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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

ŠACHAS EGYPTE
Visus nustebino netikėtas 

šacho išvykimas iš Panamos 
J Egyptą. Čia jis bus toliau 
gydomas, nes vėžio liga yra 
apėmusi kitus jo vidaus or - 
ganus.

Jo staigus išvažiavimas 
sukėlė naują isterijos bangą 
Irane ir aršieji naudojasi 
proga toliau terorizuoti a- 
merikiečių Įkaitus. Minia 
yra tokia primityvi, kad gat
vėse tampo už virvės pri
rištą Carter’io kaukę dėvin
ti vyra ir su buožę vaizduo
ja jo mušimą per pakaušį... 
Kas bebūtų atsitikę,aršieji 
visai nemano nusileisti, nes 
tai nėra jų tikslas.

Sadat’as nutraukė ryšius 
su Teheran’o vyriausybe 
praeitų meti! gegužės mėn., 
aiškiai pasisakydamas, kad 
jis nevers šacho išvykti.Sa- 
dat'as citavo Islamo princi
pą užjautimo ir priglobsčio. 
Prisiminė su dėkingumu ša
cho patvirtintą 1 bil.dol. pa
galbą po 1973 m. karo pu Iz
raeliu ir dideli kiekį alyvos 
1974 m.

JAPONIJA IR VAKARU 
VOKIETIJA SUTARIA

Iš Tokyo pranešama,kad 
Japonija ir V. Vokietija rū
pinsis, kad nesiplėstų Sovie
tų užkariavimai ir palaikys 
artimus ryšius su JAV ir 
buvusiaisII-ojo Pas.Karo a- 
li jautai s.

IZRAELIS ERZINA 
ARABUS IR TOLIAU

Izraelio valstybės kabi
netas nutaręs Įsteigti dvi 
žydų mokyklas Hebron mies
to Vakariniame Krante su
kėlė didelį arabų pasipiktini
mą.

Nutarimas steigti mokyk
las buvo ypač remiamas ir 
visokiais būdais Kabinete 
propaguojamas premjero 
Begin, nors Camp David su
sitarimuose tokie veiksmai 
nepriimtini.

JT balsavime buvo pasi
sakyta prieš Izraelio eks
pansiją Vakariniame Krante.

MASKVOS RADIO
IŠ KUBOS

Iš Washington’o praneša
ma, kad Kubos radio stotis 
CMCA pradėjo Maskvos ra
dio propagandinę programą 
anglų kalba. Bangos sklinda 
per standartinę AM juostą ir 
jas gali Įsijungti kiekvienas 
automobilistas, ypač Flori
doje.

Grynai komunistinė pro
paganda kąrtais vadinasi Ku
bos Balsas, kartais Maskvos 
Radio Pasaulinė Tarnyba.Į- 
domu ką dėl to mano daryti 
Washington’as?

PAKISTANAS PRIIMS 
AMERIKOS PARAMĄ.

Pakistano prezidentas Zia 
Haę pranešė, kad jo kraštas 
norėtų priimti peržiūrėtą e- 
konominės pagalbos planą iš 
JAV-bių. Afganistano Įvy
kiai ir sovietų bombardavi - 
mai kelia nerimą Pakistane.

PARIZEAU BIUDŽETAS
PQ Finansų Ministeris 

Jacques Parizeau paskelbė 
biudžetą. Spaudoje ir radio 
stotyse pasisakantieji ko
mentatoriai .janglų kalba 
bei įvairių profesijų žmonės 
tvirtina, kad biudžetas yra 
suprojektuotas prieš refe
rendumą užimponuoti masei 
ir laimėti PQ partijai bal
sus.

Pirmiausia nuimti mokes
čiai nuo baldų ir visam laikui 
mokesčiai nuo batų ir rūbų.

Pakelta 3 c. už 20 cigare - 
čių pakelį , bus pakelta kaina 
ir už gazoliną.

Jo pasiūlymas iš karto 
padidina biudžeto deficitą 
700 mildol.ir gali siekti net 
2.3 bilijonų dolerių.

Sumažinti asmeniški paja
mų mokesčiai 3% nuo liepos 
1 dienos šeimai su 2 vaikais, 
uždirbančiai $ 20.000 per 
metus. Parizeau pripažino, 
kad "Pirmą kartą mums at
ėjus į valdžią, susidūrėme su 
ekonominio gyvenimo sumen
kėjimu /recession / . Nepa
jėgesnis kraštas nedrįstų 
tokiu būdu spręsti ^proble
mas / kaip šis biudžeto pro
jektas/".

Sausio 1 dieną padidinami 
asmeniški mokesčiai.

Labiausiai kritikuojama 
už didelį deficitą ir kad di
džiosios korporacijos per 
mažai apmokestinamos. 

JURAŠAS MONTREALIO 
TELEVIZIJOJE

3 balandžio, 9:3Ov. v. 33 
TV kabelio stoty,programoje 
Camera 3. Nepražiopsokime1,

PRIMENA APIE SAVO 
TEISES

Caughnawaga indėnai ruo
šiasi ilgam ir intensyviam 
ginčui su provincine vyriau
sybe dėl siūlomo hydro- 
elektrinio projekto todėl, 
kad šis sunaikintų Lachine 
verpetus ir didele dalimi in
dėnų rezervato.

Caughnawaga rezervato 
vadas Andrew Delisle kalti
na vyriausybę, kad ji naudo
ja šį projektą politiniams 
tikslams, norėdama įrodyti 
provincijos "ekonominį ne
priklausomumą".

"Jie nori bet kokia kaina 
įvykdyti šį sumanymą ir ga
minti elektros energiją, kad 
galėtų sakyti, jog Ouebec’as 
nuo nieko nepriklauso".

Projektas jau numatytas 
užbaigti 1990 m. ir darbai 
turėtų prasidėti jau šią va
sarą.

"Rene Levesque ir jo pa
sekėjai vis tvirtina, kad yra 
vieta ir mums busimajame 
Ouebec^e. Atrodo, kad yra 
tik pamiršta paminėti, jog 
mūsų ateitis bus po vande
niu, žuvims maitintu" Jis 
tęsė labai tiesiais žodžiais 
toliau: "Dar gerai, kad tai 
vyksta šiandien, o ne 20 ar 
30 metų atgal,kai vyriausy
bės paprastai ateidavo Į re
zervatą, spi rdavo keliems į 
užpakalius, užmokėdavo ke
letą dolerių ir atplėšdavo 
mūsų žemes. Šį kartą nebus 
jokio apspardymo, nė purvi
nų ištiestų indėnų rankų" - 
patvirtino korespondentui 
indėnų vadas.

BALTAI RADIO 
PROGRAMOJE

Kovo 29 d., 5 v.p.p., Ra
dio programa "PLANETE" 
bus paskirta baltų grupei . 
Programa truks pusę valan
dos. Latviai skirs dėmesį

URUGVAJAUS JAUNĘ LIETUVIU GRUPĖ ĄŽUOLYNAS ORIGINALIAI 
PAŠOKO RUGUČIUS. JAUNIMO CENTRE, CHICAGOJE-IR KITOSE GASTROLĖSE

Nuotr. J. Tamulaičio

folklorui, lietuviai šokiams 
ir liaudies instrumentams , 
estai kalbės apie 3 gyvenimo 
etapus.

Po to pusvalandis bus 
skirtas šiauriečiams imi
grantams: norvegams, da
nams, švedams, islandie- 
čiams.

Ši programa transliuoja - 
ma Montrealyje 17 stotyje , 
"cable" būdu- 8 stotis, Hull 
apylinkėje- ' 3G-oji. 
/Radio-Quebee/

PATOGESNI IR PIGESNI 
AUTOBUSU. BILIETUKAI

Nuo balandžio 1 d.bus 
galima sutaupyti apie 7 dol. į 
mėnesį, keliaujantiems auto
busais ir metro linijomis.Su
augusiems 1 mėnesio kelia
vimas kainuos $16, ir, stu
dentams bei penslninkams- 
$7. Kas važinėja 50 kartų 
per mėnesį tokiu būdu su - 
taupytų $ 7. 50.

Mėnesinei kortelei gauti 
reikia duoti vieną mažą ir 
aiškią fotografiją/tinka da
ryta automatuose/. Kortelė 

*”bus atnaujinama kas mėnesį.
Studentai ir pensininkai, 

kurie jau turi identifikacijos 
korteles, galės jas naudoti . 
Kol stočių automatiniai pra
ėjimai bus pritaikyti ir kor
telėms- jos bus tikrinamos 
susisiekimo personalo. Pa
naši sistema buvo išbandyta 
Ottavvoje ir Paryžiuje. Pa - 
vyko gerai.

MONTREALIO YMCA 
SKELBIA METINĘ 
RINKLIAVĄ

YMCA-YWCA organizaci
ja Montrealyje yra daugeliui 
mūsų suteikusi pagalbą II- 
ios imigracijos metu, ne - 
klausinėdami kokios esame 
tautybės ar tikėjimo. Dabar 
skelbia metinę rinkliayą pa
gerinti lO-ies YMCA skyrių 
veiklai Mo ntrealio apylinkė
je. Ši organizacija dirba į- 
vairų socialinės globos dar
bą.

Aukas galima siųsti:YMCA. 
1441 Drummond str., Mont - 
real, H3G 1W5,

LIETUVOS KATALIKŲ, 
BAŽNYČIOS KRONIKOMS 
LEISTI SĄJUNGA

Ši Sąjunga išleido jau V 
LKB Kronikos tomą. Netru
kus išeis pirmieji LKB Kro
nikos tomai anglų ir prancū
zų kalbomis.

Visi lietuviai kviečiami Į- 
sigyti šią knygą ir ją platinti.

Taip pat prašoma visų 
lietuvių aukų, nes leidėjams 
dar trūksta didelių sumų 
Kronikos knygoms išleisti .

Knygas užsisakyti ir au
kas siųsti šiuo adresu:LKB 
Kronikoms Leisti Sąjunga , 
6825 So. Talman Ave.,Chi
cago, H1.6o629,USA.

V-ojo tomo kaina minkš
tais viršeliais -5 dol.,kie
tais- 7 dol.

REŽ. J. JURAŠAS 
KOLEGIJOJE

Vasario 12 d. rež. J. Jura
šas, dalyvaujant akademi 
niąm personalui ir studen
tams New Hampshire Kole
gijoje skaitė paskaitą apie 
teatro ir teatralo sąlygas 
Lietuvoje.

VALSTYBĖ S DE PART AM EN- 
TAS APIE KELIONES Į 
LIETUVĄ

Jungtinio Pabaltięčių Ko
miteto atstovas lankėsi 
Valstybės Departamente ir 
turėjo platesnį pasikalbėji
mą su aukštu Sovietų sky
riaus valdininku.

Šis pareiškė, kad šiuo me
tu, kada JAV ir Sovietų Są
jungos santykiai yra įtemp
ti , nebūtų rekomenduojama 
Amerikos pabaltiečiams 
lankytis Sovietų Sąjungoje ir 
jos okupuotuose Pabaltijo 
kraštuose. Tuo labiau, kad 
naujasis Sovietų S - gos pi
lietybės įstatymas gali su
kelti nenumatytų sunkumų.

Valstybės Departamentas 
neparemia kai kurių kelia
mos minties, kad pabaltie- 
čiai atsisakytų SovietųS-gos 
pilietybės, nes toks žings
nis nesiderintų su JAV ne
pripažinimu Pabaltijo vals
tybių okupacijos.

Toliau Valstybės Depar
tamento pareigūnas prisi
minė V. Skuodžio areštą. 
Skuodis yra gimęs Chicago- 
je ir jo atvejis yra panašus 
Į Simo Kudirkos atvejį. JAV 
vyriausybės Įstaigos tuo pa
siremdamos darys žygių 
Sovietų Sąjungoje šiuo rei
kalu.,

ALT Informacija

LIĘTUVOS DIPLOMATINIO 
ŠEFO PAREIŠKIMAS

Lietuvos Diplomatijos Šefo 
S. Lozoraičio pareiškimas, 
padarytas per radiją Lietu-, 
vos Nepriklausomybės šven
tei paminėti.
, Vasario 16 —osios - Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventės - proga nuoširdžiai 
sveikinu tautą krašte ir už
sienio lietuvius Lietuvos 

Diplomatinės Tarnybos var- / 
du.

Šį kartą mūsų tautinė 
šventė sutampa 5 su dideliu 
taptautiniu įtempimu. Jis 
kilęs, viena todėl, kad So
vietų Sąjunga yra įvykdžiusi 
naują tarptautinio smurto 
veiksmą, Įsiverždama Į Af
ganistaną ir jį okupuodama. 
Ši sovietų agresija yra Jung
tinių Tautų Organizacijos 
pasmerkta.

Antra, Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir jų pavyz
džiu sekdama eilė kitų kraš
tų dėl šio sovietų smurto at
sisako dalyvauti Olimpiado
je, kuri turėtų įvykti šių 
metų vasarą Maskvoje, o jos 
dalis, būtent, jūrų regata 
Talino, tai yra, sovietų oku
puotosios Estijos sostinės 
vandenyse.

Šitokiomis aplinkybėmis 
užsienio lietuviams tenka 
susilaikyti nuo kelionių į 
Sovietų Sąjungą ir lygiu bū
du Į okupuotosios Baltijos 
kraštus - Lietuvą, Latviją, 
Estiją, kol nebus užbaigti 
olimpiniąi žaidimai.

Tuo mes parodysime pa- 
baltiečių solidarumą, smer
kiant sovietišką okupantą ir 
išreikšim protestą prieš 
duotą sovietam pavedimą 
organizuoti olimpinius žai
dimus, kurie' senovėje buvo 
taikos simboliu, o šiandien 
privalėtų būti apsaugoti bent 
nuo agresorių dalyvavimo 
žaidimų rengime.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių atsisakymas dalyvauti 
Maskvos Olimpiadoje yra 
viena priemonių kovoje 
prieš sovietų agresingą po
litiką, vykdomą visur, kur 
sumažėja civilizuotų valsty
bių budrumas. Žinoma, ke
lias Į komunizmo agresijų 
pašalinimą dar ilgas. Ga
limas dalykas, kad tuo keliu 
einant, nebus išvengta kokių 
naujų komunistinio smurto 
veiksmų. Bet , atrodo, kad 
sovietai vis daugiau nustoja 
realistinio politikos suprati
mo ir tuo palengvina kovą su 
jais.

Jie nesupranta, kad poli
cijos priemonių nepakanka 
sunaikinti laisvės troškimui 
tautoje, kuri, kaip lietuvių 
tauta, turi daugelio šimtme
čių valstybines tradicijas, 
saugo savo tikėjimą, kalbą, 
tautinius Įpročius. Jokia po
licija, kad ir kaip ji būtų 
sovietuose visagalė, ne
įstengs išrauti iš žmonių 
širdžių ir protų minties, kad 
dabartinė Lietuvos padėtis 
yra svetima karinė okupaci
ja, primesta mums ginklu ir 
apgaule. Tokioje tad padėty
je yra milijonai sovietų pa
vergtų žmonių. Jų savitarpio 
solidarumas didėja. Ir viso 
to neuždengs nė Maskvos 
Olimpiadų dūmų uždanga.

Šia proga dėkingai prisi - 
menu,’ kad 45 pabaltįečiai 
pareiškė Maskvoje reikala
vimą atstatyti Baltijos vals
tybių nepriklausomybę, o 
grupė rusų veikėjų tam pri
tarė.



UI Lietuvos iilaisvįnimt}! Ui iitūlamybį Kanadai! 
P our la liberation de la Lituanie ! Loyaule au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIOpAS ML SPAUDOS BENDROVĖ,
Redaguoja Redakcinė Kolegija
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Pa R endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai grJi 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuošiūra, gražinami 
tik iš anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arb’o 

Leidykla neatsako,

" PROJECT CANADA
/ Redakcija gavo iš PROJECT-CANADA laišką, kurio 
vertimą čia spausdiname/.

DALYVAUTI AR NE OLYMPINĖSE ŽAIDYNĖSE 
1980 m. MASKVOJE?

Visa eilė kraštų išreiškė savo nuomones Tarptauti - 
niam Olympiniam Komitetui, kad Olympinės Žaidynės 
turėtų būti perkeltos į kitą vietovę. Į tai atsakydamas O- 
lympinis Komitetas pasisakė, kad yra prieš perkėlimą O- 
lympinių Žaidynių, kadangi politika neturi trukdyti Žaidy
nių pravedimą Maskvoje.

Ar Tarptautinis Olympinis Komitetas supranta, kad 
198O-ųjų m. Vasaros Olympinės Žaidynės Maskvoje pa - 
kartotų nacių-Vokietijos Berlyne 1936 m, Olympiadą, kur 
politika vaidino nepaprastai svarbią rolę. Tuomet jos 
tikslas buvo propaganda ir troškimas parodyti tautos pra
našesnį pajėgumą.

Olympinių Žaidynių pravedimas bet kur kitur, bet ne 
Maskvoje, išlaikytų ir toliau tikrąją Olympiados dvasią. 
Tuo parodytų Sovietų Sąjungos gyventojams, kad kažkas 
yra iš pagrindų netvarkoje santykiuose tarp Sovietų Są
jungos ir kitų pasaulio kraštų.

Sovietų invazija į Afganistaną, jiems trokštant ga - 
lios ir užvaldymo yra pati svarbiausia priežastis, dėl ko 
reikia boikotuoti Žaidynes Maskvoje.

Yra tokių, kurie sako, kad nereikia dėl to boikotuoti , 
kad Vietnamo įtarui vykstant, į kurį buvo įsivėlusios JA V, 
niekas neboikotavo Olympinių Žaidynių. Toks argumen - 
tas, tačiau, neturi jokios vertės, nes JAV-bėms įsijun
gus į Vietnamo karo veiksmus,, n ebuvo jokių O - 
lympinių Žaidynių Amerikoje. Taigi, negalė-
jo ir būti protestų, jas boikotuojant. Priešingai - vieną 
Olympinį susirinkimą JAV-se boikotavo Sovietinio Bloko 
valstybė dėl to, kad JAV įsivėlė į Vietnamo karą. Jeigu 
per tą laikotarpį JAV-se būtų vykusios Olympinės Zai - 
dynės-visiškai tikra, kad jas būtų boikotavę tam tikros 
valstybės.

Atletai, dalyvaujantieji Žaidynėse yra mėgėjai, kurie 
treniruojasi laisvu laiku su mažu arba be jokio." finan
sinio atlyginimo, kad išlaikytų savo mėgėjų statusą.Iš 
kitos pusės,tačiau, atletai Sov.Sąjungoje i. treniruojasi 
pilną laiką, atlyginami kaip valstybės tarnautojai. Dėl 
šios priežasties Sovietų atletai yra profesionalai, sulau
žantys Olympiados taisykles.

Mes galėtume vykti į Maskvą Žaidynėms su intencija 
kokiu nors būdu protestuoti, bet tai vis tiek nesutrukdytų 
Sovietams skleisti savo propagandą savo pačių žemėje. 
Yra tik vie n a s sprendimas: boikotuoti s Maskvos 
Žaidynes ir pakeisti Olympiados datą ir vietą, kad atle - 
tai, kurie intensyviai treniravosi ir ruošėsi, galėtų rung
tyniauti. Dalyvaudami Žaidynėse Maksvoje, mes prisi - 
dedame prie sovietinio žaidimo, pripažindami juos savo 
draugais, o ne kuo jie iš tikrųjų yra - mirtini priešai.

Chris Korwin-Kuczynski,
Ontario

MAŽOJI LIETUVA
Skyrių paruošė A. LYMANTAS

KURIAMAS DIDELIS 
KULTŪROS MUZIEJUS 
KLAIPĖDOJE

Kaip iš Klaipėdos kultūri
ninkų teko sužinoti, šiuo 
metu Klaipėdos mieste yra 
kuriamas didelis Maž. Lie
tuvos kultūros muziejus. 
Muziejus apimsiąs Maž. 
Lietuvos literatūrų, dailę, 
muziką, teatrą, architek i 
turą, švietimą nuo Mažvydo 
iki dabartinių laikų ir pan. 
Jis kartu būsiąs ir didelis

kartą Nemuno krašto isto
rijoje buvo sujungtos visos 
(Į) Lietuvos žemės. Žino
ma, toks Gurecko tvirtini
mas yra nepagrįstas. Klai
pėdos kraštas (kurį 1923 m. 
sukilėliai prijungė prie Lie
tuvos), yra ne Mažoji Lie
tuva, o tik nedidelė šiaurinė 
jos dalis. DidžiausiusMaž. 
Lietuvos plotus su Tilže, 
Ragaine, Įsručiu, Gumbine, 
Karaliaučiumi pasisavino 
sau rusai. Tat apie tokį tai

mokslinis centras, į kurį 
suplaukusi medžiaga būsian
ti moksliškai tyrinėjama ir 
rodoma. Susidariusi inicia-
torių grupė jau dabar krei
piasi per spaudą į Klaipėdos 
krašto gyventojus ir juos 
prašo rinkti visą, kas dar 
galima rasti, ko dar nesu
naikino karas.

Steigiamam muziejui 
miesto valdyba esanti numa
čiusi perduoti vienus į Kur
šių Marių pusę išlikusius 
rūmus.

Gražu, kad šių dienų Klai
pėdos lietuviai - kultūrinin
kai pradeda nuoširdžiai ir 
atsidėjusiai domėtis Maž. 
Lietuvos praeitimi ir mėgi
na po karo pelenuose užtik
tus to krašto kultūros lobyno 
likučius surinkti ir sunešti 
j vieną vietą. Tik labai gai
la, kad Maž. Lietuvos lie
tuvių dauguma, kuri šiuo 
metu randasi už Lietuvos 
ribų, tokio Maž. Lietuvos 
kultūros muziejaus Ir moks
linio centro dar labai ilgai 
negalės pamatyti, juo pasi
naudoti ar pasidžiaugti. Kaip 
žinoma, tėvynę aplankan
tiems tautiečiams 
Lietuvai uždėtus

visų Lietuvos žemių apjun 
girną ir kalbos negali būti.

Kalbėdamas apie Klaipė 
dos miesto gyventojų sūdė

pagal ok?-’ žinoma, 
Maskvos rinktas

įstaigų parėdymus, vykti į 
Klaipėdos kraštą yra už
drausta.
IR JIE PAMINĖJO 
"IŠVADAVIMĄ" . . .

Jau praėjo 35 metai, kaip 
vokiečių kariuomenė, savo 
valia pasitraukusi, 1945 m. 
sausio mėn. užleido sovie
tams Klaipėdą. Kaip kiek
vienais metais, taip ir š. m. 
sausio 26 dieną buvo pami
nėtas, taip vadinamas, Klai
pėdos "atvadavimas".

Ta proga, t arp kitų tai 
dienai skirtų parengimų, 
kultūros namuose įvyko iš
kilmingas susirinkimas. Su 
sirinkimo metu pranešimą 
padarė Klaipėdos miesto 
komunistų partijos komiteto 
pirmasis sekretorius J. Gu
reckas. Jis aiškino, kad su 
Klaipėdos kraštu pirmą

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

LIETUVIAI IŠLEIDO 
OLIMPINIU ŽAIDYNIŲ. 
BOIKOTO ŽENKLIUKUS

Toronto Lietuvių Filate
listų Draugija išleido. Mas
kvos Žaidynių boikoto ženk
liuką -lipi n ūką.

Boikoto ženkliukai yra 
su klijais ir jie yra lipinami 
ant voko kairėje pusėje. Jų 
galima įsigyti Toronto lietu
vių' parapijų knygynuose ar
ba paštu iš-Toronto Lietuvių 
FilatelistųDraugijos "LITH- 
PEX’, III" suvenyrinius vokus 
ir Maskvos Olimpinių Žaį - 
dynių boikoto že nkliukus ad - 
resu: K.Kaminskas, 25 Nor - 
maCres. .Toronto, Ont. M6P 
3G9.

Stop Soviet 
Aggression 1

Tų lipinukų 1 lapas - 
9 že_nklai- kainuoja tik $ 1 .

tačiau radio stotis kartas 
nuo karto paleidžia Raud. 
Armijos žygio dainų melo
dijas.Ar jau pratinami pran
cūzai sutikti draugiškai 
"gelbėtojus"?Ar tik papras
ta ignoracija?

Tokių ženkliukų reikėtų 
pasiūlyti anglų ir prancūzų 
įstaigoms panaudoji mui.kol 
jie prisirengs užsiiminėti 
"smulkmenoms". E. K.

2 psi.

o
Puiku, kad lietuviai ėmėsi 

tokios svarbios iniciatyvos, 
kai Kanada, atrodo, dar svy
ruoja savo principų apgyni
mo met odiko je.

Quebec’o provincija, ypač 
jos gyventojai prancūzai , y- 
ra apžavėti rusiškųjų dainų 
melodijomis. Puiku muzika ,

Mums rašo:

.. /Redakcijai paskelbus pla
tų straipsnį minint Vasario 
16 d. sukaktį-pareiškiau vie
šai redakcijos personalui 
padėką, kuri ,kaip matote,iš
vydo dienos šviesą."

l)I.Laupinaitis,Sao Paulo , 
Brazilija

tį, J. Gureckas pasakė, kad 
mieste gyvena ir dirba dau
giau kaip 60 (Į) įvairių So
vietų Sąjungos tautų ir tau
telių "atstovai", Žinoma,kad 
dėl tokio Gurecko teigimo 
netenka abejoti, nes mes jau 
seniai žinome, kad Klaipėda 
šiandien skaitosi vienas iš 
tirščiausiai rusų apgyven
dintų miestų okupuotoje Lie
tuvoje.

Minėtame iškilmingame 
susirinkime dar kalbėjo ge
nerolas pulkininkas N.Chleb- 
nikovas, viceadmirolas A. 
Kalinin, Karaliaučiaus mies
to pirmasis sekretorius D. 
Romanin, Baltarusijos ..at
stovas V. Konovalov ir Lie
pojos miesto atstovas E. 
Ozelis.' Tai visi svetimi 
mūsų kraštui ir mūsų kalbai 
žmonės. Jie nieko bendro 
neturi nei su krašto kultū
ra, nei su jo praeitimi.

"Atvadavimo" minėjimui 
praėjus, buvo renkamas ir 
garbės prezidiumas, į kurį 

"pakiliai" , buvo iš- 
draugas Brežne-

vas . . . Jam buvo pasiųstas 
sveikinimo raštas.

Tai taip prispaudėjus ir 
svetimos tautos narius gar
binant, buvo atšvęstas Klai
pėdos miesto ir krašto "iš
vadavimas".

VOLGOS VOKIEČIAI 
KLAIPĖDOJE

Vokietijoje leidžiamas
Klaipėdos krašto vokiečių 
mėnesiniukas "Memeler 
Dampfboot" savo š. m. va
sario numeryje rašo apie 
Volgos vokiečių įsikūrimą 
Klaipėdos krašte. Laikraš
čio turimomis žiniomis, di
delė jų dalis įsikūrė Klaipė
dos mieste, nors dabar jų 
nemažai randama ir Šilu
tėje.

Minėtas laikraštis pastebi, 
kad buvusieji Volgos srities- 
vokiečiai vengia palaikyti 
ryšius su lietuviais ir mie
liau santykiauja su naujai į 
Klaipėdos kraštą atvykusiais 
rusiškais kolonistais.

Tokia jų laikysena, žino
ma, labai nepatenkinti vie
tiniai lietuviai ir lietuviškos 
valdžios įstaigos. Kai pvz. , 
minėtieji Volgos vokiečiai 
prašė leidimo įsigyti savo 
maldos namus Klaipėdoje 
(Volgos vokiečiai yra bab- 
tistai), kulto reikalams esan
ti ministerija Vilniuje jų 
prašymą atmetė. Tada vo
kiečiai pasiskundė Maskvai 
ir Maskvos įstaigos, ap- 
lenkdamos Vilniaus "minis
teriją" , sprendimą pakeitė 
ir vokiečių prašymą paten
kino. Vokiečiams buvo leis
ta įsigyti maldos namus ne 
tik Klaipėdoje, bet ir Šilu
tėje.

Kodėl ateistine dvasia 
persiėmusį Maskva pasidarė 
nuolaidi vokiečiams baptis
tams, paaiškėjo tik vėliau. 
Pasirodo, kad Vilgos vi kie
čiai savo prieš lietuviš.kaą

KRISTIJONAS DONELAITIS - 
DOKUMENTINIS PORTRETAS 

liais metais minime jo 200 metų mirties sukaktį. /

įstaigas įteiktame skunde 
stipriai užakcentavo, kad 
jie nesiunčia savo vaikus į 
lietuviškas, bet tik į Klaipė
dos mieste ir krašte vei
kiančias rusiškas mokyklas. 
Maskva, matyt, gerai su
prasdama, kad . toks Volgos 
vokiečių nusistatymas ne
tiesioginiai prisideda prie 
rusiškojo elemento Klaipė
dos krašte sustiprinimo, vo
kiečių prašymą patenkino. 
Dabar Volgos vokiečiai nau
dojasi per karą išlikusiais 
vokiečių babtistų maldos na
mais Klaipėdoje, o kitus 
įsigijo Šilutėje.

Čia įr vėl vienas gyvas 
pavyzdys, rodantis, kiek 
lietuviai, darydami savo 
sprendimus; yra "lygūs tarp 
lygiųjų"- • •

LAIVAI, KURIE VARO 
KOMUNISTINI PRO
PAGANDĄ

Klaipėdoje išeinantis dien
raštis "Tarybinė Klaipėda", 
straipsnyje "Mes - inter
nacionalistai;' aprašo, kaip 
tariamo Lietuvos prekybos 
laivyno laivai ir jūreiviai 
bendradarbiauja su kitų šalių 
tautų žmonėmis.

Iš Klaipėdos į užsienio 
uostą atvykę, jie pasikviečia 
svetimtaučius į laivą, rodo 
propagandinius filmus ir ap
dovanoja svečius komunisti
ne literatūra.

Atvykus į' Vakarų Vokie
tijos uostus, anot laikraš
čio, dažniausi ir labiausiai 
pageidaujami svečiai esą vo
kiečių komunistai. Jie ap— 
silanko kiekvieną kartą, kai 
tik sovietinis laivas sustoja 
uoste.

"Užsimezgė tikrai tvirta 
draugystė. Jau tapo įpras
ta, kad draugai vokiečiai iš 
anksto užsisako knygų apie 
TSRS, TSKP politiką, filpių 
apie revoliuciją" -džiaug
smingai rašo "Tarybinė 
Klaipėda".

Iš straipsnio irgi galima 
matyti, kur^bei kokie "lie
tuviški" laivai nuplaukia : 
motorlaivis "Hendrik Kiuv" 
į Bremeną - Voki-etiją, 
"Kapsukas" į Alžyrą, mo
torlaiviai "Jelec"; "Prio- 
ziorsk" ir "Velsk" į Suomi
ją, laivai "Petrovsk", "Ab
ram Archipov", "Nikolai Ka
satkin", "Povalšje" ir "Ni
kolai Jarošehko" į Rytų Vo
kietiją", "Kašin" į Angliją 
ir "Kuncev" į Parncūziją.

Okupantai kiekviena proga 
peikia dar tik užuomazgoj 
buvusį Nepriklausomos Lie

tuvos prekinį laivyną. Bet 
jis, galima sakyti, tikrai 
buvo lietuviškas ir jo lai
vai, išdidžiai savo trispalvę 
iškėlę, garsino Lietuvos 
vardą. Koks šiandien, iš 
tikrųjų, Lietuvos laivynas 
yra lietuviškas, jau liudija 
patys laivų pavadinimai. O 
kas liečia laivų svečius, dėl 
kurių taip džiūgauja "Tary
binė Klaipėdą" - galima pa
sakyti - kad tik toks tokį 
lanko ir su tokiu bendrauja. 
Reikia manyti, kad vokiečių 
saugumas (Bundesnachrich- 
tendienst) dėl to nedžiūgau
ja, bet rimtai seka tiek so
vietinių laivų, tiek ir ten 
dažnai apsilankančiųjų sve
čių veiklą.

JAUKUS PASITARIMO 
VAKARAS ČIKAGOJE

Š. m. sausio 21 dieną Či
kagos Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų "Tėviškės" pa
rapijos kunigo Anso Trakio 
namuose įvyko vietos akty
viųjų mažlietuvių ir jų bi
čiulių pasitarimas. Pasita
rime dalyvavo ir Čikagoje 
veikiančios Maž. Lietuvos 
Lietuvių Draugijos pirmi
ninkas dr. Anysas su žmo
na, didelis Maž. Lietuvos 
bičiulis Algirdas Regis, iš 
Montrealio atvykęs Ansas 
Lymantas su žmona ir kiti.

Pagrindinė šio vakaro pa
sitarimo tema buvo, kaip at
gaivinti Maž. Lietuvos Bi
čiulių Draugijos veiklą Či
kagoje ir bendrai Amerikoje. 
Šios Draugijos tikslas būtų 
remti Maž. Lietuvos lietu
vių tautinę bei kultūrinę 
veiklą, kaip ir jos kovą 
krašto išlaisvinimui iš sve- 

-timųjų jungo. Draugijos at
gaivinimo klausimu entu
ziastiškai pasisakė Algirdas 
Regis. Kun. Ansas Trakis 
padarė įžvalgą į dabartinį 
gyvenimą lyiaž. Lietuvoje ir 
apie įvairių lietuvių ten da
romas pastangas išlaikyti 
Maž. Lietuvos praeities kul
tūrines liekanas.

Ansas Lymantas papasa
kojo apie sunkias bendra
darbiavimo sąlygas su oku
puotoje Maž. Lietuvoje li
kusiais kultūrininkais.

Po pasitarimo Apolinaras 
Bagdonas žemaičių tarme 
paskaitė ištrauką iš jo pa
rašytos knygos "Medviegalio 
Pasaka”, o jaunas Karaliau
čiuje užaugęs muzikas R. 
Kasiulis pagrojo birbyne.

Po to kunigo žmona Adelė 
Trakienė visus pakvietė prie 
'gražiai padengto vaišių sta
lo. J

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

»



MILDA DANYTE RUOŠIASI KNYGAI

TIKSLAS IR TURINYS
Po 11-jo Pasaulinio Karo 

apie 60. OOO lietuvių atsi
dūrė DP stovyklose Vokieti
joje. Sovietų Rusijai okupa
vus Lietuvą, jų grįžimas 
pasidarė negalimas. Apie 
20. OOO lietuvių DP buvo 
priimta Kanadon pagal darbo 
sutartis arba pragyvenimo 
garantijas.

Norima dokumentuoti šių 
ateivių patyrimus ir Įspū
džius jiems vykstant, atvy
kus ir kuriantis Kanadoje. 
Iš surinktos medžiagos bus 
parašyta knyga, kurioje bus 
taip pat paminėta išvykimo 
ar pasitraukimo iš Lietuvos 
sąlygos, gyvenimas karo 
metu ir DP stovyklose. 
MEDŽIAGA KNYGAI

Knyga daugumoje bus pa
remta pačių žmonių asme
niškais pasakojimais ; pasi
kalbėjimai bus užrašomi j 
magnetofono juostelę, Pa
rinkti tipiški pasikalbėjimai 
bus išrašomi ir išverčiami 
j anglų kalbą. Numatoma pa
daryti pasikalbėjimus su 
150 - 200 asmenų, dirbusių 
įvairius darbus, pav. miš
kuose, kasyklose, ligoninė
se, statybose, tarnaitėmis 
ir 1.1. Objektyvioms išva
doms padaryti, reikia pasi
kalbėti su keletą asmenų, 
dirbusių tuos pačius darbus. 
Kita medžiaga bus Imigra
cijos Departamento, IRO ir 
kitų Įstaigų archyvinė me
džiaga.
PROJEKTO REIKŠMĖ

Si lietuvių imigrantų gru
pė yra ypač Įdomi, nes ji 
sugebėjo lengvai prisitaiky
ti prie naujų gyvenimo sąly
gų ir taip pat išlaikyti savo 
individualinįcharakterl, kai
po ryški grupė su savo kal
ba ir kultūra.

Daug lietuviųDP imigran
tų jau pasiekė vyresni amžių, 
todėl svarbu dabar užrašyti 
jų išgyevnimus, vargus ir 
pasiekimus.

Kadangi knygos dydis yra 
ribotas, todėl bus panaudota 
tik dalis surinktos medžia
gos. Projektą pabaigus, su
rinktoji medžiaga bus per
duota Archyvams, nes ji bus

VIZITAS SOSTINĖJE
Z. PULIANAUSKAS

/ Papildomi įspūdžiai iš kelionės l Vilnių ir kitur / 
"O Vilniaus nepamiršk, lietuvi'.” 

/tęsinys/
Važiuojant keliu, automa

šinų judėjimas buvo labai 
mažas. Važiuojant Maskvos 
gatvėmis, jos pasirodė ma
žiau apšviestos, negu mūsų 
miestuose. Elektrinių rek
lamų , nesimatė, išskyrus 
partinius ar politinius šū
kius, kaip pavyzdžiui : "Visų 
šalių proletarai vienykitės" 
ir kitokie. Tokių šūkių sa-i- 
niai sudaryti iš gana stam
bių raidžių ir gerai apšvies
ti. Artėjant prie viešbučio, 
matėsi penkiakampė radona 
žvaigždė Kremliaus bokšte. 
Maždaug už valandos jau bu
vome viešbutyje. Gidė pra
nešė, kad tai esąs viešbutis 
"Rossija". Išlipę iš autobu
so paskui ją nuėjome l jo 
vestibiuli- Gidė nubėgo tolyn 
kambarių reikalu, b tuo pa
čiu laiku mūsų bagažai buvo 
sunešti prie mūsų.. Vesti
biulis gana didelis. Jame 
radome du tarnautojus, pus - 
amžiaus vyrus.Grįžūsi gidė 
davė kiekvienam kambario 
numeri ir nurodė kuriuo 
keltuvu keltis i atitinkamus 
aukštus.

Kambariuose susitvarkius, 
paprašė grįžti atgal, o iš 
čia visi| eisime vakarieniau
ti. Išsikėlęs 1 man skirtąjį 
aukštą, koridoriuje ieškojau 
budėtojos. Koridoriaus vle- 
1980. ni. 28

Įdomi istorikams, atropoto- 
gams, sociologams ir ki
tiems studijuojantiems imi
grantų įsijungimą j Kanados 
gyvenimą ir sunkumus.

Medžiagos rinkimas ir 
knygos rašymas yra remia
mas Kanados valdžios,Dau
gi akul t ūr i nių reikalų De
partamento, todėl knyga tu
rės atitikti tam tikrus aka
deminius reikalavimus.

Pasikalbėjime paliečiama 
sekančios sritys ar jų da
lis ;
1. Kodėl imigracijai pasirin
kote Kanadą; vykote pagal 
sutarti ar afidevitus, kokie 
buvo reikalavimai imigraci
jai, tikrinimai.
2. Kokiomis priemonėmis at
vykote j Kanadą, kelionės 
sunkumai, pirmieji įspūdžiai 
pasiekus Kanadą i išvykstant 
l darbo vietą.
3. Pirmasis darbas ir darbo 
sąlygos, ar darbas buvo pa
gal ankstyvesnj pasiruoši
mą, profesiją ar visai nau
joje srityje, prisitaikymas, 
gyvenimo sąlygos, maistas, 
atlyginimas, kalbos mokė
jimas. Susiję sunkumai.
4. Santykiai su anksčiau at - 
vykusiais lietuviais ir ka
nadiečiais, traktavimais dar
bovietėje, reikalai su įstai
gomis.
5. Nuolatinio darbo pasirin
kimas, gavimas, sunkumai, 
traktavimas darbovietėje ar 
įstaigoje.
6. Laisvalaikio praleidimas, 
pradžioje, vėliau ; draugijos, 
klubai, parapijos, organiza
cijos, sportas, chorai, an
sambliai, politika ir 1.1.
7. Ar patenkinti imigravimu 
l Kanadą ; pradžioje, vėliau, 
viltys išsipildė, nusivyli
mai, materialinis Jsikūri- 
mas/ šeimos auginimas.
8. Koks gyvenimas buvo Vo- 
-Jūetijoje, DP stovyklose, kaip 
atvykote J Vokietiją, karo 
išgyvenimai.

Darbas labai atsakingas ir 
rimtas. Reikia linkėti, kad 
bus pakankamai talkininkų ir 
profesionalų atlikti ir tech - 
niškam darbui. Sėkmės .

name aukšte stovėjo staliu
kas, ant jo telefonas ir kiek- 
toliau kėdė. Po minutės ar 
kiek, atėjo jauna tarnautoja 
ir pasisveikinome angliškai. 
Padavus jai rašteli, nuvedė 
mane prie kambario durų ir 
padavė raktus.

Kambaryje greitai susi
tvarkęs, vėl leidausi žemyn. 
Apačioje jau buvo veik visi 
susirinkę ir atėjus gięiei nu
ėjome vakarieniauti l antrą 
aukštą. Tai buvo apie 11 vai. 
nakties. Stalai jau buvo pa
ruošti. Patarnavb vyrai. Su
sėdus valgyti, vienas iš jų 
paklausė, gal noriu išsikeis
ti dolerių l rublius ? Apie 
save atsakiau neigiamai, o 
apie kitus - nežinau. Paval
gę vėl skubėjome apačion^ 
prie čemodanų. Jie greitai 
buvo išvežioti po kambarius 
viešbučio tarnybos. Turė
damas kambaryje visus savo 
daiktus, ramiai nuėjau lovon 
ir greitai užmigau. Rytą, 
anksčiau atsibudęs, dar gu
linėjau lovoje ir žiovauda
mas akimis vedžiojau po 
kambarį-Atrodė, kad yiskas 
tvarkoje. Staiga mano akys 
nukrypo j grindis, l jų kili
mo pažįstamą spalvą. Atsi
kėlęs nusiskutau, po dušu 
greitai nusimaudžiau, jau
čiausi gerai išsimiegojęs.

" NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" BENDROVĖS 
AKCININKU VISUOTINAS SUSIRINKIMAS 

Šaukiamas 1980 m.gėgu ž ės mėn.4d., 12 v.p.p.
Aušros Vartų Parapijos salėje.

Die n ot va rk ė:
1. SUSIRINKIMO ATIDARYMAS
2. PREZIDIUMO RINKIMAS
3. MANDATU. KOMISIJOS RINKIMAS
4. PRAĖJUSIO SUSIRINKIMP PROTOKOLAS
5. VALDYBOS NARIU. PRANEŠIMAI
6. REVIZIJOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS
7. DISKUSIJOS DĖL PRANEŠIMU
8. VALDYBOS IR REVIZIJOS KOMISIJU RINKIMAI
9. EINAMIEJI REIKALAI
10. SUSIRINKIMO UŽDARYMAS

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Negalint- pra - 
šomi atsiųsti įgaliojimą kitam akcininkui, kuris 
dalyvaus susirinkime.

įgaliojimai, siųsti NL adresu - 7722 George st., 
LaSalle,Que, H8P 1C4, Canada bus, jeigu pageidauta , 
perduot asmenims, kurių pavardės bus įrašytos įgalioji
me. nl spaudos b-vės valdyba

ĮGALIOJIMAS

Aš................................................................................................

gyvenantis............................. ........................... ... ........................................

šiuo Igalioju ............................................................ ....................................

-mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" Spaudos 
Bendrovės 1980 metų akcininkų/šėrininku/ susirinkime .
Turiu .............................akcijas- šėrus
Data..................................... Parašas............................... ...

SVARBU "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SAVAITRAŠČIO 
AKCININKAMS - ŠĖRININKAMS

Laikas nuo laiko noriu pasidalinti žiniomis su B-vės 
šėrininkais juo labiau, artėjant visuotinam Susirinkimui 
/žiūr. skelbimą/.

Jau praėjo 3 metai kadencijos B-vės Valdybos, kuri 
buvo išrinkta 1977 m.gegužės mėnesi, nors,pagal veikian
čias mūsų taisykles, Valdyba turėjo būti perrenkama 
kas metai. Rinkimai buvo atidėliojami, nes buvo likę dar 
visa eilė atliktinų darbų, dalis nebaigtų. Nebuvo kažin 
kiek ir laiko pagal reikalingus, darbus. Nenorėta vėl per
duoti visai naujiems žmonėms panašios B-vės pa
dėties, kokią buvome perėmę: ji buvo komplikuota ir rei
kalinga pagrindinio pertvarkymo, nes grėsė tiesiog likvi- 
davimasis, jeigu ne ekstra pajamos už parduodamus šė - 
rus. Iš jų buvo padengiamos bėgamos išlaidos.

Tačiau,po išsamaus padėties išstudijavimo, : patiko

kam ,ar ne- pats asmeniškai perėmiau kontroliuoti B-vės 
finansinius reikalus. Pirmiausia,panaikinau kišenini at
siskaitymą, įvedžiau banko pajamų-išlaidų sistemą.1978 
m.pravedžiau Didžiąją Loteriją,atsiskaitymą su prenu - 
meratoriais,paaktyvinau bendradarbiavimą. Daug padė
jo Toronto NL Rėmėjų Būrelis, daug organizacijos-Kre- 
dito unijos, Lietuvių Namai Toronte,Tautos ir Kanados 
Lietuvių Fondai. Tikrai buvo nuoširdūs ir prenumerato - 
riai: re th s čekis ateidavo be aukos. Viso to rezultate - 
1979 metus užbaigėme net su geru pelnu.Tai daug triūso, 
daug darbo valandų ir gausaus susirašinėjimo vaisiai.

Šiais ,1980 metais, vėl pravedame Didžiąją Loteriją, 
ir vėl ta pačia tvarka keliame atsargos kapitalą, juo la - 
biau.kad šiandien viskas dėl infliacijos labai pabrango. 
Norime ir turime užsitikrinti ir ateiti. Todėl prašėme vi
sų finansinės talkos.

Pirmųjų 3 savaičių atsakymai, kaip ir rėmėjų taip ir 
prenumeratorių, tikrai pasigėrėtini. Prie gaunamų graži
namų laimėjimų knygučių pridedama dažnai graži suma 
aukų ir kartu sutvarkomi prenumeratos mokesčiai. Tai 
mus, dirbančius tikrai nelengvą darbą, sustiprina mora
liai.

Be finansinių reikalų, buv. redaktoriui Pr.Paukštai- 
čiui rimtai susirgus/kuris buvo ir visų reikalų tvarkyto
jas/, buvo sunkesnis periodas. Dėka bendradarbių nuo - 
širdumo ir skaitytojų pasitikėjimo, vėl įstojome į norma
lią eigą. Nė viena NL laida nebuvo praleista ir laikraš
tis buvo ir yra paruošiamas ir išsiunčiamas laiku. Mo - 
komės iš praktikos ir dirbame ,kiek galime, vis pasiry - 
žę laikrašti pagerinti.

Šiai Valdybai perėmus B-vės reikalus, Šero vertė bu
vo nepilni $5, nors jie ir buvo pardavinėjami po $1O.Šian
dien galime drąsiai įkainuoti Šerą $12,ir jei mano numa
tomi pasiūlymai Susirinkimo bus patvirtinti, Šero kaina 
bus netoli $20. Susirinkimui bus pasiūlyta ir kitų planų.

Iš patirties galiu užtikrinti,kad B-vė pilnai gali dar 
daugeli metų leisti laikrašti iš gaunamų pajamų, kad ir 
skaitytojų skaičius dėl mirčių sumažėtų.Kaip ■ praeitis 
parodė, vis atsiranda naujų prenumeratorių. Visa tai pri
klausys nuo būsimos Valdybos, kokie žmonės ateis ir 
kaip jiems rūpės Bendrovės reikalai ir jų administravo • 
mas.

Prašome šėrininkų siųsti savo įgaliojimus jus atsto
vauti Susirinki me, jeigu patys negalėsite jame dalyvauti . 
Pasinaudokite šiame laikraštyje spausdinamais įgalioji u 
mais- formomis, įteikite ją bet kuriam Susirinkime daly- 
vaujančiams asmeniui arba siųskite mano ar kitų Valdy
bos narių-vardu.

Baigdamas, noriu pareikšti savo, kaip Bendrovės V- 
bos pirmininko vardu, nuoširdžią padėką visiems laikraš
čio bendradarbiams, nuoširdiems aukotojams, visam dir- , 
bančiųjų štabui, kurie nuoširdžiai bendradarbiavo ir są-i 
žiningai atliko savo darbą, nesiskaitytdami su ilgomis dar 
bo valandomis.

Visi kviečiami kuo skailtingiausiai dalyvauti Susirin
kime, kur galima pasidalinti pasiūlymais,pageidavimais,i 
nuomonėmis ir planais. Mūsų visų aktyvumas išlaikys ir 
lietuviškąjį žodi ir lietuvybę.

Jonas Petrulis 
"Nepriklausomos Lietuvos ■ 
B-vės Primininkas

Galutinai sustv'arkęs, pra
dėjau čiupinėti kilimą. Grei
tai įsitikinau, kad tai buvo 

'ta pati spalva, audimas ų- 
rūšis, kokį turėjome savo 
namuose Kanadoje prieš ke- 
lioliką metų. Tokiu "radi
niu" buvau nustebintas už
sienio gamybos audiniu to
kioje vietoje.

Artėjant laikui pusryčiau
ti, nusileidau žemyn, bet čia 
nieko neradęs, nuėjau į tą 
pačią valgyklą, kurioje visi 
mūsų tautiečiai buvo tik pra
dėję valgyti. Paskui mane 
tuojau atbėgo gidė. Ant sta
lo radau : rugienės duonos, 
kvietinių bulkučių, balto sū
rio, dešros, kiaušinių ir 
puodelius kavai ar arbatai 
pasigaminti. Rusų tautoje 
buvo senas įpratimas dažnai- 
gerti arbatą - "čiaj". Tas 
paprotys pasilikęs ir iki da
bar. Kavos su pienu irgi ga
lima gauti. Bet jau retesniais 
atvejais. Pusryčiai pasibai
gė dar prieš 8 vai. Nesant 
ko veikti, sugrĮžau į vesti
biuli- Atsisėdęs ant kėdės,- 
dairiausi aplinkui, kaip čia 
verda gyvenimas. Vestibiu
lio vienas kampas pusračiu 
atskirtas nuo viso ploto. Ja
me buvo trys tarnautojos - 
moterys gerai apsirengusios 
i r bendrai gerai atrodančios. 
Viena iš jų aukšto ūgio ir 
stora, arba kaip pas mus 
kartais sakoma "lašininė". 
Ką jos ten darė, nežinau. 
Ant stalų matėsi knygos ir 
pora ar klek telefono auto
matų. Kitoje vietoje jauna 
pardavėja ant stalo turėjo 
knygų, laikraščių, atviručių 
Ir dar smulkių reikmenų. Ei-

darni pro šalį tarnautojai už
sukdavo čia nusipirkti laik
raščių ar knygutę. Pardavė
ja pinigus skaičiuodavo me
diniais skaitytuvais, kokius 
mes kadaise turėjome ir 
Lietuvoje (kartu ir aš). Pa
žvelgus pro langą, matėsi 
didesnis judėjimas : automo
biliai ir autobusai riedėjo 
veik pilni keleivių. Atrodė, 
kad tai buvo "rush hour". 
Matyti, kad darbas buvo 
pradedamas 8 vai. ryto. Kiek 
vėliau pradėjo kursuoti ži
nia (nežinau .iš kur), kad į 
Vilnių išskrisime gerokai 
vėliau numatyto laiko.

BODAI TAUPYTI 
GAZOLINĄ

SUTVARKYK MASINĄ.
EILĖ MAŽU. SUTRIKIMU. NEJUČIOMIS NUVAGI A GAZOLI NĄ 
IR PINIGUS. JUOS SUTVARKIUS, GALIMA SUTAUPYTI
BENT 10% GAZOLINO

S ULĖTI NK VAŽI AVI M Ą. GREITKELI Al S

1 10 KM. Į VALANDĄ GREI Tl S SUVARTOJA APIE 20 % 
DAUGIAU GAZOLINO, NEGU 90 KM. L VALANDA, SU
LĖTINK I Kl 90 KM . SUTAUPYSI KURO, PINIGU IR- 
KADANGI SAUGIAU—GAL APSAUGOSI IR SAVO GYVYBĘ.

Apie 9 vai. mūsų gidė pa
informuoja mus, kad būsime 
vežami Maskvos apžiūrėti. 
Sakyti laiku sulipome į au
tobusą ir išvykome, vado- 
yaujami jauno rusų studento, 
gerai kalbančio angliškai. 
Važiuojant miesto gatvėmis, 
jis mums aiškino,kas ir ku
riuose rūmuose yra. Parodė 
ir Amerikos Ambasados rū
mus. Pravažiavome pro ša
lį šių metų ruošiamai Olim
piadai statybos vietą, miesto 
sodą. Dar kiek pavažiavę, 
sustojome nuotraukų pasi
daryti, nes atrodė, kad tam 
reikalui vieta yra graži : 
daug klombų, dekoratyvinių 
krūmų ir pati aplinkuma 
graži. Kiek pavažiavę, pa
sukome kita gatve, savo 
viešbučio link. Privažiavę 
‘Raudonąją Aikštę, palikome 
autobusą ir -toliau ėjome 
pėsti. Buvome nuvesti į 
ukrainiečių ortodoksų cerk
vę, rodęs, šv. Vladimiro 
vardu. /b. d./

PRIPUSK TINKAMAI PADANGAS

PERŽIŪRĖK SAVO VAIRAVIMO ĮPROČIUS

PRIŽIŪRĖK PADANGAS, KAD KAD BUTU. PRI PŪSTOS IKI 
REKOMENDUOJAMO MAKSIMUMO. TAI LENGVAS , NIEKO 
NEKAINUOJANTIS BUDAS TAUPYTI GAZOLINĄ*.

PERŽIŪRĖK SAVO VAIRAVIMO (.PROCIUS? VENK ŠTAI - 
GI Al STARTUOTI I R STABDYTI . PLANUOK^KELI ONĘ. 
IŠ ANKSTO; SUJUNK KELIS ATSKIRUS VAŽIAVIMUS 
j. VI ENĄ ILGESNI. VENK VAŽIAVIMO GRŪSTIES VA

LANDOM! S.

DAR GERIAU-PALI K AUTOM OBI LĮ. NAM IE.
NAUDOKIS VIEŠU SUSISIEKIMU ARBA J/AŽl UOKI TE 
KELIESE VIENA MAŠINA. ARBA DVIRAČIU. ARBA 
PESČl ŪMI S. GERI AU NUEITI į ARTIMĄ, KRAUTUVĘ*, 
NEGU J J A. VAŽIUOTI.

JEIGU GALVOJI PIRKTI NAUJ Ą. AUTOM OBI LL - 
GALVOK APIE NEDIDELI.
MAŠINOS SVORIS YRA VIENINTELE PRIEZASIS DEL 
DIDELIO KIEKIO GAZOLINO SUVARTOJIMO. ATSIMINK. 
KAD KIEKVIENAS MAŠINOS EKSTRA 1000 SVARU.
PAREIKALAUJA EKSTRA 150-170 GALIONU. GAZOLINO 
PER METUS. TAI LABAI BRANGUS VAI RAVI MAS.

■ Energy, Mmes and Energie. Mines et
■ Resources Canada Ressources Canada
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
TASMANIJOS PABALTIEČIAI 

STEBINA ANGLIŠKAI KALBANTĮ 
PASAULĮ

KRISTIJONAS DONELAITIS

Pabaltiečiai Tas manijoje 
leidžia puikų žurnaliuką 
"Baltic News", siuntinėjamą 
visiems nemokamai'.

Tasmanija yra58.68Okm- 
sala, turinti apie 400.000 
gyventojų, kuri priklauso 
Australijai. Ji yra nepapras
to grožio, gausi srauniomis 
upėmis, pasakiškais kalnais, 
neįžengiamais miškais, be - 
galiniai Įvairia augmenija , 
paukščiais, gyvuliais. Po n 
Pasaulinio Karo Į Tasmaniją 
atvyko apie 300 lietuvių,da
bar yra mažiau, kurie ne tik 
džiaugėsi gamtos grožybė
mis, bet puikiai susiorgani - 
zavę, pradėjo stebinti Ąust- 
ralijos gyventojus.

Kaip žinome, Tasmanijos 
lietuvis Olegas Truchanas 
yra labai išgarsinęs Tasma
nijos grožį. Jo meniškos 
nuotraukos, patrauklios kal
bos, po jo tragiškos mirties 
jį įamžino Tasmanijos ge
ografijoje ir istorijoje bei 
pasigėrėtinai gausiai jo 
nuotraukomis iliustruota, 
anglų kalba, knyga "The 
World of Olegas Truehanas". 
Apie jį yra paskelbta daugy
bė straipsnių.Amerikos lie - 
tuvis,keliauninkas ir kelio - 
nių Įspūdžių rašytojas Vla
das Rasčiauskas "Naujie - 
nose" spausdino 20 straips
nių, tyrinėjančių bei aiški
nančių Olego Truchano le- 
gendarinį asmenį. *

Po Olego'Truehano,gali
mas dalykas, svarbiausias 
veiksnys yra Tasmanijos 
lietuvių, latvių ir estų lei
džiamas žurnaliukas BAL
TIC NEWS. Aštuonių pusla
pių iliustruotas leidinėlis tu
ri bendradarbių ne tik lietu
vių, latvių, estų bet ir žymių 
australiečių.

BALTIC NEWS tiražas 
nuolat plečiasi. "BN"siunti- 
nėjamas visiems Tasmanijos 
ir Australijos senatoriams , 
parlamentarams.Taip pat jį 
gauna universitetai, viešo
sios bibliotekos ir pavieniai 
asmenys.

BALTIC NEWS tikslas - 
informuoti australų ir kitų 
angliškai kalbančią visuome
nę, Įtakingus žmones ir jau 
tik angliškai skaitantį jauni - 
mą apie dabartinę Baltijos 
valstybių padėtį, apie lietu
vių, latvių, estų, pastangas , 
žygius, darbus., siekiant sa
vo nepriklausomybių.

Įdomu ir nepaprasta:"Bal- 
tic News" siuntinėjamas n e- 
mokamai visiems, kas 
tik jo paprašo'. Todėl verta 
šiandien pasiųsti žurnaliukui 
savo adresą "Baltic News" , 
P.O.Bo 272,Sandy Bay, 
Tasmania 7005,AUSTRALIA. 
Nuo sekančio numerio jūs 
pradėsite gauti tą žurnaliuką 
nemokamai. "BN" redaguoja 
Algis TAŠKŪNAS.

Be abejo, turintieji ver
tingų žinių, originalių nuot
raukų, iliustracijų, tinkančių 
ir Australijos plačiajai vi
suomenei, prašomi talkinti . 
Geros medžiagos visos re
dakcijos pageidauja.

"Baltic News" gaunu jau 
keli metai. Kiekviename nu
meryje randu įdomių, kitur 
neskelbtų žinių. Jų raštais 
galėtų pasinaudoti anglų ir 
lietuvių kalba radio stotys, 
redakcijos, spaudos žmonės. 
"BN" turėtų būti Įtrauktas į 
lietuviškos bibliografijos są
rašą.

Kilnūs lietuviai Aleksas ir 
Klevą JAKŠTAI savo testa
mentu paliko stamboką pini
gų sumą "Baltic News”plėti- 
mui, todėl' galima jį taip 
sėkmingai visiems siuntinė
ti. Lauktina ir daugiau tokių 
geradarių ne vien Tasmani- 
joje, bet ir Kanadoje bei-ki
tur leidžiamai lietuviškai 
spaudai.

Tasmanijos lietuviai,lat
viai, estai verti didelės pa
garbos ir visame pasaulyje 
išsibarsčiusių, laisvės šie - 
kiančių visuotino pritarimo, 
įvertinimo.Ištieskime jiems 
draugiškai rankas.

Alg. Gustaitis

M ETAI
GANDRAS SU KITAIS KAIMYNAIS PARLĖKĖ LINKSMAS 

IR GASPADORIŠKAI, ANT KRAIGO TARŠKINO SNAPĄ. 
TAIP BESIDŽIAUGIANT JAM, ŠTAI JAU IR JO GASPA -

DINE
IŠ ŠALTOS GASPADOS VĖL IŠLINDUSI RADOS 
IR SU SAVO SNAPU MEILINGĄ SVEIKINO DRAUGĄ. 
KRAIKĄ JIE VISUR DIDIAI SUDRISKUSĮ RADO, 
OGI NAMUS NAUJUS, UŽPERNAI TIK BŪDAVOTUS, 
RADO ANT VISU KAMPU PERMIER PAGADINTUS. 
SIENAS IR ČYTUS IR DAUG NAUJINTELIU SPARU 
VĖJAI SU SPARNAIS NUO KRAIKO BUVO NUPLĖŠĖ. 
DURYS SU LANGAIS IR SLENKSČIAIS BUVO NUPUOLĖ; 
OGI TROBA VISA VISUR IŠKRYPUSI RODĖS.
TODĖL TUO ABU KAIP REIK TIKRIEMS GASPADORIAMS 
VISLAB VĖL TAISYT IR PROVYT SUKOSI GREITAI.
VYRS TUOJAUS ŽAGARU BUDAVONEI PARNEŠĖ GLĖBĮ, 
O GASPADINĖ JO PŪSTYNES MANDAGIAI LOPĖ.

NESENIAI PASIRODŽIUSI ŠI KNYGA 
GAUNAMA VISUOSE LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ KIOSKUOSE. PASISKUBIN
KITE JĄ UŽSISAKYTI, KAD NEPRI
TRŪKTŲ. TAI PUIKIAUSIA REP - 
RE.ZENTATYVINĖ DOVANA MŪSŲ. 
JAUNIMUI ,PAŽĮSTAMIEMS IR 
KITATAUČIAMS DRAUGAMS. 
MENO SAMBŪRIAI TAIP PAT 
TURĖTŲ JĄ ĮSIGYTI.

TU, PAUKŠTELI MIELS'. NE PONIŠKAI PRISIVALGAI. 
RIEBŪS MŪS LAŠINIAI BEI DEŠROS TAV NEPATINKA, 
IR KEPTŲ BEI VIRTU. VALGIŲ MŪSŲ NENORI. 
TU NELIŪBIJI PYRAGŲ NEIGI RAGAIŠIŲ 
IRGI NEVOŽIJI GARDŽIAUSIO GĖRIMO PONŲ, 
BET, PASISOTINUSI PRASTAI,TIK VANDENIO TROKŠTI. 
TIK N'UŽMIRŠK GAIDAU'. PERDAUG GIEDODAMA,VALGYT' 
IMK DRĄSA, NČĖDYK, KAS MUMS BIRBINA GALVAS. 
VALGYK SAV SVEIKA' KAD NORI VABALĄ MARGĄ*. 
VALGYK GRlKVABALIUS, MUSES IR DYVINĄ ŽIOGĄ '. 
VALGYK SKRUZDĖLES IR JŲ NEGIMUSIĄ VEISLE^ 
BET IR MUS PAMINĖK' Į MŪSŲGIRIĄ PARĖJUS, 
KAD DAINUODAMA DAR ILGIAUS SAVO VASARĄ ŠVĘSI 
IR "JURGUT,KINKYK'PAPLAK,NUVAŽIUOK" PASAKYSI.

TU NIEKINGS ŽMOGAU’. MOKINKIS ČIA PASIKAKINT, 
KAD TAV KARTAIS TROPIJAS SKŪPAI PRISIVALGYT. 
Į PAUKŠČIUS ŽIŪRĖK'. VIENAS PRASTĄ KIRMINĄ KRAM

TO, 
O KITSAI, STOKODAMS GRŪDO, GNYBA ŽOLELEI. 
JUK IR JIE KASMETS, MUS ATLANKYT "SUKELIA VE, 
KŪDĄ VIS IR ALKSTANTĮ PAVASARĮ RANDA; 
O VEI,TODĖL TIK NEI VIENS NIEKADOS NESISKUNDŽIA 
TAV, ŽMOGAU’. MIELS DIEVS DAUGIU DAUGIAUS DOVA

NOJO, 
O TU DAR NIURNI, KAD KARTAIS ALKANĄ DIENĄ 
AR SKŪPUS ŠČĖSUS SULAUKĘS, ŠIUPINĮ GRAMDAI?

JUK IR mes: DAR A, B, C NEMOKĖDAMI ČIAUŠKĖT 
DAUG VARGŲ BEI STRIOKŲ TĖVAMS SAVO PADARĖM, 
IK BĖGINĖT IŠMOKOM IR KĄ ŽAIST PRASIMANĖM. 
O VEI '. KAIP KIEK IŠMINTIES UŽAUGDAMI GAVOM, 
IR DARBELIAI SU VARGELIAIS JAU PRASIDĖJO; 
ŠTAI TUO ŽIRGAI SU LĖLĖM Į NIEKĄ PAVIRTO. 
AK, IŠ TIES KITA PROVA, KAD PIEMENIO SKRANDĄ 
JAU UŽSIMOVĘS OŽKAS IR KIAULES VARINĖJI, 
AR KAD DARGANA SU LYTUM TAU NUGARĄ PRAUSIA. 
EI, PASKUI, KAD JAU AKĖČIAS REIK SEKINĖTI 
AR KAD MARGIS SU LAUKIU NENOR RĖPLINĖTI, 
MISLYK TIKT '. KOKTU DŪŠELEI ČIA PASIDARO. 
YPAČIAI, KAD PO TAM JAU GYVOS RANDASI LĖLĖS, 
IR NENAUDĖLĖS DĖL NIEKU KVARŠINA GALVAS. 
JUK ŽINAI KAIP YR, KAD PULKS LĖLIŲ PASIDARO.

AK, ADOM, TU PIRMS ŽMOGAU IŠDYKUSIO SVIETO, 
TU SU SAVO IEVA, SODE PAVASARĮ ŠVĘSDAMS 
IR GĖRYBES UŽDRAUSTAS SLAPTOM PARAGAUDAMS 
SAV IR MUMS NABAGĖLIAMS DAUG PADAREI VAR -

GELIU 
DIEVS TAVE KOLIODAMS IR ŽEMĘ. VISĄ PRAKEIKDAMS 
DĖL RASPUSTOS TOS IŠ ROJAUS IŠMETĖ LAUKAN 
IR SU RŪPESČIAIS TAVO DUONĄ PALIEPĖ VALGYT. 
TAIP PO TAM TU, BĖDŽIAU, SU IEVA SAVO MOTE, 
IŠRĖDYTS ’SU KAILIAIS, PER LAUKUS BĖGINĖJAI 
AR TAMSOJ PASISLĖPT Į KRŪMUS KUR NUSITRAUKEI. 
ŽINOM JUK IR MES: KAD TAIP NUSIDĖJĘ., 
SLAPOMĖS AR KARTAIS ŠEN IR TEN BĖGINĖJAM.
TAV, TĖTAT' GARBINGS, PIRMYKŠČIOS TAVO LĖ -

LATĖS 
DAUG D YVŲ, BEI DAUG NEREGĖTŲ ŠTUKŲ PADARĖ, 
IK PO TAM IŠ TŲ.LĖLIŲ.PULKAI PRASIDĖJO 
IR, KAIP MŪSŲ ŽIOPLIAI, TAVO BIEDNĄ KVARŠINO

GALVĄ.

maoasoBE

žmoniškumo Šviesoje...
(tęsinys)

APIE DIDVYRIŠKUMĄ

1945 metų liepos mėnesio 28 dieną mane varė į 
žvyrduobę sušaudyti. Atsitiktinumo dėka keliolika,, 
vaikų grąžino iš pusiaukelės. Dar vieno atsitiktinumo 
delta aš patekau tarp žmonių, kuriems buvo brangi 
septynerių metų vaiko gyvybė.

Aš kaip maldą turiu pavardes tų žmonių, kurie 
fašistinės okupacijos metais Kelmėje ir jos apylin
kėje slapstė ir gelbėjo keletą žydų vaikų, jų tarpe 
ir mane — tai Bronė ir Juozas Dainauskai, Michalina 
Legantienė, Adomas Urbelis ir Petronėlė Urbelienė 
-Unikauskienė, Šalkauskai, Stasė Dama.niskaitė, Ste
fa Kulevičiūtė, Elena Kaušaitė, ir jos seserys, 
Konstancija Norkaitė, Butkai, Urbėliai, Aleksandra 
Grišaitė, Žukauskai, Damauskai, Šimuliai ir daugelis 
kitų, kurių pavardžių aš nežinau.

Aš kaip maldą tariu vardus tų žmonių, pažįstamų 
ir. nepažįstamų, kada nors matytų ar niekada neregė
tų , kurie visoje Lietuvoje, miestuose ir miesteliuose, 
kaimuose ir bažnytkaimiuose, nepaisydami žiauraus 
teroro, gelbėjo pasmerktuosius mirti.

Aš kaip maldą kartoju vardus tų žmonių, kurie įvai - 
riose Europos šalyse, apimtose rudojo maro, tiesė 
pagalbos ir draugystės ranką, gyvybę ir duoną nešančią 
ranką tiems, kuriuos norėta sunaikinti dvasiškai ir fi - 
ziškai.

Mes neužmirštame ir niekados neužmiršime. Nei 
vieni, nei kiti. Ne tik iš dėkingumo ir ne iš pasitenki - 
nimo, atlikus taurią žmogišką pareigą. Dar ir dėl at- 
sakdmybės. Istorija lieka istorija. Jos lapų, išmirku
sių ašarose ir kraujyje, paženklintų kančiomis ir pasi- 
4 Pa

aukojimu. žudynėmis ir didvyriškumu, niekam nevalia 
išplėšti, niekas neturi tokios teisės ir galios tokios.

Mes negalime užmiršti.
Ir ne tik negalime . - ^neturime teisės, nes šiandiena 

yra vakardienos, o rytojus - šios dienos tęsinys.
Šiandieną, glausdami prie krūtinės savo vaikus, ko- '. 

kiais vardais bebūtume juos pavadinę - Joną ar Jonu, 
Ivanu ar Džonu, Johanu ar Žanu, - mes trokštame jiems 
laimės, paprastos gražios žmogiškos ateities. Nenori
me, kad juos vaišintų saldainiu amt krematoriumo 
Slenksčio, nenorime, kad juos plėšytų pusiau, daužytų 
galvutes į'sienas ar gyvus užpiltų žemėmis giliose duo - 
bėse, nenorime, kad jie slapstytus! rūsiuose ir palėpė
se; miškuose ir pakrūmėse, drebėdami nuo šuns amte
lėjimų ar nepažįstamo žmogaus žingsnių, vaikai, mūsų 
vaikai, prie žemės prigludę, siaubo apimti, kitais var - 
dais pavadinti, nesvarbu kokiais, nors visi paminėti 
vardai yra vienas vardas.

Todėl, jeigu kėsinamasi bent į vieną iš tų vardų, 
vadinasi, kėsinamasi Į visus vardus iš karto.

Ir tikrasis žmogus tuomet pakyla prieš reakciją , 
aukštų humanistinių idėjų ir paprasto instinktyvaus 
žmogiškumo vedamas. Išnyksta ir pražūva visokie 
prasimanyti. . nacionaliniai skirtumai, nes žmogus , 
karštai ir tikrai mylintis savo tautą, taip pat gerbia 
ir myli kievieną kitą, nes tikras, ne tariamas, savo 
tautos patriotas m visuomet yra internacionalistas.

Aš kalbu apie tai su pasididžiavimu, nes tikiu ir no
riu tikėti žmogumi, jo didžiule humanizmo jėga, jo ne
nugalima dvasios stiprybe.

Mūsų prieštaringais laikais, kai rašomos Juodos kny
gos ir Baltos knygos, mes dažnai susimąstome, sten-. 
giamės surasti ir įvertinti tikrąsias žmogaus dvasines 
vertybes.

Juoda ir balta. Nusikaltimas ir nekaltybė.
O kęks didvyriškumo spalvinis simbolis?
Aš nežinau tos spalvos,, kuria turėtų būti ženklinamas 

didvyriškumas. <
Bet aš žinau ir tvirtai tikiu tuo, kad mūsų prięšta 

ringais laikais,( kai knygos skirstomos į spalvas, kai 
mes nuolat mąstome, stengiamės-surasti ir [ Įvertinti 
tikrąsias žmogaus dvasinęs vertybes, • mes turime gar
binti didvyriškumą.

Mes turime jį garbinti, nes norime, kad jis būtų vi
saapimantis viską aprėpiantis, pats didžiausias. Nes 
pats didžiausias didvyriškumas - ir ne vieno žmogaus, 
o visų - yra tada, kai jokio didvyriškumo nebereikia.Nes 
jeigu vienas netaiko šautuvo vamzdžiu Į antrojo krūtinę, 
tai trečiajam nereikia užstoti antrojo savo krūtine.

Ir tai jau ne praeities, tai - mūsų dienų ir ateinan
čių dienų rūpestis.

Mūsų mažoje planetoje visų žmonių vardai yra tie pa
tys vardai, visų žmonių Vaikai yra visų’mūsų vaikai. 
Juoda spalva yra dirbtinė. Mes jos nenorime, ji mums 
nereikalinga. -Mums reikia baltos spalvos su visu jos žy
dinčiu spektru.

Mes dar labiau turime garbinti didvyriškumą, nes 
trokštame, kad io nereikėtų.

Icchokas M E R AS , 
rašytojas

/ Icchokas Meras buvo išgelbėtas lietuvės kaimietės 
kelių vaikų motinos. Vaikas pabėgo nuo žvyrduobės, į 
kurią buvo suvaroma nemaža grupė žydų egzekucijai.

Su didele meile Meras prisimena jo gyvybę išgelbė
jusią ir jį auklėjusią moterį. Išsimokslino ir išaugo su
brandinęs savo rašytojo talentą. Atsidūręs Vakaruose', 
lankėsi lietuvių kolonijose, parašė eilę knygų.Apsigyve
no ilgesnį laiką Izraelyje. Puikus lietuvių kalbos valdy
mas atatinka jo rafinuotam knygų stiliui./

RAUDA
Motinėle,
o tu mano gimdytojėle,
o tu mano augintojėle,
dėkui tavo rankelėms, kuriomis mane ūžnešiojai, 
dėkui tavo kojelėms, kuriomis mane nešiojai, . 
dėkui tavo protužėliui, kad mane gražiai mokinai, 
dėkui tavo burnelei, kad mane meiliai kalbinai.

S
Kas mane dabar meiliai kalbins,kas mane pamokins 

meiliai ? ‘ 
Motinėle, kas mane užtars, kam aš dabar pasiskųsiu? 
Su kuo aš pasišnekėsiu?
Girios gegelė nustojo kukuoti, o aš niekad nenustosiu.
/ Iš lietuvių tautosakos/.
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IŠ PADANGĖS MIELOS
PRISIMENU 1940 -T UOSIUS METUS

/Iš spaudos bkpp. Lietuvoje tr Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

CIVILINĖ AVIACIJA 
LIETUVOJE 

lietuves civilinės aviaci
jos viršininkas Nikalojus 
Černovas " Tiesos" kores
pondentą painformavo, kad 
praeitais metais aviatoriai 
skraidino' 658.000 keleivių 
ir pargabeno 10.6 tūkst.tonų 
krovinių.

Aviacija taip pat buvo nau
dotasi žemės ūkyje, miškų 
apsaugoje, medicinos ir eis
mo saugumo tarnyboje.

Įdomu, ar ir lakūnai dau
gumoje visokie Ivanovai?

ir išleista Vengrijos leidyk
los "Europa" serijoje "Mo - 
dernioji Literatūra".

VIENAS SUŠAUDOMAS,' 
TRYS TURĖS KALĖTI

Vilniuje V. Serebrianiko- 
vas nuteistas sušaudyti, V. 
Apyvalas - 13 m. kalėti, O. 
Rusienė - 2 m. ir R. Isajen- 
kova - 1 m. 6 mėn.

Jie
lietį, 
vyrai 
voną
tris dienas girtavo.

atsikvietė kažkokį pi- 
abu dabar nuteistieji 
jį nužudė, padėjo la- 

virtuvėje ir po to dar

AUTOAVARIJŲ AUKOS
"Tiesa" rašo, kad per lie

pos mėn. Lietuvoje, praėju
siais metais buvo pažeistos 
eismo taisyklės 26 tūkst . 
kartų, įvyko 709 auto nelai - 
mės, žuvo 91 asmuo sužeis
ta 515.

Tragiškiausios nelaimės 
vyko prie kelių sankryžų su
sikirtimų, nes vairuotojai 
nekreipiu dėmesio ir lekią 
dideliu greičiu. Kelio ne
laimės įvyko ir geležinkelio 
pervažose. Dūlis vairuotojų 
nelaimės atvejais buvo ne
blaivūs.

Praeitais metais žuvo 799, 
sužeista 4929.
" Besaikis ir neatsakingas 
gėrimas niekam gero neat
neša. Vyriausybė galėtų pa - 
leisti į apyvartą ir kietą 
šūkių, kad "gėrimas ir ga - 
žolinas - nesi maišo"...

TRŪKSTA - VYSTYKLŲ,
Kremliaus valdovas Brež- 

nev'as turi rūpesčių.Dažnai 
spaudoje buvo nusiskundžia-

1 ma, kad Sov.Sąjungos šeimų daugiau kaip 40 tūkstančių 
motinos "neišpildo normos " 
ir gimimų skaičia labai 
krinta. Bet iš tiesų, gerai 
kad taip yra, nes pats Krem
liaus valdovas Aukščiausios 
Tarybos posėdyje Maskvoje, 
turėjo prisipažinti," kad Jo 
imperijoje trūksta žmogui 
pačio būtiniausio dalyko- 
vaikų vystyklėlių. Jei apie 
tai tenka kalbėti per Aukš
čiausios tarybos posėdį, kur 
aptariamos svarbios ūkiškos 
problemos, tad tai rodo, kad 
padėtis , tikrai yra katastro
fiška. Seimų motinos galės 
dabar pasiteisinti: vaikų jau 
būtų galima pa si talpinti, bet 
kur imti jiems vystyklėlių?

Si kalba Brežnev’ui nebu
vo maloni, nes prireikė mi
nėti ir daug kitų.T rūksta 
vaistų, muilo, dezinfekcijos 
priemonių, dantų pastos, net 
siuvimo adatų ir siūlų.. .Ne
betenka minėti svisto, sūrio, 
mėsos trūkumo, nes apie tai 
gerai žinoma ir Sov.Sąjun
goje ir užsienyje.

Per Revoliucijos šventę 
buvusi išpirkta visa "vodka". 
Dvi dienas po didžiųjų šven
čių vodkos Maskvoje net su 
žiburiu nebuvę galima rasti . 
Kai jau prieita prie to, kad 
ir vodkos trūksta, tai jau 
paskutinis laikas ieškoti 
kaltininkų. Brežnev’as savo 
kalboje minėjęskelių minis- 
terių vardus,kurie esą atsa
kingi dėl šių trūkumų, bet 
laikinai jie dar esą gyvi ir 
laisvi, kaip praneša britų 
korespondentas iš Maskvos .

TURISTAI PAMĖGO
BIRŠTONĄ

Kasmet į Birštoną atvyks
ta pailsėti ir pasigydyti

žmonių. Maždaug 15 tūks
tančių ilsisi Birštono turis
tinėje bazėje, nesenai pažy
mėjusioje savo veiklos 20- 
metį.

Birštone ilsisi žmonės iš 
įvairių šalies kampelių, pir- 
miausia-daugiausia iš "ma— 
tuškos Rusijos".

1979 GYVENTOJU 
SURAŠYMO DUOMENYS

Bendras Lietuvos gyven
tojų skaičius šiuo metu, kaip 
skelbia Sovietų statistika , 
1979 m. s usio 17 d., buvo 
3 mil. 398 tūkstančiai. Mies - 
tuose gyvena 2 mil. 62 tūkst. , 
arba 61% visų gyventojų.

Vidutinis šeimos /kartu 
gyvenančių šeimos narių"dy- 
dis tiek miestų, tiek kaimų 
gyventojų tarpe sudarė 3.3 
žmogaus.

metus padidėjo 
tautų ir tautybių 
Mes gerai žinome 
"kitos" tautybės

IŠLEISTA RAŠYTOJO
KAZIO SAJOS RINKTINĖ

K.Sajos prozos rinktinė 
buvo išversta Į vengrų kalbą

Su kažkokiu pasipūtimu 
rašo "Laisvė", leidžiama A- 
merikoje,kad "mūsų respub
likoje gyvena ir dirba dau
gelio TSRS tautų ir tautybių 
atstovai. Surašymo metu ap
klausiamieji patys nurodo 
savo tautybę ir kalbą.Per 
1970-1978 
daugumos 
skaičius", 
kodėl- tos
taip veržiasi Į Lietuvą. Di
džiausią skaičių "daugelio" 
tautybių pagal jų pačių sta - 
tistiką,- sudaro rusai- 303 
tūkstančiai, po to lenkai-247 
tūkst., baltarusiai-58tūkst. 
Kitų skaičius nežymus.Tai - 
gi, skani Lietuvos duonelė ir 
dar darbštūs žmonės. Bepi - 
gu vaidinti "bosų"rolę...

Sovietų kariuomenei bir- 
| želyje 1940 metais okupavus 

Lietuvą, kaimas iŠ pirmos 
dienos tos okupacijos beveik 
nepajuto. Miestelėnai, ku
rių dauguma buvo žydai pirk - 
liai, jiems tik žinomais su
metimais buvo labai palan
kūs tai Sovietų okupacijai. 
Jie nebuvo laikomi buržu- 

1 jais, nors iš tikrųjų tas žo- 
’ dis "buržua" reiškia mies

telėną. Net stambūs pirkliai 
ir įmonių savininkai nesi
jautė esą okupuoti svetimos 
šalies.

Man pasakoju neseniai mi
ręs J.—Laurinaitis, kad Pa
nevėžio turtingam malūnų 
savininkui Kaganui buvo 
leista emigruoti ( per visą 
Sovietų Sąjungą, taigi ir Si
birą). Jeigu Solženytcinas 
tvirtina, kad milijonierius 
žydas iš Istamnulo (Turki - 

-joje) buvo atvykęs į S. Sąjun
gą ir paties Stalino buvo pa
skirtas organizuoti ir pri
žiūrėti Baltųjų Jūrų kanalo 
kąsimą, kur savo kaulus 
esą paguldė apie ketvirtis 
milijono ten suvarytų darbi
ninkų, tai galėjo turėti pri- 
velegiją ir minėtas Panevė
žio Kaganąs.

Kaimas pajuto Sovietų 
okupaciją, kai pradėjo nykti 
prekės iš krautuvių mieste
liuose ir kai buvo suorga
nizuotos prievartinės grūdų 
pyliavos. Jas reikėjo vežti 
triukšmingai ir raudonomis 
vėliavomis pasidabinus. Ne
buvo entuziastingi ir tie ma
žažemiai ar bežemiai, ku
rie gavo iš komunistų malo
nės žemės, apkarpant stam
besnius ūkius, iki 30 ha. 
Jei tai norėta pavadinti že
mės reforma, tai ji buvo la
bai paviršutiniškai vykdoma. 
Nebuvo nei tikslaus žemės, 
matavimo, nei vėl bet kurios 
medžiaginės pagalbos nau
jakuriams. Visa tai atrodė 
lyg paskubomis vykdoma 
propagandinė komedija. Daug 
buvo tokių, kurie tokios do
vanotos žemės visai neėmė, 
nes juk visi buvo girdėję 
apie kolchozus arba kolū
kius, kaip vėliau jie buvo 
pavadinti.

Kol nebuvo nacionalizuotas 
mano 80 ha. dvaro centras, 
prie Biržų, tol visi darbai 
ūkyje vyko netrukdomi. Bet 
ūkį nacionalizavus, padienių 
darbininkų nebeliko, nes 
niekas nenorėjo eiti dirbti 
už sovietinius pinigus (litai 
buvo nuvertinti ir išimti įš 
apyvartos). Teko naujai į 
mano ūkį paskirtam ūkve
džiui-komunistui prašyti pa
galbos iš miesto, ir mede
lyną ravėti, ir c.ukrinius 
runkelius rauti. Nors man 
buvo leista pasilikti ūkyje ir 
paskirta 300 litų į mėnesį 
pragyvenimui, bet nebeilgai 
ten begyvenau ir persikėliau 
gyventi į kaimą pas brolį.

Biržų mieste netrukus po 
okupacijos suareštavo tris 
asmenis: Žemės Ūki or Drau
gijos vedėją Meką, jaunalie
tuvių vadovą(Astravo pra
džios mokylos vedėją) ir 
kriminalinės policijos virši
ninką Vaišnorą, kuris net 
prie komunistų vis dar tebe
vaikščiojo po miestą, ąpsi- 
rengęs iškilmingą uniformą. 
Iš tų trijų tik vienas Mekas 
greitu laiku grįžo į Biržus 
ir buvo paskirtas banko tar
nautoju. Supratome, kad jį 
privertė pasižadėti daryti 
pranešimus apie visus tuos, 
su kuriais jis bendraudavo, 
atseit, pasidaryti komunistų 
pranešėju arba šnipu.

Gyvendamas pas brolį, 
jam pagelbėjau ūkyje, nes 
samdinių jau nebeliko. Va
žinėdavau į Kauną, Į posė
džius. Dalyvaudavau keliose 
centrinėse ūkio organizaci
jose, bet galutinai išlikau 
tik Pienocentre, kurio tar
nautojų sąstatas veik nepa
sikeitė. Buvo čia paskirtas 
komisaru Skarinka, mokąs 
pusėtinai lietuvių kalbą. Bu
vo kalbama, kad jis esąs to
torių kilmės. Jis man yra 
pasakojęs ir apie lietuviųsa- 
las netoli Mogilevo ir kitur. 
Jis dalyvaudavo valdybos 
posėdžiuose. Kol buvo Glem
ža Pienocentro vyriausiu 
direktoriumi, Skarinka jo 
privengdavo. Buvo spėjama 
gal dėl to, kad 1918-19 me
tais Glemža buvo sovietų 
'maitinimo komisaru. Gi 
vykstant kovoms su lietu
vių kariuomene 1919 metais 
Glemža pateko lietuviams į 
belaisvę. Jo pasigailėjo, nes 
sugautus komisarus šaudy
davo ir kiek vėliau jis'"dirbo“ 
lietuvių intendantūroje. Tai 
nepaprastai apsukrus, ga
bus ir turįs puikią atmintį 
vyras, kuris labai daug pri
sidėjo prie Pienocentro ir 
pieninių tinklo išugdymo 
Lietuvoje.

kRem
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BUTU EFEKTINGA "AKIS UŽ AKĮ" POLITIKA: 
KIEK UŽ ALYVĄ,-TIEK PAT UŽ KVIEČIUS!.

gaunamų reikmenų Mask
voje.

Pienocentre taip pat tar
navo eilinėse pareigose Ba
ranauskas. Prie komunistų 
jis buvo paskirtas Pieno
centro kasininku. Atsilankant 
ten į posėdžius, man ir ki
tiems jis "pusdavo dūmus", 
kad klausąs radio bulgarų 
kalboje ir kad vykstančios 
kokios tai nepalankios so
vietams karinės komplika
cijos (galimai su Turkija). 
Žinoma, jis stebėjo, kokį 
įspūdį jis darąs mums, klau
santiems jo negudriai su
galvotų "pasakų". Vokie
čiams užėjus, paaiškėjo, kad 
jis buvo komunistų užanga- 
žuotas šnipinėti valdybos bei 
revizijos narių politinius nu- 
si sf-f»t.vrr»iis

Manęs, kaipo nedalyvavu
sio politikoje ir partijoje, 
komunistai nelietė, nors ati
darius seifus, paaiškėjo ir 
manę charakteristika kaipo 
nacionalisto. Iš tikrųjų gi aš 
tokio titulo nebuvau nusipel
nęs. Tiesa, ypatingai ver
tinau kaimą, eidamas į tie
sioginį su juo kontaktą ir 
prisidėdamas prie žemės 
ūkio kultūros kėlimo. Per 
tuos Sovietų okupacijos me
tus buvau atsargus, niekam 
nerašiau laiškų, žinodamas, 
kad jie yra kontroliuojami, 
o Sibiro tremties išvengiau 
tik atsitiktinai, nes kaip tik 
birželio 13 dieną 1940 metais 
išvykau iš tėviškės į Kauną 
revizuoti Pienocentrą.

J. Valiūnas

UOGŲ. R I N K Ė J OS.
Jonas Mekas

Per miškus, uogienojus, per žydinčius laukus 
eina uogų rinkėjos.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - ** TAVO REIKALAS «

JEIGU NORI NUSIŪTI -
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1940 metais užėjus so
vietams ir vykstant vokiečių 
repatrijacįjai, jis dėl žmo- 
nos giminingumo su vokie
čiais, repatrijavo į Vpkie- 
tiją. Naujai paskirtas Pie
nocentro direktorius Jasiū- 
nas nebeturėjo tokios įtakos 
Pienocentre, kaip Glemža. - 
Jei komi s aras, Skari nka .lan
kydamas Glemžą jo kabinete, 
atsargiai pasibelsdavo, tai 
Jasiūną Skarinka tiesiog pa
šaukdavo pas save. Kokią 
rolę vaidino enkavedistas 
Šapalovas su nauja tarnau
toja žydų tautybės (abu atsi
radę Pienocentro patalpose), 
neteko smulkiai patirti. Tik 
tiek žinau, kad Šapalovas 
jau 1941 metais pavasarį, 
grįždamas atostogų į Mask
vą, tapo areštuotas už spe
kuliaciją, nes vežėsi daug 
laikrodžių ir kitų sunkiai

Jos praeina juodus, sudumblotus lieknus, 
tamsius juodalksnių, šaltekšnių gojelius, 
pro raudonas vyteles, pro sedulėlių krūmus - 
klegantis, marguojantis skarų būrys.
Ir ka't jos perbrenda paskutiniuosius lieknus, 
dumblu užakus lūs, užvėrstus griovius, 
staiga pj-teš jas: žali ir neapmatomi laukai, 
toli,Ilgi pat pilkų apsamanojusių stogų, 
ligi sodų, kylančių beržų viršūnių, 
pilkų svirčių.
Ir Ilgi pat Išretusių, šlynuotų pakraščių, 
ligi karvių tr arldlų sumindžiotų kelmynių 
atbėga žirnių, avižų laukai, 
tr neapmatoma linų mėlynė - akinančiai mėlyna, 
taip mėlyna.

Siaurį laukų takeliai, žalios ežios 
veda jas ligi namų -

žydinčiom vagom, rugiagėlėm, Ir geltonom tvėrėm, 
Ir bttkreslėm, dangiškais melsvais čiobrelių

kupstais
nuklotas jųjų keltas, 
tr baltais palauktų akmenim, 
įkaltus tais vidurvasario saulėje - 
raudoni, bitėmis aplipę dobilų laukai, 
Ir sus tratzgę, šliaužiančios žirnikų pynės, 
didelės, geltonos virtinės.

AR KALBI SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI?

INC.

naoonoaa

Y

Ml ELI LI ETUVI Al I
Jeigu norite pirkti 
parduoti nuosavybę

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA, GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

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

J
24*0 FRONTWAC ST. - MONTREAL P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠT/HOS 

... .... SUKAKTUVĖS mažamečiams T tu, 525*BV7l.
T.L.eria.ttle ĮVAIRIOS. PROGQS

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

Mr % MARCEL COULOMBE 
GOULET REALTIES INC 
4113 Joon Tolon Eost. 
Montreal P.O HIS 1J5 

Tel. : 374 -5744 
Ros. ; 351 -2683 

Mes t ur Ime 20 4.
patyrimu sioie srityje.

R A D 10 14 10 M O NTR E A L
KIEKVIENĄ ANTRADIENI nuo 11,30 iki 1 2 vai. nakties, 

' PROGRAMOS VRoAjaS
M a reel Coulombe

D



skolinkis
Pirmutiniame i' didiiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
13 % 
ll;.’/i% 
10 %
12 . <7.

už 
už

MOKA:
6 mėn. term indėlius

10 %
6 </<

už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planą 
speciali taup. sąsk. 
už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 2 5 milijonų dolerių

IMA: 

13'/a%už asm. paskolas 

13| % už mortgiŽlut 

15% už perviršio kreditų 
(line of credit)

Asmenines paskolas duodame iki $5(7,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto Visų narių gyvybė apdraustb santaupų 
dydyjė, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos' mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vii. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

KASOS VALANDOS:
10-3 
10-3

Pirmadieniais
Antradieniais

1 ;
Trečiadieniais* uždaryta
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeštadieniais 
Sekmadieniais

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30

AKTYVAI — viri 17 milijonų
MOKA UŽ: M
term, indėlius 6 mėn. 12 /o
term, indėlius 1 metų 11’/a%
term, indėlius 2-3 metų 10
pensijų s-tq . . 12
taupomąją s-tą 10

10-8 
10-8 
9- 1 

9.30- 1

% 
% 

. % 
spec, ta u p. s-tą 11
depozitų-čekių s-tą _ 6 %
DUODA PASKOLAS ii: 
asmenines 13,/i%
mortgičius 13 %

.p.p.

Nemokomo visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- Ikt $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines ,perlaidas. 
Nemokamos čekių ir suskaitę patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

A. LUKOŠIUS

I N J E T E S

SKAUTU KAZIUKO MUGĖ
Visi laisvėje gyvenantys 

mūsų tautiečiai,o ypač lietu
viškos parapijos,kur jos be
būtų,kovo 2 d. . sekmadienį, 
specialiose tos dienos pa- 

\ maldose prisiminė Šv.Kazi
mierą, Lietuvos karalaitį.Ta 
pačia proga visos laisvuose 
Vakaruose esančios lietu
viškos šventovės kartu 
atžymėjo irTikinčios Lietu
vos Dieną.

Toronto Prisikėlimo šven- 
tovėn jau nuo pat šios dienos 
rytmečio rinkosi ir būriavo
si 'lietuviškasis skautiškas 
jaunimas. Tą dieną čia vyko 
tradicinė ir kas metai šiuo 
laiku rengiama Kaziuko Mu
gė.

Apatinėse salėse tikras 
kermošius, nes čia buvo pas
kubomis įrengiami Įvairūs 
skautiški pavilijonai. Netru
kus jie pasipuošia, apsikars
to įvairiausiomis gėrybėmis 
tinkančiomis ne tik sielos , 
bet ir kūno poreikiams.Dar 
valandėlė , ir žmonės ėmė į 
čia plaukti' nenutrūkstama 
srove.

Didžiojoje salėje, čia pat 
erdvioje kavinėje, 
salėje, knibžda, 
skruzdėlyne.

Pačių skautų, o
rųjų mamyčių vdovaujamo — 
je virtuvėje, išvien tik kve
pėjo, garavo Įvairiausi keps
niai ir skanumynai.

Kiek čia buvo to sveiko, 
gražaus ir grakštaus lietu
viško jaunimėliolVisur jau-ų 
tei vien jaunų širdžių pulsą, 
matei švytinčius veidus,jau
nyste žydinčias svajas. Visi 
šie uniformuoti 'jaunuoliai 
organizuotai dalyvauja iškil
mingose šios dienos pąmal - 
dose.

parodų 
tartum ,

ypač ge-

gūnų pranešimų, čia ir vėlei 
sužinota, kad nežiūrint pa
sunkėjusios visame krašte 
padėties, šis bankas yra pa
vyzdingai tvarkomas ir to - 
liau tvirtais dideliais žings
niais vis tebekopia aukštyn 
finansinėmis pakopomis.

Per praėjusius metus šis 
kooperatyvas paaugo netoli 
2 milijonų dol. , ir bendra 
suma jau pašoko iki 17. 205 . 
OOO. dol.

Laikantis bendrų visiems 
panašios paskirties koope- 
ratyvinių bankų taisyklių, iš 
valdomųjų organų rotacine 
tvarka išeinant keliems as
menims, čia pat jų vieton bu
vo išrenkami nauji. Šį kartą 
buvo renkami 3 valdybos na
riai.

Išrinktaisiais tapo:SJCAK- 
NEVIČIUS, V. BIRIETA ir K . 
ČEPAITIS.

Praėjusių metų bėgyje šis 
bankas suteikė finansinę pa
ramą visai eilei tos paramos 
reikalingų lietuviškų sam
būrių / jų tarpe ir ”NL"/ . 
Šiais metais tokia parama 
taipogi numatyta.

Siam Kooperatyvui pirmi
ninkauja dr.S.ČEPAS,Banko 
vedėjas- R.UNDERYS. Šis 
pasigėrėtinai pavyzdingai 
pravestas metinis susirinki
mas baigtas įdomia pinigine 
loterija, 6 po to užkandžiais, 
kavute ir Įvairiausiais nuo
širdžiais pašnekesiais gre
timoje salėje.

DRAUDA (3įį~)
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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
• litoigoi rel. 233-3334 231-2661 231 6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

i * Namų — Gyvybės
Į J/ Automobilių< rf * Komercinio.

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, k'‘"o"iy .reit\o,si’ .. _ betki/r pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO " COOOC07

M6P IA5 tel. bJJ-jJJl

PAIEŠKOJ IMAS

Paieškomas JONAS KYBARTAS, gimęs Šiaulių, 

aps. , baigęs teisę ir dirbęs Teisingumo 
ministerijos žinyboje Kaune.

Ieškomasis arba apie jį, žinantieji 
prašom atsiliepti:

CONSULATE GENERAL of LITHUANIA
1 Trillium Terrace 
Toronto, Ontario

M8 Y 1 V9

ŠiaiĮS metais sueina 550 
metų nuo Vytauto Didžiojo, 
Lietuvos Kunigaikščio/tik - 
rumoje - karaliaus, nes jis 
buvo oficialiai pripažintas ir 
buvo gavęs karūną, Red. / 
mirties. Tokia sukaktis yra 
neeilinė, todėl TORONTO 
LIETUVIU FILATELISTŲ 
DRAUGIJA ruošia filateli - 
jos parodą. Paroda įvyks 
š. m. kovo mėn. 29-30 d. 
Mindaugo Menėje, 1573 Bloor 
Str. W.

Paroda yra pavadinta 
LITHPEX III. Kanadoje yra 
labai paplitęs
trumpinti ilgesnius pavadi
nimus. Parodos pavadinimas 
yra tokių trumpinįmų pavyz
dys. Iš angliško pavadinimo 
LITHUANIAN PHILATELIC 
EXHIBITION III, paėmus iš
kiekvieno žodžio po skieme
nį ar raidę pasidaro LITH - 
PĖX III.

Oficialus parodos atidary
mas įvyks kovo 29 d., šešta
dienį 11 vai.ir bus atidaryta 
iki 8 vai. vakaro, sekmadienį 
nuo 1O vai.iki 6 vai.Toronto 
Lietuvių Filatelistų Draugija 
Vytauto, Didžiojo Lietuvos 

mirties 
išleido

Kunigaikščio 550 m. 
sukakčiai paminėti 
suvenyrinį voką. Ant šio vo
ko yra vaizduojamas Vytau
tas, paimtas iš pašto ženklų, 
kurie buvo sukurti dail. Ado
mo Varno 500 m. Vytauto 
mirties paminėjimui. Si 
graži pašto ženklų serija bu
vo išleista, 193O-Vytauto Di
džiojo metais ir susideda iš 
14 pašto ženklų. Pirmieji 9

PAŠTO ŽENKLŲ PARODA 
LITHPEX IH

pašto ženklai vaizduoja D. 
L. K. Vytautą su karališka 
karūna ant galvos ir šer
muonėlio apsiaustu.Likusie- 
ji 5 pašto ženklai yra di - 
dėsnio formato ir juose ma
tome D. L.K. Vytautą ant 
žirgo, iškėlusį kardą ir pri
siekiantį kerštą Vokiečių 
Ordenui,kuris užpuolė ir nu
niokojo visą kraštą ir sude - 
gino Kauno pilį.

Tas pats dailininkas-Ado- 
mas Varnas - ant oro pašto 
ženklų, Scott katalogo nr. 45- 
46, vaizduoja D. L. K. Vytautąį

paprotys ir lėktuvą virš Kauno. Pašto 
ženklo kairėje yra Vytauto 
portretas, o dešinėje-prez.I 
Antano Smetonos.

Švenčiant Lietuvos Nepri
klausomybės 15 metines, 
1932 m. buvo išleista serija 
pašto ženklų Scott nr.264- 
271. Dailininkas A. Varnas 
ant 5 c ir 1O c pašto ženklų 
vaizduoja D. L.K. Vytautą , 
pabėgantį iš Krėvos pilies , 
kurioje jis buvo Jogailos ka 
linamas. Ant 15'c ir 25 c 
ženklų dailininkas parodo 
Vytautą ir Jogailą apkrikš - 
tijant Lietuvą. Scott nr. 286 
ir 269 parodo Žalgirio/Grun- 
valdo/mūšį, kur sujungtos 
lietuvių ir lenkų jėgos, vado
vaujant D. L. K. Vytautui, su - 
mušė Vokiečių Ordeną.Vie - 
no lito ir trijų litų pašto 
ženkluose matome Vytauto 
Didžiojo vainikavimą.

Parodos metu šeštadienį 
ir sekmadienį suvenyriniai 
vokai bus antspauduojami 
specialiu Kanados antspaudu,

PAS MILIJONIERIUS' 
APSILANKIUS

Pasibaigus Kaziuko Mugei 
jau gerokai po vidudienio , 
kaip ir pridera didelėms ir 
rimtoms organizacijoms, o 
ypač milijonieriams-pasita- 
rimams bei įvairių einamųjų 
reikalų apsvarstymui čia ir 
vėliai rinkosi gausūs para
pijiečių būriai. Visi dabar 
skubėjo Į metinį šios para
pijos banko narių susirin - 
kimą.

Tai antrasis šioje kolo - 
nijoje savo didumu lietuviš
kas kooperatyvinis bankas, 
pritaikintas daugiau savo 
tautiečių parapijiečių įvai
riems reikalams ir Gerbū
viui.

Panašiai kaip ir kitais 
metais, šiame susirinkime 
dalyvaujantys ir vėlei turėjo 
progos pažvelgti į nueitąjį 
kelią, apsvarstyti praėjusių 
metų veiklą ir tuo pačiu 
mesti žvilgsnį ateitin, ban - 
dant visą tai derinti prie ne
pastovios ir vis sunkėjan
čios bendros šio krašto e- 
konominės padėties.

Po visos eilės atatinka
mų šios organizacijos parei-

" ARO "KONCERTE
Taip jau yra čia. Iš vieno 

kokio nors susibūrimo, tuoj 
pat reikia skubėti kitan. Ir 
kur gi daugiau, jei ne į To- 
ronto Lietuvių Namus?

Vėl koncertavo Toronto 
Lietuvių Choras ARAS ir 
nors jau daug kartų juos gir
dėjome, bet kažkaip lyg koks 
magnetas, traukia ir gana.

Visi tie vyrai, kad ir ge - 
rokai "prinokę"-gerai dai - 
navo.ir dargi nepatingėjo.

Bent keliuose duetuose 
pasirodė ir pats vad.V.VE- 
RIKAITIS su sol.R.STRI
MAIČIU. Malonu ir džiugu 
pasiklausyti '. Solistams ir 
Chorui akomponavo "senas

St. GAILEVI-

ronto Lietuvių Filatelistų 
Parodos -LithpeXIII- buvo 
pagamintas guminis ants
paudas, kuriuo bus antspau- 
'duojami vokai tų parodos 
lankytojų, kurie to pageidaus.

JAV prez. J. Carter pas
kelbus Maskvos ruošiamų 
1980 m. Olimpinių Žaidynių 
boikotą, mes pamatėme, kad 
Afganistano padėtis yra la
bai panaši Į buvusią Lietu - 
vos padėtį, kai rusai okupa - 
vo- įvedė savo kariuomenę į

atsakyti net pats JAV Kon
sulas atskiru laišku.Tame 
laiške dėkojama už atsiųstą 
boikoto ženkliukų pavyzdį . 
Pažymima, kad mintys iš
reikštos ant boikoto ženkliu
ko atatinkaJAV nusistatymui 
ir dar kartą dėkoja už mūsų 
Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugijos pastangas tą boi - 
koto ženkliuką išleidžiant. 
Pasirašo ne sekretorius, bet 
pats Generalinis Konsulas, 
Frederick Smith.

vilkas" muz.
ČIUS.

Programos
JA VAITE. Ir žmonių prisi -
rinko, tarytumei į kokias iš
kilmes

pranešėja V

Koncertui pasibaigus , 
publikai buvo pristatyti tik
rai pasigėrėtinai nuostabūs, 
keli šiam Chorui priklausan
tys vyriokai, net keturi iš 
Hamilton 'o; A.POVILAUS - 
KAS, A. PAULIUS,P. ZUBAS 
ir K. ŽILVYTIS. Ir iš Kit - 
chener.Ont. du-A.GRIGAI - 
T IS ir A. ZADURSKIS.

Įdomiausia yra tai, kad jie 
- neapleido nė vienos 
repeticijos.'

Tad parodykite mums, kas 
sako, kad šiais laikais ste
buklų jau nėra?'.

Atitaisome korektūros I 
klaidas, įsivėlusias šiame 
skyriuje: NĖ 9 nr. rašinyje 
"Susirinkimo vietoje

būti-".. .italai čia pradėję 
kurtis 1860 m. ""Skandinavai 
19 šimtm.pabaigoje". Ap - 

"turi gailestaujame. Red.

6 psl.

JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI t NUSTOTI — “MOŠŲ”.

ATEIK l LIETUVIU. AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ.' SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENL, i 1 9 MIMICO AVENUE ?Royal York Rd. 
ir Mimic o Avenue kampas TORONTE) 7. 30 V, V.

SKAMBINKIT : 487-5591

kuris turės toki užrašą: 
LITHUANIAN PHILATELIC 
EXHIBITION EXPOSITION 
DE TIMBRES 
LITHPEX HI
March 29 - 30 Mars, 1980 .

Suvenyrinių vokų Toronto 
pašte specialiu pašto ants
paudu bus antspauduota dau

giau, kad jų galėtų įsigyti ir 
tie, kurie negalės parodoje 
dalyvauti. Vokai su pašto 
ženklu ir.spec.Tptonto paš
to antspaudu-5O c, o vokai 
be pašto ženklo- 25 c.

Kad suvenyriniai parodos 
vokai dar ryškiau primintų , 
jog jie yra suvenyras iš To-

Lietuvą. Jeigu nebūtų buvę 
tokio spontaniško visė pa
saulio pasipriešinimo, tai 
Afganistan’as po pusės metų 
būtų tapęs nauja Sovietų res
publika. Toronto Lietuvių 
Filatelistų Draugija vasario 
8 d.išleido Maskvos Žaįdy - 
nių boikoto ženkliuką- lipi- 
nuką.

Boikoto ženkliukai yra su 
klijais ir jie yra lipinami ant 
voko kairėje voko pusėje. Jų 
galima įsigyti /1 lapas- 9 
že nkliukai - $1. OO/_ A napili o 
irPrisikėlimoParapijų kny
gynuose.

Užsakant paštu iš Toronto 
Lietuvių Filatelistų Draugi
jos LithpeKzIH suvenyrinius

Tų boikoto ženkliukų 1-la- 
pas / 9 ženkliukai atspausti 
viename lape ir atskįrti

vokus i r Maskvos Olimpinių 
Žaidynių boikoto ženkliukus 
prašome kreiptis šiuo adre-

perforacijomis / buvo nu- su: K. Kaminskas, 25 Norma 
siųstas į JAV Konsulatą To- Cres.'Į'orc/nto,Ont.M6P 3G9.

ICSU LIETUVIŲ NAMAI

LN MOTERŲ BŪRELIS 
RUOŠIASI VELYKOMS

Š» m. kovo 9 d. sekmadie
nį svarstė Velykų Stalo pa
rengimą balandžio 13 d., 
sekmadienį, 1 v.p.p.LN Ka
raliaus Mindaugo Menėje ir 
dail. Jurgio Juodžio iš Flo
ridos, paroda vyks tuo pat 
metu, Gedi mino Pilies Me - 
nėję. Parodos atidarymas- 
balandžio 12 d., šeštadienį 
4 vai.p.p.

• LOKIO Svetainei reikalin-

tCBM LIETUVIŲ NAMAI

PAVYKUSI MADŲ PARODA
Kovo 9 d. Karaliaus Min

daugo Menėje pavasario ir 
vasaros madas modeliavo 
D. BA RAKAUSKAITĖ, S. 
ČERNIAUSKAITĖ, B. ADO
MONYTĖ, A. PALIULYTĖ, 
V. ADOMONYTĖ-THOMAS, 
R.PETKUTĖ IR R.VERBY- 
LAITĖ. Vidai KUPREVIČIU-
TEI-JAY pristatant madas, 
buvo pademonstruota apie 90 
Įvairiausių drabužių. Sve
čiai buvo pavaišinti kava ir 

_ pyragaičiais.Pelnas-/ Vil- 
gi patarnautojai ir patarnau- Paviliiono Įrengimui, 
tojos. Informacijų reikalu Š. m. "Miss Vilnius"-V. ADO 
kreiptis 1 NL vedėją. MON.YTĖ.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
Vienintelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose — 

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125

s

sukaupęs virš 1 4 mil. doi. kapitalą 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME UŽ; 

asmenines paskolas 14 Vi % 
nekiln. turto pask. y .15% 
bemokame gyvybės Ir asm. peskolų <

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupos 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
pensijų fondo

Darbo valandos: 
penktadieniais nuo
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus saVoitgolius šeštadieniais uždaryto.

11 Vi % 
12% 

!!>/>%
11 Vi % K.Įtt.U. — virt $14,000,000. 

pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
10 iki 7 vai , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol.

LABAI SVARBU VISIEMS ’

RINKIMU KOMISIJA P RA- 
ŠO, kad žmonės jiems p a- 
siūlytų kandidatų į KLB 
Hamiltono Apylinkės Valdy
bą ir Į Krašto Tarybą.

Kandidatus prašome pra
nešti vienam iš šių asmenų:

J. DEKSNYS - 523-8567, A. 
JANKŪNAS - 648- 3428, P. 
LUKOŠIUS - 529 - 6619.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė, Hamiltono

Apylinkė

LIE TUVIŲ. PENSININKU 
KLUBO PENKMETIS

Vasario 24 d., sekmadie - 
nĮ, Hamiltono Pensininkų 
Klubas buvo Surengęs pobūvį 
-Klubo penkmečio minėjimą,

turinį anglų kalba perdavė 
L. Stungevičienė. Choristės 
buvo pasipuošusios naujomis 
uniformomis-ilgomis žalio-

kuris vyko Hamiltono miesto 
pensininkams skirtuose rū - 
muose. Juose dabar ir lietu
viai yra apsistoję, netekę 
pirmykščių patalpų.

Atidaręs pobūvį Klubo p- 
kas Pranas ENSKAITIS pa
darė trumpą Klubo veiklos 
apžvalgą. Tolimesniam po
būvio vadovavimui pakvie
tė L.STUNGEVTČIENĘ.kuri 
padarytą apžvalgą perteikė 
anglų kalba, nes svečių tarpe 
buvo ir nelietuvių visuome
nės. L. Stungevičienė taip 
pat supažindino svečius su 
Lietuvos geografija, istorija 
ir dabartine jos padėtimi .

Mirusieji Klubo nariai bu
vo pagerbti atsistojimu,pa
minėta jų kiekvieno pavardė, 
skambant liūdnos melodijos 
muzikos garsams.Tokių pa
vardžių buvo vienuolika. A- 
pie Senjorams skirtą šį 
Centrą kalbėjo jo direktorė 
Kovack.Pasveikinusi lietu
vius pensininkus, ji kvietė 
naudotis čia esamomis gali
mybėmis ir pasidžiaugė, kad 
Lietuvių Klubas trumpu laiku 
jau įnešė gyvumo į jų orga - 
nizaciją.

Po keliolikos minučių per
traukos, sekė meninė dalis , 
kurioje dalyvavo Klubo cho
ras ir "Gyvataro" tautinių 
šokių grupė. Mišrus choras, 
vad. A. JUOZAPAVIČIAUS , 
akomponuojant DEKSNYTEI 
- POWELL,padainavo ke
liolika liaudies ir lietuvių 
kompozitorių kūrinių. Nors

mis sukniomis,gi choristai- 
juodais kostiumais.

Tautinių šokių jauni ir 
miklūs šokėjai-šokėjos pa
šoko keletą šokių, akordeonu 
grojant K.Deksniui.' Grupės 
vadovė J. JOKŪ B YNA IT Ė pa
aiškino kiekvieno šokio 
prasmę anglų kalba. Prog
ramos dalyviai buvo palydėti 
šiltais aplodismentais.

Po programos visi pobū - 
vio dalyviai buvo pavaišinti 
kavute ir skaniais kepsniais, 
kuriuos pagamino Klubo na 
rėš.

Pobūvyje dalyvavo virš 
200 svečių, jų tarpe nema
žai kitataučių. Klubo buvo 
pakviesta apie 20 įvairių 
aukštesnių pareigūnų iš ang
lų. visuomenėsJŠalia progra
mos vyko ir rankdarbių pa
roda, kurioje dominavo mo
terų rankų da rbai, staltie s ės, 
pagalvėlės, juostos ir kitokie 
išsiuvinėjimai. Paminėtini 
labai meniškai išsiuvinėti du 
A. JANKŪNIENĖS paveikslai 
ir Pr.ŠEIRIO pagaminti pa
veikslams rėmeliai, kurie 
meniškai ir patraukliai at
rodė. Rėmeliai pagaminti iš 
specialaus medžio plonų 
plokštelių ir sunarstyti. Žo
džiu, parodėlė buvo gerai pa
ruošta ir susilaukė svečių 
dėmesio.

Pobūvis užtruko apie dvi 
valandas, praėjo sėkmingai ir 
gražiai. Šia proga paminėti
na, kad Klubui priklauso 120

DU METUS VEIKIA 
"GINTARO AIDAI"

Lietuviškoji radio prog
rama GINTARINIAI AIDAI 
veikia Hamilton’e nuo 1978 
m. sausio mėn. 13 dienos.

Tai yra McMasters Uni
versiteto Studentų Unijos iš
laikoma stotis, kurioje dirba 
arti šimto studęntų- RADIO 
MĖGĖJŲ. Pradžioje ši sto
tis buvo girdima tik univer
siteto ribose, vėliau gavo iš 
Kanados RADIO-TELEVI - 
ZIJOS IR TĘLEKOMUNIKA- 
CIJOS-'Komisijos leidimą ir 
atidarė FM RADIO STOTĮ.

Šiuo laiku McMasters ra
dio .stoties signalai siekia 
visą Hamilton'ą ir užmies
čius, apytikriai 20 km. ats
tumu.

Ši stotis yra išlaikoma 
Studentų Unijos ir dirba visi 
studentai mėgėjai be atlygi
nimo. Aš ten dirbau nuo pir
mųjų studijų dienų, todėl bu
vo lengva man gauti pusva
landį lietuviškai programai , 
kuriai dar ir šiandieną vado
vauju.

Pradžioje dirbau tik su 
kanadiečiais studentais ang
liškai, duodant pasaulio ir 
sporto žinias,dabar daugiau
sia laiko skiriu lietuviškai 
programai.

Pirmoji mano page Ibi- 
ninkė- pranešėja -sutiko būti 
ti 13 kl. studentė AušraPLEI - 
NYTĖ.Vėliau prisijungė Da - 
lia PAJARSKAITĖ, kuri šiuo 
laiku studijuoja McMasters 
u-te anglų kalbą. Prieš pus
metį sutiko dirbti su mumis 
ir 1O klasės studentas Ed
vardas LA BUC KAS, turbūt , 
pats jauniausias iš visų mū
sų. Paskutinis GINTARINIŲ 
AIDŲ pranešėjas yra McMas
ters inžinerijos studentas 
Antanas RAŠYMAS.

Šiuo laiku iš viso esame 5 
lietuviškos radioprogramos 
pranešėjai- bendradarbiai , 
kurie pasikeisdami ir vie
nas kitam pagelbėdami kas 
sekmadienį pravedame lietu
višką programą. GINTARI
NIAI AIDAI Hamilton’e gir - 
dimi kas sekmadienį CFMU - 
FM banga 93.3, 2 vai. p.p.

Ši stotis yra skirta kultū
rinei programai,kuri nedaro 
jokio pelno. Studentų tikslas 
yra pasiekti hamiltoniečius 
netik kaip klausytojus,bet ir 
kaip aktyviai dalyvaujančius. 
Per du metus turėjome ra
dio stotyje gana daug svečių 
iš Įvairių pasaulio kraštų ir 
literatūros mėgėjų, kurie 
praturtino ir paįdomino mū
sų programą.

Visi pranešimai- skelbi
mai - kas liečia lietuvišką 
veiklą yra daromi veltui, taip 
pat ir bet kokie sveikinimai . 
Nuoširdūs Hamilton’o lietu - 
viai ir Hamilton’o lietuviš
kosios organizacijos ne kar
tą yra paaukavę pinigų, kas 
suteikė mums progos įsigyti 
daugiau lietuviškų plokštelių, 
negu buvo mūsų na muose. Į - 
sigijome nemaža lietuviškų 
plokštelių, magnetinių juostų, 
taip pat stengiamės dalyvau
ti lietuviškuose minėjimuose 
demonstracijose,kad suteik
tume mūsų klausytojams į- 
domesnę programą.

Kadangi mano studijų die
nos McMasteiSjau baigiasi , 
džiaugiuosi, kad be manęs 
liks dar 4 jauni lietuviai stu
dentai, kurie tikiu, kad tęs 
toliau mano pradėtą GINTA - 
RINIU AIDŲ darbą.

Eduardas STUNGEVIČIUS
Lietuvių Radio Programos 

GINTARINIAI AIDAI Vedėjas

Lietuviškos Radio Programos Bendradarbiai : 
Iš kairės:Aušra PLEINYTĖ, vedėjas -Eduardas 
STUNGEVIČIUS, Dalia PAJARSKAITĖ.
Stovi: Antanas RAŠYMAS,Eduardas LABUCKAS 

AR KALBI SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI?

A t A 
JONUI PAUKŠTAI Čl UI 

LIETUVOJE MIRUS

jo sūnui PRANUI Paukštaičiui. šeimai ir 
giminėms reiškiu gilią, užuojautą. —

Elzbieta KARDELIENE

montneal
TRADICINIS VELYKŲ 
STALAS MONTREALYJE

Sumaniai veikianti Kat. 
Moterų Dr-jos Valdyba, va
dovaujant energingai pirmi
ninkei G. Kudžmienei, nuta
rė ir šiais metais per Atve
lykį, balandžio 13 d. suruošti 
tradicinį Velykų Stalą.

Šis parengimas, kuriame 
jaučiasi didelis iškilmingu
mas, reikalauja nepaprasto 
sumanumo, išlaikant tradici
ją ir pasišventimasintensy- 
viam darbui, ne vieną "nu
purto". Vis pasako:"tai pas
kutinis Velykų Stalas", bet..

Tačiau gerbdamos iš Lie
tuvos atvežtas gražias tra
dicijas ir papročius, jaustų 
"lietuvišką grieką" jų nepuo- 
selėdamos. Todėl visos na
rės mielai prisideda savo 
darbu, kad šis Velykų Stalas 
būtų tinkamai paruoštas, ir 
kaip kiekvienais metais, sa
vo puošnumu žavėtų atsilan
kiusius.

Nuotaikai pagerinti pasi
rodys Šešt. Mokyklos mažie

ji mokinukai gražiomis dai
nelėmis ir kiškučių šokiais.

Reikia pasidžiaugti, kad 
montrealiečiai net ir iš to
limesnių apylinkių visada 
gausiai dalyvauja šiame gra
žiame tradiciniame parengi
me.

Šiais metais jau dabar 
yra pardavinėjami bilietai 
su stalo numeriais, kurie 
bus iššaukiami, kad tvar
kingai būtų galima prie Ve
lykinio Stalo prieiti mais
to pasiimti. Daug bilietų 
jau yra išparduota. Norin
tieji dalyvauti, prašomi pa
skubėti, nes vietų skaičius 
yra ribotas.

Bilietus galima gauti pas 
pirm. G. KUDŽMIENĘ - 
tel: 255-5579;
mok. J. BALTUONIENg- 
tel: 366-6740.
Bilietai suaugusiems $7.00 
studentams - $5.00.

'Rezervuotas stalas jaunimui.
J. Baltuonienė

choras dar nelabai skaitlį n - 
gas /II moterų ir 5 vyrai/ , 
tačiau savo dainas atliko la
bai gerai. Atliekamų dainų

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN
Negailestingas vasaric 

mėnuo Hamiltono lietuvių 
kolonijai atnešė net keturias 
staigias ir netikėtas mirtis . 
Vasario 2 d. mirė Pr. LESE- 
VIČIUS, 22 d.-A. KALMAN 
TAVIČIUS, 23 d. - E.SA - 
DAUSKIENĖ, 24 d.-J.STA
NEVIČIUS.

Kaip dabar paaiškėjo, ir 
kovo mėnuo nebuvo daug ge-

narių, tačiau dar ne visi Ha
miltono lietuviai pensininkai 
jam priklauso.

M. Putelė

resnis: Juozas ŽEMAITIS, 
išvyko poilsiui Floridon su 
savo žmona- kovo 6 d. , o jau 
kovo 9 d., sekmadienį, mirė 
Miami ligoninėje.Kovo 1O d. 
tragiška mirtis ištiko Petrą 
LABUCKĄ prie 'nuosavo 
tvarkomo namo. i

Visi iškeliavę-amžinybėn 
palaidoti šv. Jono vardo Lie
tuvių Kapinėse Port Credit.

Zp.

VERDUN INCOME TAX
Pildome Incom# Tax. Kasdien nuo lOval.r. 
iki 5 v. p. p. Šeštadieniais nuo 12v. iki 6v. p. p. 
Kalbame lietuvi škai . Tel : 769—8825,366—6245. 
4701 Bannantyne , Verdun, P.O, H4G—1E6

GUY _ 
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė., .. darbo ai’fk,'.as stogadengys 

GUY Richard, kuris Jau senai lietuviams patam au j a. Dar ba. 
atliekai sąžiningą! Įr pr ieinamomis kainomls. Skambinkite

364-1470
>■ . ....... 1 ............. — R

KAPITALAS LIETUVAI - NUOŠIMČIAI 
LIETUVYBEI.

Stokite nariais į Kanados Lietuvių Fondų — 
didės kapitalas ir nuošimčiai.

K.L. FONDAS

1980. m. 28

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

7 psi.



NL REIKALAI
/tęsinys /

AUKOJO "NL" PO $ 5: V. , PYRAGIUS V. .ADOMO
Iš Hamilton’o : NIS H., ŽEBRAUSKAS K.
ŽEMAITIS J. .JUOZAITIS J. BAKŠYS J., SRIUBIŠKIS J , 
Iš St.Catharines: Iš įvairių jdetų:
PAUKŠTYS J..PLATAKIS V. KLIMAVIČIUS A 
GALDIKAS K., MACKEVI
ČIUS J.
Iš Montreal'io:
VERBYLA J., BA BRAUS KAS 
J. .KĘSGAILIENĖ J. ,DASYS 
A..PAŠKEVIČTENĖ A..LIU- 
BINSKAS J., PAZNOKAHTS 
J., BILEVIČIENĖ O.
Iš Toronto:
MERKELIS L.,BIJŪNAS B., 
PIKELIS J., BUDREIKA J., 
PUTERIS J.A.,TREČIOKAS

Blaimore, 
Alta. BIVEINIS A. Preston , 
Ont., SKRE BUNAS AMissi- 
ssauga.PAUŽUOLIS Jr,Port 
Calborne, Ont. VILIMAVI- 
ČIUS S., Grand-Bend, Ont., 
BARTKUS T. , Sarnia, Ont., 
RUTKAUSKAS L., Point 
Claire,Que., LIOKAITIS A., 
Verdun, Que., VAZALINS- 
KA S1 A., LaSalle. Que.

NUOŠIRDUS AČIŪ NL

DR J. MALISKA DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

Nuotr: J. Miltenio

1.10 CUT STBECT 
SUITE II . U 

MONTREAL K).

T .1. 932 • 6662. 73? ■ 968 I.

1 440St . Cath er in e West 
Suite 600, Montreal 

Tel: 866-8235
n omų: 488 —8528.

HAMILTON'O MERGAIČIŲ CHORAS AIDAS su vadovu Jonu GOVEDU

Dr. E. Andrukaitis,
522-7236

Dr.A.S. Popieraitis
Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West 
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS |

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. d 9:30 p.m.
Divraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nek oinuoj anti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

VICTOR E RUČINSKAS
B. Eng., M. Eng., LLB., B.C.L

4701 Bannantyne.
Verdun. Quebec
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.)

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE - NOTARY

5947 Pork Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4 

Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

8 psi.

I

ROMAN J. ISGANAITIS,

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

Mūl'TREAL. QUEBEC HZY IB7 TEL.: B7S-9S34

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
3 Place Ville Marie,’ S u i t ex 627 
Montreal,- P. Q. H 3 B 2 E 3

Tel: < 5 1 4) 8.7 1 -14 3 0

168 Notre Dame St.} E. , Suite 2 
Mon treal , P. Q. ; H2 Y 3P6

Tel: 866 -2063, 866 -2064

|NL Spaudos Balius
^Koncertas

PROGRAMOJ E Hami 11 on o Me r gaičių Choras AIDAS 
vadovas — Jonas GOVEDAS

KARŠTA VAKARIENĖ . BARAS • ŠOKIAI , LOTERIJOS BILIETU TRAUKIMAS

—, * Jte tr J**’®

iv JBį
“ If■ *■ T;

* SB) a hif

KREDITO UNIJA LITAS 
buvo sušaukę metinį susi
rinkimą Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Jame daly
vavo virš 200 narių.

Į Valdybą darinkti- Petras 
kDAMONIS, Gytis VAZA- 
LINSKAS; į Revizijos Komi
siją- Leonas MARKAUSKAS, 
Izidorius MALIŠKA;į Kredi
to Komisiją - Vincas PIE - 
ČAITIS.

Po susirinkimo buvo pui
ki šeimininkių paruošta va
karienė.

NIDA - Z vejotojų-Medžio- 
tojų Klubas gerai veikia . 
Daug Klubo narių užsisakė 
vietas Sturgeon Lodge, Bas- 
katong’e. Žuvavimo sezono 
atidarymas įvyks gegužės 
mėn. 16 d. Vietas patartina 
užsisakyti iš anksto.
-Šiais metais premijavi - 

mui reikia užpildyti specia
lią formą Quebec Wildlife 
Federation. Formas galima 
gauti pas mūsų 8 Rajono vi
ce- prezidentą Vytą PTA - 
ŠINSKĄ, tel:842-9151,1OC.27O

NIDOS Klubo mokestį už - 
si mokėti reikia pas A. ŽIŪKĄ 
Kartojame, kad balandžio 12d 
8 v. v.St. Louis Anglers Ass. 
ruošia žvejų ir medžiotojų 
susitikimą. Čia galėsime 
pasidalinti "paslaptimis" ir 
su daugeliu kitų tautų žve
jais ir medžiotojais. Bus ir 
šokiai.

Jų patalpose ant sienų sa
lėje yra iškabinti laimėjusių 
sąrašai. Yra ir pranešimas 
apie Albino URBONO apdova
nojimą auksiniu medaliu už 
pagautą 1975 m. žuvį.
-Yra paruošta peticija ap

saugoti Lachine Rapids. Ja 
rūpinasi Vytas Ptašinskas ir 
ją galimi pasirašyti LITO 
patalpose.

• KLIČIAI, Algis ir Ina su 
savo draugais OTTAIS, Ro
mu ir Aldona, praleido pui
kias atostogas Havajuose.
• VADIŠIENĖ Ona paguldy - 
ta Reddy Memorial ligoni
nėje patikrinti sveikatos^

Jet 931-4024

MOKA UŽ:
Einamosios s-tas

gatavu p altu

T6I. Bureau: 769-8824 
Residence: 366-6245

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto 
čekių kredito............
Investacines nuo

721-7916
LEONAS MARK AUS K AS

INCOME TAX

6% 
12% 

12.25% 
11.75%

Trumpai, term ind. iki ..............  13%

Duoda nemokamą gyvybės draudą 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

H4G 3G6

i n t i tik 
727-0879

Kailių siuvėjas-
JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

1449 RUE ST-ALEXANDRE 'MONTRĖAL, QUEBEC 
SUITE 5OOA H3A 2G6 TĖL. 288-9646

BALANDŽIO 19 d. ŠeŠt adi enj , 
Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS Salėje

PRADŽIA: 7 vai .v.

LAUKIAME VISU!

SPAUDOS BENDROVĖS VALDYBA

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1980
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽES 15, BIRŽELIO

I R

12, LIEPOS 14.RUGPIŪČI0 14 
RUGSĖJO 11 d.

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS -

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Šį
KRAŠTĄ^ - KANADA.

KELIONE į MIAMI TIK $ 169. LĖKTUVU 
Badyti anįliikoi:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.O. H2W 1Y7 
(Vladimir Urbane) 

Tel. (514) 844-5292 & 844-5662
KELIONĖMS I LIETUVA.PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMON IS '
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 120 NomŲ 3 76 -378 1

Albertas NORKELiO N AS, B.A. C.S.C., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

A a e n _t_0_r__o__v e^_i_ j<_i _a__n_u_o__l_9jl_5_[n._

. — MūNTREfildū LJETLiUJLĮ.
HREDITŪ ĮJNJJFI

146S DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefono,: 766-5827

15%
1.3.75%
16.5%
15.5%

Nemokama gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antrfidieniois 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. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
145 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., PJQ . CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
NekiinoĮamo Turto Patarnavimas Montr.olrj* 
|nvestociįos'J,A. V. ir kt. Kanados provincijose
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