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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SUSITARĖ DĖL LAISVŲ, 
ŠEŠTADIENIŲ,

Lenkijos vyriausybė, rei - 
kalaujant laisvajai Lenkijos 
darbininkų unijai Solidar- 
noscz, pažadėjo 40 valandų 
darbo savaitę kitiems me
tams ir kas 4-tą darbo šeš - 
tadienį šiems metams. At
sižvelgdama į. sunkią ekono
minę Lenkijos būklę, Unija 
sutiko su pasiūlymais. Soli - 
darnoscz išgavo nuolaidų dėl 
naudojimosi spauda savo 
reikalams. Dar nesusitaria, 
nors ir deramasi, dėl lais
vos Ūkininkų Unijos. "Jeigu 
dar bus neatsižvelgiama į 
ūkininkus ir jie bus šmei
žiami ar puolami- mes vėl 
naudosime streiko metodą", 
- pasakė Lech Walesa, Soli- 
darnosz lyderis. "Kiekvie - 
nas veiksmas, nukreiptas 
prieš ūkininkus, bus laiko - 
mas priešingu ir darbiniu - 
kams", - pasakė kitas Uni
jos darbuotojas.

DĖL ATOMINĖS ĮMONĖS
Pasiūlius pastatyti atomi

nę Įmonę Hamburge kilo 
demonstracijos, sutrauku
sios 12.000 žmonių, kurios 
vėliau išvirto Į riaušes.

NARKOTIKU PLITIMU 
SUSIRŪPINO JT

Jungtinių Tautų raportas 
praneša, kad nelegalus par
davinėjimas ir naudojimas 
išplitęs visame pasaulyje, 
kai kurioms tautoms yra ta
pę rimta grėsme.

Kai kuriuose kraštuose 
narkotiniai pasėliai užėmė 
maistingųjų pasėlių vietas.

Raporte rekomenduojama 
tuojau pat imtis intensyvių , 
vaizdingų ir koordinuotų 
priemonių. Be kita ko,prane
šama:

pasiekė kritiškų proporcijų 
Vakarų Europoje, ypač V. 
Vokietijoje.
- Galvojimas, kad marijuana 
nekenksminga,iškėlė į mil
žiniškas proporcijas jos 
vartojimą ir nelegalų parda
vinėjimą.
- LSD, amfetaminai, rami - 
nantieji ir barbitūratai pra
dėjo sklisti į Tretįjį Pasau
lį: Afriką, Aziją, Lotynų A- 
meriką ir Vid.Rytus. Tarp
tautinės kontrolės yra per - 
silpnos.
- Vid. ir Artimieji Rytai 
tapo didžiausi opiumo ga - 
mintojai, iš kurio gaunamas 
heroinas.

Pasekmės tokio masinio 
pervartoj! mo yra ekonomi - 
nės, socialinės,finansinės ir 
politinės, galinčios net su
griauti valstybes.

ATLEISTAS JAV AMBASA - 
DORIUS E L SALVADORUI

Naujojo pre z. Reagan* ad
ministracija atleido Robert 
White, JAV ambasadorių EI 
Salvadorui už viešą kritiką 
Amerikos politikos EI Sal
vadore, kai ji yra iš nau
jo peržiūrima ir svarstoma. 
Jam buvo pasiūlyta kitos 
aukštos pareigos, bet jis jų 
nepriėmė.

R. White nepritarė karinei 
paramai EI Salvadoro vy
riausybei be socialinių re - 
formų įsipareigojimo. /Dėl 
to ir vyksta tame krašte la
bai žiaurūs smurto veiksmai. 
"Dešinieji" savo neribotais 
žiaurumo veiksmais neatsi
lieka nuo kairiųjų" . Ir dar 
vis nesumeta, kad praranda 
gyventojų simpatijas, kad ne
išsprendžia problemų, kad 
nerodo jokio gero pavyzdžio 
nė pažangumo...

R. White supykino kai ku
riuos aršius EI Salvadoro 
dešiniuosius, nes jis rėmė 
žemės reformą tame krašte 
ir reikalavo,kad būtų ištirta 
3-jų JAV vienuolių ir ei vi - 
lines misijonierės žiaurus 
nužudymas .įvykdytas vietos 
dešiniųjų.

Vie na Seselė- lietu vait ė, 
Dorothy Kazlauskaitė-Kaze], 
priklausėCleveland’o Ursu
line Vienuolinui.

NEPAPRASTAS JAUNUOLIS 
TERRY FOX

Iš New Westminster, B.C. 
pranešama, kad Terry Fox 
pasiryžęs kovoti iki galo iš
siplėtus sunkiai vėžio ligai . 
Jis prašo sau ir savo šei -

mai privatumo. Jo gydy - 
mas chemoterapijos prie
monėmis šiuo metu nutrauk
tas,nes nėra ženklų,kad jam 
.padėtų.

Sis nepaprastas jaunuolis, 
22 m. amžiaus, pagarsėjo 
savo pasiryžimu - maratono 
bėgimu pęr Kanadą- sukelti 
fondą vėžio ligos tyrinėji
mams. Jis bėgo, nors vieną 
koją buvo praradęs dėl tos 
nelemtos ligos. Buvo su
rinkta 21.7 mil.dolerių.Pra- 
eitą rugsėjo mėn., jis buvo 
apdovanotas Kanados Ordenu.

SOVIETAI NEPATENKINTI 
DĖL VIEŠAI KOMENTUO
JAMOS JŲ IDEOLOGIJOS

Nepaslaptis, kad sovietų 
ideologiniai apetitai, kaip jie 
patys nekartą viešai skelbė, 
yra užvaldyti pasaulį bet ko
kiomis priemonėmis. Į tai 
įeina šalia propagandos, ir 
smurtas, kiršinimai, sutar
čių laužymai. Visi, kas tik 
studijavo arba praktiškai pa
žino komunizmo ideologiją , 
jos metodus- tai žino.

Kuomet neseniai prez.Rea- 
gan'as pasakė, kad Krem
liaus vyriausybė nesigėdi - 
na apgaudinėti ir nesilaikyti 
sutarčių, siekiant užvaldyti 
pasaulį - labai nepatiko 
sovietams .Kuomet JAV Val
stybės Sekretorius žinių 
konferencijoje balsiai pasa
kė, kad sovietai "treniruoja, 
finansuoja ir apginkluoja 
tarptautinius komunistus"- 
tas dar labiau nepatiko.

Vasario rpėn. 3 d. Maskvo
je buvo pakviestas pas So
vietų Užsienio Reikalų Mi- 
nisterį JAV pasiuntinys Jack 
Matlock ir jam įteiktas ofi
cialus protestas dėl teroris
tinių veiksmų apkaltinimo.

ŽODŽIAI
" Oi nutilkit, kanklės, 

-Kas čia beįrodys 
Kaip toli nuo darbo 
Stovi mūsų žodis "

/Maironis/

Aukos Tėvynei atžvilgiu 
mūsų visuomenę gali ma būtų 
paskirstyti į 3 grupes. I-ąją 
grupę sudarytų tylūs darbi
ninkai, kurie be didelės rek
lamos dirba sunkiausius lie
tuvybės išlaikymo darbus , 
arba gausiomis aukomis re
mia Lietuvos laisvės kovą. 
II-jai grupei priklausytų tie, 
kurie daug kalba, o mažai 
daro.Dėl savo iškalbumo jie 
dažnai išrenkami į įvairiau
sias valdybas, bet kai reikia 
dirbti- dairosi, kas padarytų 
už juos. III-oje grupėje būtų 
visi tie, kurie jau atskilo nuo 
lietuviškosios srovės.Susi - 
rūpinę savo profesiniais ar 
finansiniais reikalais, jie 
stovi šalia lietuviškai tekan
čios upės.

Šiais metais sueina 40 m.

©
IR DARBAI

a;įuo didžiojo sukilimo už 
laisvę /1941 m./ Lietuvoje . 
Tada tūkstančiai laisvės ko
votojų, partizanų atidavė gy
vybę už Tėvynės laisvę.Ne - 
lygioje kovoje jie mirė, kad 
Tėvynė būtų laisva,kad mes 
gyventume ir tęstume pra
dėtą laisvės kovą. Daugelis 
iš mūsų esame gyvi liūdi - 
ninkai/ Jų kančias kovos 
lauke, dalis iš mūsų esame 
patyrę dėl to paties laisvės 
žygio/1941 m./ Lietuvoje.

O vis dėl to yra diena, ka
da kiekvienas turėtų pada - 
ryti savo lietuviškosios są
žinės sąskaitą ir atsakyti Į 
klausimą: ar aš pakankamai 
atidaviau Tėvynei Lietuvai. 
Toji diena yra VASARIO 16- 
oji. Paminėkime tą dieną 
ne žodžiais, bet darbu-ati- 
duokime auką Tautos Fondui, 
kurio surinkti pinigai visi 
eina tik Lietuvos laisvės 
kovos reikalams.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ KANADOJE

PAVYKUSI VIEŠNAGĖ AUSTRALIJOJE

PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas ir narys 
sporto reikalams Zigmas Žiupsnys su žmona Žibute daly
vavo Australijos Lietuvių Dienose, sporto šventėje, Lie
tuvių Bendruomenės krašto tarybos suvažiavime ir kituo
se renginiuose gruodžio mėnesio pabaigoje, Adelaidėje, 
Australijoje. Po sėkmingos viešnagės į Chicago sugrįžo 
sausio mėnesio pradžioje.

1980 gruodžio 29—31 Adelaidėje, dalyvaujant joje PLB 
pirmininkui Vytautui Kamantų! ir J. E. vyskupui Vincentui 
Brizgiu!, savo nutarimuose pasveikino lietuvių tautą, esan
čią pavargtame krašte ir siekiančią nepriklausomybės at
statymo; kvietė visus Australijos lietuvius dar daugiau Įsi
jungti į tautinį darbą; prašė visus rūpintis jaunimo orga
nizacijų stiprinimu; ragino remti vienintelę lietuvlškąVasa- 
rio 16 gimnaziją Vokietijoje lėšomis ir mokiniais bei mo
kytojais; pasisakė už politinės veiklos stiprinimą Bend
ruomenėje; pritarė PLB Valdybos vykdomam Lietuvos 
laisvinimo darbui ir kvietė visus lietuvius jį visakeriopai 
paremti savo talka ir lėšomis; prašė LB apylinkes ir se
niūnijas ruošti Nepriklausomybės šventės minėjimus ir 
telkti lėšas Lietuvos laisvinimui ir lietuvybės išlaikymui 
pagal aukotojo valią Lietuvių Bendruomenei ar kitoms or
ganizacijoms; pritarė ir kvietė Australijos lietuvius remti

kun. Kazimiero Pugevičiaus vadovaujamą Lietuvių Infor
macijos Centrą New Yorke; pageidavo, kad tarp VLIKoir 
PLB būtų tvirtesni ir glaudesni ryšiai, bendradarbiaujant 
politinėje plotmėje; nutarė prašyti Australijos vyriausybę , 
kad ji remtų ir reikalautų tarptautinėse institucijose So
vietų Rusijos dekolonizavimo ir Ribentropo—Molotovo pak
to panaikinimo; prašė, kad kitas Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas būtų ruošiamas 1986 metais Australijoje ir 
pažadėjo visaip jį remti; pageidavo, kad reguliariai būtų 
šaukiamos lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijos ir 
pasitarimai. Visr nutarimai buvo vienbalsiai priimti.

Sesija taip pat pasveikino įvairius Australijos pareigū
nus, dvasiškius ir lietuvių institucijas.
NAUJA AUSTRALIJOS LIETUVIU. B NĖS KRAŠTO VALDYBA

1980 m. gruodžio 30 d. Adelaidėje buvo išrinkta nauja 
Australijos LB Krašto Valdyba iš Melbourne bendruome- 
nininkų. Ją sudaro: pirmininkas Albinas Pocius, vicepir
mininkas Jonas Tamošiūnas, kultūriniams reikalams Al
dona Butkutė, švietimo reikalams Povilas Baltutis, sek
retorė Irena Tamošaitienė, iždininkas Juozas Kriščiūnas. 
Naujoji valdyba pareigas perėmė iš Vytauto Neverausko 
vadovaujamos valdybos, kurios būstinė buvo Adelaidėje 
per praėjusius dvejus metus.

LIETUVIAI N. ZELANDIJOJE
Naujosios Zelandijos Lietuvių Bendruomenės krašto val

dybos sekretorius Antanas Atkočaitis dalyvavo Australijos 
Lietuvių Dienose ir Australijos LB krašto tarybos sesijo
je, atstovaudamas nedidelei Naujosios Zelandijos Lietuvių 
Bendruomenei.

• PLB valdyba pasveikino naują JAV prezidentą Ronald 
Regan'ą, prašydama jį rūpintis pavergtųjų lietuvių ir kitų 
tautų reikalais.
® PLB Valdybos pirm. Vytautas Kamantas praėjusių 
švenčių proga buvo gavęs JAV prez.CarterUo sveikinimus 
ir buvo pakviestas į naujo prezidento Regan'o ir viceprezi
dento Bush prisaikdinimo iškilmes Washingtone.

'■RUSAI LAIKO LIETUVIUS SAVO REZERVATE”
RAŠO ČEKAS

Lietuvos padėtį iškalbingai prisiminė nuo 1975 metu 
Prancūzijoje gyvenantis žymus čekų rašytojas Milan 
KUNDE RA , ką tik anglų kalba pasirodžiusios "Juoko ir 
užmaršties knygos" autorius. The New York Times 
knygų priede taip byloja : "Jei vaikystėje man kas būtų 
pasakęs: vieną dieną tavo tauta pranyks iš pasaulio, yaš 
būčiau atmetęs tai, kaip nesąmonę.. „ Žmogus žino, 
kad jis mirtingas, bet neabejoja, kad jo tauta gyvens 
amžinai. Bet po rusų invazijos 1968- ais metais kiekvie
nas čekas suprato, kad jo tauta gali būti tylomis ištrinta 
iš Europos, kaip per pastaruosius metus iš pasaulio ty
lomis tirpo 40 milijonų ukrainiečių, pasauliui visai ne
kreipiant dėmesio. Arba štai lietuviai. Ar žinot, kad 
17-tame šimtmetyje Lietuva buvo galinga Europos vals - 
tybė? Šiandien rusai laiko lietuvius savo rezervate, kaip 
pusiau išnaikintą, nuo lankytojų užtvertą gentį, kad už - 
sienis nežinotų apie jų egzistenciją".

"Juoko ir užmaršties knygos" pagrindinės temos y- 
ra Čekoslovakijos likimas ir bolševikinis totalitarizmas. 
Knygai pasirodžius Prancūzijoje 1979-ais metais, Pra
hos valdžia atėmė iš Kunderos Čekoslovakijos pilietybę . 
"Aš nežinau, kas mano tautos laukia ateityje", - sako jis. 
"Nėra abejojimo, kad rusai darys visa, kas įmanoma, pa
laipsniui ją ištirpinti savo civilizacijoje". ELTA

"posev” aprašo lagerius ir rezistenciją
Apie Lietuvą dažnai rašo V. Vokietijoje leidžiamas 

rusų emigrantų žurnalas "Posev". 198G m. 9-me nu
meryje spėliojama, kad Lietuvoje esą vienuolika lagerių 
ir septyni kalėjimai. Ypač gerai žinomas Pravieniškės 
lageris, kuriame kaliniai gamina baldus. Dalis šio lage
rio esanti Vilniuje, netoli Aušros Vartų, buvusiame vie
nuolyne.

Tame pat numeryje tvirtinama, kad ginkluoti pasi
priešinimai prieš okupantą Lietuvoje vykę ir partizani - 
niam karui pasibaigus. 1962 m. į Kaliningradą / buv. 
Karaliaučių/ atėjęs traukinys, vežęs pinigus, su kulkų 
išdaužytais langais. Tai padarę "lietuviai nacionalistai".

Tais pat metais, rašo PGSEV, visa flotila žvejų lai
vų protestavo prieš Chruščiovo potvarkį sumažinti žve
jams mokamą atlyginimą. Žvejai visą sugautą žuvį iš
vertę ant jūros kranto. Protestą gynęs lietuvis kapitonas 
Antanas Zurinskis buvęs sušaudytas.

1963 m. vasario mėn. Vilniaus "Spalio" kino teatre 
ruoštasi filmo "Mūsų Nikita Sergijievičius Chruščiovas" 
premjerai. Vilniečiai pasitiko filmą, sudegindami gau
sybę reklaminių plakatų. ELTA
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PAVASARIS EINA 
KARPATŲ KALNAIS ?

Gal pranašai ir poetai teisūs nebūtinai tiktai tą vie
ną kartą ? Gal Maironio eilių žodžiai apie sukilusius 
slavus prie Juodmarių krašto ir apie ateinantį pavasa
rį iš Europos pietryčių į šiaurę dar kartą taps kūnu ?

Kas beatsitiktų šiandieninėje Lenkijoje už kelių va - 
landų, dienų, mėnesių - tikrai nepasiliks be atgarsio 
pavergtose Europos tautose. Jeigu Kremlius bandys ši
tą, Lenkijoje įžiebtą laisvės liepsną ir vėl sutraiškyti tan
kų vikšrais, kaip padarė Vengrijoje, Čekoslovakijoje , 
Ryt. Vokietijoje, Afganistane ir kitose mažiau žinomose 
savo plačios imperijos vietovėse, - tai tokio smurto 
pasėkos gali būti lemtingos visai Europai , ir visam pa- 
šauliui.

Rusai, ir ne tiktai rusai, žino,kaip sunku numalšin
ti Lenkijos sukilimus. Maskva taip pat labai'gerai žino, 
kad Lenkiją būtų žymiai sunkiau numalšinti, kaip Veng
riją ir Čekoslovakiją. Raudonieji imperatoriai taip pat 
žino, kad sukilus Lenkijai, jų imperija gali pradėti irti 
■ r trupėti visuose kampuose: nuo Afganistano iki Suomi
jos.

Galų gale, žmogų gailimą kalinti vergų stovyklose, 
kankinti ir badu marinti gulaguose, ištremti iš savo tė - 
vynės ir pažeminti,atimti iš jo visas kultūringame pa
saulyje turimas laisves, bet žmogaus dvasios niekas dar 
nesugebėjo pavergti. Žmogaus laisvės ilgesio, noro bū - 
ti sau žmogum ir gyventi savo krašte net ir gabiausieji 
Kremliaus saugumiečiai nesugebėjo išplėšti iš paverg
tųjų širdies. Jie sutrupino gyvybes, bet nesutrupino 
tikėjimo laisvė.

Daugelyje pavergtųjų šalių tikėjimas Dievu ir tikėji
mas laisve pasidarė tas pat. Ir šiandieninėje Lenkijoje 
tai labiau negu akivaizdu: lenkai pagrįstai didžiuojasi 
pirmuoju lenku Popiežiumi, nes tasai išdrįso pasisakyti 
už laisvę Lenkijai ir, priimdamas audiencijoje laisvųjų 
profesinių sąjungų atstovą L.Valesą, parodė visam pa
sauliui ir Maskvai, kad jis nesvyruodamas stovi paverg
tųjų ir užguitųjų pusėje, kad jis žino, ko nori jo tauta.

Mes esame /ar norime, ar ne /, Lenkijos kaimynai. 
Dažnai toji kaimynystė buvo skaudi. Gal gi istorija atsily
gina kenčiantiesiems? Gal šį kartą, sukilus slavams , 
kartojant Maironio nepamirštamus žodžius, tikrai Kar - 
patų kalnais ateina pavasaris?

H. N a g y s

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

tuvius suiminėti, kankinti ,

KAS STABDO ISTORINIU 
KNYGŲ, IŠLEIDIMĄ? ? ?

A.a.dr.J.PAJAUJIS bu - 
vo parašęs svarbią, įdomią 
knygą apie Lietuvos okupa
ciją. Stepas Zobarskas ža
dėjo išleisti 1975 m. Auto - 
riaus žmona irgi buvo prisi
dėjusi finansiniai prie išlei
dimo. Kažkodėl apie tą kny - 
gą nieko nebesigirdi.

Pulk.K. Škirpa irgi para
šė knygą apie 1941-44 m. lai
kotarpį, žadėta išleisti. Vėl 
tyla. j. K.

Ontario
KAS KALTAS ?

Vasario mėn. 13 — 14 d. d. 
1945 metais JAV ir Didž. Bri
tanijos oro karinės pajėgos, 
sunkieji moderniški bombo
nešiai per 1O — 12 valandų 
subombordavo Vokietijos me
no, kultūros centrą Drezde
ną (Saksonijoje).. Per trum
pą laiką žuvo apie-,450 tūks
tančių gyventojų, daugiausia 
vaikų, moterų, seno amžiaus

žmonių, sunaikinta 80% na
mų. Daug ir lietuvių žuvo , 
mų. Iš lietuvių žuvo inž. Pra
puolenis, aviacijos maj. Ge- 
cevičius ir kt.

Kodėl tokios baisios žudy
nės įvyko ir šiandien dar yra 
paslaptis. Sakoma, kad to 
reikalavęs iš sąjungininkų J. 
Stalinas. Tam pritarusios 
JAV-bių ir Didž. Britanijos 
valdžios (Roosewelt as ir 
Churchill'is). Esą, tikslas 
buvęs suardyti geležinkelių 
centrą, mazgus, į Rytų fron
tą. Tačiau, kaip tada paaiš - 
kėjo, vokiečiai per vieną sa
vaitę geležinkelį sutvarkė ir 
traukiniai riedėjo į Rytų 
frontą. Gi Raudonoji Armija 
tuo laiku buvusi nuoDresde- 
no tik apie 60 Kilometrų?..

"Toronto Star"korespoa - 
tas, turėjęs pasikalbėjimą 
su JAV generolu X . (dabar 
atsargoje), kuris vadovavęs 
iš Anglijos oro bazių skri
dimams į Dresdeną. Už
klausta buvo, kodėl taip

Z psl.

KLB VEIKLA
DALIS i960 m. ATLIKTU DARBU

1. Susitikta su tuolaikine Užsienių Reikalų ministere Flo
ra Macdonald, kartu su Pavergtų Tautų Komiteto nariais.
2. Atsilankyta pas Užsienių Reikalų ministerį Mark Mac 
Guigan ir įteikti memorandumai dėl Madrido Konferenci
jos ir dokumentas ’’The Decolonization of Soviet Socialis
tic Republics", kartu su Baltų Federacijos atstovais.
3. Pasirengimai Madrido Konferencijai: Įteikta bendras 
KLB, KLJS ir Kanados Lietuviųjžrnogaus Teisėms Ginti 
Komiteto memorandumas ir įvairūs dokumentai Parlamen 
tarinei Pakomisei dėl Madrido Konferencijos ir asmeniš
kai referuota Pakomisėje Gttawoje, spalio mėn. 7 d.

Pasikviestas Vladas Šakalys būti liudininku Parlamen - 
tarinėje Pakomisėje Gttawoje ir Kanados Užsienių Reika
lų Ministerijoje. VI. Šakalys buvo pristatytas visų fede- 
ralinių partijų atstovams, Gntario premjerui W. Davis 
ir Gntario provinciniam parlamentui; taip pat Amnesty 
International Gttawoje ir Hamiltone.

Padėta / kartu su JAV LB/ finansuoti Tomo Venclovos 
kelionė į Madridą liudyti disidentų delegacijoje.

KLB pirmininkas asmeniškai dalyvavo Madride Konfe
rencijos metu baltiečių demonstracijoje, kartu su latviais 
ir estais lankė kitų kraštų delegacijas, lankė Kanados val
džios atstovus Konferencijai,kalbėjo per radiją "Liberty".
4. Surengta kartu su estais ir latviais Baltiečių Diena 
Kanados Parlamento rūmuose, kur dalyvavo daugiau nei 
7G senatorių, parlamento narių, diplomatų; Užsienių 
Reikalų ministeris Mark MacGuigan pasakė pagrindinę 
kalbą.
5. Įvykdyta mūsų konsulų pabaltiečių susitikimas su 
parlamento ir Užsienio Reikalų Ministerijos atstovais, ir 
konsulų pristatymas parlamente ir senate.
6. Paremta Lietuvių Informacijos Tarnyba, vadovaujama 
kun. Pugevičiaus, kuri teikia informaciją anglų kalba apie 
Lietuvą, politinius kalinius ir t,t.
7. Paremta demonstracijos-manifestacijos vasario 9 d. 
Toronte dėl invazijos į Afganistaną; studentų Gttawoje - 
lapkričio 7 dėl Madrido Konferencijos
8. Paremta Laisvės Olimpiada Toronte.
9. Surengta Pietų Amerikos ansamblių koncertas Toron
te jų kelionei paremti; paremta Kanados solistės koncer
tų kelionė Anglijos ir Vokietijos lietuviams.

Generolas A.M. Haig
U. S. Senato Užsieniu Rei

kalų Komisija nubalsavo ir 
pasisakė už naujojo prezi
dento Roland Regan'o pasi
rinktą armijos generolą A. 
Mv- Haig būti valstybės už<r 
sieinio reikalų sekretorium. - 
Šį prezidento pasirinkimą 
buv. prez. R. Nixon as jau 
ankščiau yra pavadinęs "pui
kiu pasirinkimu". Amerikos* 
diplomatijos istorijoje ge
nerolas A. Haig būtų tik ant - 
ras aukšto rango kariškis 
užsienio reikalų sekretorius 
poste. Pirmasis armi jos ge
nerolas yra buvęs George 
Marshall prezidento Trumą- 
no administracijoje. Pagal. 
"The Christian Sience Moni
tor", Washington o kores
pondento Daniel Southerland 

J. V. Sudavas

tvirtinimus gen. Haig yra la
bai darbštus, ambicingas ir 
griežtas diplomatiniuose ėji
muose, ir labai geras admi
nistratorius. Jo paskyrimas 
vadovauti Jungtinių Valsty - 

<bių užsienio politikai simbo
lizuotų didesnį posūkį stip
rinti Amerikos apsigynimo 
potencialą. Kadangi nauja
sis prezidentas nėra labai 
patyręs užsienio politikoje— 
rašo toliau D. Southerland, 
— tai dauguma užsienio poli- • 
tikos klausimų bus spren
džiama ne Baltųjų Rūmų, bet 
prezidento Kabineto narių 
posėdžiuose, kur naujasis 
užsienio reikalų sekretorius 
be abejo vaidins svarbiausią 
rolę. Jo išsimokslinimas,ir 
ankstyvesnė tarnybinė patir

tis patvirtino, kad tautos gy
nybos reikaluose jis turi di- 
delępatirtį. Tuo tarpu gyny
bos sekretorius Gasper Wei - 
nberg yra gabus ir prityręs 
finansų ir biudžeto reikaluo
se, mažiau strateginiame 
planavime—pažymi D. South
erland. Les Janka, tarptau
tinis konsultantas Washing
ton's, kuris dirbo drauge su 
generolu Haig Tautos Saugu
mo Taryboje (National Seciu- 
rity Concil)prezidento Nixonb 
administracijoje, sako:". . .. 
generolas Haig yra tikslus 
galvojime ir gali daryti tiks
lius sprendimus, jeigu jis 
dirba galvojančių žmonių ap
linkoje. . . " A. Haig yra bai
gęs Karo Akademiją West 
Point. Akademijos metinė 
knyga "The Yearbook"j'j taip

žiauriai pasielgia su tuo 
miestu. Tas (dabar) gene
rolas atsakęs, kadA.Hitleris 
karą pradėjo, todėl gynima
sis nėra nusikaltimas. Prieš 
užpuoliką gal ima naudoti vi
sokias karo priemones, kad 
apgynus nekaltus savo žmo
nes, savo kraštus. Tai pa
moka visiems užpuolikams, 
žmogžudžiams. Kas pirmas 
puola nekaltą tautą, visuo
met gali tikėtis žiauriausio 
atkirčio. Apsigynėjai negali 
būti teisiami ar traukiami 
atsakomybėn už veiksmus.

Tai būtų galima pritaikyti 
ir Lietuvai 1939 — 1945 metų 
kare. Lietuva pasiskelbė ta
me kare neutrali. Lietuvos 
Prezidentas išvyko į vakarų 
pasaulį (kaip ir Olandijos , 
Belgijos karaliai, Prancūzi
jos prezidentai) pi’otestuo- 
dami prieš neteisėtą okupa
ciją.

Kuomet Lietuvoje komu
nistai rusai, žydai ir lietu
viai (kitos valstybės) pradė
jo nekaltus piliečius — lie—

žudyti, vežti Sibiran. Tai 
užpultieji ėmė gintis, kaip 
išmanydami, Kai turėjo pro
gą — atsikeršijo, daugiau - 
šia vokiečiams vadovaujant.

Tad ar ne komunistai ru
sai ir kitoki pradėjo karą 
prieš nekaltus lietuvius ?. . 
Taigi, tie lietuviai yra to
kioje rolėje ir kaltėje, kaip 
Dresdeno bomborduotojai 
lakūnai ? J. Verkis ,Ont. 
NIEKĄ D ĖJAI PAŠTININKAI

Tai žodžiu, tai raštu gau
name skundus, kad laikraš - 
tis ateina po švenčių ge - 
rokai pavėluotai Montrealyje 
ir jo apylinkėse. /Ką kalbė - 
ti apie tolimesnes vietoves 
ir miestus? Tuo pačiu skun
džiasi ir Ontario provincija/.

Kyla Įtarimas, kad mūsų 
"nusiplukę" ir "persidirbę" 
paštininkai ieško pretekstų 
išeiti į streiką. Iš savo pu - 
sės užtikriname,kad dar ne
buvome pavėlavę išsiųsti.

Skųskimės visi sutartinai 
raštu ar žodžiu pašto Įstaigo
se. Bent* neduosime ramybės.

"NL’I

1G. Lietuvių kalbos kreditams užskaityti paruošta lx 
ir X skyrių programos, kurios buvo patvirtintos On
tario Švietimo Ministerijos. Paremta studentai, lankan
tieji Toronto Aukštuosius Lituanistikos Kursus. Suruošta 
lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas.

REIKALINGA IR [VERTINAMA FINANSINE PARAMA

KA N A D O J E lietuviškumo išlaikymu, Lietuvos lais
vinimo reikalais ir santykiais su Kanados vyriausybe pa
laikymu nuolatos rūpinosi ir rūpinasi Kanados Lietuvių 
Bendruomenė/KLB/. Dalis šių visuomeninių ir kultu - 
ros darbų, atliktų 198G m., išvardinta atskirai.

KLB reikalinga daugiau aukų, kad padengtų būtinas 
veikimo išlaidas.

1980 m. turėta $8.3OG deficito, kuris buvo padeng
tas iš atsargos kapitalo.

Iš 1980 m. apyskaitos:
Pajamos  ....................... ... $ Į7.580

Solidarumo mokesčiai ......... 1,925
Vasario 16 aukos ........... 1,960
Įvairios aukos/Įskaitant patalpų išlaidas/... 4,300 
Parengimai,P.Amerikos ansamblių koncertas 7,635 
Palūkanos ............................................................................... 760

Išlaidos...................  $ 25.880
KLB Tarybos suvažiavimai /2/..„... 2,300
Informaciniai leidiniai angių kalba .... ,1,610
Vasario 16 minėjimas, veikla Baltų Federacijoje

1, 78G 
Konferencijos, kelionės, nakvynės ...... 3,340

P.Amerikos ansamblių koncertui,parama 6,360
Aukos-paramos fondams,parengimams, ansamb
liams ir laikraščiams ............. ,3,600 
PLB Centro Valdybai ............ 1,370
Paskolos Lietuvių Dienai, Laisvės Olimpiadai

3,500 
Susirašinėjimai, telefonai .registracijos. . . 1,990

Deficitas................. $ 8.300

Prašome aukoti KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENEI, 
visuomeniniams ir kultūros reikalams,kad būtų galima 
tęsti šiuos taip svarbius lietuviškus darbus KANADOJE ’. 

Aukos $ 1G, - ir daugiau atleidžiamos nuo mokesčių.
KLB Centro Valdyba

Baltuose Rūmuose

trumpai charakterizuoja: lo
yal, with an unerring inst
inct for impressing super
iors". . . (lojalus, stiprių 
Įsitikinimų ir lygiai stiprios 
ambicijos su neklaidingu ins- 
tiktu sudominti vyresniuo-
sius). 1960metais Vietnamo 
kare gen. Haigvadovavo bri
gadai ir buvo apdovanotas 
Purpuro Širdies, Bronzos ir 
Sidabro žvaigždėmis (Purple 
Heart, Bronze and Silver 
Star), ordinais,suteikiamais, 
tik kariams pasižymėjusiems 
kovų lauke.

Nixon'o administracijoje 
gen.A. Haig buvo, Valstybės 
Sekretoriaus H.Kissinger io 
asistentas Valstybės Saugu
mo Taryboje, kurioje reikė
jo nagrinėti politinius reika
lus nuo Čilės Pietų Ameri
koje, Kinijos ir Vietnamo — 
Azijoje ir Sovietų Sąjungos 
— Europoje. Vėliau buvo pa
skirtas vyriausiu vadu NATO 
kariniu pajėgų Europoje. Bū
damas Šiaurės Atlanto Kari
nės Sąjungos vyriausiu vadu, 
gen. A. Haig gerai pažino Va
karų Europos gynybos reika
lus ir Sovietų Sąjungos ag
resijos planus. Jis įtikino 
NATO valstybių užsienio rei
kalų ministerius skirti dau
giau lėšų gynybos reika
lams, kariniai ruoštis at—

remti kaskart vis didėjantį 
pavojų prieš Sovietų Sąjun
gos remiamą Varšuvos Pak
to karinių jėgų pranašumą.

Sveikatai sušlubavus, gen. 
A. Haig sugrįžo į Ameriką, 
kur naujojo prezidento R. 
Regan'o buvo pakviestas , į jo 
Kabinetą. Tačiau .Amerikos 
liberalinio sparno politinėse 
grupėse Kongrese yra žmo
nių, kurie nemėgsta, kad už
sienio politikai vadovautų 
karinis asmuo. Kai kurie de
mokratų atstovai Kongrese 
nepatenkinti dėl prieš metus 
gen.A. Haig pasakytos kal
bos Washington's, kurioje 
jis kritikavo prezidentą J. 
Carter'į dėl jo nepastovios 
ir minkštos politinės linijos 
prieš Maskvos ekspancijo- 
nizmą o ypatingai už neryž- 
tumą, išvaduoti Irano pa
grobtus Amerikos įkaitus . 
Haigo patvirtinimas poste 
iššaukė Kongrese ilgus ir 
kontraversinius debatus. Se
nato komisijoje apklausinė - 
jamam generolui Haig buvo 
duodami įvairūs, moraliniai 
— politiniai, kartais naivūs 
ir provokuojantys klausimai. 
Vienas demokratų senato
rius paklausė: ". . . Jeigu So
vietų Sąjunga okupuotų Len
kiją, ar tamsta generole Ru
sijai siųstum ultimatumą ? ". 
Į tai gen. A. Haig, nusišyp
sojęs atsakė:.Ponas sena
toriau, būdamas mano vie
toje, ar siųstum?".

Valstybės Sekretorius po 
Prezidento yra svarbiausias 
asmuo Amerikos užsienio 
politikos. Jo nustatytas pp- 
tikos kursas gali turėti la
bai didelės reikšmės vals
tybių ir tautų santykiuose. 
Generolo Haig nusistatymas 
Sovietų Sąjungos agresijai 
dominuoti pasaulyje yra ži
nomas. Mums '‘lietuviams, 
besisielojantiems tėvų že
mės laisvės reikalais, labai 
pageidautina turėti Baltuose 
Rūmuose vyrą, kuris gerai 
žino Rytų Europos politinius 
reikalus ir pažįsta Sov. Rusi
jos užsimojimus paversti Eu
ropą savo politikos satelitu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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• Prancūzu, Žurnalistai Susitinka Su KGB Afganistane
/pabaiga/ *

Kitą rytą tardytojas- magistratas iš Poul-I-Charki 
Įsakė:" p. Missen’as, paskui mane,. Tardymui".

Nuėjome Į kabinetą, kur sėdėjo nerimą sukeliantis 
žmogus,azijatiškų bruožų, apsirengęs džinsais ir marš
kiniais, vartydamas mano pasą. Jis kreipėsi į mane puikia 
prancūzų kalba:" Aš esu milicininkas. Ką mes žinome a- 
pie jus, gali jums"užtraukti 20 metų kalėjimo bausmę.Tai 
yra minimumas, tokia kaina už jūsų nusikaltimus.

Mes jus tardysime. Jūs pasakysite teisybę. Tik jūsų 
nuoširdumas gali laimėti Afganistano vyriausybės atlai - 
durną. Nebandykite meluoti. Dėka jūsų juostų ir filmų, 
mes jau žinome beveik visus jūsų veiksmus. Mes tik pap
rastai patikrinsime,ar jūsų atsakymai atatiks tam, ką 
mes jau žinome".

Tas azijatas darėsi vis labiau grąsinantis. Vertė - 
jas ir magistratas rodė’ jam didelę pagarbą ir jo bijojo . 
Aš buvau tikras, kad jis- sovietas, KGB tarnautojas. "Jūs 
atsakysite į mano klausimus žodžiu, po to raštu ant šių 
tardymo lapų", - pasakė. Jis mane baugino. Aš įsivaiz
davau, kad jis gali bet ką padaryti. Aš niekada neužmir
šiu jo nejudomo žvilgsnio, neperžvelgiamo ir negailės - 
tingo. "Jūs man pasakysite, kas atsiuntė jus į Afganis - 
taną, kam jūs dirbate, ką jūs susitikote Prancūzijoje. , 
Europoje ir JAV- se, kas pagelbėjo jums atvykti į Af- 
gani staną".

Aš kalbėjau. Aš rašiau. Azijatas pertraukdavo : 
"Prisipažink, kad dirbot ČIA". Aš griežtai ir beviltiš - 
kai paneigdavau. Vėl klausinėjimai, koliojimai. Jis vis 
pratrūkdavo įsiutęs: "Meluojat.Aš tau netikiu. Prisipa
žink, jums apmoka ČIA... "

Keturių valandų apklausinėjimas.
Pirmas5s apklausinėjimas truko 4 valandas. Vidudie

nį mane nuvedė atgal į celę. Sovietų kareiviui reikėjo pa
lenkti ryžių lėkštę, kad ji pralystų pro tikrinimo lange - 
lį duryse. Taip bestumiant lėkštę, visi ryžiai nuslydo 
ir iškrito ant žemės. Čia tarakonai buvo greitesni už ma
ne. Aš buvau taip išalkęs, kad vistiek valgiau tuos ry - 
žius.

Po 3G minučių manęs vėl laukė azijatas. "Gerai už- 
valgėte? Tvarkoj. Mes tęsime tardymą. 1979 m.baland
žio mėnesį jūs slaptai įžengėte į Afganistaną I-ą kartą. 
Kurie laikraščiai paskelbė jūsų straipsnius?" Aš iš -

Kanados Vakaruose
[SPŪDŽIAI ALBERTOS IR BRITU. KOLUMBIJOS

Z. PULIANAUSKAS 
/tęsinys/

Šalia miško ir jo gyvūnijos atvaizduota ir provincijos 
praeitis ir gyvenimas iki šių dienų. Visame kampe įsteig
tas vandens malūnas su dideliu vandens varomuoju ratu, 
Atskiruose kambariuose atvaizduota pro v. gyventojo pra
eitis ir gyvenimo sąlygos. Butuose parodyti baldai tada ir 
dabar naudojami. Įvairios remonto dirbtuvės automobi
liams taisyti, arklių vežimams, kalvės, stalių ir kito po
būdžio taisymams atlikti. Šis muziejus buvo labai įdomus 
savo eksponatais. Tokių muziejų man dar neteko niekur 
matyti, nors daug jų esu aplankęs. Šis muziejus atidary
tas tik 1979 metais gruodyje. Norėjau gauti informaci
nį biuletenį ar ką panašaus, bet buvo paaiškinta, kad dar 
neturi, pagaminsią vėliau.

Muziejuje praleidau apie tris valandas ir iš jo išėjęs, 
tiesiai užsukau restoranan pietums. Pavalgęs ir pailsę - 
jęs, pamažu žingsniavau viešbučio link. Betgi čia pat dar 
stovėjo pora arklių pakinkytas vežimas, kuris vežiojo ke
liautojus miesto aprodymui. Įlipęs į vežimą sumokėjau 3 
dol. ir atsisėdau. Netrukus vežikui paraginus, arkliukai 
pradėjo traukti vežimą su 1O asmenybių. Važiavome man 
matytomis ir nematytomis gatvėmis. Sustojome privažia
vę mažą namelį ir šalia jo garažą, statytas 1790 metais. 
Namelis aptvertas medine tvorele, jo langai uždaryti lan
ginėmis. Tinkuotas pilkos spalvos medžiaga. Į vidų įeiti 
negalėjome. Abu pastatai labai gerai atrodė, bent iš lau
ko. Manytina, kad abu pastatėliai karts nuo karto restau
ruojami. Kita,p po 200 metų būtų seniai sugriuvę, tuo 
labiau jeigu jie statyti iš medžio.

Iš čia sugrįžome į miestą ir visi apleidome vežimą. Pa
vakaryje grįžęs į viešbutį, jame nieko neradau. Tik mau
dykloje taškėsi keli jauni žmonės. Viešbutis buvo prie
plaukos pakraštyje, tad nuėjęs į kambarį, pro jo langus 
dar žiopsojau, stebėdamas melsvą ir ramų vandenį. Kiek 
pažiopsojęs vėl išėjau laukan ir eidamas miestan, nuta
riau užsukti į netoli buvusį kino teatrą. Porą valandų pa
žiūrėjęs suaugusiems skirtą filmą, vėl grįžau į viešbutį. 
Tai buvo paskutinis pasivaikščiojimas Britij Kolumbijos 
sostinėje. Viktorijos mieste praleidę apie dvi dienas, sek
madienio rytą atsisveikinom. Iš čia vykome į mieste - 
lį Nenaimo, už 1OO klm. nuo Victoria, Vancouver io sa
los pakraštyje. Šis miestelis vadinamas "pasauline vonių 
sostine". Mat apie liepos mėnesio vidurį čia suvažiuoja 
iš viso pasaulio mėgėjai — plaukikai, dalyvauti voniose 
plaukymo lenktynėse. Reikia perplaukti Strait George są
siaurį, nuo šio miestelio iki Vancouver'io miesto pakraš
čių. Kokio pločio sąsiauris — neturiu žinių, tačiau mus 
vežant per tą sąsiaurį laivu, užtruko apie valandą ’ laiko. 
Pirmasis perplaukęs sąsiaurį gauna 150. - tūkstančių do
lerių dovanų, Šias lenktynes šiais metais laimėjo austra- 
lietis.

Miestelyje trumpai sustoję, vykome toliau. Pavažiavę 
dar keliolika kilometrų, sustojome priešpiečiams prie 
garsios vasarvietės ir maudyklų — Parksville. Priešpie
čius valgėme čia prie sustojimo, nes oras buvo gana gra
žus ir šiltas, todėl labai smagu buvo užkandžiauti gryno 
1981. 11.6

vardinau. /Kodėl jie taip bijo straipsnių, jeigu visa ką 
sovietai daro yra teisėta, teisinga ir "nuskriaustųjų ge
rovei"? Red./

- Tai viskas ?
- Hm. ..taip.
- Meluoji. Jūs dirbote televizijos programose.Ku - 

riose?
Išvardinau.
- Tai viskas ?
- Hmm. ..taip.
- Melagis. Parašėte knygą.
- Taip.
- Šmeižiančią knygą, kas liečia Sovietų Sąjungą, po

ne Missen’ai. Jūs rašėte,kad sovietai dalyvavo Ameri - 
kos ambasadoriaus nužudyme Kabule. Tai melagingas 
iškraipymas".

Taip jis pats patvirtino, kad yra Sovietas ir KGB a- 
gentas. Bet labiausiai mane pritrenkė, kad jis viską a - 
pie mane žinojo.

Tą naktį gabalu iš marškinių užsidengiau akis, kad 
celės šviesa sušvelnėtų ir užleidau savo kūną vabzdžiams^ 
Sovietų radio triukšmas koridoriuje ir tankų, kurie ruo
šėsi patruliuoti gatvėmis , motorų burzgimas neleido man 
užmigti.

Vėl kita diena: arbata, tardymas, ryžiai su tarako - 
nais, tardymas. Surišau batų raiščius, užsukau aplink 
vamzdį ir bandžiau pasikarti. Rusų sargybinis sutrukdė.

Silpnėja atsparumas.
Po truputį pradėjau prisitaikyti prie belaisvio ruti

nos. Tardymai retėjo ir sustojo. Aš praleisdavau laiką, 
valydamas savo celę ir bandydamas pagerinti savp mais
to davinį. Mano valia išsilaikyti ir atsilaikyti silpnėjo . 
Sovietų parašiutininkų užsiėmimai kieme palaikė mano 
dėmesį-Tie kolosai niekada nenustojo tyčiojęsi iš manęs, 
imituodami pakartą žmogų. Milicija ar KGB vis pabar - 
davof'Tu ne žurnalistas. Tu šnipas. Tu ČIA. Tau - 20 
metų kalėjimo".

Po 2G dienų buvimo celėje Antoin’as buvo .nugaben
tas į tardymo kambarį. Mes negalėjome pasikalbėti.Per
gyvenome 3 ilgas sesijas, kurių metu afganai bandė mu
du sukiršinti. Mes tikėjomės blogiausio. Teisėjas galų 
gale nusišypsojo. "Tardymai baigti' . Judu galite kalbė
tis ir būti vienoje celėje". Antoin’as ir aš puolėm vie -

PROVI NCI J AS APLANKI US
oi’o gamtoje, prie melsvo ežero vandens. Po valandos iš 
čia vykome tolyn. Pagal ankščiau numatytą tvarkaraš
tį turėjome sustoti Provincijos Parke, pamatyti kaip at
rodo specialiųjų medžių rūšis. Privažiavus reikiamą vie
tą, išlipome ir ėjome prie informacijos būdelės gauti no
rimų žinių. Gavę brošiūrėlę ir vadovą, eilute pradėjome 
eiti jau kiek pramintu parko — miško taku. Moterims ne
labai patogus ėjimas, nes vietomis reikėjo peržengti ant 
tako išverstus kelis medžius. Vyrams padedant, jos pra
eidavo. Po 15 minučių jau buvome prie storų ir aukštų eg
lių, Douglas Firs- vardu. Tokių eglių aplinkuma vadina
ma "Trees of Cathral Grove". Taip brošiūroje apie tai sa
koma: "Didžiausios ir didingos eglės yra 800 metų se
numo. Jos išliko gyvomis, kada didysis gaisras nušlavė 
šią sritį prieš 300 metų. Dauguma kitų medžių esą jau
nuoliai", kurie augo gaisrui praėjus. Didžiosios eglės 
parke yra 3-jų metrų diametro, jas apimti reikalinga 
šešių suaugusių asmenų rankų. Šių medžių aukštis yra 75 
metrai. Išskyrus raudonmedį, šios eglės yra aukščiau
sios visame Šiaur. Amerikos kontinente. Šių eglių žie— 
vė yra apie 30 centimetrų storio, kas padeda joms apsi
saugoti nuo ugnies. Šaknų sistema yra stipri ir išsišako
jusi ir todėl išsilaiko nuo audrų ir stiprių vėjų. Dalis šių 
medžių dar atlaikys daugiau negu IOOO metų.

Po pasivaikščiojimo eglių parke, vykome tiesiai į nu
matytą viešbutį. Apie 6 vai. jau buvome vietoje, mažame 
miestelyje bet prie didelės upės Cambell vardu. Po pie
tų viešbutyje, išėjau į miestelį pasivaikščioti, bet užeiti 
daug kur nebuvo, nes sekmadienį veik viskas uždaryta , 
išskyrus parą parduotuvių, -vaistinę ir pora kavinių. Pa — 
sivaikščiojęs, užėjau į kavinę. Pokalbio metu su padavė
ja paaiškėjo, kad šioje upėje yra daug žuvies — lašišų. 
Jų gaudymo sezonu privažiuoja daug meškeriotojų, tai ir 
vislias, kuo šis miestelis pasižymėjęs. Grįžęs Į viešbutį 
su vienu bendrakeleiviu pasėdėjome truputį bare Ir nuė
jome miegoti į savo kambarius.

Pirmądienį po pusryčių apie 9 vai. iš čia išvykome. 
Oras buvo gana gražus, kas sudarė galimybę geriau maty
ti pakelės vaizdus. Vietomis vis matėsi kalnų tęsinys, miš
kingos vietos ar žalios pievos su ūkiškais pastatais ir ban
domis galvijų. Bevažiuojant vadovas parodė apylinkę, ku
rioje beieškant aukso 1958 m. buvo susprogdinta 7 vagonai 
dinamito. Artėjant prie „vidurdienio oras truputį pasikeitė. 
Apie 1 vai. sustojome priešpiečiams pakelės restorane. 
Po užkandžių pradėjus važiuoti atsirado ir smulkūs lie
taus lašai, bet netrukus nustojo liję. Apie 2 vai. atvažia
vome į Hardy uostą, o iš čia reikėjo plaukti laivu. Pagal 
nurodymus, šoferis mus Įvežė Į laivą su visu autobusu. 
Čia matėsi dar pora tuščių autobusu ir viena, kita automa
šina. Neilgai trukus ėjome Į paskirtas kajutes pirmame 
aukšte. Čemodanai liko autobuse. Įėjus į kajutę, atrodė čia 
didelė mizerija, lyginant kambarius turėtus viešbučiuose. 
Stovi maža lovelė ir pora kėdžių, tai visas miegamojo ap
statymas.

Iš uosto laivas pajudėjo apie 3 vai. , pietų laikas buvo 
nustatytas 5 vai. Plaukiant paaiškėjo, kad tai yra luksusi- 
nis ir didelis laivas vardu "Oueen of Surrey", statytas

nas kitam Į glėbį. Viešpatie, kaip , mudu smirdėjome...
Kagėbistas vėl pasirodė sekančią dieną. Pasikalbė

jus su juo, magistratas pranešė, kad afganų vyriausybė 
pasiruošus parodyti mums nuolaidumą, jeigu mes sutik
sime duoti pasikalbėjimą užsienio spaudai, pripažindami 
savo nusikaltimus prieš Afganistano revpliuciją baland - 
žio 27 d., 1978 m. Antoin’as ir aš buvome pasiruošę vie
šai apsikaltinti ir pasirašyti bet kokią peticiją.

Po dviejų dienų, nusiprausę ir nusiskutę, dalyvavo
me ilgame valstybinės televizijos programos pasikalbė- 
ji me- Grįžę į savo celes savęs klausėme, ar užteks 
jiems tokio spektaklio iš mūsų? Ar mes gana apgailes
tavome savo "paklydimus" ir ar pakankamai iškalbingai? 
Ar mūsų Afganistano revoliucijos įvertinimas skambė
jo pakankamai Įtikinamai? Ar mes tinkamai atsiprašėme? 
Ar tikrai mus paleis?

Nesugrįši m.
Spėliojome taip keletą dienų. Mūsų prižūrėtojų žiau

rumai vėl pasireiškė. Neleido mums išeiti iš celės nė 
nusiprausti. Artėjant žiemai, darėsi vis šalčiau. Pasi
žiūrėję vienas į kitą, pradėjome galvoti, kad artėja ga
las.

.Staiga, lapkričio 22 d. celės durys buvo atrakintos 
ir magistratas pranešė: "Geros naujienos. Po pietų bū
site laisvi”. Apkvaitome iš džiaugsmo. Kirpėjas ap - 
kirpo plaukus ir nuskuto barzdas, Atidavėme savo čiu - 
žinius ir antklodes pasilikusiems nelaimingiesiems.

Už kelių valandtj sargybinis suriko: "Išeikit’. Jus ve
ža į jūsų ambasadą".

Po 52 dienų kalinimo,nereikėjo to kartoti du karus. 
Galų gale laisvi.

Aš negrįšiu į Afganistaną. Bent tol ne, kol naujieji 
šio krašto valdytojai ten šeimininkaus. Nebematysiu nei 
kilniųjų mudjahidinų /maištaujančiųjų prieš sovietus", nei 
kitų genčių, kurios menkais ginklais kovoja prieš fantas
tišką kiekį sovietų pabūklų. Niekada nepamiršiu afgano 
kapitono, kuris kartą man pasakė Namgan apylinkėje,kur 
slapstėsi 5GGO maištininkų-sukilėlių:

"Matote, sovietai turi lėktuvus,helikopterius,tan
kus. artileriją. Bet jie nėra tikri kareiviai. Tikras ka
reivis kovoja tik su šautuvu. Neskaitant moters, nieko 
nėra pasaulyje gražesnio, kaip šautuvas".

1969 m. 88 tonų talpos. Keleivių talpinąs 750 dūšelių. Mū
sų buvimo metu atrodė, kad tik buvo pusė to skaičiaus ke
liautojų. Kadangi diena pasidarė vėl saulėta ir graži, tad 
veik visi keliautojai daugiausiai tupinėjo denio sėdynėse, o 
daugiausiai jaunesni keliautojai, norintieji savo kūnus nu
spalvinti saulės spinduliais. Pasisukinėjęs denyje, pradė
jau vaikščioti laivo viduje. Pirmame aukšte apžiūrėjau du 
kambarius keleiviams sėdėti, TV kambarį programoms 
sekti ir svečių kambarį pakortuoti ar kitus žaidimus daryti. 
Antrame aukšte buvo dvi valgyklos, suvenyrų ir Įvairaus 
popierizmo parduotuvė. Dar ir tarnybos - raštinės kam
bariai. Trečiame aukšte bufetas - baras nuotaikoms pakel
ti. Na ir suaugusiems naudoti liftas. Žodžiu patalpų gana 
nemažai ir gerai įrengtų. Artėjant laikui, norintieji pie
tauti rinkosi prie valgyklos eilutėn, kuri pradžioje buvo 
gana ilga. Prie kitos, I-mos klasės valgyklos eilutės ne
simatė. Čia galima papietauti ir išgerti. Pats kambarys 
puošniau Įrengtas. Įėjęs radau dar daug tuščių vietų prie 
stalų. Pavalgęs vėl išėjau į denį, nes dienos baigmė bu
vo dar saulėta ir be vėjo. Galėjai matyti vieną ir tą patį 
monotonišką vaizdą: mėlyną ir ramų vandenyno vandenį, 
užklystančią bangą, sukeltą paties laivo arba dar kartais 
žemyno pakraštį su daugybe salų, salelių. Saulutei nusi
leidus, denyje dar matėsi jaunesnioji karta. Vyresnioji su
simetusi laivo viduje, sėdėjo tylomis, nerasdama pokal
biams temų. Pagaliau ir TV kambaryje pasidarė tamsu, 
visur tamsu ir juoda. Karts nuo karto pasirodydavo vilko 
akies švieselės. Tai vis dar žemyno ženklai.

Nakties tamsumoje nieko neradęs Įdomaus denyje, nu
dūlinau Į kajutę, atsisėdęs kedėje pradėjau skaityti čia nu
sipirktą laikraštį. Pasirodo, kad paveiktas šviežio oro ir 
"laiveliui supant ant bangų", kedėje buvau primigęs. Atsi
budęs laikraštį radau ant ž ėmės ir akinius dar kabančius 
ant nosies. Dar keletą minučių pavartęs laikraštį, nuėjau 
miegoti. Atsikėlęs rytą 7 vai. jaučiausi gerai pasilsėjęs. 
Apsirengęs nuėjau pusryčiauti ir po to, išėjęs Į denį sėdl- 
nėjau ir vaikštinėjau. Netrukus pradėjo kursuoti kalbos , 
kad apie 9 vai. ar kiek vėliau iš laivo turėsime išsikraus
tyti. Kalbos tapo realybe; prieš 1O vai. Įplaukėm Į uostą 
arti Prince Ruper miestelio, IO vai. susėdom Į ;autobusą 
ir iš laivo išnėrėm į mums reikalingą kelią. Kiek pavažia
vus, vadovas Įteikė kiekvienam iš mūsų keliautojų sąrašą 
su-jų pavardėmis ir adresais. / bus daugiau /

3 psl.
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Ši yra pirmoji poezijos 
knyga žinomo mūsų novelių 
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TYLA IR ŽODŽIAI

I

Balsų minia 
knibžda balsais, 
sugaut, sugaut, 
vaikytis balsų 
pokalbius, sakinius, nuotrupas 
rinkt, užrašyt, 
balsų istoriją sekt.

Žodžiai skrieja, 
šešėliuose renkasi balsai.
Būriais klajoja po miestą.
Dangoraižių langus daužo.

Gaudžiau, nešiau, klupau 
Šaukiau ir gatve aidėjo.
Balsų chaoso šauksme 
tikrojo balso ieškojau, 
tikrojo vardo ieškojau.

ATSIUSTA PAMINĖTI:

LITHUANIAN BOOKPLATES - LIETUVIŲ EKSLIBRIAI 
Vitolis E.Vengris. Išleido LITHUANIAN LIBRARY 
PRESS’ , Inc ir LOYOLA UNIVERSITY PRESS, Chicago, 
111.1980 .248 psl. Kaina $20.

Ši knyga, kaip leidinyje pažymėta įeina į seriją leidi
nių, sudarančių Etninę Enciklopediją Lietuvių Kultūros 
JAV-se. Knyga-albumas yra išleista anglų-lietuvių kai - 
bomis.

Dalinai finansiniai leidimą parėmė: Illinois Valstybi
nė Meno Taryba, JAV LB Kultūros Taryba ir asmenys: 
Vacys ir Augusta Z.Šaulys Jono Jasinsko atminimui,Kon
čių šeima,Petras ir Stefa Kisielius, Zenonas ir Vanda 
Petkus, Juozas ir Eleonora Derenčius, Carol M.Holder, 
Antanas ir Marija Koncė, Dana Kurauskas.

Redakcinė Kolegija: Kęstutis Girnius, Saulius Gir - 
nius, Nijolė Gražulis, Algimantas Kezys, Skirma Kond - 
ratas, Barry Kritzberg.

Dailininkas ir techpįni^jrędąktorius - Petras Alseika.
Dailininkai patarėjai - Vincas Lukas, Vytautas O.Vir- 

kau..Rinkėjas- Aleksandras Pakalniškis, jr.

Įžangoje šio leidinio skaitytojas supažindinamas su 
knygženklio - nuosavybės ženklo trumpa istorija. Pir - 
muoju tokiu ženklu laikoma fajansinė plokštelė, rasta su 
papirusų ritiniu, kurios užrašas nurodo, kad rankraštis 
priklausęs Egipto faraonui Amenogui III. Jis valdė nuo 
1417-1379 a pr.Kr. ir karalienei Tejei. Vėliau rašto ar 
kt. nuosavybei pažymėti buvo naudojami kiti būdai,kaip 
autografai, įvairūs įrašai, piešiniai , antspaudai, Įspaudai. 
Ilgainiui atsirado lipdomasis ekslibris, kurio gimtine lai
koma Vokietija. Trys seniausieji ekslibriai, visi išraižy
ti medyje, yra iš ten.

Ekslibris pamažu peržengė Vokietijos sieną ir pla - 
čiai paplito Europoje, ypač Anglijoje. Lenkijoje ranka 
piešti herbai ir superekslibriai sutinkami nuo 14 a.antro
sios pusės. Rusijoje vienas pirmųjų spausdintų ekslibrių 
priklauso kunigaikščiui Dimitrijui M.Golycinui, vienam 
iš caro Petro I draugų. Pirmas kanadiečių ekslibris buvo 
darytas 1783 m. gydytojo Michael bibliotekai Halifakse. 
Seniausias amerikiečių ekslibrisui skirtas Henry Dunster 
bibliotekai, buvo padarytas Anglijoje,datuojamas 1629 m.

Ekslibrio sąjūdžio centras šiandien yra Rytų Euro - 
poje. Ypač jis populiarus Čekoslovakijoje, Estijoje,Len
kijoje, Lietuvoje ir Vengrijoje.

Vitolis E.VENGRIS, knygženklių-ekslibrių rinkė - 
jas, parašė eilę straipsnių apie knygženklius Amerikoje, 
Europoje ir Lietuvoje. Jis yra surengęs eilę parodų JAV- 
se, naudodamas savo asmenišką rinkinį.

Gimęs Lietuvoje,Kėdainiuose 1943 m., dabar gyve - 
na JAV-se. Iš profesijos - mokslininkas. Pažangiausią 
virologijos apmokymą gavo Iowa Valstybiniame Univer - 
sitete, Ames,Iowa ir John Hopkins U-te Baltimore,Ma.

Šioje puikiai išleistoje liuksusinėje knygoje -albume 
yra virš 300 reprodukcijų, sukurtų apie 5O-ies lietuvių 
menini nkų.

Virš 80 reprodukcijų atvaizduoja 500 metų knyg - 
ženklių istoriją, kuri yra tiek pat sena, kaip ir pačios 
spausdintos knygos . Ankstyviausi pavyzdžiai išlikę Vokie
tijoje iš 1450 - 147Om.laikotarpio. Daugelis žymių 
menininkų- Albrecht Duerer, Salvador Dali, Manet,Tou - 
louse-Lautrec, Picasso ir kt. yra jų sukūrę.

Lietuvoje ekslibriai- knygženkliai buvo žinomi 16 a. 
ir yraišsivystę Į labai populiarią, įvairių stilių grafikos 
šaką dabar. Lietuviai menininkai yra laimėję visą eilę 
tarptautinių už juos pripažinimų.

Šioje knygoje randami darbai labiausiai reprezen - 
tuojantys 20 a lietuvius menininkus.

Viršelyje - Maironio ekslibris- P.Galaunės.
Seniausias knygos nuosavybės ženklą Lietuvoje tu

rėjo Žygimantas Senasis Didysis Lietuvos Kunigaikštis, 
darytą 1535-1536. Jo reprodukciją randame šioje knygoje. 
4 psl.

/ Meksikos meno parodoje ,1978 m.pavasarį, Washing - 
ton’e buvo išstatytos dvi statulos, vaizduojančios moteris^ 
kurios mirė gimdydamos. Abi statulos buvo iš prieško- 
lumbinių laikų. Tokios moterys buvo vaidinamos Cihua- 
teteo. Tai reiškia: sudievintos moterys. Jos gaudavo tei
sę lydėti saulę šios kelionėje per dangų, turėjo jaguaro 
nagus ir buvo laikomos kairuninkėmis,kritusiomis ko - 
vos lauke/.

CIHUATETEO
Nuo aušros lig vakarės žaros 
Saulužėlės lanksmu bėgdama dangumi, 
Užu marių guldama, už kalnų, 
Aš spindžiu ir žėriu tau vienam, 
Mano mažas sūnau, mano siela, širdie. 
Pro žvaigždes skriedama, aš dairausi, žiūriu, 
Kur lopšy tu miegi, ar verki, 
Gal mojuoji ranka ir šaukiesi manęs.
Už tave aš miriau: kad tu augtum gražus.

t Būki vyras narsus ir apginki senolių vartus;
Būk žynys ir iškalk iš akmens 
Savo mamą jaguaro nagais, 
Su žalčiais vi vingriais dešinėj ir kairėj, 
Ir su veidu skaudžiu, 
Kai miriau, kai tave aš gimdyvės riksme 
Žemės šviesai daviau, 
Palikau savo genčiai kilniai’.
Nuo aušros lig nakties bėgdama dangumi,
Tau leliuoju suokiu lopšines:
Iš aukštųjų dausų, juodbruvių debesų 
Tu išgirski motulės dainas.
O kai tau bus sunka,
Kai neliks tau žmogaus pasiguost,
Saulužėlę, aušros žvaigždę kelsiu iš miego 

saldaus:
- Buski, saule,miela,
Žvelk pro kalnus, pro didžius, 
Sužėruok anta marių putos: 
Ko ten rauda sūnus, 
Mano vaikas brangus ?
Ašai - deivė mama,karžygė, - 
Su pirmais spinduliais 
Atšvytruosiu žaibu 
Ir apginsiu tave: 
Suringuosiu angim, 
Jaguaro nagais 
Sudraskysiu piktąsias dvasias.

Žaidimas: 1978, aliuminis, 76 cm.

Kalbėt, kalbėt, 
tik greit, 
tik nesustot, 
tarškėt, čiauškėt, leliuot, 
ne spėt, 
nesąmones rašyt, 
vandeniu per akmenis plyšt, 
pasitikėt.

II
Tylos nelauk, 
Žodžiai negims šarvuoti, 
iš praskeltos galvos, 
savigarba paraližuotos 
ir kasdieniniais rūpesčiais 
nuvalkiotos.

Analizė nesveika.
Dulkėmis, purvu ir dūmais apvilkti, 
nuogi, išdžiūvę, susitraukę - 

cmano žodžiai. ‘
Nesveikai išbalę, uždaryti, ” 
kvėpuoja vėsinamą orą 
ir byra į dulkes.
Tuščia tyla.

UI
Tik juokdariams pabaigus, 
pamišėliams plaukus išrovus, 
Žodžiams akis išplėšus, 
kalbai pavirtus triukšmu, 
iš gelmės iškils tyla, 
apvali, sferinė, 
žiauri, pilna, pavergianti. 
Ja bus negalima net’kėt.

Živilė Bilaišytė

METMENYS, nr.39, 1980.Kūryba ir analizė. 191 psl . 
Šio numerio kaina 3 dol. Dailės darbai: M. K. Čiurlionis, 
Elena Kepalaitė, Viktoras Simankevičius, Henrikas Šal
kauskas,. V. O. Virkau.

Pagrindinius straipsnius parašė:V.Trumpa, K. Al
menas, T. Venclova, A.Štromas,Ilona Gražytė - Mazi- 
liauskienė, D. Vasiliauskienė,, V. Maciūnas ,G.Kazokie- 
nė,A.Lingis, A.Mickūnas, B.Ciplijauskaitė, V.Keler - 
tie nė, A. Her manu.

Redaguoja Vytautas Kavolis. Leidžia AM&M PUBLI
CATIONS. Spaudė M. Morkūno Spaustuvė, Chicago, III.

Apskritimas; 1978, bronza, 15 cm.
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iš PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J.P-lis,

KELMĖS STATYBOS
Visi kas dabar atvažiuoja 

į Kelmę prie autobusų sto
ties pamato statybai aptver
tą aikštę. Čia Lietkoopsą
jungos Šiaulių kilnojamoji 
mechanizuota kolona pradė
jo statyti naująjį Kelmės 
prekybos centrą.

Prekybos centre bus uni
versalinė ir konditerijos— 
kulinarijos parduotuvės, vi
suomeninio maitinimo įmo
nė. Visa statyba kainuos be
veik 2 milijonai rublių; ją 
numatoma baigti kitą penk
metį.

Šiemet Kelmėje, prie re
konstruoto plento į Šiaulius, 
pradėjo kilti ir naujas Ma- 
čiurino gyvenamasis mikro
rajonas, kuriame ateity gy
vens apie 2 tūkstančius žmo
nių, bus vaikų lopšelis, dar
želis ir 1.1.

PARDAVINĖJO VALDIŠKUS 
BUTUS

"Tiesoje" rašoma apie vie
ną Kauno mokyklų bendrabu - 
čio valytoją, 3 vaikų motiną. 
J. Simonaitienę, kuri suge
bėjo visokiais būdais iš pa
žįstamų žmonių išvilioti 144. 
500 rublių, "pardavinėdama" 
valdiškus butus.

NIEKAD TAIP GERAI 
NEBUVO

"Tiesa" rašo, kad Druski
ninkuose prasidėjo Lenkijos 
knygos dekada. Tos dekados 
rengiamos nuo ’961 m.

Dekados dienomis dauge - 
lyje miestų bus išstatyta len
kiškos knygos, vyks susiti —

tuviams, o ateiviams kolo - 
nistams arba tik partiečiams.

PAVOJUS BITYNAMS
Pirmąsyk aptikta varoato- 

zė — pati pavojingiausia bi
čių liga. Pirmiausiai ji pa
sirodė šiaurės Lietuvos sri
tyse. Nerimą kelia tai, kad 
spalio mėnesį buvo išaiškin
ta daug sergančių šeimų jau 
Kauno kolektyviniuose so
duose, bitininkų mėgėjų bity
nuose, Iš kur ji atsirado, pa
sakyti sunku. Matyt, bitinin - 
kai mėgėjai prieš 2 — 3 me
tus įsivežė apsikrėtusių bi
čių ar bičių motinų. Blogiau - 
šia, kad bitininkai mėgėjai 
visai nepasiruošę varoato- 
zės gydymui, o veterinari - 
jos darbuotojai nepajėgūs 
gydyti bitininkų mėgėjų bi
tes-

Liga gali išplisti plačiai 
ir padaryti daug nuostolių. 
Todėl veterinarinė tarnyba, 
išaiškinusi sergančias šei
mas, jas likvidavo. Tai su
kėlė didelį, tačiau nepagrįs
tą Kauno bitininkų nepasi
tenkinimą. Kai kurie biti
ninkai mėgėjai sergančias 
bites išveža į Įeitas vietas, 
slepia. Šitaip elgdamiesi, 
jie sukelia dar didesnį pa
vojų: varoatozė gali išplisti 
visame krašte.

Kol liga neišplito, židinių 
vietose sergančias bičių šei - 
mas likviduoti būtina: Tai 
sulaikys ligos plitimą maž
daug 1—2 metams. O per 
šį laiką svarbu gerai pasi-> 
ruošti gydyti bites.'

Antra vertus, šito toli

STELMUŽĖS ĄŽUOLAS, 2000 METŲ, AMŽIAUS 
ZARASŲ APSKRITYJE -

ALUS, ALUTIS
Nesugebėjimas užpildyti 

gyvenimo pozityviu turiniu, 
verčia dažną statyti klausi
mą: kam gi aš gyvenu ? Jei 
jau smerkiamas kortavimas,. 
rūkymas, svaiginąmii gėri
mų vartojimas, tai atrodo 
lyg gyvenimas būtų be pro
švaistės, nuobodus, niūrus 
na, beveik visai neįdomus, 
nereikalingas. . .

Įdomu pažvel gti pro ilges
nio gyvenimo prisiminimų 
prizmę į alkoholinio dievai
čio Bacho garbinimo eigą. 
Mano tėvas žinojo visas in
tymias smulkmenas kaip da
ryti gerą'alų. Ir kaip gi kai — 
me be to alaus ! Per įvai
rius subuvimus (pakermo- 
šiai, vestuvės, krikštynos, 
pakasynos) vaišės be alaus 
nebūtų buvusios vaišės. 
Anuomet degtinė dar nebuvo 
populiari, ypač pas mus bir
žiečius šiauriečius, kaip kiek 
vėlesniais laikais. Alus bu-

IR KITI GĖRIMAI
mane išrinkus "Pieno Centro' 
visuotiniame susirinkime į 
Revizijos Komisiją. Kiti du 
nariai, — Petra ti s (vadina- 
mas amerikonu, nes buvo 
grįžęs iš JAV-bių) ir agr. 
Kundrotas — mane nusivedė 
į tą "božegraiką" ir tuojau 
paklausė, kaip aš dėl "čer- 
kutės". Atsakiau, kad jei la
bai spiriamas, išgeriu vieną 
O "mudu", atsakė Petratisnr 
gi išgeriame po kokią "ku
rapkėlę" (stiklinis indas).

Apie alkoholio vartojimą 
ir jo žalą netenka daug rašy
ti. Ir čia, Amerikoje, sve
čias vaišinamas "čerkute". 
Kai pradėjau dirbti 1958 m. 
Brocktono Vienuolyne, kur 
mano jaunų dienų mokslo 
draugas agr prof Vitkus dir
bo prie karvių šėrimo ir m ei - 
žimo, pirmiausiai jis man 
pasakė, atidaręs savo kam
bario spintelę. "Tai kokio no
ri išgerti"? Jis buvo nuste-

kimai su "Ars Polona" at - gražu per maža, Iki šiol ne- vo daromas pirmos rūšies iš bintas, kai atsisakiau ragau—
stovais.

Per paskutiniuosius pen
kerius metus Lietuvoje par
duota šimtai tūkstančių len
kiškų knygų. Daugiau kaip 
šimtas bibliotekų turi len
kiškų knygų skyrius.
Ps. O ką turi lietuviai Su
valkų Trikampyje, Seinuo
se ? Gerai žinome, kad net

atsirado lėšų bent penkiems 
būriams kovai su varoatozė.

Varoatozės gydymas biti
ninkų mėgėjų bitynuose rei
kalauja didelio organizuotu
mo ir susiklausymo. Visi 
bitininkai turėtų būti Lietu
vos sodininkų draugijos ra
joninių bitininkų skyrių na
riai. Skyriuose reikėtų or—

miežių ir apynių. Antra rū
šis vadinosi "kvasas", o tre
čioji — tai jau gira, kurią 
gerdavome parėję iš pirties. 
Tai buvo mano vaikystės lai
kais. Kiek vėliau pradėjo įsi
brauti įvairios priemaišos, 
kad padarytų alų "stipresnį", 
kad jis geriantį greičiau "nu
verstų nuo kojų". Primaišy

ti bet kokį alkoholinį gėrimą. 
Kiek vėliau, apsigyvenus 
Brocktono Montellos rajone, 
pasirodė ten esant keturių 
lietuvių laikomi, viens neto
li kito klubai — karčiamos. 
Žinoma, tuos keturius klu
bus lankė ne vien lietuviai.

Padejuojame, kad Sovietų 
okupuota Lietuva mirksta al-

lietuviškos spaudos iš da- ganizuoti bitininkų ratelius davo tam tikrų žolių, pav. koholyje, ir nėra kas su juo
bartinės Lietuvos neleidžia 
jiems užsisakyti: Kada gi 
sukultūrės ir sužmoniškės ?

po 15 — 30 narių, iš paty
rusių bitininkų sudaryti va
roatozės gydymo grupes . 
Juos apmokyti ir aprūpinti

gailių, ar net prastos rūšies 
alkoholio (denatūrato), toks 
jau alus buvo keliaropai ža- 
lingesnis sveikatai. Prisi-

pagrindinai kovotų. Organi
zuota kova su alkoholiu ten 
neįmanoma, nors dvasišką
ja, berods, yra susi rūpi-

gydymo priemonėmis turėtų
STATYBA KELMĖJE veterinarinė tarnyba. Taip

menu, nuvykęs pas tolimą
giminaitį Vado polą, išgėriau

nusi alkoholizmu, kuris iš-
siplėtęs, kaip senovėj maro

liau, juo gražiau, ypatingai 
kaimuose: balius kiekvieną 
dieną — svarbu . pasigerti 
gerai. Daugiausiai geria vy
ną, pas mus vadinamą "ra
šalu", nes pigiau kainuoja: 
l— 2 rubliai butelis, o deg
tinė — 5—8 rubliai. Tai ge- 
riau jau gerti "rašalą", nuo 
kurio ir nosis pamėlynuoja"

Nestebėtina, kad įvyksta 
žiauriai skaitlingos auto ava
rijos. "Nepr. Lietuvos"nr. 
47 iš 1980 m . lapkričio 21 d. 
rašoma:"Rugsėjo mėnesį bu
vo 658 auto nelaimės (Lietu- 
voje - J. V.), žuvo 89 žmo

nės, sužeista — 570". Tad 
per metus —12 mėnesių būtų 
užmuštų 1068 ir sužeistų — 
6840. Ta siaubinga alkoho
lizmo nelaimė Lietuvoje, pa- 
kirsdama mūsų tautos ka
mieno sveikatą, yra neišsa
miai kenksminga. Nežinau, 
ar yra kurių būdų, ir kaip 
mes išeiviai galėtume mūsų 
brolius ir seses Lietuvoje 
paveikti ir apsaugoti nuo 
liūdnų sveikatingumo prob
lemų. . Besaikis alkoholio 
vartojimas neabejotinai ve
da prie tautos išsigimimo.

J. Valiūnas

A ne liūs MARKIVlClUS

VELNIO TRAMDYTOJA

Prie atuobusų stotie s,Kel
mėje yra aptverta aikštė , 
kurioje pradėta naujojo Kel
mės prekybos centro statyba.

Numatoma, kad statyba 
kainuos beveik 2 mil. rublių , 
truks 5 metus.Žada būti vi - 
suomeninio maitinimo įmonė, 
kulinarijos parduotuvės,ke - 
pyklos.

Prie atnaujinto plento Į 
Šiaulius, statomas daugiabu
čių rajonas. Numatoma, kad 
apsigyvens arti 2.000 gy - 
ventojų. Bus vaikų darželis ir 
kiti patogumai.
* Viena tačiau neaišku: ko - 
dėl Į butus pirmenybė nelie -

pasiektume, kad draugijos 
narių bitės būtų gydomos, 
jų produktyvumas nesuma
žėtų.
"PARDAVINĖJO" VALDIŠKUSYfV®111®1 svečių be stiklinės 
BUTUS

Viena Kauno mokyklų 
bendrabučio valytoja, 3 vaikų 
motina J.Simonaitienė viso
kiais būdais iš pažįstamų ir 
nepažįstamų išviliojo 144. 
500 rublių, "pardavinėdama" 
valdiškus butus...
* Ar neaišku, kad žmonės 
desperatiškai ieško sau bu - 
telio ir kad lygiai despera
tiškoje būklėje buvo minima 
moteris?

tik vieną alaus stiklinę, nuo 
kurios teko kelias dienas 
sirguliuoti, ir vistas nelem
tas paprotys, kaip gi čia pa-

alaus ?
Klebonijose alus nebuvo 

populiarus. Per suvažiavi
mus (atlaidus) kunigai varto
davo brangesnius gėrimus , 
ypač mėgiamas buvo trijų 
žvaigždžių konjakas, su ku
riuo vyresnio amžiaus kle - 
bonai mėgdavo "pagerinti" 
arbatą.

TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI MUSU

JEIGU GERI IR GALI GERTI

Nepriklausomybės laikais 
"skaidrioji"(degtinė) irgi bu
vo dažna viešnia bet kuriame 
subuvime ar net valgant pie
tus. restorane. Prisimenu 
pirmus pietus Kaune, vadi
namoje "božegraikoje"(res- 
torano savininkas buvo buvęs 
vargonininkas), 1935 metais

liga. Sovietinė valdžia sąmo
ningai palaiko girtuokliavimą 
visur ir visuomet gausi nu
sipirkti svaiginamų gėralų, 
ir vietoj gaminus ir pardavi- 
nėjus vaisių (ypač obuolių) 
sunką, iš obuoliiį masiniai 
daro vyną. Jis kolūkiams su 
didesniais sodais duoda daug 
didesnį pelną, negu kad da
rytų sultis. Tiesiog apima 
siaubas pagalvojus, kas šian
dien darosi Lietuvoje su tuo 
visuotinu girtuokliavi mu.Štai 
ištrauka iš vieno laiško:". 
Didesniame mieste matai 
girtuoklius apie parduotuves, 
o iš gatvių surenka milicija 
ir veža į "išblaivinimo na
mus". Ten juos iš maudo, už
deda baudą, permiega naktį 
ir iš ryto paleidžia, praneš
dami į darbovietę. Tai taip 
kovojama su alkoholiu. Bend
rai, reikalai blogi. Juo to-

ATEIK I. LIETUVIU, A. A ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^ . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE, QUE. , 

8 VAL.VAKARO.

T L AURI NAITIS 
Tel . 525-891 1

oniį 6
Portretai, Vedybos, Krikštynos, 

Sukaktuves mažamečiams, 
įvairios progos

2680 FRONTENAC ST MONTREAL, P. Q.

C FMB
ARBA SKAMBINK MUMS:

LEONUI G. : 366-254* ( NAMU) , 4«»-53 »1 ( DARBO)
JUOZUI S.; *3 1-6*34;. HENRIKUI N.: 277-7*68;
DAINIUI L.: 76*—*6*6; DONALDUI D. 1661-1733

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA
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KIEKVIENA ANTRADIENĮ »«» 1130 *•“ l»v. naktie. 
programos vedėjas l, stankevicius 
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/tęsinys/

Marcelė atsi
vedė į savo namus Paraisčio karvę ir meitėlį, suvilko vi
są kitą turtą ir viską užvaldė. Paraistis meistras, vis
ką dirbti moka, tai nugriovė jos seną daržinę ir pastatė 
naują, daug didesnę, nors, kaip žinia, be leidimo sta
tyti negalima. Ir dar už tvarto, ant kalniuko, prieš kai - 
myno , labai gero ir doro žmogaus Vėlgyvio, langus pa
statė tokią būdelę, kur ir karaliai pėstivaikšto. G tai kai
mynus labai piktina. Iš kur ta Marcelė ėmė medžiagų, nie
kas nežino, o ji pati nesako. Iš po nakties jos kieme atsi
rado rąstų, karčių, gražiausių lentų, net krūva šiferio , 
nors visa tai gaut labai sunku, kad ir kiek pinigų turėtum. 
Ana to paties kaimyno Vėlgyvio svirno grindys ir lubos 
labai supuvusios, stogas kaip rėtis, bet lentų ir šiferio 
jis negauna..."

Hm, ar čia tik nebus siūlo galas, pagalvojo Ragai - 
šis. Prieš porą savaičių buitininkai skundėsi, kad iš san
dėlio statybinių medžiagų dingę . Milicija jokių pėdų neuž
tiko: tvora aukšta, spyna ant vartų nepaliesta. Sargas sa
ko, nieko nežinąs, šunį buvęs pasiėmęs, kad netaip nuobo
du būtų, tas nė neamtelėjęs. Dabar po individualias sta - 
tybas dairosi. Bet kur jie ras, jeigu jiems patiems mo - 
tociklą iš po lango nušvilpė, o nerado. Pagaliau kas 
dangins medžiagas kažkur į miškus, jei čia pat visiems 
jų reikia. Iki Vanagų bene dvidešimt penki kilometrai , 
per miškus prasti keliai, pavasarį ir rudenį visai neišva
žiuojami. Kai tiems miškininkams prireikia, jie tyliai 
medį nuleidžia, už butelį išpjauna kokioj lentpjūvėj, ir 
ramu, nė lapė nesuloja. Patys, matyt, pardavė, o paskui 
skundžiasi, kad nurašyt galėtų.

Pirmininkas baigė skaityti laišką, kur buvo prašoma 
sudrausti Marcelę Vanagienę, nugriauti daržinę bei kai
mynus piktinančią būdelę, ir liepė sekretorei pakviesti 
vyriausią architektą Gūžę.

Netrukus įėjo liesas, gunktelėjęs, vešliom žande
nom ir jau praplikusia kakta vyras.

Pirmininkas šnervėm truktelėjo orą:
- Iš pat ryto jau kvepi.
-Alum, pirmininke, gydytojai patarė, sako, jei nori 

turėt normalų svorį, turi tris kartus per dieną po bute
lį ar net du, alaus išgerti.

- C konjako nepatarė? - šyptelėjo Ragaišis.
- Per brangu, pirmininke, ne mano kišenei.
- Skaityk, - padavė skundą.
Gūžė akimis perbėgo laišką.
- Anonimo paistalas, girdėtos pasakos: velniai, būde

lės. ..
- Jums viskas pasakos, o kai įvažiuoji Į tuos miškus, 

žiūrėk, vienas priestatą savališkai prilipdęs, antras pir
tį ne vietoj pastatęs, trečias ir vilutę ant ežero kranto
patyliukais berenčiąs. Naujutėliai,o paklausk, girdi 
prieš šimtą metų statyti, dabar tik perremontavę. Ne - 
apsižiūrėsim, dangoraižį kas pasistatys, o juk čia nacio
nalinio parko prieigos, rezervinė jo zona.

-Kad neįmanoma, pirmininke, visų ir sukontroliuoti.
- O reikia kontroliuoti ir giežtesnių priemonių imtis. 

Nugriausi m vieną kitą neteisėtą statybą - ir liausis. 
Tvarka turi būti.

- Dėl zootechniko Gunglio vilutės viskas aišku. Po
rą kartų įspėjom, bet jis vis stato.

- Gerai, nuvažiuok Į tą Vanagynę, pasižiūrėk. Jei 
teisybėj kaip rašoma š’iame laiške, kartu apsvarstysime, 
tegul deputatų komisija sprendžia, ką daryti su tokiais 
sa vavaliautojais.

- O kuo nuvažiuot , pirmininke?
- Viliuką paimsi. Šiendien primadlenis, rytoj man į 

Bulionių apylinkę reikia. Trečiadienį, atrodo, laisvas . 
Va, trečiadienį ir važiuok.

Architektas, grįžęs Į savo kabinetą, tuoj šoko prie 
rajono žemėlapio, kabančio ant sienos, ir ėmė ieškoti 
Vanagų kaimo. Jo smilius iš pradžių nuslinko plentu, 
paskui pasuko dešinėn vieškeliu, kurį laiką nardė tarp 
žalių ir mėlynų plotų, vėl pasuko į kairę, aplenkdamas 
raistus ir ežerus, ir pagaliau sustojo.

Trenkis dabar į tą pasvietę dėl kažkokios sumautos 
daržinės1.

Gretimam kabinete prie braižymo lentų sėdėjo du 
jo bendradarbiai architektai ir aptarinėjo kažkokį projek
tą, o kai i išdžiūdavo burnos, , kuris nors panardinda
vo ranką Į vatmano ritinį, lyg į kokį šulinį, ir ištraukda
vo raudonojo vyno butelį. Gūžė įėjo tuo momentu, kai ar- 
'chitektai buvo ką tik išlenkę'po stiklinaitę. Pripylė vy
resniajam kolegai, ir šis neraginamas išgėrė.

- Būkit atsargūs, žalčiai, po nosies poperacijos pir
mininko uoslė kaip medžioklinio šuns, menkiausią kva
pelį užuodžia. . Va, - paklojo ant stalo laišką, - kažkokia 
velnio nešta ir pamesta boba vidury miškų pasistatė dar
žinę, o mes, ak, pasaulio pabaiga, nieko nežinom. Dabar 
reikia trenktis ten, patikrinti. b.d./

5 psl.
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T o u p y k ir skolinkis toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame gs n Jt AJI Ak 
toronto lietuvių Į*AlKAl/VIAl 
KREDITO KOOPERATYVE ---------- —..........  —

MOKA:
13’/4% už 6 mėn. term, indėlius 
12’/2% už 1 m. term, indėlius 
12 % už 3 rfi. term, indėlius
12 % už pensijų ir namų planą
13 % speciali, taup. sqsk.
1O’/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

IMA:

15% už asm. paskolas

14% už mortgičius

A. LUKOŠIUS
DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

'PALIK TIK DAINA, MAN

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. 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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pii madieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Pctiktodieniois 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 6 mėn.
= term, indėlius 1 metų
= term, indėlius 3 metų
= pensijų s-tą
E taupomąją s-tą
= spec. taup. s-tą
E depozitų-čekių s-tą
Ę DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo
E mortgičius nuo

131/4%
121/2%
12 %
12 %
1014%
13 %

6 %

15 %
14 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

UCSM LIETUVIU NAMAI

ŽIEMOS KARNAVALAS
Kanados Lietuvių Jauni

mo Sąjungos surengtas Žie
mos Karnavalas, prasidėjęs 
sausio 23 d., penktadienį , 
buvo užbaigtas šokių vakaru, 
kuris įvyko sausio 24 d., 
šeštadienį, LN Vytauto D. 
menėje. Dalyvavo per 200 
jaunimo. Čia buvo įteiktos 
premijos laimėjusiai futbolo 
rungytnes torontiškių ko
mandai ir rogučių lenktynių

tas žiemos oras. Medžioto
jai kaip tik pasakojo, kad šie
met miške žvėrelių buvo aps
čiai.

Trumpai: "Tauro" metinis 
balius pavyko labai gerai ir 
visiems patiko. Lauksime ki
tų metų tokio pat linksmo pa
rengimo. Sėkmės mūsų taik
liems medžiotojams ir žu
vaut ojams.

Baliaus Dalyvė 
VILNIAUS KARALAITĖS

Senovėje, kada dar neper- 
žiangiamos girios dengė mū
sų žemę, o aplink ošė Šven
tieji Ąžuolynai, sbnieji tų 
laikų žyniai — vaidilos, ne 
vien tik klausėsi paslaptingo 
jų šlamėjimo, bet kanklių 
raudoms pritariant, kūrė ir 
dainavo nuostabias dainas.

Dainas kūrė ne vien žila
galviai vaidilos, bet ir mo
tinėlės savo sūnelius Karan 
išlydėdamos, patys berneliai 
raiteliai iš savo šalelės prie
šų išvyti jodami, o taipogi 
ir mergužėlės lelijėlės sa
vo mylimiausių sugrįžtant 
belaukdamos.

Visose anų laikų dainose 
daugiausiai atsispindėjo gili 
meilė savo gimtai šalelei , 
nuolanki pagarba Praamžiui, 
garbė ir šlovė kovoje už sa
vo šalį, kritusiems karžy
giams.

Graudžias, nuotaikingas ir 
jausmingas dainas bei eiles, 
net pačiais tamsiausiais lai
kais, kūrė ir dainavo ta nuo
stabi gintaro marių pakran
tėje apsigyvenusi žemdirbių 
didvyrių tauta. Dainavo jas 
pilkieji tos šalies artojėliai , 
juodą arimą versdami, dai
navo basi savanoriai mums 
laisvę parnešti išeidami, dai
navo močiutė prie ratelio, ir 
miško broliai partizanai, 
nors nakčia, slapčia sau juo
do kryžiaus pastatyt prašy
dami. . .

Neretai mus pasklidusius 
po platųjį pasaulį pasiekia ir 
klaiki Sibiro taigų, Gulago 
salynuose gimusi skausmo 
ir skundo pilna lietuviškoji 
daina. Tai mūsų ten tūkstan
čių brolių skaudųjį likimą, 
nusakančios dainos atgar — 
šiai. Daugelį, net pačių gra
žiausių ir jautriausių dainų 
visais laikotarpiais sukūrė 
visai nežinomi pilki papras
ti mūsų tautos vargdieniai.

Atsimename kai iš amžių 
sutemų budo ir kėlėsi mū
sų tauta, nuostabiai gražio
mis dainomis ją žadino Ba
ranauskas, Stazdelis, Mairo
nis ir visa eilė kitų tikrų 
dvasios galiūnų. Gal nesu

klys! me sakydami, kad iš vi
sų kūrybiškųjų mūsų tautos 
vaikams suteiktųjų galių ir 
apraiškų, dainos gimimas , 
glūdi pačioje giliausioje lie
tuviškosios sielos prigimty
je, kuris ir pasireiškia stip
riausiai.

Nuostabu ir tai, kad lietu
vis ir didžiausių nelaimių, 
nevilties bei nesėkmių blaš
komas, moka ir sugeba ne tik 
dainuoti, bet ir naujas kurti, 
tųpmi pats sau stiprybės su
teikdamas, kitus raminda
mas, visą jį supančią aplin
ką nuskaidrindamas. Tai į — 
domus ir išskirtinas lietu - 
viško būdo bruožas, jo cha
rakterio savybė. Tai neįkai
nuojamos vertės dvasiniai 
turtai — lobiai, daug visais 
laikais mums padėję, nau
dos atnešę, gražiai mus iš
garsinę ir įrikiavę visų kitų 
tautų eilėsna.

O kaipgi dabar, kada lietu
vis yra surakintas, panie
kintas? Jo gimtoji šalis jau 
ištisi dešimtmečiai nuož
maus priešo užgožiama? Ar 
dar ir dabar lietuvis sugeba 
dainuoti ?

Taip, kančios ir nedalios 
slegiamas, jis dar ir šian
dieną pajėgia kurti dainas . 
Jisai sugeba ir gali, nes to
kiu jis yra gimęs, ir pats 
gyvenimas jį to išmokė. Ir 
tolimiausiuoseP-usaulio kam
peliuose išsisklaidę, kad ir 
ne taip garsiai didingai, ta
čiau nenutrūkstamai vis te- 
begirdime tuos lietuviškojo 
genijaus sielos gelmių nuo
stabius proveržius, vis nau
jai begimstančių ir dabarties 
buitį nusakančių lietuviškų 
dainų akordus.

Šiandieną, kada dar pasau
lyje išdidžiai tebesiautėja 
piktosios ir tamsios jėgos, 
ir viskas skęsta klaikiame 
netikrume, lietuvis, kad ir 
vergijos pančiams ant jo 
krūtinės tebežvangant, iš 
pačių savo sielos gelmių su
geba dar savo kankintojams 
pavergėjams sušukti, "Palik 
tik dainą man". ..

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 24 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Bresher-BarautkaJ INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių'drauda • VALTERIS DRESERIS
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

INSURANCE * Komercinio!

533 1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel, b p.
1551 Bloor St-W- 

TORONTO^ ONTARIO,
M fi P 1 A5

Visais kelionių, reikalais 
betkur pasaulyje skambinti 

tel. 533-3531

Simons
Travel Service 

kviečia keliauti kartu! 
^KELIONĖS | LIETUVA

mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui. 
Sudaromos individualios ir grupinės kelionės į visas pasaulio šalis 
pagal pageidaujamą maršrutą bpi datą. Smulkesnių informacijų 

•teirau,is: tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

'e, -- ------------
IR

1981 metais 
13 dienų su giminėm

VILNIUS-RYGA — balandžio 30 — gegužės 14
VILNIUS-RYGA — gegužės 14 — gegužės 28
VILNIUS-RYGA — gegužės 28 — birželio 11
VILNIUS-RYGA — birželio 11 — birželio 25
VILNIUS-RYGA — liepos 9 — liepos 23
VILNIUS-RYGA — liepos 23 — rugpjūčio 6
VILNIUS-RYGA — rugpjūčio 6 — rugpjūčio 20
VILNIUS-RYGA — rugpjūčio 20 — rugsėjo 3
VILNIUS-RYGA — rugsėjo 3 — rugsėjo 17
VILNIUS-RYGA — gruodžio 21 — sausio 4
Kelionių ir viešnagės metu teikiama vlsapusiska pagalba, taip pat

PAMINĖDAMI MIRUSIUS , KANADOS LIETUVIU,

laimėtojui. Vyko labai links
mi šokiai, grojant "Good Ti
me Boys" orkestrai. Veikė 
užkandžių bufetas ir įvairių 
gėrimų baras, kuriuose pa
sistiprinęs jaunimas, užbai
gė gyvais šokiais gerai pa
vykusį žiemos karnavalą.

TAURO BALIAUS ATGARSIAI
TAURO klubo metinis pa

rengimas sausio 17 d. su
traukė daug torontiškių. At
vyko ne tik klubo nariai, bet 
ir daug "lokių", kurie neme- 
medžioja ir nemeškenoja. 
Žvėrienos vakarienė buvo 
tikrai gera, vynu užsigeriant 
ir palyginti prieinama kaina. 
Gėrimų ir muzikos taip pat 
iki soties, kas tik ko norė
jo. Tik kažkoks, matomai, 
medžiotojų klubo priešas, 
paleido negražius gandus', 
girdi, daug Toronto kačių 
prapuolė prieš "Tauro" ba
lių. Tas tiesa, kad apie Lie
tuvių Namus nesimato jokios 
katės, bet to priežastis - ne 
medžiotojų vakarienė, o šal-

BALIUS -
vasario 14 d. šeštadienį, 7 v. 
vak. Kar. Mindaugo menėje. 
Bilietai : suaug. - $ 1O.OO, 
pens, ir stud. - 8.50, par
duodami LN sekamdietlių 
popiečių metu. Šilta vakarie
nė ir įdomi programa.

ŠALPOS POPIETĖ
Po pa vykusios š. m. sausio 

m. 11 d. Šalpos Vakaronės 
Prisikėlimo parapijoje, yra 
numatoma surengti panašaus 
pobūdžio šalpos popietę Lie
tuvių Namuose, kurios tiks
las -iš gautų pajamų sušelp
ti Lietuvos kalinių šeimas ir 
kalinius, vargstančius so
vietiniuose kalėjimuose ir 
psichiatrinėse ligoninėse.

Šią popietę planuoja rengti 
visų trijų lietuviškų parapi - 
jų moterų organizacijos. 
Popietėje bus turininga pa
skaita ir meninė programa. 
Tiksli popietės data ir kitos 
informacijos bus paskelbtos 
LN ŽINIOSE.

Šalpos Talkininkė

VASARIO 16 d. MINĖJIMAS
Pagrindinės minėjimo iš

kilmės vyks VASARIO 15 d., 
TORONTO UNIVERSITETO 
SALĖJE- CONVOCATION 
HALL.

Po programos numatytas 
priėmimas PRISIKĖLIMO 
salėje.

FONDUI AUKOJO

JEIGU GERI
JEIGU

ATEIK 
GRUPĖS.

mic o

ieeoaoooecMaaaoonaBfcfawwcx
IR GALI GERTI — “TAVO , REIKALAS", 
NORI NUSTOTI — ^‘MOSŲ”..

/ LIETUVIU. AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
IRINKIMA^ -SUSIRENKAME KIEKVIENA.

m 119 MIMICO AVENUE * Royal York Rd.

ivenue kampas TORONTE) 7.30 V.,V.
SKAMBINKIT : 487-5591

KLB TORONTO APYLINKĖS 
VALDYBOS POSĖDIS 
įvyko LN posėdžių kambary
je sausio 25 d., kuriame da
lyvavo KLB krašto valdybos 
pirmininkė J. KURAITĖ ir 
Tautos Fondo Kanados atsto
vybės pirm. A. FIRAVIČIUS. 
Buvo svarstomi Lietuvos ne
priklausomybės šventės mi
nėjimo reikalai. Minėjimas 
rengiamas vasario mėn. 15 d. 
sekmadienį, 4 vai. p.p.To
ronto universiteto Convoca
tion salėje. Paskaitą skaity
ti yra pakviestas kun. Ša- 
rauskas iš Washington’© ir 
meninę programą išpildys 
"Volungės" choras.Susitar
ta dėl rinkliavų, kurias rinks 
Tautos Fondo Kanados atsto
vybė, KLB Krašto Valdyba 
ir KLB Apylinkės Valdyba.

Diskutuota Vilniaus Kara
laitės baliaus reikalai, kuris 
rengiamas vasario 14 d., šeš

tadienį, Lietuvių Namuose 
Šiais reikalais rūpinasi spe
ciali komisija: L. Kuliavie- 
nė, A. Vekterytė, Ž. Šilins- 
kaitė ir Vaitiekūnaitė. Vil
niaus karalaitei bus paskirta 
mokslo stipendija $ 1OOO , 
kuri numatoma gauti iš as
meninių aukotojų.

RADIO PROGRAMAI 
"TĖVYNĖS PRISIMINIMAI" 
30 METU

Prisikėlimo Parapijos sa
lėje š. m. sausio mėn. 1O d. 
buvo paminėta 30 m. radio 
programos "Tėvynės Prisi - 
minimai" veikla. Vakare da
lyvavo apie 250 svečių . 
Programą pradėjo šios ra - 
dio valandėlės vedėjas J.R . 
Simanavičius, pranešėjas- 
KLB Kultūros K-jos vicep - 
kas inž. J.V.Danys iš Otta- 
wos. Gauta daug sveikinimų 
raštu ir žodžiu iš įvairių lie
tuviškų organizacijų.
"TP" programa girdima iš 
CHIN stoties FM1O1 banga , 
kiekvieną sekmadienį l:3Ov. 
p.p.

• KUOLAS Augustinas, ži
nomas visuomenės veikėjas 
Toronte, išvyko porai mėne
sių atostogų į Miami Beach , 
Floridą.

Torontas neteko dar vieno savanorio - kūrėjo a. a . 
JAKIMAVIČIAUS Antano.

Artimieji, pažįstami bei ginklo draugai savo aukas 
skyrė, vietoje greit nuvystančių gėlių,Kanados Lietuvių 
Fondui.

Aukojo: $ 50, - Genovaitė ir Stasys Kuzmai; $ 35,- 
Onutė ir Česlovas Joniai; po $ 25, - Ona ir Česlovas Ja- 
nuškevičiai, P.K.Sukevičiai, B.Yokubynas, The Great 
Atlantic & Pacific Co of Canada -/dukros darbovietė / ; 
$ 20, - Dr. A.Dailydė; po $15, - P. V.Dalindos, M.F.Yo- 
kuvynienė; po $ 1O, - O.Indrelienė,E.Čepas, J.Valiukie- 
nė, A. M. Zaleskiai, M. J. Zubrickai.

KL FONDAS VISIEMS DĖKOJA

Ottawa
• • •

paminėdami mirusius, Kanados lietuviu 
Fondui aukojo

©taviškiai neteko vienos brangios lietuvaitės Vikaus- 
kaitės Elenos, 95 m.amžiaus.Artimieji draugai ir pa - 
žįstami aukas skyrė jos atminimui Kanados Lietuvių 
Fondui. Prisidėjo: J. V.Danys,dr.V.Kubilius, V.Trečio
kas, A.Tarnui, A.Povilonis,P.Ancevičienė,P.Daunius , 
V. Balsevičius, J. Buivydas, J.Morkūnas, V.Plečkaitis , 
TčŠiurna, G.Mitalas, V.Priščepionka, A.Danaitis, S. 
Bilevičienė, P,. Leveris,dr. J. Rimšaitė, G.E vans, V. V . 
Radžius, A.Paškevičius.

Viso suaukota $400.
KL FONDAS VISIEMS DĖKOJA

6 psl.

• Kristupas Kolumbas 1493 m. keliaudamas į Ameriką, 
įmetė į jūrą butelį su kelionės aprašymu. Tas jo raštas 
buvo adresuotas Ispanijos karalienei. Karalienė mirė 
nesulaukusi butelio.

Butelis buvo surastas po 359 metų prie Gibraltaro.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6
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GRAŽIAI
ĮDOMIAI PRISTATYTI 
LIETUVIAI

Su lietuviškaisiais Kūčių 
papročiais YWCA kalėdinės 
vakarienės metu dideli būrį 
kitataučių., L.Skripkutė.Ta 
proga ji papasakojo ir apie 
Lietuvos istoriją, geogra - 
f i ją, tautodailę.

Norėdama lietuvių savo 
programoj, organizacija 
kreipėsi į A-kės V-bos p-ką

st Catharines
IŠKILMINGA VASARIO 
16 - OJI

KANADOS LIETUVIŲ B-NĖS 
St.Catharmės Apylinkės V - 
ba ruošia iškilmingą Vasa
rio 16 d. minėjimą š. m. vasa
rio 14 d., šeštadienį, prade - 
dant 1O vai. RYTO, punktualiai 
prie MIESTO ROTUŠĖS. Čia 
bus pakelta tautinė vėliava , 

^dalyvaujant miesto bur - 
mistrui Ray Adams,”Stan - 
dard" reporteriui ir tautinių 
grupių atstovams.

Tą pačią dieną 6 vai, v, 
lyiultic ulture Centre 185 Bun
ting Rd. bus trumpa oficia
lioji dalis: kun. Juvenalio 
Liaubos invokacija, pedago - 
go-vi šuo menininko K.MILE
RIO iš Hamilton’© paskaita , 
Toronto 40 asmenų Vyrų 
Choro ARAS, vad. muz. V. 
Veri kai či o koncertas ir iš - 
kiliosios lietuvaitės prista
tymas -karūnavimas.

Po koncerto - šilta vaka

LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA u LABDARA“
Sveikindama su naujaisiais-1981 m. - LABDARA 

rašo:
"LABDAROS D-ja,pradėjusi savo veiklą Vokietijos 

lietuvių, ypatingai besimokančio jaunimo,parama,turė
jo atsiliepti į kituose kraštuose paramos reikalingą mū
sų moksleiviją i r'pradėjo, pagal savo išgales, šelpti Len- 
kijos-Suvalkų Trikampio ir Brazilijos moksleiviją.

LABDAROS DRAUGIJOS VARDU 
J.Glemža.pirm.

Adresas: J.Glemža, Conventrain 33 ,7260 Calw-Hir 
Hirsau.
Banko konto LABDARA e.V.Landesgirokasse Stuttgart 
1 Nr. 1185168 BLZ 60050101, GERMANY.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI

V. Kvedarą, kuris ir pasiū
lė tai programai L.Skripkutę. 
ŠAULIAI SURENGĖ 
GRAŽIAS KŪČIAS

Jaunimo Centre 1980 m ° 
Kūčias buvo suruošusios 
Hamiltono šaulės, vadovau
jant Stasei Petkevičienei.

Šaulių Kuopa rengiasi 
švęsti savo veiklos 15 metų 
sukaktį balandžio mėnesį.

Numatoma Įdomi meninė 
programa.

rienė, baras, turtinga lote - 
rija ir šokiai.

VASARIO 16-osios proga 
bus renkamos aukos TAU
TOS FONDUI i r KANADOS 
LIETUVIU BENDRUOME
NĖS kultūrinei ir politinei 
veiklai paremti.

VASARIO 15 d., sekma
dienį, 1G vai, r. -iškilmingos 
pamaldos už laisvę žųyu_- 
siems prisiminti, už Sibiro 
tremtinius,tautos kankinius, 
žuvusius partizanus. Po 
pamaldų, vainiko padėjimas 
prie paminklo.

Valdyba prašo organiza
cijų, ŠEŠTADIENĮ minėji
me ir SEKMADIENĮ pamal
dose dalyvauti su VĖLIA - 
VGMIS.

VASARIO 16-GJI YRA 
VIENA IŠ SVARBIAUSIŲ, 
MŪSŲ ŠVENČIŲ.ATŠVĘS - 
KIME JĄ IŠKILMINGAI, 
SKAITLINGAI DALYVAU - 
DAMI IŠ TOLI IR ARTŲ

Valdyba

LIETUVIU, PREKYBA PRIEŠ KRISTAUS GIMIMĄ 
v

Svarbiausia ir brangiausia 
prekė, kurią lietuviai seno
vėje parduodavo, buvo gin
taras. Lietuviai gintarą par
duodavo ne fiksavo artimie
siems kaimynams, bet net 
graikams, finikiečiams ir 
romėnams. Šie gintarą bran
gino kaip auksą ir degino 
dievų garbei. Lietuvos isto
rikas Si manas Daukantas, 
savo knygoje"Lietuvių būdas" 
rašo, kad net žydų Mozė ir 
jo brolis Arenas 1475 me
tais prieš Kristaus gimimą, 
ant aukuro degindavę ginta
rą. Finikiečiai pristatydavę 
gintaro į išminčiaus Salia
mono bažnyčią smilkalui . 
Graikai karuose žuvusį savo 
didvyrį Achilą sudeginę gin
taro krosnyje. Graikų kara
lius Menelajus turėjęs rū
mus, išpuoštus gintarais . 
Graikų rašytojas Herodotas, 
gyvenęs V amž. prieš Kris
tų, savo raštuose mini ginta
rą kaip visų brangiausią 
daiktą, kurį graikai gauna iš 
šiaurės kailinuočių ( taip 
graikai vadino lietuvius/ IV 
amž. prieš Kr. į Žemaičių 
pajūrius buvo atsibastęs fi
nikietis Pytas, kuris pasako
jo, kad lietuvių tauta (anot jo 
aušrėnai) pajūriu gyvena apie 
150 mylių ilgiu. Čia jūra iš
metanti su maurais gintarą, 
kurį žmonės parduodą arba 
kūreną malkų vietoje. ( Čia 
Plytas netiesą sako, nes lie
tuviai, turėdami didžiausius 
miškus, gintaro malkų vieto
je nekūreno, o jei kada kūre
no, tai dievus garbindami) . 
Iš medaus ir javų jau tada 
lietuviai sau darę gėrimą.

C G O O O
Lenkijoje jau susilaukėme baigusių LABDAROS pa

rama, aukštąsias mokyklas. Viena akdemikė rašo:" esu 
Jums labai dėkinga, tikrai daug man padėjote. Ir kada 
liepos mėn.gavau diplomą.. .pagalvojau, tai Jūs padėjo
te man pergalėti sunkiausius metus ir pasiekti užsibrėž
tą tikslą. Kad ne Jūsų pagelba, tikrai nežinau kaip butų 
buvę su mano studijom..."

Brazilijos lietuvių studentijai parama teikiama per 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Valdybą, kuri numato 
skirti stipendijas jaunimui, lietuviškoje veikloje daly
vaujančiam.

Imant apyskaitiniai, 198C-siais metais Draugijos pa
jamos sudarė DM 15.665, 29, kuriose šalpai aukų gauta 
DM 12.974,65.

Padidėjo rūbų siuntiniai lietuvių moksleivijai Len - 
kijoje. Į šį darbą aktyviai įsijungė Hamiltono ir Montrea- 
lio Kanados Šalpos Fondo Skyriai.

Draugija turi narių 90. Labai pageidautinas dides
nis narių skaičius. Metinis nario mokestis DM 20,-

Prasidėjo antroji mokslo metų pusė. LABDAROS D- 
jos Valdyba širdingai dėkoja už paramą pirmoje mokslo 
metų pusėje, kviečia ir tikisi mūsų visuomenės ir orga
nizacijų tolesnės paramos.

Draugija pasiruošusi platesniems darbams, ir iš 
anksto dėkoja visiems rėmėjams."

vadinamą midų.
Pirmame amžiuje Kristui 

gimus, romėnai atsiuntę vie
ną raitą pasiuntinį į Žemai
čių pajūrį gintarų pirkti. Po 
metų laiko pasiuntinys grį
žęs į Romą su tokia daugybe 
gintarų, jog visas miestas 
stebėjęsis. Visų daugiausia 
romėnus stebinęs vienas 
gintaro luitas svėręs net 13 
svarų. Romėnai taip susiža
vėję ir pamėgę gintarą, kad 
juo pradėję puošti ne tik sa
vo drabužius, bet ir ginklus, 
ir už mažą gabalėlį gintaro 
vergą duodavo, Romėnai gin
tarą vartojo ne tik papuoša
lams, bet ir kaip vaistą nuo 
visokių ligų. Kad tokia pre
kyba tikrai su romėnais bu
vo, rodo iškasami Žemai - 
čiuose romėniški pinigai (Ne- 
rono laiku), o dabartinėje 
Italijoje iškasama gintaro 
karolių.

Ne vien gintaru senovės 
lietuviai prekiavo. Po ginta
ro svarbi prekė buvo Lietu
vos girių žvėrių brangieji 
kailiai: sabalų, vėbrų, kiau
nių, ūdrų, juodųjų lapių ir 
kt. Be to, prekiavo ir gyvais 
gyvuliais: žirgais, brie
džiais, taurais ir 1.1.

Iš kitų prekių, kurias lie
tuviai parduodavo kitoms 
tautoms, dar paminėtina — 
medus ir vaškas.

Iš svetimų tautų lietuviai 
pirkdavo daugiausia drus
kos, geležies, brangiųjų me
talų ir kt.

Tai tokia, pagal padavimus 
ir kronikas buvusi senovės 
lietuvių prekyba. Z.

A t A 
ANTANUI GRAŽIUI 

mirus, 
jo dukrai dr. Ilonai GRAŽYTEI -MAZILlAUSKIENEI 
bei visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžia^ 
užuojauta* reiškia -

MONTREAL/O LIETUVIŲ KREDITO 
UNIJOS "LITO” VALDYBA

A t A 
JUOZUI GA BRUSEV IČ I U I 

mirus,

jo žmonų JU<ZĘ, dukrų LILE su vyru 
bei visus jo gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
u ŽjaudTiame -

ANELE IR KAZYS GUDŽIŪNAI

Š. ANTANUI MATULIUI

mirus,

žmonai ONAI, dukrai JEAN ir sūnui STANLEY 
gilia užuojauta reiškia —

L.K. MINDAUGO

ŠAULIU KUOPA

PIETUS AV PARAPIJOS 
ŠVENTOVĖS MARIJOS 
PAVEIKSLUI ATSTATYTI

Š. m. KOVO 8d., 12 v.Auš- 
ros Vartų salėje Vilniaus 
Šaulių Rinktinės Valdybos 
Moterų Vadovės pavaduoto
jų M. Kasperavičienės ir A. 
Urbonavičienės iniciatyva , 
talkininkaujant L.K. Mindau
go ir Neringos kuopoms, bus 
rengiami pietūs. Pelnas eis 
Marijos paveikslo atstaty
mo fondui.

Ta proga bus ir meninė 
dalis, kurią atliks L.K. Min
daugo Šaulių Kuopos šaulė- 
solistė Gina ČAPKAUSKIE - 
NĖ.

Visi Montreal!o lietuviai 
maloniai prašomi gausiai 
dalyvauti ir paremti šį kilnų 
tikslą. J.Šiaučiulis

LIETUVIŠKI KALENDORIAI
Aušros Vartų Spaudos 

Kioske yra gauta lietuviški , 
sieniniai, kasdieną nuplėšia
mi kalendoriai. Kaina- $6,-

Taip pat gauta naujų kny
gų: " Telšių Vyskupija,$25; 
"Lietuvių Ekslibriai ", $25; 
Anglų-lietuvių ir Lietuvių- 
anglų žodynai, po $lG;"Li - 
thuanian National Costume" 
$ 30; "Lietuvos Istorijos 
Vaizdai", $18; "Samogitia " 
$1O, " Monsinjoras", "Kol 
esu čia", "Kovoje su Milži
nu" ir daugelis įvairių kitų.

Taip pat gauta naujų Įvai
rių plokštelių, vardo ir gi
mimo dienai kortelių bei į - 
vairių suvenyrų.

Kioskas atidarytas kiek
vieną sekmadienį nuo 1G-I2i 
30 v.

Visi kviečiami UŽEITI, 
PA MATYTI, ĮSIGYTI. J.Š.

o Šv. KAZIMIERO PARA- 
PIJOS CHORAS ruošiasi

LIBERALAI ŠAUKIA SUSI - 
RINKIMĄ LASALLE

Quebec’o Liberalų Partija 
šaukia susirinkimą vasario 
15 d. nuo 9 v. r. - 5 v.p.p. 
Andrė Laurendeau Polyva- 
lente mokykloje, llllLa - 
pierre street, LaSalle. Na
riai ir visi kiti kviečiami 
atvykti. Bus diskutuojama 
pagrindinė ateinančių rinki
mų tema:"Liberalioji visuo
menė ateityje".Dalyvaus ir 
Claud RYAN. Į ėjimas $ 5.

J. Šutas 
MCNTREALIS
Po keturiasdešimt metų 
Į Montreal} kai pažiūriu - 
Kitas miestas, kitas kalnas, 
Išvaizdą kitokią turi.

Ten, kur sašlavynai.buvo, 
Namai nūn, parkai igigėlynhi. 
Nėr jau lūšnų, nei senelių, 
Jau palaidoti šiukšlynai.

Priemiesčių senų su lūšnom, 
Kur varguomenė gyveno, 
Nematyti, jie išnyko 
Jau seniai iš miesto plano.

Tik švento Lauryno upė 
Nepaliauja greit tekėto - 
Praeities ji daug apskelbtų, 
Jei galėtų prakalbėti.

Siauros gatvės buvo tamsios, 
Lempos lyg netekę knato, 
Miestas skurdo, žmonės vargo, 
Valdžia to tartum nematė.

Keitės valdžios, nauji žmonės ; 
Kalnas skleidė mielą kvapą, 
Plėtės gatvės, kėlės mūrai, 
Lyg numirėlis iš kapo.

O dangoraižių - štai eilės 
Pailgėjo miesto galas, 
Nors švento Lauryno upė 
Susiaurėjo lyg kanalas.

Fabrikų gausingos eilės, 
Ir sirenos graudžiai kaukia, 
O upe švento Lauryno 
Okeano laivai plaukia.

1981. 11.6

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COUVREUR

7725 George LaSalle
Ceriowtlet pot orėj os Ir darkė etllkdfes |oms*ell tirti Stopdongys Cey 

"Rlchord.kuris jaw taniai lietosioms petemeole. Darke *4 loke Sftiplntol 
Ir prieinamomis kainomis. Seofclte kai neoto stopas klopas arkai atatMai 

364-1470

koncertui, kuris įvyks po 
Velykų. Jam vadovauja kun. 
Maurice Milox.

Taip po laiko ne per ilgo 
Atnešė tai naujas metas; 
Nauja technika ir mokslas- 
Tai progreso rezultatas.

Ml RUSI E I I 

e JUD ŽENTĄ VIČIUS 
tautas, sirgęs ilgesnį laiką 
mirė savo bute.

Miestui augti ir klestėti 
Vy- Ateitis daug progų žada;

Nors bizneiriai miestą statė
Visi renkasi jo vadą.

7
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montreal Sveikiname ir džiaugia
mės mūsų tautietės įverti 
ni mu’.

YPATINGA AUKA 
"NL" ^LAIKRAŠČIUI

BAČIUNAS Bronius savo 
žmonos, a. a. EMILIJOS 
BAČIŪNIENĖS atminimui, 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
paaukojo $ 2GG.

Nuoširdžiai dėkojame.
"NL".

"THE GAZETTE" KALBA 
APIE ONĄ VCRONINKAITIS 
"ADAMS" RESTORANĄ

Š. m. sausio 28 d.'The Ga
zette" skyriuje apie ręsto - 
ranus Montrealyje, išsamia
me straipsnyje aptaria rū
kytos mėsos privalumus ir 
geriausiai- skaniausiai pa
gaminamus iš jos sumuš - 
tinius.

Rašo, kad receptai ir su
gebėjimai gerai išrūkyti mė
są yra kilę Rumunijoje ir 
Lietuvoje, atgabenti į Mont
real! imigrantų 20 a.pra
džioje. Trys Krawitz broliai 
žinomos Ben Delikatessen 
parduotuvės savininkai,tvir
tina, kad jų tėvas pirmą kar
tą patiekė rūkytos jautienos 
sumuštinį 1908 m.

Apklausinėjus irišragavus 
tokius sumuštinius dideliuo
se ir mažuose restoranuo - 
se, mūsų tautietė Ona VO- 
RONINKAITIENĖ laimi III- 
ą vjetą’. Rašoma,kad jos ga
minami sumuštiniai labai 
gero skonio ir ne taip aštrių 
prieskonių. Jos restoranas 
ADAMS randasi LaSalle, 
7633 Lasalle Blv., atidarytas 
nuo 6:30 ryto iki 12:30 nak
ties. Penktadieniais ir šeš
tadieniais atidarytas iki 1:30 
v. ryto.

LIETUVIŲ, AKADEMINIS 
SAMBŪRIS MONTREALYJE 

pradeda 1981 m. visuotinu 
narių susirinkimu pas kol . 
Silviją ir Vincą Piečai - 
čius penktadienį, vasario 13 
d., 8 vai. vakaro.Programo
je: prošvaistės iš poezijos 
Lietuvoje. Skaito Henrikas 
Nagys ir talkininkai.

KOVO mėn.gale Sambūris 
numato suruošti ypatingai į- 
domų vakarą, kuriame daly
vauti yra pakviestas dail. 
Viktoras VIZGIRDA iš Bos
tono. Į šį neeilinį vakarą y- 
ra kviečiama visa Mcntrea- 
lio visuomenė. Jis bus su
rengtas Aušros Vartų Para
pijos salėje.
- Nariai prašomi pranešti 
adresų pakeitimus Valdybos 
sekretorei J.Tanner,tel : 
457- 9356,kad ateityje būtų 
galima asmeniškai 
pranešimus.
- Visi jauni, seni, 
dideli akademikai, 
mintys Sambūrio veikla, yra 
kviečiami tapti jo nariais.

Dėl informacijų kreiptis į 
sekretorę arba atvykti į vie
ną rengiamų vakarų.

LIETUVIŲ AKADEMINIO 
SAMBŪRIO MONTREALYJE 

VALDYBA

pasiųsti

maži ir 
besido-

o ANDRUŠKEVIČIENĖ Jieva 
išvyko į St. Petersburg 
Beach, Floridą atostogų.

• D r. DAUKŠA Stasys bu - 
vo operuotas dr. J.Popierai- 
čio ir kurį laikų praleido 
ligoninėje atlikti sveikatos 
tyri mus.Dabar grįžo namo.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" SAVAITRAŠTI S

NAUJIEMS SKAITYTOJ AMS TIK 5 19 • METAMS

Dr.J. MALISKA

•n

14 4 0 
S uit <• 
Tel :
N amu.:

DANTŲ GYDYTOJAS 
St. C a t h a r in e W. 
6 00, Montreal. P, Q. 
866-8235 

488-8528

Dr,A.O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ A 

14 10 Guy St .
Suite 11 — 12 Montreal P. Q.
Tel t 932-6662

Namu,: 7 3 7-96 61

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9
Šeštadieniais: nuo 9 a.
Sekmadieniais : nuo 10
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7 6 2 6 Ce n t r a I
Tel: 36 6-9 74 2

m.
m iki 10 p.m- 
iki 9:30 p. m.

m« iki 9:30 p. m« 
PRI STATYM AS

St . Vi I I e La Sal I e, P. Q.
36 5-0 50 5

MALONIOS PATALPOS 
VASARIO 16 d. MINĖJIMUI 

Jau pradedame pripras
ti prie Verduno Auditorijos, 
kur tradiciniai vykdomi VA
SARIO 16-ios minėjimai,pa
likus Plateau salę.

Ši salė maloni, jauki,pa
kankamai erdvi. Šiemet, kaip 
rašoma skelbime, vyks mi
nėjimas vasario 15 d. Bus 
prasminga ir malonu vėl su
sirinkti dideliu skaičiumi. 
Pasisemsime sau žmogiš - 
kosios ir lietuviškos stipry
bės, moraliai tuo palaiky - 
sime savo veikėjus, meni
ninkus, jaunimą. Parodysi
me savo broliams ir sesėms 
Lietuvoje,kad nenutautėjome, 
nepasiklydome, nenusidėvė
jome.

Vasario 16-ios minėjimas 
yra gėra proga atsiskaity
ti bent nedideliu mokesčiu 
su mūsų didžiosiomis orga-

y' g mzacijoms: TAUTOS FON-
E DU ,ir KLB-nės kultūrinei ir 
S politinei veiklai paremti. 
E Iki dabar kanadiečiai, ir 
E montrealiečiai., suprasdami 

bet kokios veiklos ir finan - 
|n sinę pusę, pasirinkdavo ir 

dažniausiai paaukodavo abe
joms toms organizacijoms . 
Tos solidarios tradicijos, 
praktiškai galvodami, lai
kykimės ir toliau, nes labai 
lengvai iškrenta iš atmin
ties tokios nekasdieniniams 
reikalams sumelės ar su - 
mos.Mūsų meniniai ir vi - 
suomeniniai vienetai šiam 
iškilmingam minėjimui rū
pestingai ruošiasi. Neapvil
kime ju^Xtsi veski me ir sa
vo vaikus,paraginkime ar - 
timuosius. b.

• KLKMoterų D-jos Mont - 
reali o skyrius po suruošto 
vakaro-koncerto, dalyvaujant 
sol.E. Blandytei,likusį pel - 
ną $300 įteikė LKB Kroni
kai leisti pranzūzų kalba.

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sh e r b r o o k St . W. 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 931—4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

4 Notre Dome E. Suite 504 
Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9534

B. C. L.

ADVOKATAS

J.P. MILLER B. A. B.C.L.
168 Notre Dame St. E. , Suite 205 
Tel: 366—206 3 h 866-206 4.

ADVOK ATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g . , M . En g . L. L. B. , B. C. L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2— nd Ave. ), Que. H4G1E6
Tel. Bureau: 769—8824; Residence: 366-6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
ce Ville Marie, Suite 627 Montreal, P. Q. 
( 5 14) 87 1- 1430.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du D o m ai n e, 11 e Pe r r o t , Qu e , H7 V 5 V6 

Res. Tel: 453-9 142

DUODA PASKOLAS:K MbKA Ui:

15.75% 
15.5 % 

18% 
16.25%

Asmeninei nuo 
Nekiln. turto nuo 
čekių kredito 
Invcstocines nuo

Nemokoma gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos ,umq.

c] Einamqtiot s-ta( ................................6%
Cį Taupomqaiaa »-ta» ....... 11%

Pensijq planas ................  12.5%
Term. ind. 1 m. ................ 12.»5%

Duoda nemokamq gyvybės draudq 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

$ • tn r MTREM UETUUILĮ 
LiTZLS hreditdiwh

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

J

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

GMMIC

CURECKAS
MENAGER

LEONAS
SALES

• CIALKOS Joanos butan į- 
šiveržę piktadariai pasivogė 
ir išnešė vertingų daiktų.

• PETRULIS Jonas, "NL"B- 
vės Valdybos p-kas, išvyko 
atostogų į Miami, Floridą.

o NOMEIKAI, Valter ir Nely 
atostogauja Miami, Florida.

• AUGAICIAI, Aleksas ir 
Brigita išvyko atostogų į 
Miami , Floridą.

DALIS AVPARAPIJOS CHORO, PLATEAU HALL’KALĖ
DINIU GIESMIęU FESTIVALYJE’198O m.gruodžio 21 d. 
Diriguoja Aleksandras STANKEVIČIUS-STANKĖ.

Nuotr.: A. Mickaus

VISUOTINIS METINIS 
ŠAULIŲ, SUSIRINKIMAS 
L.K.Mindaugo Šaulių Kuo
pos visuotinis mėtinis narių 
susirinkimas šaukiamas š . 
m. KOVO mėn. 1 d. ,12 vai. 
/sekmadienį/, Aušros Vartų 
Parapijos salėje. Nariams 
dalyvavimas būtinas.Prijau
čiantieji kviečiami.

Kuopos Valdyba

• A. a. Kazimieras Vadi- 
šius, neseniai miręs, buvo 
palaidotas per A V parapiją. 
Gedulingas giedotines mi - 
šias atlaikė kun. kleb. J.Ku
bilius, Seselei Teresei paly
dint vargonų muzika ir gies
mėmis.

Velionis savo laiku yra 
tarnavęs kariuomenėje vir - 
šilos laipsniu.

L.K.Mindaugo Šaulių Kuo
pos paskelbtoje užuojautoje , 
ne iš blogos valios ,buvo pa
žymėtas karininko laipsnis. 
Paliestuosius atsiprašome

"NL".

mirusieji:
o GABRUSEVIČIUS Juozas 
mirė, sulaukęs 60 m. am
žiaus. Liko žmona Juzė 
duktė Lilija su šeima, bro • 
lis Antanas ir sesuo Ona. 
Palaidotas per Šv<Kazimiero 
parapiją.

.4

PARDAVIMUI RENKU
Gerame stovyje elektriniai 

Pečiai T

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščiu s, plokšteles ir 
k i(a lictuv i <k a incdJ.iaga.

Moffat ir Westinghouse
V. ADAMONISfirmos, Tel: 721- 4696 722-3545

8 psl

KASOS VALANDOS:
1465 De Save SE, pirmoęiieniois, ontrodieniais 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 vasarq nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sovoitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T.D.
AL1UM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI.
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

Kailių siuvėjas -

Didelis pasirinkimas gatavų, pelitų 
Vasaros laiku saugoj i ma s ( St or ag 
T a i s a u ir re mo d e I i u o j u 
Siuvu ir . parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE SODA

MONTREAL, QUEBEC 
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeonTalon Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 .............Namu; 737-0844

Tel . Bus: 482-3460
Res: 366-704 1

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA 
MONTREAL. P. Q.

AVE SIUTE 40 9 
H3Z 2M9

VINCAS PIECAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL, P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6 
TEL. 111 -3 120 Komi) 376 - 3 78 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t 0_r o * ę j. k J R u JP’

ontreol west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU. 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menageriu Leo GURECKAS

mu
11 WESTMINSTER SOUTH

(At the end of Sherbrooke Street West). 489 -5391
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