomis bei valstybėmis 
ir Sovietų Sąjunga bei 
jos dominuojamos šalys. De
ja,už geležinės uždangos ne
silaikoma Žmogaus Teisių 
ir Vaiko Teisių, priimtų dek
laracijose. pagrindinių prin
cipų. Ten persekiojami 
žmonės dėl savo įsitikinimų. 
Ten nėra žodžio, spaudos, 
religijos, judėjimo ir komu
nikacijos bei kitų žmogui 
reikalingų laisvių. Ten per - 
sekiojami, baudžiami bei 
tremiami šeimų tėvai, o kar
tu. žinoma, nukenčia ir nieku 
nekalti vaikai bei mažame
čiai.

Paskutiniu laiku persekio
jamų ir engiamų žmonių - 
užtarimas vis daž - 
niaų iškyla jau lais
vame pasaulyj e , be t 
ryškiausiai, turbūt, tatai iš - 
kelia pavergtų tautų išeiviai, 
ypač gyvenantieji Vakarų pa

DR. EUGENE R O S L Y C K Y KALBA VICTORIA PARKE. Ken Wightman of The Free Press

Aleksandra Vaisiu nienė

DU draugai-šiaučius IR KRlAUClUS

Lietuvos Latvijos pasieny
je stovėjo karčiams. Greta 
jos mažoje trobelėje gyveno 
kaimo kriaučius Pijus Trum
pis su pačia Katriuke. Ne
toli, už kilometro, triūsėsi 
jo geras bičiulis Kazys Plu- 
šys. Jaunystėje pramoko lo
pyti batus, tai jį visi vadino 
šiaučiumL Kaziukas visoje 
apylinkėje pasidarė savotiš
kas "orientacijos" punktas. 
Jei klausdavo kelio, tai žmo
nės sakydavo: nuo šiaučiaus 
per miškelį į dešinę, kairę 
ar tiesiai.

Pijus buvo vedęs netolimo 
kaimo samdinę - Katriukę. 
Mergina žvali, supratlyva ir 
darbšti. Jaunystė ir sveika
tingumas tryško iš jos veidų. 
Abu sugyveno gerai. Pijus 
eidavo per kaimus siūti, o 
kai neturėdavo geresnio dar
bo — lopydavo kelties. Kai 
Pijus pasiūdavo eilutę, nei 
kalnierius ant sprando lipda
vo, nei krūtinę išpūsdavo , 
nei rankoves ar kelnes nu- 
trumpindavo. Katriukė viena 
namuose atlikdavo visus ruo
šos darbus: apliuobdavo gy
vulius, palesin/avo vištas, 
pasimeždavo karvutę, apsi
kuopdavo, apsitvarkydavo.

Blogiau buvo Kaziuku!, nes 
1980. I. 9.

saulyje.
Š. m. gruodžio mėn. 9 d. 

Londono mieste,prie Vikto
rijos Parko Žuvusiems Už 
Laisvę paminklo įvyko etni
nių grupių gausus susirinki
mas- mitingas, kuris praėjo 
sutelktai ir tvarkingai, ’lo
dei gal netiktų tatai pavadin
ti demonstracija.

Prie paminklo išsirikiavo 
vaikai ir paaugliai su tauti
nėmis vėliavomis, apsupti 
artimųjų-suaugusių žmonių. 
Tai buvo albanų, bulgarų, če- 
koslavakų,estų, jugoslavų , 
kroatų, latvių, lietuvių, lenkų, 
Rytų vokiečių, rumunų, uk - 
rainiečių, vengrų ir kitų tau
tų ateiviai. Iš viso galbūt 
buvo per porą šimtų žmonių 
kurie atstovavo apie 50 tūks
tančių Londone ir apylinkėse 
gyvenančių ateivių. ,

Atėjo didžiojo dienraščio 
Free Press ir televizijos 
reporteriai. Prie išsirikia
vusių minėtų ateivių vėliavų 
prisijungė ir tų grupių dva
siškiai, kurių vienas paaiš
kino susitelkimo tikslą, o ki
tas- sukalbėjo gilių ir jaus
mingų žodžių maldą.

Pagrindinę kalbą pasakė 
London o ir distrikto Žmo
gaus Teisių Lygos Pirminin- 
kas'dr. E. Roslycky:

". . . Mes visi 
ir vykdom Žmogaus ir V a i- 
k o Teisių principus, bet 
šiandien atėjom protestuoti 
prieš šių principų laužyto
jus - Sovietų Sąjungą ir jos 

gyveno vienas. Pači: m tek 
davo virti, pačiam apsiskalb
ti, o prie pečiaus vis galėda 
vai matyti pridžiautų kojinių, 
marškinių, nosinių ir dar 
šio to. Valgį pasidarydavo 
pats ir katinui dar užtekdavo 
Naujų batų nedaug kas pra
šydavo pasiūti, o senus be- 
lopant, ką gi beuždirbsi ? 
Kai skurdžiai gyveno, tai ir 
pačios neieškojo : kokia čia 
laimė būti nuskurdusio bat
siuvio žmona. Kambaryje 
oras, nuo odos mirkymo, tu
rėjo savotiškai sunkų kvapą. 
Savo padėtimi nesiskųsdavo 
niekam, tik sau atsidusęs, 
palinguodavo galva.

Kilo Antrasio Pasaulinis 
karas. Daug kas bėgo iš Lie
tuvos. Vieną vakarą abu 
draugai susitikę pradėjo 
svarstyti savo padėtį. Klau
simas rimtas: bėgti ar nebėg
ti ? Abu turi šiokį tokį ama
tą, tai turėtų duonos ir namie 
ir svetur. Pijus prisiminė sa
vo kaimyną, kuris buvo grį
žęs iš Amerikos ir netoli nu
sipirko didelį ūkį ir kelias 
eilutes pas jį pasisiūdino, o 
buvo toks pat bemokslis, kaip 
ir jie abu. Dirbo fabrike, o 
atvažiavo ponas: su blizgn-- 
čia:s batais, su skrybėle, ku

satelitus. Mes taip pat šien
eli en atėjome pagerbti tuos 
žmones,kurie už šiuos prin
cipus turėjo netekti savo gy
vybių. Atėjome pagerbti ir 
tų vaikų,kurie nieku nekalti , 
bet turėjo ir turi taip sun
kiai nukentėti nuokomunis - 
tinio rėžimo. . ! "

Toliau kalbėtojas aiškino 
ir citavo ištraukas net iš 10 
-ies Vaiko Teisių deklaraci
jos nuostatų.Oras buvo šal - 
tas, pūtė žvarbus vėjas, be’ 
visi susirinkusieji klausėsi 
reikšmingos kalbos labai 
dėmesingai.

Pagaliau visų ateivių vai
kai atnešė didžiulį vainiką ir 
sudėjo ant paminklo pakopų. 
Tylos ir pagarbos minutė- 
tai vieningumo ir ryžto ges
tas. Galingai nuaidėjus 
himnui O, Canada, visi pa
lengva skirstėsi, bet visų a- 
kys lyg sakyte sakė:

- Laisvieji žmonės, su
kruskite. Saugokitės komu
nistinio teroro,kuris naikin; 
ir gražiausius žmonijos žie
dus - v a i k u s.

Londono televizijos 10 ka
nalas dar tą patį vakarą ro
dė minėtų išeivių protesto 
vaizdus. Dienraštis Free 
Press rytinėje ir vakarinėje 
laidoje įdėjo nuotrauką ir 

pripažįstam palyginti nemažame straips-
nyje nusakė žmonių aukas už 
Geležinės Uždangos ir pa 
vergtų tautų ateivių pastan
gas kovoje už laisvę.

Liudas D a m u 1 i s 

rią visur Vasaros metu nešio
jo, laikrodžio grandinėlė 
skersai liemenį — o gal ir 
laikrodį turėjo? Ir taip vie
nas kitą padrąsinę, abu bi
čiuliai nutarė važiuc ti iš Lie
tuvos, svetur laimės ieškoti.

Pateko į Vokietiją, apsigy
veno lageryje, kaip ir visi 
kiti lietuviai. Jie nebuvo po
nai, tai darbo nevengdavo. 
Stovyklos pirmininkas palai
kė gerus santykius su ame
rikonais, tai jie gaudavo pa
pildomo darbo, apmokamo 
cigaretėmis ir konservais. 
Išmoko spekuliuoti: nuvežda
vo cigaretes ir konservus į 
kitas zonas, ten už gerą kai
ną parduodavo, ar gerai iš
mainydavo. Šitaip jie ruošėsi
ateities gyvenimui.

lai visi pradėjo emigruoti 
į 'iaurės Ameriką ir. kitus
kraštus, tai ir jie per orga.- 
nizacijas gavo "afidavitus". 
Pijus ėjo rūbų siūti,o Kaziu
kas į batų fabriką. Pijus su 
Katriuke išsinuomavo butą, 
o Kaziukas gavo netoli dar
bovietės kambarėlį pas lie
tuvius.

Prasidėjo ramus gyveni
mas, tik sunku buvo pramok
ti svetimo krašto kalbos. Su
sipažino su lietuviais, o tie 
juos sekmadieniais nusives

davo į komitetą, į bažnyčią 
ar į savo piliečių klubą.

Per susirinkimus klausy
davo, kaip Lietuvą- reikia 
gelbėti, apie reikalą lietu- 
tuvišką spaudą palaikyti, or
ganizuotis, veikti. Kas tik 
pakišdavo aukų lapą - Pijus 
ir Kaziukas patriotiškai ieš
kodavo kišenėse doleriukų. 
Kaip savų negelbėsi, jei ten 
badas ir vargas? Lietuvišką 
raštą irgi palaikė: jeigu po
nai mums rašo, tai turime 
skaityti lietuviškas knygas ir 
laikraščius. Bičiuliai susita
rė, jog kiekvienas pirks po 
kelis laikraščius ir knygas, 
perskaitę — pasikeis. Šitaip 
ir pigiau ir labiau apsišvies.

Pijui labiausiai patiko 
skaityti tas laikraštis, kur 
aprašo Maikio su tėvu pasi
kalbėjimą. Gerai parašyta, 
viską galima suprasti. Mai
l's tėvui viską gerai išaiš

kina ir dar pamoko. Abu 
skaito ir džiaugiasi. Tik gai
lisi, kad tokio laikraščio 
Kadugiuose nebuvo.

Prasidėjo bėdos tik tada, 
Kai Kaziukas nusipirko svar*- 
bų ir brangų lietuvišką žur
nalą, kurio viršelis turėjo 
kokią tai neaiškią "nrūkelės" 
figūrą. Atvirai kalbant, kiek 
jis neskaitė, nieko nesupra
to. Pagalvojo, kaip pasikeis 
su Pijumi, tai tas gal dau
giau supras ir jam paaiškins. 
Skaito dar kartą garsiai : 
" Egzistencinis susidūrimas 
su transcendencija įvyksta 
kiekviename egzistenciniame 
akte". Tęsia toliau: "Prieš- 
gyniškas trancendencijos 
veikimas yra jos ontologinio 
suverenumo išraiška". Ka
žin, ar čia lietuviškai para
šyta ? Kadugiuose ir ponai 
nieko nebūtų supratę - abu 
vienbalsiai nutarė. Kai Ka
dugiuose ponas Viršaitis kal
bėjo, viską galima buvo su- 
n-asti.ką jis norėjo pasakyti 
O čia! Abu įtempę akis, 
skaitė toliau: "Iš tiesų, nu
plėšus magiškąją termino
logiją, pseudomokslinį žar
goną, ųasirodo, kad mūsų so- 

ologai". . .
"Užtenka, jau užtenka, gal

vi skaudėti pradėjo", pasakė 
Kazys. " Tas ponas iš dide
lio rašto išėjo iš krašto"! 
Panašiai, tik kitais žodžiais 
pasakė ir universiteto senu
kas profesorius, kada šiau-
čius irkriaučius įsidrąsinę,
piliečių klube jam pasis
kundė. Nesukit sau galvos-ji 
r.mtai pasakė. Yra žmonių, 
kurie tik patys supranta, ką 
j:e rašo.Yra tokių,kurie ra-
šo tik si .. ir dar keliem} 
panašiems,yra dar ir tokių, 
kurie mano suprantą apie ką 
rašo,bet tikrumoje ir jie pa
tys nesupranta. Jūs gi rem
site spaudą,bet skaitykite ką 
suprantate ir kas jums prie 
širdies.

Patiko draugams profeso
riaus kalba. Pavaišino jį iš 
širdies. O prie penkto stik
liuko Pijus ir Kazys prie 
fesoriui Įsidrąsinę pasakė: 
" To žurnalo nebepirkisme 
teperka tie,kurie rašo mums 
nesuprantama lietuvių kalba.

" Pasakykite atvirai, pro
fesoriau" , kalbėjo Kazys , 
"Ar jūs mar->te,kad tie ponai
suprastų "ŪKininKo Pata - 
rėją?" Profesorius garsiai 
nusijuokė.

Jau artinosi vakaras. Pra- 
rėjus namo, stiprūs lietaus 
lašai tėškė į langą, lygiai
taip pat, kaip kadaise Kadu
giuose. . .Bet čia ne Kadu. .., 
nebaigęs žodžio ištarti,Ka
zys užmigo giliu miegu.
III. n I>1.1.I,..U1II11U
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LEONAS MARKAUSKAS t

algimanto skiltis
PROBLEMOS,PROBLEMOS,..

Kai kuri mūsų, t. y. ame
rikiečių lietuvių spauda tu
rėjo savotiškai Įdomių rū
pesčių, gal daugiau, tarki
me, nutikimų. Tiesą sakant, 
tie nesklandumai, atrodo, 
nėra pirmi, nebus Ir p; sku
timai. Vadinasi, galvosoptat 
taip ir nesibaigia.

Viskas sukasi apie apra
šymus, kronikos žinutes ar 
Ir apmokėtus skelbimus, 
liečiančius parodas Ir kon
certus su Iš Lietuvos atvy
kusiais menininkais. Kar
tais. tiesiog gaila mūsiškių 
redaktorių, prieš kuriuos 
drybso toji, tikrai nelengva 
Ir vis ne menkėjanti dilema- 
kaip elgtis mūsų minimais 
atvejais ? Išspausdinsi pra
nešimą, žinutę ar skelbi
mą - vieni tylės, kiti/pa
prastai gausesnį Ir garses
ni/ šaules, prieštaraus, boi
kotuoti žadės. Neįtikinsi nei 
vieniems, net antriems. Tuc 
tarpu tikrasis klausimas Ir 
atsakymas tėra tik vienas • 
kuris atvejis yra pats ge
riausias bendriesiems rei
kalams, nesigilinant į vieno
kių arkltoklų spaudimo gru
pių - tegu Ir šauniai skam
bančias ambicijas.

Išties, vienos bendrinės 
linijos kaip ir nėra, dau
giau, kaip "kas išmano, taip 
ir gano". Lyg Ir priimta /ki
tas klausimas - ar supranta
ma/, neminėti, nereklamuo- 
tl koncertų, parodų ar filmų 
seansų, jei visa tai tiesio
giai susirišę su sovletlna- 
mos Lietuvos' kultūrinto 
/dažniausiai, su geru krūviu 
propagandinės medžiagos/ 
gyvenimo atributais.Kai ka
da, tiesa,kažkokiu būdu apie 
įvykį praslenka viena kita 

-.eilutė ar skiltis. Dažninu
siai, gerokai po praėjusio 
įvykio. Reiškia, nieko jau 
čia neatttalsyst, nebepaket- 
st.Turbūt, nerasime nė vie
no užkletėjusto leidinio, ku
ris, per klaidą ar ne, būtų 
Išvengęs šimtą nuošimti - 
nto boikotąvtmo tos rūšies 
tšelvtškojo gyvenimo /tei
giamų ar neigiamų/ faktų. 
Savotiška tam tikrų mūsų 
periodinių leidinių dtsoren- 

A. t A.
KAROLIUI R U S I N U I

mirus,' žmonai Aldonai, dukrai Liudai, 
s u n u i Mariui broliui Albertui ir jo 
šeimai gilia užuojauta r e i s k i a

AV Parapijos CHORO KOMITETAS

A t A

KAROLIUI RUSINUI 
mirus, žmonai Aldonai, vaikams Liudai ir 
Mariui broliui Albertui , j o seimai ir gi — 

mi n e ms Lietuvoje reiškiu gilia užuojauta — 

Ričardas Si ma n iū k š t is

MOTINĄ. PALIKUS

Motute, pamenu tą dieną,
Kada aš palikau Tave vieną -

Išelidai Tu mane svetimon šalin , -
O kaip vaitojo Tavo širdis .

Lydėjai mane lig kiemo vartelių, 
Bučiavai, prašei- nepamiršk, vaikeli ....
Bučiavai, prašei- "Nepamiršk, vaikeli. . . "

O man ašaros veidais riedėjo, 
•Širdį varstė,lyg rožių dygliai.

Svetur tos laimės aš neradau,
Motutės mielos daugiau nemačiau.

Širdį liūdesys visuomet graužė, 
Motutę mielą šaltas kapas glaudė

Ona Veršinskienė

3 psl.

tactja buvo parodyta nesenu 
solisto Vaclovo Daunoro at
veju. Kol jis gyveno Lietu
voje Ir turėjo visą eilę sun
kumų, tiek su asmenine ar 
karjerine degradacija bet 
oficialia! pareikštu pageida
vimu Išvykti užsienin - tol 
nebuvo jokių kliūčių visai 
Išeivijos spaudai spausdint! 
jo laškus ministrams, vai— 
dlnėms įstaigoms Ir viso
kioms kitoms tenykštėms 
biurokratinėms instituci
joms. Tačiau, nelauktai ir 
netikėtai, "partinėms Ir val
dinėms" įstaigoms nutarus 
Išleisti solistą užjūrin ribo
toms atostogoms ar ribotai 
tai laiko išvykai, čia jau bū
ta tam nepasiruošto lyg Ir 
pasimetimo. S. Nėries žo
džiais tariant "Lakštingala 
negali nečiulbėti", tad ir lai
kinai čia atvykęs solistas, 
aišku, ruošia ir eilę koncer
tų, daugiausiai, suprantama, 
išetvlškajat visuomenei.Štai 
su tų koncertų reklama Ir 
gavosi eilė nenuoseklumų. 
Kol buvo galvota, bet plačiau 
nežinoma, kad solistas Iš
vykęs Iš Lietuvos nuolati
niam apsigyvenimui Vaka
ruose, tol nebūta jokių ne- 
sklandumų.Tačtau, patyrus, 
kad menininkas tėra čia tik 
svečias Ir eventualiai turės 
grįžti namo, prasidėjo šio
kios tokios komplikacijos, 
Pasirodo, būta laikraščių, 
atsisakiusių dėti net Ir ap
mokėtus V.Daunoro koncer
tų skelbimus. Vadinasi, vie
nam kitam Išeivijoje jis tapo 
lyg Ir persona no .grata -so
vietinis solistas, propagan
distas Ir tiek...

[šelmiškojo gyvenimo ste
bėtojai Vilniuje, kurtoms 
prieinama mūsiškė periodi
ka, turės neblogą progą ne
tik šypsotis, bet gal ir giliau 
paanalizuoti tšelvtškųjų ver
tybių mentalitetą, besimai
šantį su principais, nuotai
komis ar tik atsitiktiniais 
proveržiais. Tuo tarpu mes 
patys, greičiausia. Ir toliau 
ginčys tmės bes teškindami 
tautinėj drausmės primato 
plonybes.
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STIPENDIJŲ FONDAS

MANO SIELOJ ŠIANDIE ŠVENTĖ

MANO SIELOJ ŠIANDIE ŠVENTĖ, 
SKAMBINK, SESE, DAR LINKSMIAU] 
EI, ŠALIN, VYLINGOS MINTYS?
DAINOS, LĖKITE LAKIAU!

TAMPRIOS STYGOS KANKLIŲ. MANO 
JAS UŽGAUNU NEJUČIA -
IR PAKYLA GULBIU, TVANAS 
IR PLANO JA PAST.APČIA'

MANO SIELOJ ŠIANDIE ŠVENTĖ - 
RYMASTĖLIS IR AUŠRA.
IR TAKAI SKAUSMUOS PRAMINTI, 
ŠVIEČIAS VASAROS DAINA!

VAI, SESULE, ŽVELK Į DANGŲ, 
Į DARŽELIO RADASTAS!
JUK TENAI JAUNYSTĖ ŽVANGA, 
JUK TENAI TIK GYVATA*.

Balys Sruoga

LAISVO VĖJO VALIA

LAISVO VĖJO VALIA DRUMSTIS, 
ŽALIO ŠILO - GAUSTI.
TAI IR MAN NEGALI NIEKAS 
GAUSTI DRUMST UŽDRAUSTI.

ARGI AŠ NE VĖJAS?
ARGI AŠ NE ŠILAS?
TEGYVUOJA VALIA VĖJO.
TEGUL SKAMBA ŽALIAS ŠILAS.

VASAROJUI REIKIA VĖJO, 
REIKALINGAS GARSO ŠILAS, 
REIŠKIA TOKIUTEISIU TURI 
MANO NERAMUS TROŠKIMAS.

DRUMSKIT , VĖJAI, VASAROJUS, 
AŠ JUMS DRUMSTI DRAUGAS, 
AŠ DRUMSČIU TĄ ŽALIĄ JAVĄ, 
KUR KRŪTINĖJ AUGA.

Kazys Boruta

Prieš keletą metų Aleksas ir Teodora KO E LAIČIAI - 
KUJALAVIČIAI savo testamentu užrašė Kanados Lietuvių 
Fondui 100. 000 dol. , kurių palūkanų didžioji dalis turi būti 
skiriama lietuvių studentų' stipendijoms, nežiūrint iš kokio'1 
krašto jie būtų. Tie garbingi lietuviai dar tebėra gyvi, bet 
jau kelinti metai dalimis įmoka KL Fondui po keletos tūks
tančių dolerių sumas. Tokiu būdu jau susidarė toms sti - 
pendijoms nemaža suma.

Stipendijoms skirstyti KL Fondas sudarė specialią Ko
misiją. Pagal tos Komisijos paruoštas ir KL Fondo bei 
Koyelaičių - Kujalavičių patvirtintas taisykles, stipendijos 
bus mokamos pirmoje eilėje:

1) iki 2500 dol. , siekiančiam daktarato iš lituanistikos,
2) iki 2000 dol. , siekiančiam magistro laipsnio iš litu

anistikos.
3) iki 1500 dol . lituanistiką studijuojančiam nors ir pa

šaliniu dalyku.
4) taip pat iki 1500 dol. . neturtingų tėvų ar kraštų stu

dentams, studijuojantiems ir nelituanistinius dalykus.
Visi šie asmenys prašymus stipendijoms gauti turi pa

duoti A. ir T. Koyelaičių-Kujalavičių Stipendijų rondo Ko
misijai iki 1980 m. balandžio 15 d. šiuo adresu: 1573 Bloor 
St. W, , Toronto, Ont. , Canady M6P 1A6, pažymėdami į ko
kį universitetą jie yra priimti Daktaro, magistro laipsnio 
siekiantieji ir lituanistiką nors ir pašaliniu dalyku norin - 
tieji studijuoti be to turi pažymėti, kokią lituanistikos sri
tį yra pasirinkę, o studentai nelituanistinius dalykus pasi - 
rinkę studijuoti, turi pažymėti, ką studijuos ir pridėti Lie
tuvių Bendruomenės Apylinkės Valdybos ar kitos crgani - 
zacijos pažymėjimą, kad jie yra reikalingi finansinės pa - 
rtimos ir charakteristiką apie jų lietuvišką veiklą.

Neatsiradus minėtiems kandidatams, stipendijos bus 
mokamos lankantiems ar norintiems lankyti lietuviškąją 
gimnaziją, studentams, parašiusiems betkokia proga uni - 
versitetui kokį rašto darbą iš lituanistikos, lankantiems jau- VIŠKOJE GIMNAZIJOJE IR LANKYTI LITUANISTINĮ SE- 
nimui ruošiamus Ii tunai sti nius seminarus.

Šie kandidatai prašymus turi paduoti tai pačiai Komi - 
sijai, tuo pačiu adresu iki 1980 m birželio 30 d.

Studentai, parašiusieji universitetui kokį rašto darbą 
iš lituanistikos, prie prašymo stipendijai gauti turi pridė-

ti to rašto darbo nuorašą arba uent trumpą santrauką su 
nurodymu, kokia moksline literatūra naudojosi ir profe - 
soriaus paž vmėjimą, kad toks rašto darbas gautas-

VISOS .'IOS IŠVARDINTOS STIPENDIJOS BUS MOKA
MOS IR ATEITYJE, KOL BUS LIETUVIŠKO JAUNIMO.TAD 
KVIEČIAME UNIVERSITETUS BAIGUSIUS RUOŠTI MOKSLO 
DARBUS IŠ LITUANISTIKOS, STUDENTUS STUDIJUOTI 
LITUANISTIKĄ NORS IR PAŠALINIU DALYKU, ARBA RA
ŠYTI UNIVERSITETAMS BETKOKIUS RAŠTO DARBUS IŠ
LITUANISTIKOS, TUO PAGARSINANT UNIVERSITETUOSE 
LIETUVĄ LIEČIANČIĄ MOSKLINE LITERATŪRĄ IR PA - 
ČIĄ LIETUVĄ. TOKIU PROGŲ DAUGELIUI STUDENTŲ 
PASITAIKO.

TAIP PAT KVIEČIAME JAUNIMĄ MOKYTIS LIETU -

MINARĄ, KURĮ JAV-SE KIEKVIENĄ VASARĄ RUOŠIA 
PLJS-gos RYŠIŲ CENTRAS.

LITUANISTIKA SUPRANTAMA VISA, KAS LIEČIA
LIETUVIŲ TAUTĄ AR VALSTYBE..

STIPENDIJŲ K OM ISIJĄ

žmoniškumo Šviesoje..;
(tęsinys)

Atsidūriau Donelaičio gatvėje, pas aktų gydytoią O . 
L-gtenę. Ji mane pažliojo dar Iš universiteto laikų. Kai 
aš mokiausi, jt buvo velionio profesoriaus P. Avižonio a - 
ststentė. Laukiamajame sėdėjo dvi apstrtšustos skaro - 
mis, su krepšiais moterys Iš kaimo. Tokių nebaisu.

Ant kabineto slenksčio pasirodžiusi gyd. O .L-gtenė 
mane pamatė Ir pas Is velkino, lyg aš būčiau jos pacientė, 
atėjusi priiminėti gydomųjių procedūrų; ant abiejų aklų 
uždėjo specialų elektrinį šildytuvą, kuris uždengė be
velk visą veidą. Be to, it man į ausį pašnibždėjo keletą 
padrąsinančių žodžių. Koks jautrumas '. Kaip man buvo 
malonu sėdėti uždengtu veidu šilumoje, saugiai, ats įkvėpti 
po visų dienos pažeminimų.

Kai atėjo mano etlė, gydytoja pakvietė į kabinetą, kurį 
aptemdė, ant langų užtraukdama juddas užuolaidas, kaip 
paprastai daroma, tikrinant aktų dugną, ir paklausė, kuo ji 
man galinti padėti. Atidžiai išklaus tus i, truputį pagalvojo 
Ir trumpai pasakė:"Tegul ateina".

Taigi, yra vieta Ir Belai. Bet Ir vėl Iškyla sudėtinga 
problema: kaip išeiti Iš geto. .

Apltaktnlals keliais sužinojau,kad valkai gyvi; bet 
motinos širdis nujautė,kad ne viskas tvarkojękad mano 
pagalba reikalinga. Pasirodo L-glų šeimą Ištiko nelaimė: 
gestapas suėmė jų sūnų, namuose laukė kratos, nakties 
gaudynės. Aišku, kad Belai ten pasilikti negalima. Reikta 
skubiai Ieškoti naujos vietos. Bet kur? Vadinas t, ne tik 
aš neturtu kur pasislėpti, bet tr Belai nėra kur dingti.Kad 
gal Ima būtų surasti nors vienai dienai slėptuvę: atskirai 
man ir dukrai. Kartu slėptis perdaug pavojinga. L I
4 psl. . .

Aštuontas dienas aš slankiojau po miestą, Ieškodama 
nakvynės sau Ir dukteriai. Nakvodavome tr palėpėse, tr 
rūsiuose, sandėliuose Ir kažkokiose landynėse. Belai tuo 
laiku padėjo profesorius P.Mažylis su žmona,keletui nak
tų apgyvendindami ją ligoninės, kur jie Ir gyveno, slėptu
vėje. Bet vėliau nebebuvo tr'štos galimybės.

Pagaliau švystelėjo vilt te: gydyt o ja A. R. -B-ntenė ir 
jos vyras sutiko mano dukterį priimti kaip namų darbinin
kę. Bet Belai jau reikėjo paso, Ir tam atsirado pagalbi
ninkų. Daktarė R.-B-ntenė vis kalbėdavo:"Jei ne šios juo
dos akys'. Aš dėl jų negailu miegoti". Jt buvo nepaprastai 
jautri Ir gera.

Tačiau,aš vietos pasislėpti vis dar neturėjau; blaš
kiausi po miestą, nesurasdama prieglobsčio. Netekusi 
vilties, nutariau grįžti į getą, nors už pabėgimą mane 
oe r du otų gestapo.

. . . Vieną lapkričio vakarą išėjau iš geto į miestą pas pa
žįstamą gydytoją sužinoti • naujienų. Gatvėje mane 
sustabdė kaimiškai apsirengęs žmogus ir paklausė, ar 
aš esu gydytojas Kaplanas. Tą žmogų pirmą sykį ma
čiau ir iš karto nedrįsau, prisipažinti, bet jo švelnus 
žvilgsnis mane nuramino ir aš atsakiau :

-T^P
► Mudu tučtuojau užsukome į siaurą gatvelę. Jis 
įteikė man'mažą laiškutį ir pasakė :

-Jei jums bus bėda, žinokite, kad aš ateisiu ir jus 
išgelbėsiu.

Ištaręs tuos žodžius, dingo.
Laiškelyje buvo parašyta keletas žodžių : "Getas bus 

greitu laiku likviduotas, ir L jūsų gyvybė yra pavojuje. Jei 
norite išlikti gyvas, reikia,.laiku pabėgti". Parašo ir 
datos (tur būt, konspiracijos sumetimais) nebuvo.

Praėjus mėnesiui, sužinojau, kad nepažįstamasis, 
sustabdęs mane gatvėje, ytra Juozas Striaupis gyvenąs 
Žarnelės kaime, netoli Žemaičių Kalvarijos. Jis jau 
paslėpė man pažįstamą Faktorių. šeimą iš Alsėdžių 
m estelto, išvežė iš geto visus, jų giminaičius. Vėliau

I

pradėjo rūpinas gydytojais Blatais ir manimi.
Pirma jis išvežė iš geto mano seserį ir dar vieną 

mergaitę (dabartinę mano žmoną), po to Blatu šeimą. 
Aš pasilikau gete iki paskutinės dienos, o paskui pasi
slėpiau Telšiuose

1941 m. cn-uodžio 23 d. getas buvo likviduotas. 1941 
m. gruodžio 31 d. Striaupis atvažiavo Į Telšius ir išve
žė mane į kaimą.

Mums atsidūrus už miesto ribų, J. Striaupis man 
pasakė:

-Dabar būsime pažįstami ir giminės.

Jis pasakojo apie jo išgelbėtus žmones. Aš jau esąs 
paskutinis, nes gete žmonių nebeliko. Kol ten dar buvo 
žmonių, jis negalėjo nusiraminti. Dabar jis turės rūpintis 
visais paslėptaisiais. Iš viso jis sukaičiavo 26 žmones.

Į mano pastabą, kad aš jokio turto neturiu ir atlyginti 
už išlaikymą negalėsiu, jis nė negalvodamas atsakė:

- Man jokio užmokesčio nereikia. Aš noriu išgelbėti 
žmones nuo mirties.

Savo namuose Straupis įrengė slėptuvę po grindimis 
ir gerai ją užmaskavo. Ten jis patalpino 6 žmones, liku
siems rado vietą pas pažįstamus

Rūpintis 6 suaugusiais paslėptais žmonėmis buvo ne
paprastai sunku. Šiame tauriame darbe Straupiui pasiau
kojamai padėjo jo žmona Bronė. Ji gamindavo maistą 20- 
čiai žmonių, gabendavo jį taip pat Kaplanams, Blatams , 
slaptai, kad niekas neįtartų, apskalbdavo ir aprūpindavo 
visu kuo, kas reikalinga gyvam žmogui.

Trejus su puse metų Straupiai slapstė mus nu'> visų 
akių, drąsiai kovojo su visais pavojais. Jų kantryi>ė bu
vo neišsemiama.

Visi Straupio išgelbėtieji liko gyvi ir sveiki. Mes vi
sų gyvenimą jausime negrąžinamą skolą šiam didvyriškam 
liaudies sūnui, jo šeimai ir dtaugams".

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/ra spaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivijoje/ Parinko J. P-Iis

NURAŠĖ-PRIRAŠĖ-UŽRAŠĖ
Vienoje vietoje statė gyve

namąjį namą. Meistras S. Ju- 
šinskas nepagrįstai, be jokių 
apskaičiavimų ir paaiškini
mų, nurašė 45 kg. aliejinių 
dažų, 65 kg. oksolio, 30 kv. 
metrų raštuoto stiklo, 246 
metrus apvadų, kalkių, len
tų ir kitų statybinių medžia
gų—iš viso už 446 rublius.

Darbų vykdytojas V. Kas- 
tėnas' nesąmatiniams dar
bams nurašė betono, cemen
to skiedinio, pamatų blokų 
už 423 rublius.

Meistras N. Malžinskas, 
vien tik gruodžio-sausio mė
nesiais medžiagų nurašymo 
ataskaitoje 14 % padidinęs 
plytų nurašymo normą, ne
pagrįstai nurašė 10.048 sKy- 
lėtąsias ir silikatines plytas 
už 583 rublius.

Pastaba: sąrašą galima 
būtų tęsti.

Prirašė: Per du mėnesius 
už įvairius neatliktus darbus 
išmokėta 4. 9 tūkstančio 
rublių.

Darbų vykdytojas V. Kastė- 
nas per tą laiką priskaičiavo 
1,538 rublius mokėti už dar
bus, kurie nebuvo atlikti.

Samdomam autotranspor
tui per du mėnesius buvo ne
pagrįstai prirašyta 3. 415 r’

Pastaba: sąrašą galima bū
tų tęsti.

Užrašė: Lazdijų rajono 
liaudies kontrolės komitetas 
užrašė Lazdijų kilnojamosios 
mechanizuotos kolonos vy
riausiajai buhalterei D. Po- 
cukonienei papeikimą. Atsi
žvelgta j tai, kad kolonos 
viršininkas J. Urbonavičius 
ėmėsi tam tikrų priemonių: 
vyriausiasis inžinierius A. 
Liesis atleistas iš pareigų, 
gamybos skyriaus viršininkė 
pažeminta pareigose, darbų 
vykdytojas N. Malžinskas 
trims mėnesiams perkeltas 
į meistrus.
Pastaba: pareikalauta griež

tai nubausti ir tiesioginius 
kaltininkus.

"Tiesa".
* Kažin kodėl reikia taip 

"kontroliuoti ?"

BUS DIDELI KIEKIAI 
ANTIENOS

Alytaus rajono Daugų žuvi
ninkystės ūkyje laikoma 10 
tūkstančių veislinių ančių.

"Valstiečių laikraštis" ra
šo, kad šiais metais ūkis pa
ruoš 600 tonų antienos.
* Bet kas tą. antieną valgys?

NELABAI SKANI LIETUVOS 
DUONELĖ

Pakruojo rajono liaudies 
kontrolierius, kaip rašo 
"Valtiečių laikraštis", gavo 
nusiskundimų, kad parduo
tuvėse pardavinėjama dažnai 
pusžalė, susmegusi duona. 
Patikrinus ' paaiškėjo, kad 
iš 4. 600 kg. duonos gaminių, 
46% buvo su broku. Kaune iš
1. 500 kg. atmesta beveik pu
sė, trečdalis Lietuviškos 

JEIGU GERI IR GALI GERU - »« IAVO REIKALAS « :

JEIGU NORI NUSTOTI - •• HUSU ♦» j

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS • 

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, j 

7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., VAL.VAKARO. i

ARBA SKAMBINK KIMS: , i
Leonui G. 366-2548 (lianų), 489-5391 (darbu); I
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 j|

1980.1.9.

duonos gaminio, taip pat di
delė dalis Palangos irAukš- 
taičių duonos. išbrokuotos 
duonos kepalai neatitiko svo
rio, buvo netinkamos formos 
ir neiškepę.

Duonos kepimo kombinato 
vadovai, teisinosi blogomis 
sąlygomis, senais mecha
nizmais, tvarkos nežiūrėji
mu.

Kombinato direktorius B. 
Livanas buvo atleistas iš pa
reigų.
* Juoda duona, kaip atsime
name, visada buvo miela, 
gerbiama ir rūpestingai ke
pama. . . Kas gi dabar pasi
darė ?

ŽVĖRYS IR 
MEDŽIOTOJAI

1979 m. pradžioje Lietu
voje buvo 17. 822 medžioto
jai, susibūrę j 546 pirmi
nius kolektyvus. Medžiotojai 
rūpinasi ne tik medžiojimu, 
bet ir žvėrių maitinimu, 
įrengdami jiems pašarines 
aikšteles.

Praeitais metais Lietuvos 
giriose esą bavo medžiojami 
briedžiai, stirnos, šernai 
ir elniai.

Ypač daug Lietuvoje esą 
privisę bebrų (7700), kurie 
1939 m. buvo visai išnykę. 
Jų numatoma sumedžioti 
apie lOOO. Šernų skaičius 
siekia 17 tūkst. Jų norima 
sumedžioti 13000. Briedžių 
Lietuvos giriose jau esą 
prisiveisę 8000. Kiškių 
skaičius esąs sumažėjęs. 
Lietuvoje pradėti veisti fai- 
zanai. Jų paleista daugiau 
kaip 3000.

SKUNDAI DĖL PRASTŲ 
PAŠTO DĖŽUČIŲ

"Tiesos" skaitytojai iš 
Biržų ir Utenos parašė re
dakcijai laiškus, nusiskųsda- 
mi, kad iš ten įtaisytų abo- 
’ementinių pašto dėžučių 
etingomis dienomis išima

ma ne spauda, bet permirkę 
jos likučiai. Tos dėžutės 
taip padarytos, kad į jų vidų 
patenka net mažiausias lie
taus lašelis.

20000 NEBLAIVIŲ 
VAIRUOTOJŲ

Valstybinė automobilių 
inspekcija Lietuvoje per 
metus sulaiko apie 20000 
neblaivių vairuotojų.

Tokiems tuojau pat už
draudžiama kuriam laikui 
vairuoti automobilį.

ATKURIAMAS BOTANIKOS 
SODAS

Buvusiame Kairėnų dvare, 
prie Vilniaus, atkuriamas 
botanikos sodas, kuris čia 
buvo įkurtas XV111 amžiuje 
ir buvo paskirtas Vilniaus 
universiteto reikalams. At
kuriamas sodas ir dabar yra 
skiriamas Vii niaus univer
sitetui.

SPORTINIAI PAŠTO 
ŽENKLAI

Respublikiniuose pionierių 
rūmuose atidaryta filateli
jos paroda "Sportfil-79", 
skirta VII sovietų pavergtų 
tautų spartakiadai. Devynio
lika kelekcionierių paruošė 
parodai daugiau kaip 20 
stendų - Planetos krep
šinis", "Pabaltijys olimpinė
se žaidynėse", "Poilsis, 
žūklė, medžioklė",' 
pirmosios iki septintosios" 
ir kitus.

Ekspozicijos autoriai -in
žinieriai V. Vyšniauskas, J. 
Starkus, žurnalistas B. Jaš- 
čiukas, docentas S . Makaus
kas, pensininkas Ž. Tėvelis 
ir kiti.

I, AMŽINTAS
V A R

Kanados Lietuvių Fonde 
yra įamžintas sovietų oku
puotos Lietuvos kankinio Ba
lio Gajausko vardas.

Sovietams okupavus antrą 
artą Lietuvą, Balys Ga- 
auskas buvo jaunas moks

leivis. Tačiau, matydamas 
sovietų ir jų tarnų begalinį 
žiaurumą prieš nekaltus sa
vo brolius lietuvius, paliko 
mokyklos suolą ir išėjo pas 
Miško Brolius, pasirinkda
mas geriau mirtį už savo 
gimtą kraštą, negu būti am
žinu vergu.

1948 m. B. Gajauskas jo
naviečio ruso Mikalkino bu
vo susektas Šiaulių mieste 
ir per suėmimą pats Mikal- 
kinas žuvo susišaudyme. 
Dėl seklių gausumo B. Ga
jauskas nebegalėjo pabėgti 
ir tapo suimtas. Buvo nu
teistas 25 metams griežto 
režimo vergų ęiarbams ir 
išsiųstas bausmę atlikti į 
Sibirą.

B. Gajauskas atlikęs 25 
metų bausmę, sugrįžo į 
okupuotą Lietuvą ir dirbo 
Kaune elektriko darbą.

Praeitais metais Baliui 
Gajauskui buvo sufabrikuo
tas kultinimas neva už rin
kimą medžiagos apie poka
rinę veiklą, kaip sovietai 
okupavę Lietuvą, tvėrė "ro
jų". Lietuvos okupantas 
kiekvieną drąsesnį patriotą 
lietuvį yra pasiryžęs sulik- 
viduoti.Taip ir vėl be jokios 
kaltės Balį Gajauską nubau
dė 15 metų kalėjimo. Mažai 
vilties B. Gajauskui, 
esančiam virš 50 metų am
žiau . išlikti gyvam, atka- 
lėti antrą bausmę. Gerai, 
kad yra susidaręs Komitetas 
reikalauti, kad paleistų B. 
Gajauską ir kitus, nekaltai 
nubaustus vien dėl to, kad 
jie yra sąmoningi lietuviai. 
Tik sovietų okupacijoje, ne 
tik lietuviai, bet ir kitų tau
tų sąmoningi patriotai, yra

TRANS-QUEBEC SIDINGS L,T. D.

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS
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Paroda veikė iki rugpjū
čio 1 dienos.

NAUJAS PREKYBOS 
KOMPLEKSAS

Mažeikiuose atvėrė duris 
nauja baldų parduotuvė. Jos 
prekybinės salės plotas - 
per 400 kv. metrų.

Tokio pat dydžio yra ir 
parduotuvės sandėliai. Tai 
vienas didžiausių baldų pre
kybos kompleksų Žemaitijo
je.

Montuojami įrengimai ir 
prekybos bazės maisto pro
duktų sandėliam-,kurių plo
tas - 3 tūkst. kv. metrų, o 
sąmatinė vertė - milijonas 
rublių.

GAJAUSKO
D AS

be jokios kaltės žudomi.
Žiaurusis rusas Suslovas, 

atvykęs po antrojo pasaulinio 
karo į Lietuvą likviduoti 
partizanų, vienoje savo kal
boje pareiškė : "Lietuva bus, 
bet lietuvių joje nebus". Tas 
Suslovo pareiškimas lietuvių 
nepaveikė ir lietuviai parti
zanai kirto dar stipresnį 
smūgį okupantui ir jų tar
nams ir Lietuva išvengė, at
kakliai kovodama, Totorių 
likimo.

Nėra abejonės, kad so
vietinio komunizmo žiavr- 
diktatūra anksčiau ar vėliau 
žiu . Okupuotoje Lietuvoje 
apie Suslovo veiklą medžia
ga bus surinkta. Tarp komu
nistų rusų bus nemažai įvai
rių tautybių asmenų, gyve
nusių Lietuvoje ir padėjusių 
okupantui žudyti nekaltus 
lietuvius. Daug medžiagos 
yra jau surinkta apie Lietu
vos duobkasius i r yra renka
ma toliau. Patriotas lietuvis 
nepavargs kovojęs dėl Lie
tuvos laisvės ir nenustos 
vilties j tikėjimą, kad Lie
tuva bus vėl laisva. Į Lietu
vos prisikėlimą ir laisvės 
atgavimą tiki ir Bronius 
GRAJAUSKAS iš Hamiltono 
Jis kaip tik ir įamžino Balio 
Gajausko vardą Kanados 
Lietuvių Fonde, jo vardu per 
šių eilučių autorių įteikda
mas 300 dolerių. Be to, 
Br. Grajauskas Simo Kudir
kos nelaimės atveju, kuomet 
jis buvo grąžintas pabėgęs 
į laisvę nuo Amerikos žvejų 
laivo atgal sovietams, taip 
pat, reikšdamas užuojautą, 
įnešė Sime Kudirkos garbei 
200 dolerių į Kanados Lie
tuvių Fondą.

Br.Grajauskas nėra vers
lininkas, sau pragyvenimą 
užsidirba fabrike, bet tvar
kingai gyvendamas, yra vie
nas iš stambesnių aukotojų 
ir lietuviškiems reikalams.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

Nauji nartai ir įnašalrCl- 
bulskto Jurgio atminimui — 
$ 200.- S takaus-Sinkevičiaus 
Vaclovo — $ 250, Gylio. Vy
tauto atm. - 224 dol.; SudI— 
kas Edvardas -1OO dol.; Pa
saulio Lietuvių Gydytojų S-ga 
-200 dol,; Atžalynas - Kult,. 
meno tr tautinių šoklų grupė- 
100 dol.; Btrglolo Jono atm. 
- 200 dol.; Barkauskas An
tanas Dr. — 1OO dol.; Šlblls - 
ktenes-Ltpntckaltės Skolas 
tikos atminimui — 102 dol.; 
Statkevlčtat Jonas Ir Elejia- 
1OO dol.; Varnavtčlus Jonas- 
lOOdoi; Btreta Vytautas- 
1OO dol.; Krikščiūnas V. — 
’OO dol.; Dirse Bronius — 
1OO dol.; Dambaras Jonas - 
1OO dol.; Miliauskas Edmun
das — 1OO dol.

(našų papildymai:
BERSĖNAS Juozas - Iki 

1OOO dot.; MICEIKA Vladas 
Ir Marija - Iki 600 dol.; LE- 
LIS Petras - Iki 1OOO dol.; 
NA1KAUSKAS Stasys - Iki 
650 dol.; KLB Ottawos Apy
linkė - Iki 4700 dol.; SIUTI
NAI Domas tr Ona -IkllOOO 
dol. ; JANUŠKA Mykolas -tkt 
400 dol.; JANUŠKA Vincas - 
Iki 300 dol.; KLB Wtnntpego 
Apyl. - Iki 900 dol.; PAU - 
ŽOS Broniaus test, paliki
mas - 19,677 dol.; DAUGE- 
LAV1ČIAUS Alfonso atmlnl- 
n ui - 3,025 dol.; PRIŠAS 
Juozas — Iki 900 dol.; GE
LEŽINIS VILKAS - Medž. 
Ir Žūki. Klubas - Iki 400 
dol.; VAITKUNAS Petras 
-Iki 300 dol.; JŲŠKAUSKAS 
A tanas — lOOO dol.; STAN- 
!„•[ Kazys tr Vanda - Iki 150 
dol.; KERULIO Vaclovo at- 
mtn. - lOOO dol.; BLEIZGIO 
Jono atm. - 500 dol.; Kun. 
Dr. SKILANDŽIUNAS Vtk - 
toras — Iki 200 dol.; IVA-
NAUSKAt Jurgis Ir Petronėlė stems.
- Iki 150 dol.; DOBILO An- Sveikiname visus nartus, o 
tano atm. - 300 dol.; AUŠ - ypatingai pas tekus tusbelper- 
ROTA S Vytautas - 165 dol.; viršijusius $ lOOO įnašas, 
AGURKlAI Vytoldas tr Geno- kaIP: J-Bersėną, A.Juškaus- 
vattė - Iki 500 dol.; KLB M, p- D- °- StUrnus,
Calgary Apylinkė - tkt 200 E-s- Zatorsktus, Kerullenę , 
dol.; GAPUTYTĖ Monika - Daugelvlčlenę Ir visus Suva- 
IKI - 200 dol.; ZATORSK1AI šlavime dalyvavusius Ir pa- 
Edvardas ir Sofija - tkt lOOO Pydžiusius savo įnašus.
(JqI. Suvažiavimo registracijos

Torontas buvo nuskriaustas 
— netekome dviejų lietuvių. 
Draugai savo aukomis juos 
atžymėjo, Btrglolo Jono at
minimą įrašė į KL Fondo 
nartų eiles. Aukojo : $ 30.- 
G.& D.Sakus; po $ 20. - O. 
& V. Anskls, dr. A. Pace- 
vlčtus Ir sūnus dr. Btrgtolas; 
po $ 1O. - V. P. Jankaičiai,
A. Dobts, B. Mikšys, I. L. Kviečiame visus lletuvtas 
Pužas , I. J. Morkūnai, VI. sukrusti Ir stoti į Kanados
Kowbell, V. D. Yurkat, J. 
Žiurlnskas; po $ 5. - tr ma
žiau - K. Lukošius, J. Ge
gužis, O. Gena utis, A. Stan
kus, L.iStošlūnas, J. O. Ga- 
taveckas. Fondas užjaučia 
pas H įkas tą šeimą.

Dobilas Antanas Irgi Išėjo 
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lŠ MŪSŲ TAUTOSAKOS:

PASAKYK GREITAI:-
* Gervė gyrūnė gyrėsi gerą girą girioje gėrusi.
* Šešios dešimtys šešios žąsys su šešiais žąsyčiais.
* Geltons gaidys garsiai gieda girininko gardelyje.
* Bėgo zuikutis pro spragutę prie pakratų.
* Prūdas, prūde bliūdas, bliūde pluta plūduriuoja.
* Šikšna šikšnelė šikšniškai išdirbta.
* Pavalkai, paval kapai alki ai ,-vilkas bėga pro pakapę.
* Kupeta su kupetaite ir pakupetys su kujpetviete
* Pakapį, pakapį, pakapį, pakapė! i.
* Eina starkus pro tarpugubį.
* Lėkiau, lėkiau, lėkiau, lėkiau , lėkiau. . .
* Tie sūriai, tie sūriai, tie sūriai, tiesūriai,tiesūriai. . 

Ištark "pupą", nekrutinęs lūpą.

(Iš:Smulkioji Lietuvių Tautosaka. Paruošė K. Grigas)
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nebegrįžtamal. Draugai savo 
aukas paskyrė KL Fondui: 
$ 200 . Netekome pulkaus 
Fondo nario tr ta proga liū
dime su šeima. Aukomis 
prisidėjo: sūnus J. Dobllas- 
$ 50.; V. Kudžmtenė - $ 15,; 
po $ 1O. — Z. Dobilas, J. 
Dervattts, V. Pruselaltts,
J. Riauba, J. Leverls, P. 
Žemaitis; po $ 5. Ir mažiau: 
S. R. Bekerlat, E. Aukšta- 
kalnė, B. P. Daržlnskas, S. 
E. Glnčauskas, J. Gegužis, 
P. Gegužis, P. Gulbtnskas , 
V. Kryžanauskas, J. Bace
vičius, A. Va Iš noras, K.Lu
košius. Ponia Dobtitenė savo 
asmeniška auka papildė tkt 
$ 200.

Dievo ranka pasiėmė tr 
kitą lietuvį Iš pietinio Ontario 
C tbuslklo Jurgio atminimą 
artimieji, draugai bet pa
žįstamieji įrašė mirusiojo 
vardą į KL Fondo narių ei
les. Aukojo po $ 1O. - D. B. 
Dlrslal, B. Gulbtnskas, J. 
Jocas, Stlva Jokubtllus, V. 
Mice Ika, A. Augustina vlč tus, 
J. Sradomskts, J. Tranelts, 
A. Žebertavlčtus; po $ 5.-B. 
Cetka, A. Evarts, S. Berži
nis, V. Jakubtcktenė, S. Ole
ka, P. V. LaptentaI, B. Po-.- 
vllaltts, K. Ratavlčtus, S. V. 
Zadurskal. Mirusio Jurgio 
žmona papildė Iki $ 200. 
^Fondas linkt visai šeimai 
stiprybės...

Ned’lstančlos meilės vie
nų metinių prisiminimui po
nia Daugelavlčlenė papildė 
A. A.Alfonso įnašą Iki $ lOOO.

A.A. Štbtlsktenė, pragy
venusi visus savo artimuosius 
Iškeliavo jų susitikti. Draugai 
suaukojo $ 102 „P. Gelažnl - 
kas — $ 40., o kiti draugai 
sudėjo nežinomomis sumomis 
Dėkojame visiems prtsldėju - 

metu buvo keletas nesklan
dumų - kai ateina narys be 
jokio įgaliojimo lapelio tr no
ri save tr organizaciją atsto
vauti. Ateityje tokiems as
menims nebus galima duoti 
balsavimo teisės už organi
zaciją. Organizacijos įgalio
jimai turį būti pasirašyti 
bent dviejų valdybos nartų.

Lietuvių Fondą nariais. Na
rtu tampa kiekvienas įnešęs 
3 1OO. Taip pat prašome 
pranešti adresų pakeitimus. 
Visa tat siųsti Kanados Lie
tuvių Fondui, 29 The Palisa
des „Toronto, Ont.M6S 2W8.

K. L. F. VALDYBA



METINĖ ATŽALYNO ŠVENTĖ

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD

" TĖVIŠKĖS ŽIBURIU" SAVAITRAŠČIO 
3O-ČIO PAMINĖJIMAS (1949-1979)

Prieš 30 metų buvo susi
organizavusi KLK Kultūros 
D - ja ir pradėjo leisti kata
likiškai - krikščioniškos 
krypties savaitraštį vardu 
"Tėviškės Žiburiai" Toron
te, Šv. Jono parapijos patal
pose. Vyr. redaktoriumi bu
vo pakviestas Lietuvos uni
versiteto docentas, istorikas 
dr. Adolfas Šapoka, kuris 
"TZ" redagavo iki savo mir
ties 1961 metų. Jis savait
raščiui padėjo pagrindus, 
suorganizavo bendradar
bius. "TZ" tapo vienu iš 
pirmaujančiu savaitraščiu 
tarp Vakarų pasaulio aka
deminio lygio lietuvių.

Po dr. A. Šapokos mirties 
redaktoriumi buvo pakvies
tas kun. dr. Pranas Gaida
mavičius -Gaida, teologines 
filosofines studijas gilinęs 
Belgijoje. Nors abu "TŽ" 
redaktoriai nėra studijavę 
žurnalistikos mokslų, bet 
savaitraštis "TZ" sumaniai, 
profesionaliai redagavo ir 
davar redaguoja. 'Kun. dr. P. 
Gaida turi daug gerų, išsi
mokslinusių akademikų, 
bendradarbių. Prof. St. Yla 
per informacinį pranešimą 
apie red. dr . P.Gaidos asme
nį paminėjo, kad "TŽ" dabar 
turi virš 1OO pastovių bend
radarbių. Reikėtų pridėti ir 
daugybę įvairiuose kraštuo
se korespondentų.

"Tėviškės Žiburių" iškil
mingas paminėjimas įvyko 
Anapilio salėje 1979 m. gruo
džio 19 dieną, dalyvaujant 
svečiams, bendradarbiams, 
korespondentams, leidėjams, 
redakciniam iradministra- 
ciniam kolektyvui, spausdi
nimo personalui, gausiams 
Toronto ir kt. vietovių lie
tuviams, svečiams ir ki
tiems talkininkams.

Ta proga buvo paišinėta 
ir 75 metų sukaktis nuo ca
ro lietuvių kalba spaudos 
6 psl.

draudimo panaikinimo (1904)
Po dr. S. Čepo trumpos 

kalbos sekė meninė d°'is.
Jos metu dainavo mūsų 

žymūs solistai Gina Čepkaus- 
kienė, V.Verikaitis ir jaunas 
kylantis bosas V. Paulionis. 
Visiems akompanavo talen
tingas muzikas ir kompozi
torius. pianistas ir chorve
dys Jonas Govedas. Visi at - 
liko savo partijas be prie
kaištų, publika plojo ir 
džiaugėsi, kad turime tokio 
aukšto lygio menininkus.

I. Zmuidzinienė iš JAy 
įtikinančiai vaidindama,per 
skaitė iš J. Tumo-Vaižgante 
raštų "Sudiev tam kraštui" 
ir pradžioje iš dr. J. Basa
navičiaus "Aušros" pirmo 
numerio.

Po koncerto sekė trumpi 
sveikinimai. Trumpai dar 
kalbėjo svečias iš JAV prof, 
kun. St. Yla, supažindinda
mas su "TŽ" vyr. redakto
riumi, sumaniai vedančiu 
laikraštį, kun. dr. P. Gaida.

Savo žodyje kun. dr. Pra
nas Gaida visiems padėkojo 
ir pasidžiaugė visais "TŽ" 
laimėjimais, nuoširdžiais ir 
gausiais bendradarbiais, ne
užmiršdamas paminėti ir 
savo (dešinės rankos) re
daktoriaus Vytauto Kastyčio 
Tvardausko, kuris visą savo 
gyvenimą aukoja spaudai - 
"TŽ". Jis redakcijoje ir gy
vena, seka pasaulinę spau
dą ir daug ką parašo į "TŽ". 
Jo suredaguoti skyriai "Pa
vergtoje Lietuvoje", "Kul
tūrinėje veikloje" su inicia
lais V. Kst. , "Lietuviai pa
saulyje" ir kt.' su įdomumu 
yra skaitomi taip kaip ir vy
riausio redaktoriaus įžangi
niai straipsniai.

Kažkodėl dr. S. Čepas ne
paminėjo savo žodyje V. Kas
tyčio - užmiršo ? Gerai, kad 
redaktorius P. Gaila nepa - 
miršo.

Jau kelinti metai Iš eilės, 
kaip št veikli Ir veržli jau - 
ntmo grupė Lietuvių Na
muose suruoš la(tradicija ta
pusia, savo metinę šventę, 
taip vadinamą "Atžalyno Po- 
plte". 1979 metų paoatgoje, 
šis vienetas Ir vėlei nejuo
kais čia visus Išjudino,. Sa
vo jaunatvišku grakštumu, 
energija, šoktais Ir daino
mis gausiai į šią popietę at
silankiusius svečius, tie
siog, buriančiai žavėjo.

Įvairiuose šoktų sūkuriuo
se Ir vėlei pasirodė visos 
šio gausaus sambūrio gru
pės. Ne tik scenoje, bet tr 
žemai, salėje, plačiai di
dingai mirguliavo spalvin
gieji tautinių rūbų raštai, 
švytėjo jaunyste spindintys 
veidai, lietuviškų melodijų 
garsai skriejo aukštais šių 
salių skliautais. Naujomis, 
jautriai skambančiomis dai
nomis, akordeonų garsams 
palydint Ir vėlei visus malo
niai nuteikė "Vasaros Garsų" 
dainininkės. Programą pra
nešinėjo prityrusi tr visų 
mėgiama šio ansamollo šo
kių mokytoja Vida Javaltė. 
Akordeonistai -A. Blskytė, 
V. SU įninkąs, E. Lukošius.

Sveikinimo žodyje tėvuko- 
mtteto pirmininkas P.Dovye- 
daleis, dėkodamas visiems 
prisidėjus tems prie šios 
šventės suorganizavimo, ša
lta visos eilės gerų linksmų 
naujienų pranešė vieną Ir ne 
visai linksmą, Kartu su šiuo 
parengimu, su šia grupe Ir 
Torontuatslsvelklnašio vie
neto Ilgametė vadovė Silvija 
Leparsktenė, kuri "laikinai" 
Iškeliama toltmojon Austra
lijon.

Poprogramos scenonouvo 
Iškviesti vtsl šio ansamblio 
mokytojai, akordeonistai, 
"Gintaro" ansamollo vadovė 
R. Karaslejlenė, Hamiltono 
tautinių šoktų grupės "Gy- 
vataras" vadovė p. Brelcii- 
nanlenė, Silvijos Lepars- 
lenės motina tr specialiai 
Tam atsisveikinimui atvy

kęs Iš Floridos Silvijos bro
lis.

Jaunieji atžalynlečtal vi
siems jiems prisegė po 
skaisčiai raudoną rožę. Sil
vijai buvo įteikta visa eilė 
dovanėlių prisiminimui, pa
lūkėta daug laimės, prašant 

nepamiršti Toronto, o ypač 
šios grupės.

Sus įjaudinusi Silvija bandė 
užtikrinti, kad ji sugrįšiant!, 
ragino nenusiminti, nes savo 
vietoje paliekanti visą eilę 
gerų mokytojų,kurte gražiai 
sugebės Ir toliau šiai grupei 
vadovauti.

Čia pat, gretimoje salėje 
jau nuo vidudienio visus do
mino tėvų komiteto suorga
nizuotas ir pravedamas lai
mikiais gausus bazaras, ga
ravo skani kava, kvepėjo py
ragai.

Po pe rtraukos tėvų komi

teto narys, kttų dar vadina
mas "finansų m’ntsterrs" 
W.Dauglnls pravedė dar lo
terijos laimikių traukimą, 
kur daugeliui nusišypsojo 
laimė.

Daug įdomumo, įvairumo, 
gražių praeities prisimini
mų visiems gaustai pažėrė 
ŠI atžalyntečtų Popietė. Tos 
kelios valandos, tiesiog, 
skriste praskrido. Pasibai
gus Popietei, daugelis Iš jo
je dalyvavusių čia pat laip
tais kopė aukštyn, rinkosi 
Gedimino Pilies Menėn, kur 
visų jau laukė gražiai pa
ruošti Ir papuošti stalai. C ta 
Ir įvyko šaunus su Silvija at
sisveikinimo pokylis -vaka
ronė. Į ją susirinko vtsl šio 
ansamblio darbuotojai, arti
mi bičiuliai, bet kiti mieli 
garbingi svečiai - mokyto - 
jai, globėjai, tėvai, vyres
niųjų grupių šokėjai, Prisi
kėlimo parapijos klebonas 
tėvas A.Simanavičius, Išga
nytojo parapijos klebonas 
kun. Žilinskas, jaunasis šios 
kolonijos muzikas J. Gove
das, "TZ" redaktorius dr., 
kun. P. Gaila, "Gintaro" Ir 
"Gyvataro" ansamblių va
dovės Ir daugelis kitų. Sil
vijai čia tr vėlei teko pasi
aiškinti, ką Ir kaip ji sudū
mojo taip toli iškeliaudama. 
Tuo pačiu j t pristatė ir nau
ją šio vieneto vadovę Ą. 
Zender, kuriat pavesta tr 
patikėta tolimesnė šio gra
žaus sambūrio ateitis. De
ja, Silvija neišdavė savo Iš
vykimo paslapties, tik žadė
jo nepamiršti Ir net sugrįž- 
tt._

S ta proga įdomu priminti 
tr tat, kad abu Toronto tau
tinių šokių ansambliai "At
žalynas" ir "Gintaras" šiuo 
metu turi Iš ankstyvesnės 
kartos į čia atvažiavusių 
tėvų dukras vadoves, šau
nias lietuvaites. Abiejų ’vy
rai yra lietuviai, po antrojo 
karo į čia atvykę, abi šei
mos pavyzdingos, augina 
gražią jaunąją kartą.

Čia vėlei vist turėjo pro
gos skaniai pasivaišinti, šio 
sambūrio globėjos J. Buou- 
llenės puikiuoju kulinarijos 
manu ypatingai skaniai pa
ruošta vakariene.,

Velkė Ir savųjų aptarnau
jamas įvairiausių gėrimų 
baras su minkštais, kietais 
Ir vidutiniais gėrimais. Šioje 
srityje, kaip tr pridera, 
viską paruošė Ir nemažai 
pasidarbavo., aukščiau mini
mas "finansų mtntsterts".

Silvija, perletedama ki
tiems šio ansamblio vadova
vimą, palieka jį pilname 
sąstate, gražiai plačiai be
sireiškiantį, drausmingą, 
velkių Ir dinamišką. JI pa
lieka gyvą savo darbų tr 
veiklos jaunatvišką pamink
lą, gražiai mūsų lletuvtškon 
Istorijon įsirikiuojantį, ne
eilinį įvykį...

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• /VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• l«taisoi tel. 233-3334 231-2661 231 6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K«

aipasiMiiDa'
★ Homif — Gyvybės

/ Etf&Sį D jA A/ * Automobilių
< * Komercinio!

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V. BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street

TORONTO, ONTARIO 
M6P IA5

w, Visais kelionių reikalais
’ betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE ŠE-
335 Ronccsvallcs Avė.,
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI
BALTIC EXPORTING CO.

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungų
• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
■ šeštadieniais 9 v.r.—- 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta ——

482 Roncesvolles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

GRAŽIOS ELENOS SUZINSKAITES IR 
EUGENIJAUS MINIOTO VESTUVĖS

"TŽ" taip pat pasveikino 
Lietuvos Gen.Konsulas dr. 
J. Žmuidzinąs.

Daug sveikinimų buvo per
skaityta, kita dalis busią 
atspausdinta "TŽ".

Pranešėja buvo A. Aušro- 
taitė-Šimonelienė.

Tą dieną Anapilio mažoje 
salėje buvo dali. P. Baltuonio 
medžio šaknų skulptūrų pa
roda.

Pilna Anapilio salė buvo 
svečių iš visur - Kanados, 
JAV ir daugiausia, žinoma, 
iš Toronto.

Visi, kas skaito "TŽ", 
džiaugiasi jais, nes čia nėra 
vietos nekultūringai polemi
kai ir netiesos prieš savo 
artimą. J.Krk.
• Gražina Mickutė - Balon 
atidarė Baleto Studiją, Į ku
rią priimami mokiniai nvo 
5 m. amžiaus. Sudaromos 
ir vyresnio amžiaus moki
nių grupės. Studija veiks 
LN patalpose.
• Muz.St. Gailevičius kom
ponuoja muziką naujiems 
lietuviškų Mišių tekstams , 
parašytiems kun. St. Ylos.

Didžiausia šventė žmogaus 
gyvenime yra vestuvės. Lie
tuviai jas švenčia iškilmin - 
gai. Todėl nenuostabu, kad 
Elenutės Sužinskaitės ir Eu
genijaus Minioto vestuvės 
buvo išskirtinos savo iškil
mingumu, lietuviškomis tra
dicijomis. Jaunosios ir jau
nojo tėvai yra giliai įleidę 
šaknis į lietuvišką gyvenimą, 
pasižymėję savo idealizmu , 
meile tėvų žemei, savo daly
vavimu mūsų visuomeninia
me bei kultūriniame gyveni
me.

Spalio mėn. 20 d. šeštadie
nį, 4 vai. p. p. Prisikėlimo 
Parapijos bažnyčioje, Toron
te, įvyko jaunųjų jungtuvės , 
dalyvaujant dideliam būriui 
giminių ir draugų. Visus at
vykusius pasitiko uniformuo
ti pajauniai ir Eleną Sužins- 
kienę, Liudmil. Sukauskienę 
ir jų gimines palydėjo į suo
lus. Įžengiant pamergėms ir 
pajauniams, sugaudė vargom 
maršas, visi sustojo. Tėvas 
Bronius Sužinskas žygiavo 
su dukrele Elena prie alto - 
riaųs, juos pasitiko jaunasis 
Eugenijus Miniota,busimasis 
jos vyras ir perėmė savo 
globom Mišias atnašavo, 
vestuvines apeigas atliko tos 
parapijos kunigas Augustinas 
Simanavičius. Jis gražiais , 
prasmingais žodžiais pas
veikino jaunuosius ir surišo 
juos visam gyvenimui būti 
vienas kitam ištikimais. „

Mišių aukojimo metu 
skambiu sopranu giedojo so
listė Justina Sriubiškienė.

Po iškilmių bažnyčioje 
svečiai vyko į Toronto Lie
tuvių Namus vaišėms. Puoto
je svečių dalyvavo apie 250 .

Svečių buvo iš Lietuvos, toli
mos Australijos, Europos ir 
Amerikos. Reikia pastebėti, 
kad jaunoji gimusi ir augusi 
Amerikoje > New Jersey, o 
Eugenijus- torontietis.

Įeinant jauniesiems į 
puošnią Lietuvių Namų salę 
grojant maršą, pajauniai 
barstė saldainius, svečiai 
sustoję šiltai jiems plojo . 
Tėvai jaunuosius pasitiko su 
duona, druska ir vynu. Ves
tuvinę iškilmę pradėjo jau
nojo brolis Stasys, buvo 
pristatytas pajaunių stalas ir 
svečiai iš toliau. Jaunuosius 
pasveikino jaunosios tėvas 
B. Sužinskas ir H. Sukauskas, 
abu jaunavedžiams palinkėjo 
laimingo gyvenimo. Puotos 
dalyviai sugiedojo Ilgiausių 
Metų, Valio, Valio ir už jau
nųjų sveikatą išgėrė tostą . 
Puotos dalyviai vaišinosi , 
linksminosi, grojant geram 
orkestrui iki vėlumos. Į pa
baigą jaunasis su jumoru dė
kojo tėvams už išauginimąir 
išauklėjimą jam tokios gra
žios žmonos.

Jaunoji iš profesijos yra 
mokytoja, o Eugenijus linkęs 
į muziką. Vestuvinis pokylis 
buvo jaukus ir iškilmingaą 
su visomis lietuviškomis 
tradicijomis.

Jauniesiems apleidžiant 
salę, visi dainavo Sudiev, Su
diev, sudarė didžiulį ratą, 
pasodino jaunosios motiną 
viduryje ir dainavo "Augino 
dukrelę ne sau, ne sau"irvėl 
Sudiev, Sudiev. Susikibę ran
komis sudarė visi taką ir 
jaunieji atsisvekindami iš
keliavo. Vestuvės buvo ne
tiktai vaišingos, bet ir iškil
mingos. Dalyvis A. S.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



> 1979 m. , atlikta Kultūros Centre, DETROIT'EScena iš SEKMINIŲ VAINIKAS, gruodžio 1 d.detroit
Vienintelis Kanadoje 

x įsikūręs nuosavuose namuose
Hamiltono Lietuvių 

Kredito Kooperatyvas

* “TALKA”
830 Main Street East

L8M 1L6
telefonas 544-7125

MOKAME Už: 
depozitus (P.C.A.J 6% 
santaupas 12%

term, depozitus 1 m. 1 2 Vi % 

term, depozitus 3 m. 11 Vi % 
pensijų fondo 11 Vi %

Darbo valandos: pirmadieniais 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai..
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus sovoitgolius šeštadieniais uždaryto.

sukaupęs virš 1 4 mil. dol. kapitalą 
kviečia 

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais. 
IMAME UŽ; 

asmenines paskolas 14% 
nekiln. turto pask. 13,/a% 
Nemokomo jvvybėr ir oin>. polkoj drauda 
Nemokamai pilnos žekiy potorno.imol. 
Kapitalai — viri *14,000,000. 

-ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Alfonsas Nakas

Nuotrauka- J. U r 6 o n o

hamilton

MIELI LIETUVIAI ,

Šių metų bėgyje TRI Ltd. , Ray C. EDWARDS 
Real Estate Ltd. ir Frank PAUL S Ltd. susijungė

Visos trys kompanijos turi virš 25 metų prakti
kos "real estate" srityje Hamilton’e ir nuo gruodžio 
1-mos dienos 1979 m. yra žinomos, kaip EDWARDS 
St PAULS Ltd. Operuoja iš 558 CONCESSION Str. , 

^Hamilton, Ont. Telefono numeris: 389 - 1355.
Mes tikime, kad visi šių buvusių kompanijų sa

vininkai, kartu su 25-kiais prityrusiais agentais pa
jėgsime suteikti pirmos rūšies patarnavimą.

Sveikiname visus Hamilton’o Lietuvius ir mūsų 
Klijentus su Naujaisiais Metais !

Su pagarba: ZDidžbalis, E.Didžbalis , 
G. Jasevičius, V- Sakas

KALĖDINIS REPORTAŽAS IŠ DETROIT'O

Maloniai kviečiame visus

atsilankyti į mūsų

tradicinį

sausio 26 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centro 
salėje

ZUIKIU BALIU
įvairus gėrimai

vakariene
Staliuku loterija
Tauriu įteikimas gerinusiems šauliams ir žvejams 
Menine programa atliks Kanados trijulė: 
V. Verikaitis, R. Strimaitis ir J.Govėdas 
Šokiams gros "Roc'.czy" orkestras.

Pradžia 18:30 vai.
[ėjimas. S4.00 studentams ir

S 3.03. pensininkams

Pranešame, kad KLV Niagaros Pusiasalio 
skyriaus RAMOVE metinis narių susirinkimas 
įvyks 1 980 m. sausio 20 d. I 0: 4 5 vai,, Vie
nuolyno mažojoje s a l e j e tuojau po pamaldų, 
7 5 Rolls Ave,, St, Catharines, Ont.

Susirinkime bus renkama n aji ja skyriaus 
valdyba ir revizijos komisija. Prašome visus 
narius atvykti i susirinkimą. Nustatytu lai' 
k'u kvorumui n esusir ink v-s,uz puses valandos 
įvyks susirinkimas, nežiūrint narių skai
čiaus. RAMOVĖS SKYRIAUS VALDYBA

Hamiltono Lietuvių Žūklautojo ir 
Medžiotoju klubo “Giedraitis” 

Valdyba

(t-ę s i n y s )

Antroji graži prpšvaistė, 
jau tik savųjų širdis džiugi
nusi, tai Antano Gustaičio 
muzikinio veikalo "Sekminių 
Vainiko" pastatymas. Ofi
cialūs rengėjai Jaunimo 
Choro jungtinis tėvų komi
tetas. Dramatinę veikaliūko 
dalį režisavo Justas Pus - 
dešris, muzikinę - Stasys 
Sližys, o tautinius šokius- 
Galina Gobienė. Pasitelkus 
keletą vyresnių aktorių, vai
dinusių dešimtmečius Det
roite veikusiuose dviejuose 
dramos sambūriuose (Pau
liną Heiningierię, Birutę Šve- 
rienę, Karolį Balį), įtraukus 
keletą gabių, dar niekur ne
vaidinusių jaunuolių, na, ir 
apie 50 statistų(choristų bei 
tautinių šokių šokėjų), po ei
lės repeticijų. spektakls 
ankščiau minėtame Kultū
ros Centre įvyko 1979 m . 
gruodžio 1 d. Kadangi ilges1 
nę recenziją parašiau "Drau
go" dienraščiui, čia detalių 
nebekartosiu. Tik pasakysiu, 
kad tiek dramatinė veikalė
lio dalis, tiek muzikinė, tiek 
ir šokiai,buvo atlikta nepap
rastai gerai. Stebėjomės, 
kad mūsų jaunuoliai, visi gi
mę Detroit'e (viena akto - 
rė - windsoriškė), lietuvių 
kalbą valdė puikiausiai (o 
kitose lietuvių kolonijo
se kartais sunku jaunimo 
lietuviškos tarties klausyti.).

Gražiai , skambėjo choro 
dainos, kurtos ne vien lais
vųjų, bet ir- okupuotos Lietu
vos kompozitorių. Pade
monstruota r keletas duetų.

pats efektingiausias ginklas 
kovoje su Lietuvos pavergėjo 
melais.

Lietuviškos bibliotekos 
vedėjais sutiko būti Krašto 
Valdybos atstovas Antanas 
Gverzdys ir žymus skautų 
veikėjas Petras Balsas. Būtų 
gerai, kad jie pagalvotų ir 
apie skaityklą. Ir ten reikėti: 
naujausios spaudos, nes ten 

"Sekminių Vainiko” pažiūrė
ti - pasiklausyti buvo susi
rinkę apie 400 tautiečių iš 
Detroit o apylinkiųbei kana- 
diško Windsor o. Jaunimas 
pasiruošęs gastroliuoti. Pir
masis kvietimas - iš Cleve
land o - atėjo už dviejų die - 
nų po spektaklio. Į Cleve
land ą "Sekminių Vainikas" 
bus vežamas 1980 m. sau
sio mėnesį.

Bet kuris didesnis lietu
vių pobūvis Detroit'e visada 
sulaukia svečių ir iš už Det
roit o upės,iš pietvakarinio 
Kanados didmiesčio Wind
sor o. Negausus tai lietuviš
kas telkinėlis, tiksliai neži
nau, gal pora ar trys šimtai 
žmonių. Pačių aktyviųjų, ku
riuos esu pratęs vadinti gy
vaisiais lietuviais, tai gal 
tik kelios dešimtys. Tai jie, 
beveik visi, suvažiavo ir 
į "Sekminių Vainiko "spek
taklį, nepaisydami blogo oro, 
nuotolio ir nepalankaus va
liutos santykio.

Detroit o lietuviai savo 
broliams iš Kanados atsily
ginti progų beveik neturi . 
Bene pati geriausia proga-jų 
šv.Kazimiero parapijos pie
tūs. Mažytės parapijos ma
ža bažnytėlė, iš kitų Marion 
gatvės namų beveik nesiski
ria. Joje šeimininkauja, po
ros kambarių daugiau negu 
kukliam butelyje įsitaisęs , 
paprastumu į kun. Strazdelį 
panašus, žemaitis kun. Do
mininkas Lengvinas. Kiek- 

prieš pamaldas susirenka 
nemaža žmonių. Bent nuola
tos turėtų matytis Kanados 
lietuviškieji sa aitraščiai , 
nes yra dar tokių, kurie jų 
nėra užsisakę arba-neišgali?

Gerai praėjusiam susirin
kimui pirmininkavo Juozas 
Alonderis, sekretoriavo Juo
zas Vyšniauskas. Kor.

vieną rudenį jis su savo pa
rapijos komitetu suruošia 
vaišes, kurių pelnas skiria
mas parapijos išlaikymui . 
Tokios vaišės šiemet įvyko 
lapkričio 4 d. Kaip visada, 
detroitiečių prisirinko sa- 
liukė - rūsys po bažnyčia 
sausakimšai. Bene už 15 
dol. porai, patiekti karališki 
pietūs, su trijų rūšių keps
niais, kava, saldumynais, net 
ir kokteiliais. Iš vidutinio 
restorano pora,šitaip pavai
šinta , nebūtų ištrūkusi be 20- 
30 dol. Tai kodėl čia viskas 
taip pigu? Todėl, kad pačios 
parapijietės daugumą mais

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausiom patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengy

364-1470

to susiperka, suneša, paga
mina ir šypsodamos mums- 
detroitiečiams sušeria.

Pelno liūto dalis ateina iš 
loterijos, kuri visada labai 
patraukli įdomiais ir vertin
gais "fantais". Nepaisant vi
so vargo ir materialinio įsi
pareigojimo, kaip pasitikda
mi, taip ir po vaišių išleis
dami, windsoriški ai mums 
mandagiai dėkoja ir kviečia 
kitą rudenį vėl atsilankyti . 
Argi neturime iš jų daug ko 
j. si mokyti ?. . .

Sesėms ir broliams Kana
doje, ypač Windsor'e, linkiu 
nuotaikingų švenčių .

BENDRUOMENĖS VALDYBA

Bendruomenės Valdyba, 
visuotinam susirinkimui 
prašant, sutiko pasilikti savo 
pareigose ir sekantiems 
metams,nes sutarimas Val
dyboje yra pirmaeilis.

Susirinkimas įvyko gruo - 
džio 2 d. Dalyvavo apie 40 
žmonių. Visi pasidžiaugė 
praeitų metų Valdybos nu
veiktais tikrai dideliais dar
bais, kurių svarbiausias bu
vo sėkmingas 24-tos Lietu
vių Dienos suruošimas. Iš 
Revizijos Komisijos pra - 
nešimo paaiškėjo labai gje- 
ras kasos ir atskaitomybės 
1980.1. 9.

stovis. Revizijos Komisija 
irgi pasiliko ta pati kitiems 
metams.

Tarp kitų svarbių dalykų 
buvo priimtas nutarimas at
gaivinti čia seniai įsteigtą 
biblioteką ir jai nupirkti už 
100 dolerių naujų knygų. Taip 
pat nutarta nupirkti miesto 
bibliotekai visus tomus Lie - 
tuvių Enciklopedijos anglų 
kalba. Brock universitetas 
šį rinkinį jau turi seniai.

Buvo iškeltas pageidavi
mas pastoviai paremti ir 
mūsų spaudą, nes visi su
pranta, kad spauda yra mūsų

GUY 
RICHARD
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas Ir darbo ai’.!,:-'.as stoaadengys 

GUY RICHARD, kuris Jau senai lietuviais p at ar n au j a. Dar b ą 
atlieka sąžiningą! ir prieinamomis kainomis. Skambinkite.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HTN 1C9 • Tel. 255-4076

7 psi.

I



NL REIKALAS
NL LAIKRAŠČIO PRENUMERATA, pagal paskutinį Val

dybos nutarimą pakeliama už 1980 metus: $ 14 Kan-’doje , 
užsienyje - $ 15. Naujiesiems skaitytojams - $10 ( tiktai 
Kanadoje).

PRATIKSIANTIEMS PRENUMERATĄ prailginame apsi
mokėjimo sena kaina ($12 už metus) laiką iki V a s a r i o 
16 dienos. Po šios datos užsimokantieji prenumeratą už 
1980 metus turės atsilyginti nauju tarifu - $14.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KIOSKO vedėjui J. Šiaučiu- 
liui sutikus, NL laikraščiui jmokėjimus, naujas prenume
ratas, adresų pakeitimus priims Kioske darbo valando - 
mis. - —

NL SPAUDOS BALIUS, kaip jau buvo pranešta, bus š. m. 
balandžio mėn. 19 d. , Šv. Kazimiero Parapijos salėje,o ne 
AV Parapijos salėje, kaip buvo skelbta ankščiau.

Programą išpildys Hamiltono Mergaičių Choras AIDAS, 
vad. muz. J GO VEDO.

NL Didžiosios Loterijos traukimas ir laimingas jos nu
meris bus paskelbtas Spaudos Baliaus metu.

Yra išsiuntinėti laiškai organizacijoms,finansinėms ins
titucijoms ir menininkams, prašant paramos loterijai.

Pirmas atsiliepė S. ŠETKUS iš St. Catharines. Per Ipoli
tą TAUT ERĄ atsiuntė puikų paveikslą. Nuoširdus ačiū!

• URBONAS Linas sunkiai 
susirgo. Paguldytas Reddy1 
Memorial ligoninėn.
• Kpt. BARŠAUSKAS Lais- 
vutis iš Vokietijos, su žmona 
Linda laukėsi Montrealyje 
pas tėvus Baršauskus ir Gu
dus. Ta proga pakrikštijo 
naujagimę dukrelę Asta-

,Kristina vardu. Krikšto tėvai 
yra Algis Augaitis ir Birutė 
Augaitis. Pakrikštijo A V pa
rapijoje.
• BLAUZDŽIŪNUS Albiną ir 
Janiną švenčių proga aplan
kė sūnus Remigijus su žmo
na Sandra, duktė Dalia su 
vyru Rimvydu, kur praleido 
šventes jaukiame šeimos ra
telyje.
• TAUT ERAS Ipolitas su 
žmona Sofija iš St. Cathari
nes, aplankė švenčių proga 
Montreal}, draugus ir pažįs
tamus. Buvo apsistoję pas 
Joną ir Mariją Adomaičius . 
® KAROSAS Gintaras iš

• NORIS Nancy, visų paren
gimų gars.ą šeimininkę iš
tiko širdies smūgis. Buvo 
paguldyta į ligoninę. Šiuo 
metu randasi namuose vyro 
Juozo priežiūroje.
• TRUMPA Walter, 44 m . , 
mirė. Žmona Jovitte dirba 
lėktuve patarnautoja. Po ke
lių dienų grįžusi iš kelionės, 
rado vyrą mirusį. Liko du 
sūnūs ir motina Antanina .
• ŠLEKIS Vytautas ir TA" 
RASE VIČIŪTĖ -ŠAVISKIENĖ 
Angela susižiedavo. Vestu
vės numatomos pavasarį.
o RUSINAS Karolis, 64 m. , 
mirė Toronte. Liko žmona 
Aldona, duktė Liuda, sūnus 
Moris,brolis Albertas Mont
realyje. Palaidotas Anapilio 
Lietuvių Kapinėse.

Gyvendamas Montrealyje , 
buvo NL laikraščio štabo n; - 
rys. Visai šeimai reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

c/lfafoniai

Ip^O m. Aauaio tnkn.. 
CrO^bdian.

L BUS OFICIALIOJI DALI S. MENI NE PROGRAMA1 
& ATLIKS BOSTONO VYRU, S EKS TETAS . V ADOVAUJ AMAsI 
&MUZ. J. G Al DELI 0. ŠOKIAMS GROS DU ORKESTRAlI 
AVIENAS SPECIALI Al JAUNI MUI . KARSTA VAKARIENE* 
|su VYNU. VEIKS BARAS. 
K Bilietus įsigykite LITO 
Is e kmad i e n i o , sausio 13 d.

, sale, nebus gali ma

SKYRI UQSE 5 k;
Prie i e j i mo 

o i r k t i bilietu.

DĖKOJAME už Redakcinei Kolegijai ir laikraščio dar - 
buotojams gautus gausius linkėjimus Kalėdų ir Naujų Me - 
tų proga, už pageidavimus bei išreikštas pastabas. 

Visiems asmeniškai negalėdami padėkoti, - tariame 
AČIŪ šioje skiltyje. NL

eoeoeeooeeeeoooooeecooee 
__________ ,_____________________ _____________ __________________  
PARDUODAMAS AKORDEONAS 120 BOSŲ, LABAI 
GERAME STOVYJE. Teirautis Tel. : 524 - 4227.

Bostono, Baltic Associates® Dr. BENDIKAS Lenius iš 
atstovas, lankėsi Montrealyje Chicagos, švenčių proga lan- 
Ta proga atvežė labai gražių kėši Montrealyje pas tėvus
lietuviškų gaminių į AV Pa
rapijos Kioską.
e NAUJU METU SUTIKIMAI 
abejose Montrealio lietuvių 
parapijose praėjo linksmai , 
iškilmingai. Matėsi daug 
svečių iš kitų kolonijų.

ir draugus.
® VERIKIS Petras sunkiai 
serga. Perkeltas į sveiks - 
tančiųjų namus.
• GRYBIENĖ Marija, sirgu
si ilgesnį laiką, perkelta į St. 
Therese ligoninę.

nariui s tO. QO JJUE&ui

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

Dr. J Mališka
Dantų gydytojos

- • —
'•440 3 ue Str-Cuchciinc .Onest

SuHr 600

let. 866-8235. namu 488- 8528

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q.
Tel. 9 32 - 6662; 737 - 968 1.

Dr. E. Andrukaitjs. -c. ,».C r. .c.

TĖL 522-7236 MONTHĖAL H2J 1 K4
832. BOUL. ST-JOSEPH E. p. Q. CANADA

r------------------------------------------------ - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•—

PETRAS ADAMONIS

PLANAS NUVYKTI {'LITO SUKAKTIES BALIŲ. 
(Programą išpildaučio baliuje Bostono Vyrų 
Seksteto nuotrauka 4 psl.)

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

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

IŠNUOMUOJAMAS 5 KAMBARIŲ BUTAS PARK EXT .
QUERBES Ave. Tel. : 272 - 8384, Monika GAPUTIS .

DIDELIS IŠPARDAVIMAS NAUJŲ IR NAUDOTŲ AUTO - 
MOBILIŲ GRUODŽIO MĖNESf. DIDELĖ NUOLAIDA IR 
NUPIGINTAS FINANSAVIMAS. KREIPTIS PAS LEONĄ
GURECKĄ■ ( Žiūr. Skelbim

PERKAME KANADOS, AMERIKOS IR 
LIETUVOS SIDABRINIUS PI
NIGUS. Tel: 935 - 9750. Adresas : 
L-D. B. P.O. Box 702, Verdun, P.Q .

H4G 3G6

Or.A.S. Popieraitis
R A.. M.D.. C.M.. M.Se., L.M.C.C . E.R.C.S.ICl

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, JeL 931 -4024
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nek omuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St. , Ville LaSalle

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

/jį*. \

GURECKAS 
Manager

LEONAS
Sale s

GM

ADVOKATAS 

victor e rudinskas 
B. Eng., M. Eng., LL.B., B.C.L.

4701 Bannantyne.
Verdun. Quebec Tel. Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave - ) Residence: 366-6245

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Pork Ave. Montreal, P. Q. H 2V 4H4

Tel: 279-1 161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS 

Roman J. IŠganaitis, b.a*., b.c.l.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

MONTREAL, QUEBEC H2Y 1 B7 TEL.: B78-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA., b.c.l.
3 Place Ville Marie,' Suite 627 
Montreal , P. Q. H3 B 2 E3

Tel: '514) 8.71-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER'Bjl, b.c.l.
168 Notre Dame St., E. , Suite 205
Montreal,' P. Q. , H2 Y 3 P 6

Tel: 866 -2063,. 8 6 6 j-2 0 6 4

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PONTIAC* BUICK* ASTRA
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJU AUTOMOBILIŲ I
• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALI ŪMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA, GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard, St. Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I _

PASIKALBĖKITE SU
Manogoriu S

________ LEO GUREKAS

GM

mur montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

( At the End of Sherbrooke St. We st)

■ r-r-w i= NŪNTREHUŪ UETLMLį
■J HREDJTŪ UMJJFI
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H*E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas . . 6.0 % Asmenines ....................... 15, %
Taupomąsias s-tas 12 % Nekiln. turto 14.5 %
Pensijų planas 10 % čekių kredito 16. 5 %
Term. ind. 1 m. 11.75% Investacines nuo 15J5 %
Trumpai, term. ind. iki 13. %

Duoda nemokamų gyvybės draudę Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

D. N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W. Suite 305 Montreal 
Tel- 273-9181 .......... ..Namu; 737-0844

Tel: Bus. 482-3460
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, P.Q . CANADA 
H3 Z 2 M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montraalyj
Investacijos J, A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal HIT —3 A 6

TEL. 727-3120 Namų 376-3781

Albertas NORKELiONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A q_e ntūra veikia nuo 1 945 ęl

LEFEBVRE & ROBERT
_ AMUUbUMfNT - HJbNITUKt Į—i Įftį;

o Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAU r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887 
I 7041 CIMTRALI 300-1302 IDKCORATIONI I
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