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VASARIO 16-Ą JĄ

SUNKU ATSIKRATYTI 
IŠNAUDOTOJAIS

Nors sovietai giriasi dir
bą liaudies gerovei ir skel
bia idealizmą, tačiau, kai 
lenkai norėjo atsikratyti ke
letu pagarsėjusių išnaudo
tojų, aukštųjų valdininkų 
Bielsko - Biala apylinkėje, 
vėl reikėjo intensyviai ir 
ilgai derėtis su komunistine 
vyriausybe. Vėl neliko nie
ko kito, kąip rizikuoti strei
ku toliau, kuris jau tęsėsi 11 
dienų ir grėsė išsiplėsti.

Galų gale min.p-kas Jo
sef Pinkowski, po telefoni
nio privataus pasikalbėjimo 
su Lenkijos kardinolu Stefan 
Wyszynski paskelbė, kad 
sutinka pašalinti 6 tarnau - 
tojus. Laisvoji unija Soli- 
darnosz apkaltino, kad pro-- 
vincinis gubernatorius, jo 
trys deputatai, burmistras 
ir deputatas iš Bielsko-Bia- 
la, pasinaudodami savo po- 
zicijomis,prisikrovė priva
taus turto išnaudodami ki - 
tus.

Šiame dispute Lenkijos 
Bažnyčios vyriausybė ga
rantavo, kad abi pusės lai
kysis susitarimų. Atrodą 
jog tik šia viena institucija 
tebepasitiki abi pus ės-Len
ki jos darbininkai ir komu
nistinė vyriausybė. Kardino
las ragino, kad vietinio po
būdžio įtampos būtų sku - 
biai išspręstos.

Kur vj^riausybės logika, 
kai norint atsikratyti išnau
dotojų, reikia tokių derybų, 
tokių garantijų ir tiek daug 
vargo padėti? Juk turėtų 
būti savaime suprantama,ką 
reikia daryti...

VĖL KITAS LENKIJOS 
MINISTERIS PIRMININKAS

Nežiūrint visų pastangų, 
buvo priverstas atsistatyti 
iš pareigų Lenkijos Ministe- 
ris Pirmininkas Jozef Pin- 
kowski, nes Lenkijos pietuo
se 45G įmonių darbininkai 
išėjo į streiką užtai,kad liuk
susinio kurorto patogumais ir 
klinikomis galėjo naudotis 
tik didieji "šiškos" darbinin
kų rojuje... Atrodo, kad per 
ilgą laiką susikrovęs nepasi
tenkinimas dirbančiųjų ma - 
sėje, pradeda nesuvaldomai 
kilti į paviršių. Išlaikyti 
lygsvarą dabar, atrodo, yra 
pats svarbiausias dalykas.

J.Pinkowski’o vieton pas
kirtas Wojciek Jaruzelski , 
kietas, keturių žvaigždžių 
generolas.Jis nuo 1968 nuy
ra buvęs gynybos ministeriu. 
Jis yra atleidęs iš kariuome
nės personalo senesnius ar 
mažiau tinkamus kariškius , 
užsilikusius po II Pas. Karo.

Kai 1976 m. Lenkijoje kilo 

riaušės dėl maisto kainų, jis 
savo kolegoms buvo pareiš
kęs, kad "lenkų kareiviai ne
šaus į lenkų darbininkus" ir 
konfliktas turėjo būti spren
džiamas nevartojant prievar
tos.

PRE Z. REAGAN'AS ŠVENTĖ 
GIMTADIENĮ

Prez. Ronald Reagan'ui 
buvo surengtas netikėtumas 
Baltuose Rūmuose. Jam su
laukus 7O-ojo gimtadienio , 
jį pasitiko artimieji ir di
džiulis, 4-ių aukštų šven - 
tiškas tortas.

JAPONIJA REIKALAUJA IŠ 
SOVIETŲ GRĄŽINTI SALAS 

Japonijos Min.P-kas Zen
ith Suzuki pareiškė susirin
ki me, kad esą labai gaila,jog 
negalima išvystyti draugiš - 
kesnių santykių su Sov. Są
junga, nes Japonijos 4-ios 
šiaurinės salos vįs dar yra 
kontroliuojamos sovietų, 35 
metams praėjus po II-jo 
Pas.Karo.Teritorinės pro - 
blemos turinčios būti iš - 
spręstos taikingu būdu.

Šios salos buvo pripažin
tos Japonijai, pasirašant 
prekybos, laivininkystės su
tartį 1855 m. vasario mėn.7d. 
Nors praeityje daug kartų 
buvo prisimintas šių salų 
klausimas, Kremlius tvirti - 
no, kad teritorijų reikalas 
su Japonija yra galutinai iš
spręstas. "Tass" Žinių A - 
gentūra per Tokyo radio sto
tį pareiškė, kad japonų val
dantieji sluogsniai vėl kelia 
šį klausimą, norėdami pri - 
dengti augantį savo krašte 
militarizmą.

Netgi japonų socialistų ir 
komunistų partijos pasisakė 
už salų grąžinimą, tačiau 
atskiruose susirinkimuose 
nuo tų, kuriuos organizavo 
ir dalyvavo Min.P-kas su 
Užs.Reikalų Min-riusir ki - 
tos partijos.

FBI TALKININKAUS 
ATLANTOS POLICIJAI

Prez. Reagan’o adminis
tracija skubos keliu paskyrė 
FBI pagalbą, ieškant nuskal - 
tėlių Atlantoje, kurie nužudė 
15 jaunuolių. Dar keli y- 
ra dingę ir nesurasti. At - 
lantoje dabar uždrausta vai
kams iki 15 metų amžiaus 
būti gatvėse po 7 vai. vakaro.

r į
PQ RUOŠIASI RINKIMAMS

PQ partija ruošiasi 3-jų 
savaičių kapitalo sukaupime 
kampanijai prieš pradedant 
rinkimus. Ji bandys sukel
ti 3 mil. dolerių iki kovo 8 d. 
Tuomet Quebec’o min.p-kas, 
manoma, skelbs rinkimus .

Lietuvos Taryba Lietuvos Taryba
NUTARIMAS

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreip
tis : į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu :

Lietuvos Taryba, kaipo vieniųtėlė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažin
tąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo 
mėn. 18 - 23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pama - 
tais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santy
kius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas 
steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai .............. vyriausybei, 
prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

J. Vailokaitis, D.Malinauskas, kun.VI.Mironas, M.Biržiška, kun.A.Petrulis, S.Ba - 
naitis, P.Klimas, A.Stulginskis, J.Šernas ir Pr.Dovydaitis. Nuotraukoje trūksta : J. 
Vileišio ir K. Bizaukso./Pasirašiusieji kunigai savo titulo nežymėjo prie parašų/.

DALIS SENOJO VILNIAUS

Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m. Seka parašai;

LIETUVOS TARYBA 1918 m. VASARIO 16 d, PASIRAŠIUSI NUTARIMĄ

Šioje nuetraukoje iš kairės Į dešinę, sėdi: dr. J.Šaulys, kun. J.Staugaitis, St.Narutavi - 
čius, dr. J. Basanavičius, A „Smetona, kun.K.Šaulys, S. Kairys ir J.Smilgevičius.Stovi:

Pagrindinė tema vėl bus "ge
ra valdžia" ir "nestumkime 
Quebec’o atgal" /suprask,jei 
balsuos už liberalus/.

Ta "geroji valdžia", ne - 
žiūrint savo pastangų - į- 
klampino į milžinišką defi
citą provinciją, kelia nera
mumus dėl Trudeau pasiū - 
lyto Konstitucijoje Žmogaus 
Teisių Carterio ir beveik 
maldauja britų parlamento , 
kad negrąžintų Konstitucijos 
Kanadon.. .Staiga prireikė - 
anglų pagalbos ’.

SENATORIUS PAUL YUZYK 
PRIMENĄ PAVERGTAS 
TAUTAS

Ukrainiečių kilmės sena - 
torius Paul Yuzyk, kalbėda

mas parlamente, paminėjo 
Ukrainos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną sausio 22, 
prieš 63 metus. Vėliau ji 
buvo prievarta įjungta Į Sov. 
Sąjungą. Ta proga senato
rius paminėjo ir prisiminė 
Lietuvą bei kitas pavergtas 
valstybes.

NUBAUDĖ UŽ UPĖS TARŠĄ
Quebec’o Aplinkos Apsau

gos Ministerija nubaudė ūki
ninką 10.000 dol.arba 22 
mėn. kalėjimo bausme už į- 
vertimą 16 sunkvežimių kiau
lių mėšlo į Yamaska upę. 
Praėjusią vasarą šios upės 
vanduo buvo užnuodytas dau
giausia dėl šio ūkininko ne - 
atsakingo elgesio.

QUEBEC’S PAKILO 
BEDARBIU SKAIČIUS

Kanados Statistikos Biu - 
ras praneša, kad šių metų 
pradžioje Quebec’o provin - 
cijoje yra oficialiai 9,000 
mažiau darbų, negu praeitų 
metų pradžioje. Iš dalies tai 
išdava PQ raginimų atsis - 
kirti nuo Kanados.

QUEBEC’o MINISTERIS 
NEPASIŽYMI LOGIKA

Quebec’ o provincijos 
Švietimo Ministeris Camille 
Laurin stipriai atakavo pro
vincijos Liberalų Partijos 
nusistatyr^ą dėl kalbų var - 
tojimo Quebec’o provinci - 
joje. Jis sako,kad tai "pro - 
vokuoja smurtą ir betvarkę", 

sionalas psichiatras, jau 
subtiliai ragina, panašiai 
elgtis.../. Jis taip pat ap - 
kaltina, kad ginant angliškai 
kalbančiųjų kvebekiečių tei
ses, būtų žingsnis atgal 
prancūzų kalbai. Tvirtino 
net, kad liberalų laikysena 
įrodo, jog jie " yra tiktai 
marionetė anglofonų di
džiųjų organizmų kaip "The 
Gazette" ir Positive Action 
Committee/Pozityvios Veik
los Komitetas/. Užkliuvo tai 
kad liberalai savo rinkimi — 
nėję programoje pažada ati
taisyti Bill 1C1 taip, kad visi 
vaikai, kurie savo šeimose 
vartoja anglų kalbą turėtų 
teisę lankyti angliškas mo
kyklas. Laurin, tačiau, su
sirūpinęs, kad tokie nauji 
palengvinimai gali atidaryti 
duris į tas mokyklas dides
niam imigrantų ’ skaičiui. 
Dabartinis kalbų Įstatymas 
leidžia lankyti angliškas 
mokyklas tiktiems vaikams^ 
kurių tėvai yra jas lankę čia, 
Quebec’ o provi ncljoje...

Liberalai taip pat pažada 
leisti vartoti viešuo
se skelbimuose- iškabo - 
se bet kokią kitą kalbą ,ne 
tik prancūzų./Kaip montre- 
aliečiai gerai žino, nei grai
kai, nei italai, galų gale nei 
žydų sinagogos ar mokyk
los to PQ nuostato nesilaiko 
- su mažomis išimtimis-ir 
toliau rašo savo kalbomis 
iškabas ar skelbi mus Z,

Tok?a a la Hitlerio ar Sta
lino politika yra tikra atžan- 
ga. Ko min.Laurin taip fa
natiškai bijo? Juk prancūzų 
yra žymi dauguma, nemažai 
imigrantų atvyksta iš pran
cūziškai kalbančių kraštų. 
Kas blogo, jeigu šalia pran
cūzų kalbos pranešama kos
mopolitiniame ir turistų mė
giamame Montrealyje anglų, 
graikų, lietuvių, ukrainiečių , 
italų, lenkų ar kokia kita kal
ba?

Beje, Camille Laurin 
skundėsi ir kad angliškai 
kalbančios slaugės mažesniu 
skaičiumi užsirašo Į pran
cūzų kalbos kursus. /Tikrų
jų priežasčių neiškelia/.

Anglės slaugės sunkiai pa
tenka ar ir visai nepriima - 
mos į prancūzų ligoni nes.Be 
to, yra pakankamai angliškai 
kalbančių pacientų. Dalis 
slaugių kaip tik dėlto aplei - 
do šią provinciją ir jų skai
čius sumažėjo. Kitur- jos 
gauna ir didesnius atlygini
mus ir užtenka anglų kalbos 
žinojimo.

Reikėtų prisiminti ir pa - 
galvoti, kas būtų iš Mont- 
realio, jeigu ne britai,airiai, 
škotai , valai, kurie įsteigė 
bankus, išugdė laivininkystę , 
geležinkelių tinklus ir kito - 
kią komerciją.Vėliau-įvai - 
rių tautų imigrantai, sąži - 
ningai dirbdami, pakėlė in - 
dustriją ir ekonominį gyve - 
nimą mieste ir apylinkėse .
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ŽVALGU BŪRYS

MININT

STULGINSKIS
1969

LAISVES STATULA 
KAUNE 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

LAIKAIS -

SUNAIKINTA
SOVI ETŲ 
OKUPANTU

PARTIZANAMS PAMI NKLAS-MŪSŲ VI ENINGA LIETUVYBE*

1920 M.»1920 m.

ALEKSANDRAS
1885 -

u prezidentas

DR. KAZYS GRINIUS
1866 •' 1950

III PREZI DENTAS

LIETUVOS PREZIDENTAI 
c P re z. Aleksandras Stul
ginskis per pirmuosius išve
žimus 1941 m. birželio 13-14 
su žmona buvo ištremtas į 
Sibirą, 1952 m, nubaustas 
kalėti 25 m.,,bet po Stalino 
mirties 1954 m. išleistas iš 
kalėjimo, dirbo Komiųres- 
pulbikoje, kol 1956 m. leido 
grįžti į Lietuvą. Po poros 
metų pasitraukė į pensiją , 
dirbęs sodininkystėje.

Abu kiti prezidentai mirė 
išeivijoje : A „Smetona Cle
veland’e, kilus gaisrui, dr. 
K. Grinius-Chicagoje.

ANTANAS SMETONA
1874-1944

I IR IV PREZIDENTAS

NEPRIKLAUSOMYBES 
PAMINKLAS
JAUNIMO CENTRE
CHICAGOJE

1920 M. ŽUVUSIU KARIU TIES ŠIRVI NTAIS IR GIEDRAIČIAIS KAPAI

1936 M. KARIU 
LAIDA 
IŠKILMĖSE 
PAGERBIA 
ŽUVUSIUS

VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJA
1918 metais vasario mėn„16 dieną Vilniuje pasirašy - 

tas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas neatrodo į- 
spūdingai: tiktai keturi, tegul ir ilgoki, sakiniai, labai 
jau paprastas stilius, vienoje vietoje ranka įrašytas pa - 
taisymas. Ieškantieji mūsų praeityje kritikuotinos medžia
gos, rastų jos apsčiai šiame popieriaus lape, pavadinta
me "Nutarimas". O tačiau tasai skurdžiai atrodantis do - 
kumentas, pasirašytas 2O-ies asmenų, buvo liudijimas , 
kad vėl prisikelia laisvam gyvenimui kunigaikščių Lietu
va. Kitokia negu anoji, bet ir toji pati. Ir vėl galėtume 
rasti šimtus priekaištų savo kunigaikščiams /įvairūs tik
ri ir netikri ekspertai tai jau įvykdė su kaupu/, galėtume 
nurodinėti ir mokyti šimtų šimtus metų /po laiko/ kaip, 
kas ir kodėl turėjo būti padaryta, o tačiau vienas vienin- 
tėlis istorinis, neišbraukiamas faktas visą tą krapštukyną 
nušluoja kaip trupinius ir dulkes: kunigaikščių Lietuva 
egzistavo; buvo tikra, neišgalvota, mūsų valstybė.Tai 
turi gerai įsidėmėti visokie savo, pusiau savi ir visiškai 
nesavi nepriklausomos Lietuvos komentatoriai. Kai 1940 
metais birželio mėn.15 d. sovietų tankai, lėktuvai, ir pės
tininkai užplūdo mūsų kraštą, Lietuva tebuvo išgyvenusi 
22-ejus metus, ji buvo prisikėlusi 22-jiems metams vėl 
gyventi laisva. Ir dabartinė okupacija, tegul brutalesnė, 
tegul apsagstyta internacionaliniais šūkiai bei idėjomis , 
tėra pasikartojimas tos pačios maskolinės muravjados , 
to paties barbaro sibirinės katorgos. Ir kai šiandien žiū
rime iš tolo į savo teriojamą kraštą , smaugiamą savą 
žmogų ir smaugiamą savą gimtąjį žodį, neklauskime ar 
reikia padėti saviesiems, nerūšiuokime vienas kito į tik - 
rus ir netikrus patriotus, bet ieškokime kaip padėti ir 
darykime viską, kad padėtume. Kaizerinių ir hitlerinių 
germanų ekspansijos į rytus ir caristinių bei komunistinių 
rusų b^ o vi mosi į vakarus nuolatinėje grėsmėje, mūsų ma-

R endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne- 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankrašti ai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuofiūra, grąUnami 
tik iš anksto susitarus, Uf skelbimu turini redakcija orbo 
Leidykla n e at s ano.

Giedraičių kautynės įvyko 192G.m. spalio 31 ir lapkričio 17-21, lenkams pralaužus lietuvių J‘ Bullkos nuotr- daryta 1939 

frontą nuo Širvintų ligi Dubingių. Mūsiškiai kovėsi be artilerijos ir neturėdami bendro va - 
do, kuris derintų batalionų veiksmus. Kautynės su lenkais dėl Vilniaus krašto buvo laimė - 
tos tik batalionų vadų energija ir sumanumu, bei mūsų kariij pasiaukojimu ir drąsa.

Nepytam
U! Lietuvos išlaisvinimai Ui išti.ldmybę Kanadai! 
Pour la h beration de la Lituanie I Loyaute au Canada I 
For liberation of Lithuania I For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ML SPAUDOS BENDROVĖ, ‘
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didžiojo kelio nuolat daužomas svetimųjų kanopų. Kad iš
likome - nuostabu. Kad esame tebegyvi - stebuklas. To - 
dėl galime ramiai ir drąsiai sakyti, kad tikime savo Lie
tuva - ji pragyveno muravjovus, Stalinus ir hitlerius, pra
gyvens ji ir brežnevus bei jų tarnus. Tiktai mes, gyveną 
čia, ypač šioje provincijoje, nebūkime naivūs ir nesileis
kime sugraudinami arba net pamokomi keistų "laisvės ko
votojų", kuriems FLQ ir separatistų teroras irjnažumų 
beveik naciškas persekiojimas, vykdomas dabartinės pe - 
kištų vyriausybės smogikų bei gebelsų/a la dr. Laurin/ , 
atrodo identiškas mūsų šalies nepriklausomybės siekimui. 
Toks palyginimas būtų suniekinimas mūsų šalies ir mūsų 
istorijos, ir totalus obskurantizmas esamai situacijai bei 
tikrovei. Kaip tiktai atvirkščiai: mes .lietuviai, kaip ir 
visa šios provincijos persekiojama taip vadinama "neo - 
kanadiečių" mažuma /anglosaksų daugumos pekistai ne - 
palietė - vieni jų dingo su savo pinigų maišais kitose pro
vincijose arba ir JAV-se, kiti užsimūrijo savose arba a- 
rrierikietiškose multi milijoninėse tvirtovėse/, turime ne
lemtos progos dar kartą pergyventi jau trečią persekioji
mą: po nacių, po sovietų, pekistinių kebekuazų. Todėl 
tiems ašarojantiems "iš tolo" kovotojams / be galo patogi 
tokia kovai/ už neva tai skriaudžiamus arogantiškus pe - 
kistus ir visiems kitiems ir kitokiems panašaus plauko 
kailiaverčiams bei plepėtojams tegalime pasakyti Vasario 
Šešioliktosios proga štai ką: ašarokime už Lietuvą, kai - 
bėkime už savo šalį, padėkime savo seserims ir broliams, 
kurie tikrai kenčia ir miršta už savo žemę ir savąjį 
žodį. Yra tūkstančiai nepadarytų darbų ir tūkstančiai ne
pasakytų žodžių už Lietuvą, kurių tikrai nei didieji mani
puliatoriai, nei smulkieji savo kiemo fanatikai už mus ne
pasakys ir už mus darbų nepadarys. Jiems mūsų pagal - 
bos tikrai nereikia. Padėkime Lietuvai. Ji viena, ji mūsų, 
ir ji šaukiasi pagalbos. REDDE QUOD DE BES - ATIDUOK 
KĄ PRIVALAI. — H. N a g y s
2psl.

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

ĮVERTINKIME
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

Spauda yra reikalinga, kaip 
kasdieninė duona. Be jos 
tikrai būtų sunku gyventi ir 
tikrai apkerpėtume. Tuo la
biau lietuviškoji spauda. Lie
tuvybė išsilaiko, nes spauda 
nuolat informuoja, šviečia .

Tačiau pastebima, kad se
noji karta, nors dar ir pre - 
numeruoja laikraščius, bet 
pradeda pasiduoti amžiaus 
apatijai: mažiau beskaito, o 
tuo pačiu ir mažiau besido - 
mi lietuvybės reikalais ir 
problemomis. Gi jaunasis 
prieauglis mažiau beskaito 
lietuviškus laikraščius ir 
mažiau besiprenumeruoja.

Per įvairius susitikimus 
su lietuviais tai išryškėja:. 
"Dar negavau laikraščio, dar 
neskaičiau, neturėjau laiko , 
negirdėjau. Reikės kada pa

skaityti, kokiam nr.tas bu - 
vo? Vyras mirė, tai nebe - 
skaitau, atsakiau laikraštį.. 
ir 1.1., ir t.t.". Liūdna. Jei - 
gu taip toliau gyvensime-vi- 
si ankščiau laiko pasensime 
ir sųsmulkėsime... J.Klm.

Ontario"

PATINKA "VELNIO 
TRAMDYTOJA"

Tautosaka,vyresniųjų tau
tiečių atmintyse dar nevisai 
išblėso. Daugelis prisime
name įdomias pasakas ir 
kartais labai šiurpias, kurias 
rudens vakaronių laiku pa - 
šakodavo mums mamos,tė - 
vukai arba dėdės pasakoriai . 
Tačiau, tie mūsų šeimų na
riai, kurių neatsivežėme, bet 
pakelėje įsigijome, beveik 
nieko nežino apie įdomią 
lietuvių tautosaką ir tai di
delis nuostolis jiems ir jų 
vaikams.Reikėtų ieškoti ke
lių, kaip bent dalį to tautos

turto perduoti jaunajai kar - 
tai.

Kai praeitą vasarą "NL" 
puslapiuose pasirodė A. 
Marcinkevičiaus " Velnio 
Tramdytoja" / kuri dalimis 
tęsiasi iki šiol/, maniau, kad 
tai tik nuobodi pasaka iš 
praeities, kurių daug girdė
jau iš seno dėdės vaikystės 
dienose. Bet netyčia akys 
užkliuvo už poros sakinių , 
ir susidomėjau. Pagaliau į- 
sitikinau, kad čia galima 
rasti ne tik įdomių išsireiš
kimų, bet ir Lietuvos so
džiaus "filosofų" išminties . 
Perskaičius "Velnio Tram
dytoją" tame numeryje, su
sirūpinau susirasti ir kitus ,
dąr neskaitytus ir pradėjau 
rimtai knistis po senus nu
merius, kol visus juos susi

Tramdytojos" tęsinio. Ir tik 
šį užbaigus, atsidedu toli
mesnei "medžioklei" spau - 
dos įvairumųpo šio laikraš
čio puslapius.

Alijošiūtė, 
Toronto, Ont.

Sakoma, kad ilgai gyvena 
jaunoje dvasioje tas, kuris 
vis ieško atnaujinti,pagilinti 
savo žinias, praplėsti savo 
interesų akiratį. Lietuvybė- 
tai pirmiausia mūsų liaudies 
kūryba - per ją pažįstame 
savo tautos savitumus, jos 
būdą išeiti iš gyvenimo sun
kumų nesugriuvus, jos po
mėgius, vaizduotų, simbo - 
liūs įvairioms gyvenimo ap
raiškoms. Džiugu, kad pasi
sako viena skaitytojų, kaip 
vėl įdomi pasidarėtautosaka.

Red.

radau. Nuo tada, kai gaunu Nebijokite pakartotinai
"Nepriklausomą Lietuvą" , priminti savo pašto įstaigos 
perskaičius politikos pusią- menažeriui, kad redakcija 
pį, tuoj šoku prie "Velnio laikraštį išsiunčia laiku 
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Baltas Žirgas Ir Medžioklinis 
Šautuvas
Petras Indreika

Nesenai susitiko R. Regan 
as ir Meksikos prezidentas 
L. Portillo, ir susitikimo 
metu pasikeitė dovanomis: 
Regan'as įteikė Portillo me
džioklinį šautuvą, o Porti
llo dovanojo baltą ristą žir
gą. Nuolat bėgąs gyvenimas 
iškelia problemas, o jų yra 
begalės, nes prezidentas J. 
Carter'is jas palieka susi - 
doroti 40-jam JAV prezi
dentui Ronald Regan ui. Jau 
pasišovė jis aplankyti: Ispa
nijos karalių Juan Carlos , 
Anglijos premjere M. That
cher, Kanados minister; pir
mininką Pierre Trudeau ir 
kt. Naujajam prezidentui 
tuojau teks susidurti ne tik 
su tarptautinėmis problemo
mis, bet ir su vidaus. Dar 
prieš inauguracines iškilmes 
išrinktasis prezidentas jau 
susidūrė su nemalonumais, 
Meksikai nutraukiant porą

• sutarčių, saikstančių Ame
rikos žvejybą Meksikos teri- 
riniuose vandenyse. Pablo
gėjus santykiams tarp Mek
sikos ir JAV-bių vargiai su
švelnins dovanomis pasikei
timas, nes jis turi gilesnes 
šaknis. Pirmiausia, nelega
lus meksikiečių antplūdis 
per žaliąją sieną į JAV, ku
ris sudaro Amerikai neleng
vą socialinę naštą.

Meksika, nors ir būdama 
atogrąžų klimato juostoje, 
bet jos žemės ūkį dar tebėra 
mažai išvysčius, pramonė

silpna ir negali išmaitinti 
gyventojų, kurių skaičius jau 
pašoko iki 70 milijonų gal
vų. Apie 30% viso ploto 
(1.969.367 kv.km.) negauna 
pakankamai lietaus ir reika
lingas dirbtinas žemės drė
kinimas, nors prieš ispanų 
įsigalėjimą, vietiniai indė
nai buvo pasiekę aukščiau
sios kultūros Vakarų pusru
tulyje vien tik beaugindami 
kukurūzus ir berūkydami 
taikos pypkę. Atsibastę is
panai suradę mineralinių že 
mės turtų: geležies rūdos, 
vario ir kitų. Kasyklos su
darė pagrindinį pragyvenimo 
šaltinį, neišskiriant gyvuli
ninkystės, cukrinių nendrių, 
vaisių ir daržovių auginimo . 
Iki nepriklausomybės gavi
mo (1821m.) žemę valdė dva
rininkai, ir tik šimtui metų 
praėjus, pradėta vykdyti že
mės reforma, sukėlusi dide
lius neramumus. 1946 metais 
dar tik apie 2 milijonai šei
mų teturėjo nuosavos žemės

Pramonės įkūrimui lemia
mos reikšmės turėjo 1933 m 
JAV-biųprezidento įkurtoji: 
Hoover Reconstruction and 
Finance parama, kurios pa
galba buvo įsteigta netoli 
200 fabrikų ir kitų ūkiškų 
įmonių, kurios pradėjo su
siurbti gyventojų prieauglį.

Meksika yra turtinga mi
neraliniais turtais ir įvairio
mis žaliavomis, bet dėl tech
niškų priemonių trūkumo, jos

Kanados Vakaruose
[SPŪDŽIAI ALBERTOS IR BRITU. KOLUMBIJOS

Z. PULIANAUSKAS
' /tęsinys/

Jame užtikau trijų asmenų 
lietuviškos pavardės šeimą. Po jų sekė ir manoji. Tarp 
lietuviškų pavardžių lietuvių ryšio nebuvo. Kodėl, nežinau. 
Turbūt, vieni kitiems nebuvome įdomūs ? Autobuse visą 
laiką dominavo anglų kalba. Tik pora šeimų naudojo pran
cūzų kalbą savo tarpe.

Apie vidudienį truputį atvėso, daugus apsiniaukė. Aplei
džiant laivą buvo numatyta apžiūrėti indėnų restauruotą 
kaimelį — istorinį muziejų vardu Ksan, apie 130 mylių nuo 
čia. Iš ryto oras buvo gražus, po pusdienio jau pradėjo ly
ti. Sustojus pakelės restorane priešpiečiams, lietus su
stiprėjo. Po užkandžių, artėjant prie Ksan kaimelio, lie
tus dar daugiau suintensyvėjo. Privažiavus, apie 3 vai. jau 
lijo kaip "iš kibiro". Autobuse sėdėdami, nesulaukę lietaus 
baigmės, lipome iš jo ir bėgte bėgome į pirmąjį kaimelio 
pastatą apie bloką nuo autobuso, ir pro atdaras duris smu
kome į vidų. Tuoj atėjusi indėnė pradėjo kalbėti apie šį 
kaimelį ir aiškinti čia esamus eksponatus. Pradėjo nuo 
indėnių čia esamų dviejų figūrų, kaip namų šeimininkių,jų 
naudojamus virimui įvairius puodus, krosnis ir kitus namų 
apyvokos reikmenis. Šulinį, iš kurio turėjo pasisemti van
dens virtuvės reikalams. Apie kūdikio priežiūrą ir jo au
ginimą. Kūdikis matėsi lopšelyje, geriau pasakius medinė
je dėželėje. Žodžiu, pradėjo nuo namų šeimininkės vargų 
ir rūpesčių nuo tų laikų, kada baltasis žmogus čia dar ne
buvo įkėlęs savo kojos. Trumpai perbėgus apie kitas jų gy
venimo sritis, perėjom į greta esantį kitą pastatą. Tik 
spėjus visiems sueiti į jo vidų, staiga pradėjo labai žai
buoti ir perkūnas trankytis. Staiga išgirdome garsų perkū
no trenksmą ir tuo pačiu momentu patalpoje užgeso elek
tros šviesa. Likome visai tamsoje, nes čia jokio lango ne
buvo. Pravėrę duris laukėme lietaus pabaigos-. Po lietaus, 
išėjus laukan, sutiktas vyras pranešė, kad perkūno trenks
mas nutraukė elektros vielas ir jų pataisyti greit negali
ma. Tada sulipome į autobusą ir išvykome. Iš indėnės — 
aiškintojos ir brošiūros paaiškėjp, kad indėnišką kaime
lį — muziejų sudaro šeši atskiri pastatai. Kiekvienas jų 
’98 1. ||. 13

mažai išnaudojamos ir už
sienio prekybos balansas pa
prastai yra pasyvus. 1980 m. 
trūkumas siekė 3,5 bil. do
lerių, o infliacija kasmet 
prašoksta netoli 30%.

Neseniai suradus Meksi
koje turtingus naftos šalti
nius,. dabar į ją nukrypo ne 
tik Amerikos, bet Brazili
jos, Izraelio ir kitų kraštų 
akys, vnač energijos gavimą 
trukdant Irako—Irano karui. 
Prieš šešetą metų naftą įsi- 
veždavo ir pati Meksika, o 
dabar ji tapo energijos tie
kėja kitiems. Žinovai tvirti
na, kad Meksika plūduriuoja 
ant naftos jūros, kurios iš
tekliai gal siektų 250bilijo
nų statinių. 1985 m. Meksi
ka žada jos eksportuoti kas
dien po 5 bilijonus statinių . 
Jos eksportas patenkintų JAV 
pareikalavimą ir dar liktų 
kitiems. Dabar eksportuoja
mos naftos 7O%nuperka JAV 
aprūpindamos Meksiką mais
to produktais ir pramonę į - 
vairiomis mašinomis bei ki
tai s į ran ki ai s. Bet beval gant 
visada padidėja apetitas, o 
sočiam esant atsiranda ir 
įvairių idėjų. Meksikos prez. 
Portillo nenori susirišti su 
Amerika ir nuo jos priklau
syti, prisimindamas praei
ties nesklandumus ir istori
nes skriaudas.

Pirmasis europietis ke
liautojas pasiekęs Meksiką 
buvo Francisco Fernadez de 
Cordoba (1516 m.) ir tik 1540 
metais ji buvo įteisinta kaip 
pirmoji Ispanijos vicekara- 
tija. 1821 m. gavus nepri

klausomybę, apsiskelbė fe- 
deraline respublika, , susi
dedanti iš 29 estadų (valsti
jų). Bet įsiskolinus per ne
priklausomybės karus Pran
cūzijai ir anglams, jai atsi
sakius mokėti skolas, Pran
cūzija užėmė Meksiką ir pa
skelbė imperija. JAV-bės, 
suprasdamos Prancūzijos 
užmačias, pradėjo-ją spaus
ti ir pastaroji iš ten pasi
traukė.

1845 m. Amerika karu at
siėmė Kaliforniją ir dalį 
Texas, ko Meksika negali 
užmiršti. Po pralaimėto ka
ro tarp JAV ir Meksikos, 
siena buvo išvesta, žemiau 
EI Paso, Rio Grande upe. 
Vasaros metu Rio Grande 
upė taip nusenka, kad mek
sikiečiai lengvai ją perbren
da ir atsiduria Amerikoje, 
beieškodami duonos kąsnio.

Turtėjant Meksikai iš par
duodamos naftos, jos prez. 
Portillo stengiasi vesti ne
priklausomą politiką, vilda
masis, kad 2000 metais 
Meksika taps pažangiausiu 
kraštu. Pirmiausia, gautus 
pinigus pramato investuoti į 
sunkiąją pramonę, žemės 
ūkį, kuris reikalingas dide- 1 
lės modernizacijos ir nema
žų kapitalų. Gyventojai ta
čiau nusiskundžia,kad pre
zidentą nesugeba tvarkyti 
krašto ekonomijos ir nesirū
pina gyventojų gerbūvio pa
gerinimu, mesdamas pini
gus į nereikalingų liuksusi - 
nių viešbučių statybą, paplū
dimių gražinimą, pamlršda-

PROVINCIJAS APLANKIUS
turi atskirą pavadinimą, pagal jame vaizduojamą praeitį 
iki šių dienų. Išorę puošia trys dideli išgravieruoti me - 
diniai stulpai. Gaila, kad dėl nutrukusios elektros švie
sos muziejų negalėjome apžiūrėti.

Šios dienos kelionę baigėme atvykę į Smithers miestelio 
viešbutį — Capri Motor.Inn. Po piętų viešbutyje, ekskur
sijos vadovas mus visus pakvietė į 'savo kambarį šampano 
pobūviui užtrukusiam iki vidunakčio. Pobūvio metu trys 
keliautojai sukūrė dvi šešių posmų dainas. Važiuojant au
tobusu vadovas mokino jas dainuoti. Viena, geriausiai iš
moktą padainavome Calgary aerodrome belaukdami lėktu
vo skristi į namus. Po dainos, ten buvusi publika gan ne
blogai paplojo. Šių dainų atspausdintus turinius, vadovas 
kiekvienam iš mūsų įteikė, kaip maloniam prisiminimui 
ekskursijos, kuri esanti pirmoji taip gražiai sugyvenusi iš 
jo ankščiau vadovautų visų keturių.

Po vienos nakties viešnagės šiame viešbutyje, anksti ry
tą vėl leidomės tolyn ir tuo pačiu vis artyn savųjų namų. 
Važiuojamoji sritis skaitėsi Britų Kolumbijos statybinės 
medžiagos pramonės širdimi. Čia yra daugiausiai staty- 
binei medžiagai tinkamų miškų ir tuo pačiu lentpiūvių. 
Prieš kelis metus viena statyta lentpjūvė kainavusi 120 mi-

. lijonų dolerių. Joje dirba 1200 darbininkų. Čia gamina
mos medžiagos dalis eksportuojama net į Japoniją. Lent
pjūvė yra didelės upės pakrantėje, kur upėje plūduriavo 
daug rąstų. Buvome stabtelėję pažiūrėti, kaip tie rąstai 
mechaniniu kelių pristatomi įmonės pjūklams.

Nusipirkę paskutiniame restorane priešpiečius, valgė
me Fraser ežero pakrantėje. Pasisotinę ir pasidžiaugę 
gražiu oru, iš čia vykome į kitą muziejų, kuris buvo mums 
iš kelio apie 6 mylias. Privažiavus prie muziejaus apva
lios formos pastato jame matosi iškaba:"Adams Igloo Wild 
life Muzeum". Įėjus į vidų atrodo, kad jame sutalpinta vi
sa Kanados miškų gyvūnija iškamšų formose. Labai buvo 
įdomu žiūrėti kaip į gyvus žvėrelius. Sienose kabo natūra
lūs gamtos paveikslai. Muziejus — vienos šeimos privati 
nuosavybė, atidarytas tik 1974 metais. JĮ paruošti užtruko 
30 metų. Dienos kelionę baigėme atvykę į Prince George 
miestą , seniausią provincijos apylinkę. Vienai nakčiai ap
sistojome Innofthe North viešbutyje. Tai buvo paskutinis 
postovis Britų Kolumbijos žemėje. Prieš išsiskirstant po 
kambarius, vadovas pasiūlė visiems pietauti restorane 
Vienna Schnitcel vardu. Visi sutiko ir 7 vai. vakaro visas 
būrys nuėjome restoranan tik apie porą blokų nuo viešbu
čio. Susėdome prie nurodytų stalų ir pradėjome laukti šni
celių. Belaukiant buvo laiko apsidairyti ir apie pačias pa
talpas. Jos atrodė nelabai didelės. Jų vidus įrengtas senų 
austrų stiliumi. SFenos papuoštos to paties stiliaus pa
veikslais. Po pusvalandžio mandagios prūsiukės, pradėjo 
nešti garuojančius šnicelius specialiose lėkštėse. Vieniems 
jau valgant, kitiems dar vis reikėjo lukterti, nes vienu 
kartu visiems pagaminti neįmanoma. Laukiantiems valgan
tieji kėlė nemažą apetitą. Pagaliau ir paskutinieji irgi ga
vo savo porcijas. Apie 8 vai. atėjo ir griežikai linksminti 
svečių. Atsiradus muzikai, atsirado ir šokėjų. Tarp kitų 
išėjo ir mūsų kompanijonai pasišokti, kurių tarpe buvau ir 
aš. Gražiai laiką praleidę, sumokėję po 16dol. už šnice
lio porciją, apie 12 vai. grįžome į viešbutį. / b.d. /

mas, kad dauguma gyvento
jų dar tebegyvena primity
viose sąlygose: trūksta mo
kyklų ir 20% gyventojų yra 
beraščiai, namuose neturi 
bėgamo vandens ir kitų kul
tūringo gyvenimo priemonių 
— šaldytuvų ir pan. Verčia
si pripuolamais darbais ir 
progai pasitaikius brenda 
per Rio Grande upę į Ame
riką. Jų bėgimui sustabdyti , 
Profilio nesiima jokių prie
monių ir visai nekreipia Jo
kio dėmesio į Amerikos pra
šymus šią problemą sutvar
kyti. Pirmiausia jis vengia 
to, kad bedarbiai krašte ne
sukeltų socialinių ir politi
nės problemų, kurios vyksta 
jo pašonėje — Centro Ame
rikoje — EI Salvadore, Nica
ragua valstybėse ir kitose 
respublikose. Antra, Portillo 
stengiasi susidaryti savo į-

, takos sfera, gerindamasis 
Castro ir tuojau pripažinda
mas įvairių "juntu" sudary
tas revoliucines vyriausy - 
bes, nesi leisdamas į kalbas 
nei su Amerika, nei su Ka
nada apie siūlomą paramą, 
socialinių klausimų spren
dimą, kurie kamuoja Cent
ro Amerikos respublikas.

Todėl, susidūrus su tokiu 
ambicingu Meksikos prezi
dentu, buvo sunku irR. Re- 
gan'ui laukti geresnių pa
sekmių už buvusį preziden
tą J. Carter į, kuris nekartą 
Baltuosiuose Rūmuose buvo 
bandęs rasti bendrą kalbą su 
Meksika.

Reikia tikėti, kad per inau
guraciją panaudota puošny
bei laser spinduliai ir ris
tasis žirgas padės išspręsti 
šiuos klausimus.
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BALTO — AISČIU CIVILIZACIJOS LIKUČIAI
1. Mes ir svetifnieji

A. LUKOŠIUS (NL Nr. 30-31) sako, kad po Žalgirio mū
šio turbūt niekas kitas pasaulyje nėra daugiau išgarsinęs 
mūsų vardą, kaip svetimtautis, prancūzų kilmės ameri
kietis istorijos tyrinėtojas Charles L-T. PICHEL savo kny- 
goję "Samogitia".

Kas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesutiktų su auto
riaus įrodymais, tuo tik palodytų savo smulkmeniškumą, 
nesusipratimą, o svarbiausia štos senosios praeities ne
gerbimą. .. Kas blogo, kad ir su anų laikų tikėjimu? 
Garbino jie saulę, ugnį, perkūną, žaltį ar kitokius že — 
miškuosius tvarinius. . . Galime džiaugtis tuo ką turime da
bar, didžiuotis savo moderniška krikščioniška religija, 
tačiau niekam nevalia niekinti nei ignoruoti garbingąją se
nųjų laikų praeitį, buvusius papročius, savo senolių Įsiti
kinimus. Pagaliau niekas mums tokios teisės ir nedavė, 
gana jaubiitų tarnauti ir pataikauti mus galutinai sunaikinti 
trokštantieffts priešams.

Tiesa, kad net ir kai kurie šių laikų lietuviškieli dvasiš
kiai bando nutylėti ir ignoruoti visą aną buvusį pagonybės 
laikotarpį, mažiau už kitus apie jį beužsimlndami ir jį ap
eidami. .. Ko gi pagaliau mes galime dagyventi ir ko laukti 
iš ateities, nebegerbdami (ir nežinodami) savosios ir dar 
tokios didingos praeities ?

2. Pagonys progai garbina ąžuolą ir ugnį.
Visų pirma AMŽINOJI UGNIS, pasisavinta katalikųbažr 

nyčios ir dar degusi prieš altorius ligi mūsų modernių lai
kų (dabar kažkodėl panaikinta. ), nebuvo garbinama. Visi 
žinome, kad tai buvo simbolis — ženklas, Dievo atributas, 
vaizduojąs PRAAMŽIŲ. Kas pagaliau norėtų daugiau ži
noti ap!e UGNĮ ir josreiškmę, tepasiskaito Vedas —kny
gas, randamas Indijoje, kur mūsų kalba (sanskritų) išaiš
kinama jos reikšmė.

Mūsų protėviai negarbino nei akmenų, nei žalčių, nei 
gyvačių. .. PERKŪNAS nebuvo dievas, bet dievaitis: "Per
kūne dievaiti, nemušk! žemaitį, tik muški gudą'kaip šunį 
rudą".. . Gi dievaitis, tai valdovas, Praamžiaus vietinin
kas žemėje. Krivių Krivaitis buvo vadinamas dievaičiu, 
ŠVENTĖVIU. Kitas dar vardas — pavadinimas tai Dei- 
vys .

Taip, tai paskutinis mūsų Kunigų Kunigas ir Krivių Kri
vaitis tai KĘSTUTIS. Tuo faktu galima paaiškinti ir jo pa
smaugimo priežaątį. Ko nebuvo pajėgta atlikti kardu, pa
siekta klastos pagalba. Krivių Krivaičio senoviškas var
das garbinamas kaip "Dvasios Deivio". Ta proga dera pa
stebėti, jog Deivys (dievaitis) nėra iš piršto išlaužtas 
prileidimas, o žodis gerai uždokumentuotas žiloje senovė
je. Jei mes savo "Didyjį Kunigą" tebesuprastume, kaip jį 
suprato mūsų protėviai getai (hetitai), būtent LUGAL— 
GAL (Liel Galiūnų Galiūnas), arba kaip abisinai tebetitu- 
liavo jų Imperatorių NEGUS NEGESTI (Karalių Karalius), 
arba persai savo valdovo ŠAH-IN ŠAH, tai beabejo supras
tume ir vėlesnių laikų Romos Imperatorių titulus, pakliu
vusius jų samdinių gudų — getų gvardijos įtakon ir daž
nai kilusius iš jų tarpo DIVO Antonijaus, DIVO Karakalos 
ir 1.1. Kai kurių istorikų tie žodžiai klaidingai buvo ver
čiami kaip "Dievo" vardas. Nieko panašaus, Dievas loty
niškai Deus, o gi DIV, tai lietuviškas Dievaitis , Dievo 
pasiuntinys, DEIVYS.

Ciniškame , rafinuotame Romos flutokratų pasauly
je Dievo titulas, prikergtas Romos Imperatoriui, nebū
tų turėjęs daugiau pasisekimo, nei pav. šiandien Ameri
kos prezidentui sugalvojus save apšaukti dievu. Bet DEI
VYS — tai visai kas kita. Tad tik vyriausias dievo atsto
vas žemėje —popiežius.

MINDAUGO runomis (mūsų raštu, runomis) išbrėžtas 
vaškui antspaudas (ž. dr. A. Račkus, Gudonai, p. 322 ir J. 
Jurgėla, History of the Lithuanian Nation, p. 77) turi to
kį tekstą: "Kunigų Kunigas, Dvasios Deivys Mindaugas". 
Tai pradžioje reiškė aukščiausią pasaulio galios laipsnį, 
ir taip prūsų bei baltų viešpačiai jungdavo tas abi ga
lias — valstybes ir bažnyčios atsiskyrimo tais laikais pas 
mus dar nebuvo. Taip GEDIMINAS, Šventaregio pataria - 
mas, įkūrė nepaprastą pilį, galima sakyti o. arijų po
piežiaus sostinę VILNIŲ.. Štai kodėl Roma nepapras
tai įniršo ir-mobilizavo prieš mus visą Europą Kryžiaus 
Karams: tai nebuvo "pagonių"medžloklė,o žūtbūtinė dvie
jų kultūrų, dviejų tikybų kova. Kaip bičių avilyje nesutel - 
pa dvi valdovės, taip tada negalėjo būti dviejų popiežių...

/ bus daugiau /
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SukaktuvininkasAntanas TAMCFAITIS /g. 19C6 IT. 15 Barzdų kaime, 
Šakių apskr./, dailininkas, lietuvių liaudies meno tyrinė
tojas. 1918-22 mokėsi Šakių "Žiburio" gimnazijoje. 1923 
m. įstojo į Kauno Meno Mokyklą, kurią baigė 1929 m.Ta- 
pybos mokėsi pas J. Vienožinskį, o grafikos - pas A. 
Galdiką. Meno žinias dar gilino M. Dobužinskio dailės 
studijoje. 1929 - 31 Kauno Meno Mokyklos dėstytojas, 1932 
- 1940 ŽŲA Dotnuvoje - audinių lektorius, 194G -42 Vil
niaus dailės Akademijos dėstytojas ir pedagogonės kated
ros vedėjas; 1942-44 m. Kauno taikomosios dailės intitu- 
to dekoratyvinių audinių skyriaus vedėjas, 1945 - 46 m. 
Glasenbache/Austrijoje/jo įkurtos dailės studijos vedė - 
jas, 1946-49 Freiburgo /Vokietijoje/ Ecole des Arts 
et Metiers dekoratyvinių audinių skyriaus ved., 1949-50 
Montrealio /Kanadoje/ YMCA Academy of Arts and 
Crafts direktorius. Lietuvoje A. Tamošaitis dar dėstė 
dailę 1927-32 Moterų dailės darbų mokykloje Kaune, 1928 
-33 - Mergaičių mokytojų seminarijoje Kaune, 1929- 30 
Pavasario suaugusių gimn. Kaune, 1930-35 Amatų mokyk' 
loję Kaune ir įvairiuose pedagoginiuose vasaros kursuose, 
1929-39 Valstybinės egzaminų komisijos narys. 1931 - 40 
Žemės Ūkio Rūmuose audimo instruktorius ir liaudies me
no bei namų pramonės skyriaus vedėjas. 1935-40 Žemės 
Ūkio Rūmų Sodžiaus muziejaus ved.

1926-39 vasaromis A. Tamošaitis vadovavo ekspedi - 
cijoms, rinkusiems lietuvių liaudies meno dirbinius. Su
rinkta medžiaga pateko į M.K. Čiurlionio galeriją ir Že
mės Ūkio Rūmų Sodžiaus Muziejų Kaune. A. Tamošaitis 
daug nusipelnė tyrinėjant ir populiarinant tautinius drabu
žius. Jis ne tik juos telkė, bet taip pat aprašė, sugrupavo 
apylinkėmis, paruošė spalvuotus jų piešinius, išmokė kai
mo audėjas juos austi. Jis taip pat išpopuliarino ir tauti-

dail. Antanas TAMOŠAITIS
ŠVENČIA 75 METU JUBILIEJŲ,

žo. Po ilgo ir dažnai ištisus mėnesius trukusio eskizinių 
detalių studijavimo,moderniosios dailės ir liet, liaudies 
šaltinių atrankos, stilistinių jjroblemų diskutavimo, A.T. 
1962.IX . 22-30 Chicago’s Čiurlionio galerijoje suruošia 

parodą. Tuose tapybos darbuose labai būdingas liet, liau
dies meno dvasios ir elementų individualus ir labai ori
ginalus traktavimas. Tai lietuviško modernizmo - savo 
laikmečio akimis regimo lietuviškosios dailės anoniminio 
kūrėjo pasaulio transfigūracija - viena dar neliestų sričių, 
nesiekianti nei kopijuoti, nei populiarinti, nei operuoti bar- 
naliomis liaudiškojo meno detalėmis, A. T. jaučia savo 
pasaulį taip, kaip senųjų amžių mūsų žemės gyventojas, 
bet perteikia tą savo išgyvenimą jau visiškai moderniomis 
šių dienų stilistinėmis priemonėmis. Koloritas, piešinys, 
kompozicija yra autentiški paties dailininko padariniai, o 
tačiau juose gyva liaudies meno tradicija ir toji naiviai 
paprasta, bet giliai poetiška ir šilta, žmogiškoji meilė 
kiekvienam tvariniui ir visai gamtai. Kaip tiktai tokia be 
galo nepretenzinga,betgi ir subtiliai ir kruopščiai išieš
kota ligi smulkiausių detalių bei niuansų, T. tapyba yra 
savotiškas unikumas mūsų dailės raidoje.

T. dalyvavo 1937 m. Paryžiaus tarptautinėje parodoje 
1938 m. - Berlyne, 1939 m. New York’e, 1946 - Glasenba- 
che liet, dailės parodoje /grafika/, 1948 - Hanau lietuvių 
dailės parodoje /tapyba/, 1950-51 - kilnojamoje liet, pa
rodoje JAV ir nuo 1950 - įvairiose parodose Kanadoje ir 
JAV. A.T. individualinės parodos: 1936 m. Vytauto D. mu 
ziejuje Kaune /kilimai/, 1962 ir 63 M.K. Čiurlionio gale
rijoje Čikagoje /tapyba, akvarelė ir grafika/„

A. Tamošaitis suredagavo, parašė ir išleido visą ei
lę leidinių. Didžiausias jo darbas yra 8 knygos Sodžiaus 
meno: I.- Rinktiniai audiniai 1931, II.- Prijuostės ir Žič- 
kų rinkiniai 1931, III. - Liaudies meno dirbinių raštai 1931,

nių drabužių idėją. Jei šiandien tautiniai drabužiai taip 
plačiai dėvimi, tai yra A. Tamošaičio nuopelnas. Vė - 
liau visa eilė mūsų dailininkų atkreipė dėmesį į tautinį 
liaudies dailės charakterį ir ėmė semtis savo kūrybai 
i nspi racijos bei idėjų. Nuo 1931 m. A. T. buvo vienu 
pagridinių Marginių bendradarbiu bei jų valdybos pirminku 
Taip pat Dailės kooperatyvo iniciatorius ir steigėjas.

Kūrybinį darbą T. pradėjo anksti. 1925 m. drauge su 
dail. A. Samuoliu dekoravo Vandžiogalos bažnyčią. A.Ta

mošaitis yra ateitininkų ženklelio autorius /laimėjo kon - 
kursą /. Iliustravo L. Giros poezijos knygą "Šilko Gijos" 
ir padarė P. Galaunės "Ex libris". Jo iniciatyva 1928 m. 
suorganizuota pirmoji jaunųjų dailininkų paroda Kaune. T. 
paruošė kostiumų piešinius St. Šimkaus operai "Pągirė- 
nams" ir Valstybiniam filharmonijos ansambliui /1941- 
42 /. Tačiau pats iškiliausias T. dailės periodas prasi
dėjo persikėlus iš Montrealio į Kingston’ą /195C/„ Čia T. 
pradeda ilgai ir rūpestinagai ieškoti savo kūrybinio brai-

IV. - Juostos 1932, V. - Mezgi mo-nėrimo raštai 1933, VI. 
-Senoviškų rankdarbių raštai 1934, VII.-VIII,-Lietuvių 
moterų tautiniai drabužiai 1938-39. Be to, išspausdino 
Audimas 1933, Austiniai kilimai 1935, Staltiesės - 1937. 
A. T. bendradarbiavo Ūkininko Patarėjuje, Jaunojoje Kar
toje, Jaunajame Ūkininke, Tautos Mokykloje, Vaire, N. 
Romuvoje, LE ir kt. Kanadoje dalyvauja visuomeninė
je bei kultūrinėje lietuvių veikloje. Lietuvių dailės insti
tuto narys ir steigėjas. /LIET.ENCIKL./ H.N.

^^TREMTINES MOTINOS DALI A
kur nesulauksi./ Iš GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, Stefanija R ū k i e n c /

Dar su tamsa ji išskubėjo į tolimąjį kulistaną kolcho
zo javų kulti. Buvo žvarbus rytas, nes ir vasarą Sibiro 
naktys būna gana vėsios, nors dieną temperatūra pasiekia 
kartais trisdešimt aštuonis laipsnius Celsijaus. Menkas 
ir jau labai varganas buvo jos apsirengimas. Storas sijo
nas, pasiūtas iš nukombinuoto kolchozo maišo. Ir kaip 
kolchozo administracija besaugotų maišus - jie dingsta ir 
pavirsta sijonais ar vyriškomis kelnėmis. Megzta paku
linė palaidinukė, kuri jos miklių rankų ir lietuviško su - 
gebėjimo dėka buvo pačios "nusimegzta. Viršutinį apdarą 
atstojo gerokai susinešiojęs vatinis, kuris buvo, gal jau 
net daugokai, išgražintas įvairių spalvų lipiniais ir lopi
nėliais. Kojos apautos dideliais vyriškais batais, kurių 
ilgoki aulai buvo žalio brezento, o padai guminiai. Auli
niai batai tuo geri, kad juose kojas galima gerai apvynioti 
autais, kurie jas saugo nuo uodų ir mašalų.Tokie auliniai 
batai daug kam buvo svajonė, nes retai pasitaikydavo 
proga juos įsigyti.

Eina motina darban ir galvoja, kaip šią dieną praleis 
vieni pasilikę jos berniukai - Putinėlis ir Algutis. Jie , 
vargšeliai, auga "na zavalenkach" - pašalyje ir beveik 
be jokios priežiūros. Paliko mama jiems kelias išvirtas 
bulves ir porą griežčių, kuriuos grįždama iš darbo buvo 
išsirovusi iš raudonojo dvaro laukų. Dabar bepigu, nes 
vasara, labai gražiai žaliuoja platūs laukai ir visokį au
galėliai iš derlingų Sibiro dirvų kūpėte kūpa. Tai ne žie
mos metas. Iš žaliuojančių augalėlių galima ką nors ir 
vaikams paruošti.

Šeimininkė nebloga. Gal kartais pasigailės berniukų 
ir įpils dubenėlį sriubos. Vaikai vis kaip nors praleis šią 
dieną, o rytojus tai tikrai bus geresnis.

Ji tyčia prašėsi į tolimesnį kulistaną kulti, nors šis 
dar ne taip jau tolimas, tik astuoni kilometrai nuo kaimo. 
Ten ji visą dieną sunkiai dirbs, bet ūžtai gaus sriubos ir 
grūdų pavalgyti.

Liuda nutaria šiandien nučiupti kaip nors kelias sau
jas kviečių ir parsinešus namo išvirti juos vaikams.Taip 
pat ji galvoja nudžiauti kelis griežčius. Parsineš juos, 
nuvalys, sudės į puodą ir paprašys šeimininkę gerai iš - 
šutinti. Tai sūneliai pavalgys sočiai ir skaniai.

Sunkiai ji dirbo pernai visus metus, bet nieko neuž
dirbo. Tik visa bėda, ta moteris taip rysni ir tiek daug 
suvalgė iš bendro katilo sriubos, o kartais ir duonos ga
balėlį gaudavo, kad, viską ^skaičius, į rankas ji nieko 
negavo už tokius ilgus ir labai sunkius darbo metus.

Gyventi reikėjo. Todėl visų mintys buvo sukoncen
truotos į vieną tikslą, kad tik kaip nors gyvybę išlaiky - 
tų. Gauni iš vakaro sekančios dienos dviejų šimtų gramų 
duonos davinį ir negali jo pasilikti rytdienai. Jei tuojau 
nesuvalgysi, tai užmigus kulistane ant narų, kas nors pa
vogs ir sutašys. Suvalgai tuojau ir tada jau ramiai gali 
miegoti.

Jau temsta. Mctina pavargusi ruošiasi namo. Nusi - 
taikiusi, rodos, ir niekam nematant, įsipylė į kišenes 
kelias saujas kviečių. Namie jos laukia du alkani berniu
kai. Būtinai reikia jiems lauktuvių parnešti. Lėtai maino
si Liudos kojos po sunkių dienos darbų, bet ji skuba įsas 
sūnelius . Kad tik greičiau tą savo pašalį pasiektų’. Rei
kės dar kviečius išvirti, truputį ir pailsėti reikia, nes 
ryt vėl sunki darbo diena ateina, ir pasigailėjimo iš nie- 
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Staiga išgirsta arklio prunkštimą ir kanopų bildesį . 
Atlekia brigadininkas, iškrato, suranda kišenėse kviečius, 
nusivaro kolchozo raštinėn, surašo aktą ir už vagystę 
vargšų motiną atiduoda tarybiniam teismui. Ji nieko dau
giau nepadarė, tik norėjo parnešti savo alkaniems našlai
čiams kelis grūdelius kviečių. Teismas už vagystę pritei
sė penkis /’«/ metus kalėjimo, o vaikus, pasiliekančius be 
motinos globos, nutarė atiduoti į Bakčaro vaikų namus.

Vėl nauji vargai. Labai sunku motinai atsiskirti su 
vaikais. Verkia ji kruvinomis ašaromis, klykia ir Puti
nėlis su Algiuku: "Mama/ mamyte, nepalik mūsų vienų’." 
Bet motiną nuo vaikų atplėšia ir, gal būt, amžinai.

Liuda buvo vargo laikas. Pažino ji našlaitės dalią , 
nes ir ją svetimieji išaugino. Nenoriai ji šnekėdavo apie 
savo vaikystę, bet dažnai niūniuodavo vieną dainelę:

" Šiokiam tokiam patvorėly
Augo maža našlaitėlė.

Nieks nematė, nieks nežino,
Kas našlaitę užaugino.

Tiktai žvarbūs šiaurės vėjai
Vargdienėlę glamonėjo..."
Sėdi motina kalėjime ir dirba sunkius prievartos dar

bus. Jai čia geriau, nes kasdien gauna valgyti ir vagiliau
ti nereikia. Priprato.

Sūnelių ilgesys motiną nuolat kankina ir dažnai aša
rą išspaudžia. Taip ir girdi paskutinį vaikų klyksmą,ku
ris neduoda ramybės. Ji niekaip negali pamiršti neteisin
go teismo sprendimo: penkeri metai už saują kviečių.

Po trejų metų Liudą amnestavo ir paleido iš kalėji - 
mo. Grįžusi Putinėlį rado jau silpną, nors ir vaikų na
muose gyveno, o Algiuką - visai paliegusį.

Išmirė Sibire ir gausieji Alfonso šeima. Neišsaugojo 
viena motina savo mažųjų. Pusės metų Vytukas mirė ke
lionėje. Rusijos gilumoje jis buvo užkastas griovyje, ša
lia geležinkelio. Pasiekus Sibirą, tuojau mirė trejų me
tukų Gediminėlis. Vėliau mirė vyriausia dukrelė Birutė. 
Ji su kita lietuvaite palaidota taigoje po eglute. Po kelių 
metų motina nuėjo aplankyti dukrelės kapo, bet nesurado, 
nes jas sauganti eglutė gerokai paaugo, kiti medeliai irgi 
ištįso ir mergyčių poilsio vietelę sunku buvo beatpažin- 
ti.

Vienu laiku tremtinių vaikams leido grįžti Lietuvon, 
jei ten buvo artimųjų, kurie juos galėjo globoti. Visi sku
bėjo savo vaikus išsiųsti tėvynėn, nes sovietiniai įsakai 
greitai keisdavosi. Motina paskubėjo savo berniukus, Al
girdą ir Kęstutį išsiųsti Lietuvon pas senelius. Vaikai pa
liko motiną Sibire ir išvažiavo tėvynėn.

Netrukus buvo tremiami Sibiran jų seneliai. Su 
jais kartu ištrėmė ir grįžusius berniukus. Jie su sene - 
liais dabar pateko Stepanovkos kaiman, Krasnojarsko ra- 
jonan. Ten visi tremtiniai dirbo miškuose. Abu berniukų 
seneliai greitai mirė. Algirdas su Kęstučiu pasiliko vieni 
du, be savųjų. Kai tame kaime daugumas tremtinių išmi
rė, tai likusius perkėlė Į Zakarovkos kaimą. Berniukai 
buvo jau paaugę, tai naujoje vietoje ir juos pristatė taigą 
kirsti. Stepanovkoje pasiliko tik apleisti tremtinių kapai.
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Motina, sužinojusi apie vaikus, norėjo atsikelti Į Za
karovkos kaimą. Tas persikėlimas truko mėnesius, ir kai 
ji atkeliavo į tą kaimą, tai Algirdo jau nerado, nes jį tai
goje paplovė elektrinis piūklas. Miškų administracija sa
vo žuvusiam darbininkui pastatė ant kapo medinį paminklą

su raudona žvaigžde.
Iš anos gausios šeimos išliko tik motina ir sūnus Kęs 

tutis. Po daugelio metų jiems buvo leista grįžti tėvynėn, 
bet Lietuvoje jų nepriėmė. Tai jau "vyresniajam broliui" 
parsidavusių lietuvių darbas.

Juos priglaudė mūsų šiaurės kaimynų šalis.
Aš jau buvau miesčionė ir gyvenau Bakčare. Ners 

darbas ir čia buvo priverčiamas ir kiekviename žingsny
je jautėme kompartijos ir komendanto geležinę ranką, bet 
retkarčiais sekmadienį gaudavome laisvą ir ilsėdavomės.

Kartą aplankiau savo seną pažįstamą tremtinę M. 
Lietuvoje gyvenome tame pat valsčiuje ir buvome susi - 
draugavusios. Ji su dukrele gyveno viename kolchoze, o 
šeimos maitintojas kruvinai vargo Krasnojarsko darbo 
stovykloje.

Motina su dukrele buvo prisiglaudusios pas vieną ru
są kolchozninką. Gryčiutėje jos turėjo vieną kampuką, ku
riame stovėjo tariamoji lova. Visas jų gyvenimas sukosi 
apie lovą: joje ilsėdavos, ant jos sėdėdamos valgydavo, 
lovoje mergytė žaizdavo.

Buvo žiemos metas. Kaimas ilėjosi labai giliuose 
sniego pataluose. Abi tremtines radau namuose. Žiūri - 
me viena Į kitą ir stebimės. Abi baisiai atrodome. Jau 
šiandien jai visai netinka vardas "lėlė", kaip ją vyras va
dindavo. Seniai besimačiusios, šnekamės ir dalinamės 
savo rūpesčiais ir vargais. Mergytė išbalusi, liesutė , 
kakliukas kaip šiaudelis. Matyti, kad nusimaitinus,nes ant 
rankyčių ir smilkiniuose ryškiai matėsi melsvos venų ša
kutės. Įtartinas kosulys dažnai kutena jos gerklytę. Ji 
glaustosi apie mamą ir tyliai taria:

- Mamyte, noriu valgyti.
- Gerai, dukrele, aš paprašysiu pas šeimininkę bul - 

vyčių. Gal parduos.
-Mamyte, aš bulvyčių labai nenoriu. Duok man nors 

mažytį gabaliuką duonutės. Va tik tokį, - parodo savo ma
žąjį pirščiuką.

Motina springdama ašaromis sako dukrelei:
- Dabar duonutės neturim. Palauk, mažyte. Ateis 

pavasarėlis, tai aš uždirbsiu daug daug duonutės. Ir ska
nių žirniukų tau atnešiu. Atsimeni, kaip vasarą parnešda- 
vau ?

-Atsimenu. Mamyte,ar greit ateis pavasarėlis ?
- Greit, dukrele. Saulutė jau skaisčiau šviečia ir 

kviečia pavasarėlį paskubėt.
Mažoji tremtinėlė nurimsta ir laukia ateinant pava - 

sario, laukia duonutės ir skanių žirniukų.
Nesulaukė ji pavasarėlio. Vieną viduržiemio naktį , 

už sienų ūžaujant Sibiro vėtroms ir sukantis sniego vter - 
petams, užmerkė mergytė savo melsvąsias akutes ir jau 
nebepabudo.

Bėgo metai. Anapus nukeliavo ir kruvinasis Stalinas. 
Gyvi išlikę tremtiniai laisviau atsikvėpė. Mažosios tėve
lis stovykloje išliko gyvas. Susitiko savo gyvenimo kelio
nės draugę, tik nerado savo dukrelės. Nuvedė žmona vyrą 
prie jų mergytės kapelio, kuris buvo jau sodria žole ap
augęs, ir siauručių lentelių kryželis jau pakrypęs.

- Dukrele’. - ir suklupo tėvas prie savo dukterytės 
kapo. Sukniubo ir ilgai nesikėlė, tik matėsi,kaip tampėsi 
jo pečiai traukomi skausmo konvulsijų.

- Eime’. - švelniai žmona pakėlė vyrą, ir abu suak - 
menėjusiais veidais išsvyravo iš mirusiųjų viešpatijos.

Vėliau jie grįžo savo gimtojon melsvų ežerų šalin, o 
savo mieląją dukrytę paliko ilsėtis Didžiosios Galkos ka
pinyne.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J.P-lis.

LAIŠKAS IŠ ŠIAULIŲ.
1980 m. lapkričio 2 d. 70 

metų amžiaus moteris iš 
Šiaulių savo giminaitei į už
sienį rašė: "Vakar buvau pir
mą kartą šiemet kapuose.Vis 
neišeidavau. Tai lietus, tai 
aš sergu.

Visų šventų dieną nuva
žiavau su jais į kapus ir šį 
kartą išlipau iš mašinos ir 
ėjau prie Julės kapo. Algis 
su Vincu uždegė daug žvaku
čių, ir pastovėjom ten visi. 
Paskui jie ėjo prie Vinco tė
vo ir Onutės kapo, o aš pasi
likau jų laukti, nes buvo be
galo daug žmonių. Viena ne
galėjau paeiti, sumintų ta 
minia žmonių, kiek jų ten 
buvo. Pasitaikė išestadienis, 
visi laisvi, oras labai gražus 
buvo, nors šaltas. Gerai, kad 
be vėjo, tai daugybė per vi
sus kapus degančių žvakių 
degė gerai. Muzika gedulin
gai grojo, nuotaika liūdnai 
iškilminga. O žmonės tik ėjo, 
tik važiavo, minių minios.

Duoda tomis dienomis pa
pildomus autobusus, nes 
žmonės su gėlėmis, su vai
kais.

Prie žvakių šviesos visi 
kapai švytėjo chrizantemo
mis. Galvojau, ten stovėda
ma, ar uždegė kas žvakutę 
ant Tavo mamos kapo ? Gal 
Olė, mano puseserė,kuri jau 
dveji metai kaip stengėsi pas 
savo brolį Petrą nuvažiuoti, 
ir vis neišleido. "

IŠ TEISMO SALĖS
V Serebrianikovas nuteis

tas mirties bausme sušau
dant, V. Apyvalas — 12 m. 
laisvės atėmimo, bausmę 
atliekant griežto rėžimo pa
taisos darbų kolonijoje, O. 
Rusienė— 2 m. irR. Isajen- 
kova — 1 m. ir 6 mėn. lais
vės atėmimo, bausmę atlie - 
kant bendro rėžimo pataisos 
darbų kolonijoje. Kokį nusi
kaltimą įvykdė ši ketveriu
kė ?

Šies asmenys ankščiau jau 
teisti, nenorėjo dorai gyventi 
sąžiningai dirbti. Moralės, 
dorovės normos jiems buvo 
svetimos. Be jokio saiko gir
tavo, elgėsi lengvabūdiškai.

Vieną praėjusių metų va
karą V. Serebrianikovas ir V. 
Apyvalas, turėdami tikslą 
nužudyti vieną pilietį, atsi
viliojo į O. Rusienės butą 
Vilniuje, Pakalnės gatvėje. 
Ten visi girtavo. Paskui V. 
Serebrianikovas ir V. Apy
valas žiauriai nužudė atsi
kviestąjį. sugėrovą.

131 KM ILGIO GATVIŲ
Prieš 20 metų Panevėžy 

nebuvo nė vienos asfaltuotos 
gatvės, kaip rašoma Lietu
vos spaudoje, o dabar jų esa- 
92 km.

Ištiesus visas miesto gat
ves į vieną liniją — sudary
tų 131 km.

TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI MUSU

JEIGU GERI IR GALI GERTI

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G. t 3 66-25 4 8 (NAMU), 4 89-53 91 ( DARBO) 
JUOZUI S.: 631-6834: HENRIKUI N.: 277-7868; 
DAINIUI L.: 768-9606; DONALDUI D. : 66 1-1 73 3

ATEIK I, LIETUVIU. A. A ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENI,, 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE. QUE. , 

8 VAL.VAKARO,

1931. H. 13

NIEKAD LENKAMS 
TAIP GERAI NEBUVO ' 
LIETUVOJE...

"Tięsa" rašo, kad Druski
ninkuose prasidėjo Lenkijos 
knygos dekada. Tos dekados 
rengiamos nuo 1961 m.

Dekados dienomis dauge
lyje miestų bus išstatyta 
lenkiškos knygos, vyks su
sitikimai su "Ars P oi o na" 
atstovais.

Per paskutiniuosius pen- 
keris metus Lietuvoje buvo 
parduota šimtai tūkstančių 
lenkiškų knygų. Daugiau kaip 
šimtas bibliotekų turi len
kiškų knygų skyrius.
• G ką turi lietuviai Suval - 
kų Trikampyje, Seinuose?

Gerai žinome, kad net lie
tuviškos spaudos iš Lietuvos 
užsisakyti neleidžia lietu
viams, gyvenantiems lenkų 
"prležūroje".. .Gal dabar , 
po paskutiniųjų įvykių Lenki
joje sužmoniškės ir sukultū- 
rės?

APIE DRUSKININKŲ 
KURORTĄ

Druskininkų kurortas įsi
kūręs gamtiniai nuostabiai 
gražioje vietoje. Iš keturių 
pusių jį supa pušynai. Pro jį 
teka Lietuvos upių tėvas 
Nemunas. Ten pat sraunus 
Ratnyčios upelis gilią vagą 
įsigraužęs plukdo vandenis į 
iš Lato ežero į Nemuną. O 
jo pakrantėmis įruoštas pa
garsėjęs "Saulės Takas" po
ilsiautojams pasivaikščioti. 
Prie pat miesto tyvuliuoja, 
apvalainas Druskonio eže-; 
ras. Šalia jo ant Kalnelio 
medžių pavėsyje miesto ka
pinės, kur amžinai ilsisi 
druskininkiečiai. Miesto 
centre gražutėlis- parkas . 
Žalia veja. Auga gražiai 
prižiūrimi medžiai, dekora
tyviniai krūmai, žydi gėlės. 
Ten pat pastatytas didžia
jam dzūkui K. M. Čiurlioniui 
didelis, gražus, bronzinis 
paminklas, kurį sukūrė 
skulptorius V. Vildžiūnas.

Druskininkuose pušys ge
rina oro sudėtį, tad ir pats 
oras gelbsti žmonių sveika
tai. Čia įsteigtas gydomo
sios fizinės kultūros parkas, 
kuriame praktikuojami ori
ginalūs fizinės kultūros pra
timai ir masažai.

1974 m. Druskininkuose pa
statyti Sveikatos rūmai su 
uždaru maudymosi baseinu, 
prie Ratnyčios įrengtos kas
kadinės maudyklės, kuriose 
per metus gydosi ir poilsiau
ja virš 1OO, OOO žmonių. Jie 
naudojasi purvo ir vandens 
vonių gydymais. Gauti gydo- 
mąjam mineraliniam vande
niui išgręžti penki gilūs grę
žiniai, vienas jų pavadintas 
Čiurlionio vardu.
o Druskininkuose pirmoje 
eilėje privažiuoja daug tu
ristų iš užsienio, iš arčiau , 
ir toliau.

”Už Gilią Tėvynės Meilę 
Ir Lietuvos Laisvę ”

Pranys Alšėnas
Antraštėje parašyti žodžiai 

giliu skausmu įsirėžia kiek
vieno lietuvio širdyje. Jie, 
kaip sutinką mūsų tautos 
žiauraus likimo kelią, yra 
panaudoti mūsų kankinių pa
minklinėje lentoje, kuri bu
vo atidengta buv. Flossenb- 
urgo KZ stovykloje,kur, tarp 
kitų tautybės daugybės kanki — 
nių, nužudyta ir 2480 lietu - 
vių...

Tiems kankiniams pagerb
ti 1947 m gegužės 25 d. Flo - 
ssenburgfe buvo įvykusios 
grandiozinio masto iškilmės , 
kuriose dalyvavo vyskupas 
V.Padolskis, aukštosios ame
rikiečių karo vadovybės at—a 
stovaL, Bavarijos vyriausy ? 
bės aukšti pareigūnai, UNRR 
-os ir kitų valstybių delegatai 
ir tūkstantinė žiūrovų minia. 
Buvo šventinama kankiniams 
koplyčia, mauzoliejus ir pa
minklas.

Kai mūsų mašina, sunkiai 
vaitodama, priartėjo prie 
Flossėnburgo miestelio, vi
si iškilmių dalyviai su vysk, 
dr. V. Padolskiu ir jo asista 
jau buvo atvykę ' į atskiras 
miestelio viduryje įrengtas 
kapines. Ten palaidota ke- 
liasdešimts Flossenburg'o 
kacetininkų, kurie nuo dide
lio nusilpimo ir iškankinimo 
mirė gatvėje jau po išlaisvi
nimo. Ten jiems pastatytas 
bendras paminklas su iškal
tais žodžiais: "In memoriam 
Consortes 1938—45". Kiek— 
vienas kapas atskirai pažy
mėtas kryželiu, ant kurio į- 
rašyta mirusiojo vardas, pa
vardė ir mirimo data.

Tuo metu vyko šio pamink
lo ir kapinių pašventinimas. 
Po šių apeigų ir trumpų mal
dų buvo padėtas vainikas vi
siems pagerbti. Iškilmių da
lyviai nužygiavo į buv. Flos
senburg'o KZ stovyklos kie
mą. Čia buvo pašventinta pa- 

nklinė koplyčia, kurioje 
xokilmingas mišias celebra- 
vovysk. V. Padolskis. Po to, 
šalia koplytėlės, per garsia

kalbį kalbas pasakė atstovai 
visų tautybių, kurių nariai 
buvo kentėję ir žuvę Flosse- 
nburg?o KZ stovykloje. Pir
masis kalbėjo vyskupas Pa
dolskis keturiomis kalbomis: 
vokiškai, prancūziškai, lie
tuviškai ir angliškai.

Po kalbų eisena nužygiavo 
į vadinamąjį "Mirties Slėnį".- 
Ten stovi kartuvės, krema
toriumas ir atžymėta žmo
nių šaudymo vieta. Visos 
tautybės, kurių buvo net aš
tuoniolika, sudėjo vainikus * 
ant paminklinių lentų žuvu
sioms pagerbti.

Po to įvyko iškilmių daly
vių bendros vaišės, o vėliau 
buvo posėdis. Jame pamink
lų, koplyčios ir mauzolie
jaus statybos komitetas pa
dalė ataskaitinį darbo prane- 
mą ir visų tautybių atsto - 
va m s buvo įteiktos stiklinės 
urnos su žuvusiųjų pelenais 
ir kaulų liekanomis.

Su urnomis kiekvienai tau
tybei buvo įteikti ir lotynų 
kalba surašyti aktai, kuriuo
se pirmąjį parašą duoti buvo 
pakviestas vysk. V.Padolskis. 
Lietuvių urną priėmė Wei - 
den o lietuvių komiteto pir
mininkas p. Petrikas. Jis ten 
pat ją perdavė Lietuvos Anti- 
nacinės Rezistencijos buv. 
Politinių kalinių Sąjungos 
Centro Komiteto įgaliotiems 
asmenims, politkaliniams J. 
Leskauskui ir V. Vasiliaus
kui. Prie urnos perėmimo 
dalyvavo ir LTBCentro Ko
miteto atstovas dr. V. Jasai
tis.

Iš Paminklų Statybos ko
miteto ataskaitinio praneši
mo paaiškėjo, kad tiems vi
siems darbams atlikti reikė
jo didel’ų sumų, kurias jis 
sėkmingai surinko ir dar tu
rėjo įsteigęs Komiteto Fi
nansinį Fondą.

Šiam fondui paremti stam
besnėmis aukomis yra prisi - 
dėję paaukodami: lenkai 50. 
OOO RM. .voki eč i ai —50. OOO 
RM. .norvegai—20. OOO RM. 

lietuviai —5.000RM., lat
viai—500 RM. ir kt. Be pa
minklinių lentų statymo ir 
kitų su šiuo darbu surištų iš
laidų, Komitetas buvo išlei
dęs vokiečių kalba knygų, al
bumą ir atvirukus apie Flos
senburg'o koncentracijos 
stovyklą'ir paskelbęs paveik
slui nutapyti konkursą. Pa
veikslas turėjo vadintis 
"Kristus kalėjime" ir turėjo 
būti pastatytas koplytėlės al
toriuje. Konkursui buvo 
skirtos trys premijos: pir
mo ji — 1. 500 RM. .antroji — 
1. OOO RM . ir trečioji 5(^O 
RM.

Be to, Komitetas iš savo 
Fondo nutarė skirti mokslo 
stipendijas nukankintųjų as
menų našlaičiams mokslei
viams.

Pagrindinį Statybos Komi

VELNIO TRAMDYTOJA
/tęsinys/

Architektai ėmė skaityti laišką.
Tarpdury pasirodė Zita - putli, šviesiaplaukė mcr - • 

giotė iš socialinio aprūpinimo skyriaus. Nors jokių tarny
binių reikalų su architektais ji neturėjo, bet visuomet 
rasdavo kokią dingstį ir užeidavo po kelis kartus per die
ną. Slankiodavo tarp stalų arba, tingiai stoviniuodavo, ar 
šiaip smaksodavo. Jai patiko architektas Vladas - tam - 
siaplaukis, bet kažkodėl ruda barzda vaikinas. Jis, at
virkščiai - nekreipė į Zitą jokio dėmesio, kartais ją net 
išvydavo. Tada, mergiotės kančias stengdavosi paleng - 
vinti Gūžė. Jis, kaip ir daugelis liesų vyrų, jautė silp
nybę apvalioms, putlioms moterims, juo labiau mergi - 
noms, nors pats-buvo vedęs ir turėjo porelę vaikų. Pama
tęs mergiotę tarpdury, šūktelėjo:

-Eikš, Zita, ; eikš vaikeli, tu, atrodo, iš to krašto, 
na, iš tų miškų, važiuojam trečiadienį kartu.

- G ko? - naiviai paklausė Zita.
- Reikia. Nuvešiu, aplankysi savo brangiuosius tė

velius.
- Kad neseniai buvau.
- Nieko, patikrinsim skundą ir įlėksim į tėvuko kie

mą, baidydami vištas.
- Kas ką skundžia? - vėl pakalusė Zita.
Gūžė padavė jai laišką.
-Še, paskaityk, gal pažįsti?
Mergaičiukė skaitė laišką ir savo nelabai gudria gal- 

galvele ūmai perprato, kokia bėda tykoja jos krikštamočių 
tetą Marcelę už tai, kad daržinę ir būdelę be leidimo pa
sistatė. Dabar Gūžė važiuos patikrinti... Reikia kuo 
greičiau tetai pranešti.

- Ne, nepažįstu, - purtė savo šviesias garbanas Zi
ta. - Kokie septyni kilometrai nuo mūsų.

- Ką čia reiškia septyni kilometrai, švilpte nu- 
švilpsim.

-Darbo turiu daug, ataskaitos visokios, nespėju.
- Gaila, - nusiminė Gūžė, - dviese būtų smagiau.
Zita pasisukaliojo ir nuėjo į savo kambarį. Paėmusi, 

popieriaus lapą, ėmė rašyti laišką.
" Teta Marcele, į Vykdomąjį Komitetą kažkas para

šė skundą, kad jūs pasistatėte daržinę ir būdelę. G be 
leidimo dabar statyti negalima. Trečiadienį vyriausias 
architektas Gūžė - toks liesas ir pusplikis dilba - atva - 
žiuos tikrinti. Pasiruoškit, nes kartais jis būna nieko, o 
kartais labai piktas. Pjaukit vištą ar gaidį, duokit išger
ti, tik, Dieve gink, ne krūminės. Pavalgyt ir išgert jis 
mėgsta. Jei bus geros nuotaikos,tai kaip nors susišne - 
kėsit. Jūsų krikštaduktė Zita"."

Parašiusi įdėjo voką, užklijavo ir nubėgo į paštą, e- 
santį kitoj gatvės pusėj. Laiškininkės jau buvo išėjusios, 
tad laišką paliko ant stalo, kur buvo dedamas Vanagų paš
tas. Rytoj gaus, dar spės ką nors sugalvoti, teta nepės
čia. Reikia ją gelbėti. Per atostogas visuomet tai meduną 
tai riešutais vaišina. Pernai,net skarelę padovanojo,to
kią senovišką, labai gražią.

Bet atsitiko truputį kitaip. Vanagų laiškininkė - rai
šoji Julė - kitą dieną iš ryto pasijuto nesveikuojanti ir vi
sai nevažiavo į rajoną. Tad Marcelė laišką gavo tik tre
čiadienį apie pietus .Gavo,perskaitė ir rankom skėste - 
Įėjo: prapuoliau ’.

Ji iš karto suprato , kieno tai darbas. VėlgyviolKai - 
myno Vėlgyvi o, šito pavyduolio. Kad jam ranka, skundą 
rašiusi, nudžiūtų’... Taip tai taip, bet ką dabar daryti ? 
Kaip vis dėlto palenki į savo pusę tą architektą? Vištą ar 
gaidį, žinoma, papjaut galima, nors gaila pentinuotojo, oi 
kaip gaila, šitoks gražuolis’. Krūminę net parodyti baisiu 
ir Zita tą patį rašo. Tokiam konjakus arba šampanus 
duok, tada gal gal, nors irgi vargu - per stambi žuvis .

Atsisėdo Marcelė ant akmens trobos pasieąy, ir di
delis graudumas ją apėmė: ak, lieps daržinę nugriaut, o 
šitiek vargta. Geriausia būtų, kad jis čia visai nepa - 
sirodytų, kad jo mašinos ratai atbuli suktis imtų ar į ko
kį medį trenktųsi, kad jam smegenys susisuktų ar galą 
gautų kur Velniaraisty...

Tuo tarpu architektas Gūžė su šoferiu Zigmu jau 
buvo pusiaukelėj. Dešimt kilometrų plentu kaipmat nu - 
švilpė. Ir vieškelis buvo geras, neseniai pažvyruotas , 
tad bematant pasiekė Dumšiškes. Nuo čia reikėjo siau
rais, vingiuotais keliukais per miškus kapstytis iki pat 
Vanagų. Ir. vos tik jie įsuko į vieną tokį keliuką, keisti 
dalykai ėmė dėtis: mašina taip į šonus susimėtė, kad Zlg^- 
mas net sustojo. Apžiūrėjo priekinį tiltą, pasukaliojo 
vairą. Viskas lyg ir tvarkoj buvo. Tačiau, kokį puskilo
metrį nuvažiavus, užpakalinę padangą nuleido. / b.d./ 

5 psl.

teto sąstatą sudarė: lenkai, 
buv. politiniai kaliniai : E. 
Wegielski -pirmininkas, St. 
Oborski - sekretorius ir St. 
Siekierski - komiteto narys. 
Be to, į Komitetą įėjo,kaip 
garbės nariai — visų aštuo
niolikos tautybių atstovai. Iš 
lietuvių pusės garbės nariu 
buvo pakviestas Lietuvos An- 
tinacinės Resistencijos buv. 
Politinių Kalinių S-gps pirr 
minirikas prof. St. Yla.

Pažymėtina, kad iš lietu - 
vių pusės prie to darbo daug 
buvo prisidėjęs architektas 
A. Tylius. Jis paruošė lietu
vių paminklui, o taip pat ir 
koplytėlėje prie pat altoriaus 
lietuviams skirtam langui 
Aušros Vartų Mergelės Ma
rijos vitražiniam paveikslui 
projektus.

/ bus daugiau /
Artelius MARKEVIČIUS

Tel ; 525-897 1 2680 FRONTENAC ST MONTREAL, P. Q.

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI nuo u.3O iki 12v. naktie. * •
PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS
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T o u p y k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
U’/įTį už 6 mėn. term, indėlius
12 Vi % už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
12 už pensijų ir narni/ planą
13 % speciali taup. sqsk.
10%% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir 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,

Telefoną <: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 1A6
r --- ---------- '------------------------------------------------------------

i Prisikėlimo Parapijos 
; Kredito Kooperatyvas
i 999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: .532-3400
| M6H 1A8 • 532-3414
i AKTYVAI— virš 19 milijonų
f KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
; Phnsadicniois 10-3 = term, indėlius 6 mėn. 13%%
( ... , _ _ = term, indėlius 1 metų 121/2%
| ArNadicmars 10 -3 = term. indėlius 3 metų 12 %

Ticč'fodiąniais uždaryta E pensijų s-tą .12 %
n — taupomąją s-tą 10%%

i ketv<Hodicmais 10-8 = spec. taup. s-tą 13 %
į Pctiktudieniois 10-8 = depozitų-čekių s-tą 6 %

Seštodicniois 9-1 Ė DUODA PASKOLAS:

į Sekmadieniais 9.30-1 = mortgičius nuo 14 %

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

> Dvudanie asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
Į (75’ ' įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
j sortiaupų 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 apmokomas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

UCSU LIETUVIU NAMAI UBSU
VEIKLUS LIETUVIAI
FILATELISTAI

LTTH IV-ji paroda įvyks 
balandžio mėn. 11-12 d. d. , 
šeštadienį ir sekmadienį, 
Karaliaus Mindaugo Menėje .

Lietuviai filatelistai iš vi

PAKARTOJAMA "FABIJOLĖ
Ši religinė dramV'Fabi- 

ola" originale/, parašyta kun. 
J. H. Newman, vaizduoja 
pirmųjų krikščionių gyveni
mą., Lietuviškai šį veika
lą paruošė ir scenai pritai - 
kė torontietis kun. B.Pace- 
vičius. Jo pastangomis ši 
drama buvo vaidintaDP sto
vykloje, vėiiau/prieš 20 m./ 
Toronte ir praėjusiais me
tais net du kartu suvaidinta 
Toronto Prisikėlimo Para- 
pi jos vaidybos sambūri o To
ronte. Dėl veikalo populia
rumo, artistai pasiruošę 
gastrolėms į kaimynines ko
lonijas. Pirmoji išvyka į 
Hamilton, Ont., numatyta ne
tolimoje ateityje-KOVO 1 d., 
sekmadienį.Artistų sąstatas 
truputį pasikeitė, bet vaidi
nimas savo vertės nenustojo.. 
Dekoracijos taip pat tos pa
čios, pieštos Ald.Totoraitie- 
nės. Kas jas matė-nedrįso 
net kritikuoti, nes bendrai 
visa scena labai maloniai 
nuteikia žiūrovus, nukelia 
juos atgal į Romos imperijos 
laikus ir nežiūrint į veikalo 
žiaurų turinį - krikščionių 
žudymo laikotarpį,šis vaidi
nimas patraukia daugiau 
žiūrovų, negu modernesnių-
fcOCQCOQ<&e-ooapcoūcocoeoBi>o>fchu>ita<

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

ATEIK Į LIETUVIU AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS)
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. 'SUSIRENKAME KIEKVIENA.

D TREČIADIENI. 1 1 9 MIMICO AVENUE I Royal York Rd.

k ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.
į SKAMBINKIT : 487-559J

6 pel.

toronto
PARAMA BALTU, VETERANU, LYGA

IMA:

15% už asm. paskolas

14 % už mortgičius

sur kviečiami užsiregistruo
ti iki kovo m. 1O d., pas 
Toronto Lietuvių Filatelistų 
D-jos sekr. K. KAMINSKĄ, 
25 Norma Cres.,TORONTO, 
Ont. M6P 3G9,tel:762-8496 .

H

jų laikų spektakliai.
Sakoma, kad vaidinimą 

matyti užtenka vieną kartą, 
bet teko nugirsti iš toron- 
tiečių, kad kai kurie pasiry
žę nuvykti Hamiltonan, pa
matyti vaidinimo antrą kar - 
tą, nes gerus atsiminimus 
paliko pirmieji pastatymai 
Toronte.

Sį veikalą pasiėmė paruoš
ti pats kun. B.Pacevičius ir 
surinkęs kolektyvą virš 20 
žmonių, tarp 13- 82 m.am
žiaus, sėkmingai pradėjo 
dirbti prieš porą metų. Bet 
vėliau perdavė režisuoti 
Juozui Jagėlai, kuris dirbęs 
ilgus metus teatruose-turi 
patyrimo. Jis nepagailėjo 
savo laiko nė kantrybės iš
vesti artistus per sunkias 
kliūtis, su kuriomis susidu
riama netik vaidybos mene , 
bet ir kalbos apipavidalinime. 
Ypač daug energijos išeik- 
vojama paruošiant tuos,ku - 
rie scenoje atsidūrė pirmą 
kartą ir jaunimą,kurie turi 
sunkumų ne tik judesiuose , 
bet ir lietuvių kalboje.

Daugiau informacijų -ki - 
tame "NL" numeryje.

Žiežula

Baltic Veterans League in 
Canada š.m. sausio24 d. pa
minėjo 15 metų veiklos su
kaktį. Minėjimas įvyko To
ronto mieste, Estų Namuose. 
Toronto Vlado Putvio kuopos 
šauliai ir šaulės atvyko anks
čiau, norėdami gauti geres
nę vietą prie stalų. Estai yra 
labai draugiški lietuviams ir 
iš anksto buvo rezervavę 
stalus geroje vietoje.

Baltiečių veteranų karinių 
organizacijų apsijūngimo 15 
metų veiklos sukakties pa
minėjimo proga, estai pa
minėjo ir savo — Estonian 
Veterans Association įsi- 
steigimo 18 metų sukaktį. To
kiu būdu estams teko didžioji 
darbo našta. Žinoma, jei ir 
liko iš minėjimo pelno, sau 
pasilaikė.

Minėjimą atidarius, gro
jant maršui, įžygiavo Bal- 
tiečių organizacijos su vė - 
liavomis ir palyda. Lietu
vius atstovavo Toronto Vlado 
Putvio šauliai. Sugiedojus 
Kanados himną, vėliavos bu
vo sustatytos į stovus ir pra
sidėjo sveikinimai. Pirmas 
kalbėjo Estijos Generalinis 
konsulas J.Heinsoo estiškai 
vėliau angliškai. Po jo—Lat - 
vijos General, konsulas dr. 
Upenieks. Lietuvos General, 
konsulas Kanadai dr. J.Zmui- 
dzinas, negalėdamas daly
vauti, atsiuntė sveikinimą 
raštu. Beto, kalbėjo E. Ozols 
— Baltiečių Karių Veteranų 
organizacijos pirm, ir vicep. 
St. Jokūbaitis.

Visi kalbėtojai vertino 
Baltiečių karinių organiza
cijų apsijūngimo reikšmę, 
nes bendromis jėgomis pa
ruoštos rezoliucijos dėl So
vietų vykdomo genocido oku
puotose Baltijos valstybėse,/ 
yra reikšmingesnės. Kiek ir', 
kokioms valstybėms per 
tuos 15 metų yra pasiusta 
rezoliucijų ir gauti į rezo
liucijas atsakymai nėra įma
noma čia suminėti, bet jų 
yra daug. Nuorašai yra ne 
tik šios organizacijos Valdy
bos žinioje, bet jas turi ir 
saugo vienas šios organiza
cijos įsteigėjų — St. Joku - 
baitis.

Vlado Putvio Šaulių Kuo
pos pirm. St. Jokūbaitis, Es
tijos Veteranų Karių orga - 
nizacijos Valdybai įteikė ,po 
šaulišką ženklą. Estijos Ge
neral, konsulas Kanadai sa
vo tautybės veteranams už 
veiklumą 6 asmenis apdo - 
vanojo žymenimis. Oficia
lioji dalis buvo baigta gro
jant Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos himnus.

Atkreipiau dėmesį, kad 
estų visuomenė labai ger

Scena iš "Fabijolės", 1980 m.Toronte: iš Ikairės - L.Mačionienė- Afra, Vyt.Taseckas 
-karininkas Sebastijanas, Eug. Abromaitis- Prokulas,patricijus, O.Taseckienė- Fabi - 
jolė,patricija, P. Jurėnas-Fulvijus, valdininkas. Dekoracijos Aid. Totoraitienės

bia buvusius karius ir veik
lesnius apdovanoja žymeni
mis. Beto, per jų karių ve
teranų šventes — minėjimus 
yra labai aukštos kainos už 
įėjimą bilietams, maistui ir 
įvairiems gėrimams. Net 
minkštų gėrimų butelis kai
nuoja $1.50. Estai savano
riškai įsipareigoję per ka- 
rių-veteranų renginius mo
kėti už viską aukštas kainas, 
kad iš parengimo jie pada
rytų pelno savo veiklai.

Tikras faktas, kad į Bal
tiečių Veteranų Karinių Or
ganizacijų apsijungimą vie
tos valdžia daugiau kreipia 
dėmesį kaip į pavienius. Pa
vyzdžiui,—1972 metais šios 
organizacijos vienas iš stei
gėjų St. Jokūbaitis, dalyvau
jąs liberalų partijos 
veikloje, pakvietė tada Ka
nados užsienio reikalų mi
nister! M. Sharp ir atlydėjo 
į Prisikėlimo parapijos sa
lę, kurioje buvo susirinkę 
visų tautybių atstovai, spau
dos raporteriai ir vyko po
litiniai debatai. Į patiektus 
klausimus ministeris atsa
kinėjo. Svarbu buvo išgirs
ti iš ministerlo, kad Kanada 
nepripažįsta Sovietų okupa
cijos Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Kai iškilo klausi
mas dėl Kanados Vyriausy
bės pagalbos Baltijos vals
tybių bylai, ministeris pa
reiškė, kad Kanados vyriau
sybė tą klausimą karts nuo 
karto prisimena, tačiau pa
reiškė ir kad daug reiškia 
vieši protestai. Patarė,kad 
savo nusiskundimus, pa
siūlymus Kanados baltiečiai 
nukreiptų į parlamento už
sienių reikalų komisiją.

Mes pabėgėliai nuo sovie
tinio žiauriojo komunizmo, 
Kanadoje turime pilną žo
džio, spaudos ir demonst
racijos laisvę prieš Lietu
vos -okupantą — Sovietus. 
Sovietai nekreipia dėmesio, 
kad mes uždarose salėse , 
privačiuose pobūviuose kal
bame prieš juos. Jie krei
pia dėmesį į viešas demon
stracijas, straipsnius gy
venamų kraštų spaudoje.

Atėjo laikas ir jaunimui 
ir senimui kartu ruošti de
monstracijas prieš Lietu
vos okupantą, Sovietus. At
ėjo laikas nevien lietuviams, 
bet kartu su visais Sovietų 
okupuotais kraštais išeiti 
demonstruoti ir reikalauti 
Sovietų pavergtiems bro
liams ir sesėms laisvės^ 
To reikalauja ir pavergti 
mūsų sanbroliai ir nuo tos 
pareigos nėvienas lietuvis 
nėra atpalaiduotas.

J. Šarapnickas

Ontario

533 1121 Walter Dauginis 822-8480 
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto

/ AtGti A A Af< << * Komerciniai

pat

VILNIUS-RYGA — 
VILNIUS-RYGA — 
VILNIUS-RYGA — 
VILNIUS-RYGA — 
VILNIUS-RYGA — 
VILNIUS-RYGA — 
VILNIUS-RYGA — 
VILNIUS-RYGA — 
VILNIUS-RYGA — 
VILNIUS-RYGA —

14 
28 
11 
25 
23

6 
20

3 
17

30 — gegužės 
14 — gegužės 
28 — birželio 
11 — birželio
9 — liepos

23 — rugpjūčio 
6 — rugpjūčio

20 — rugsėjo 
3 — rugsėjo 

21.— sausio
Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip 
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui. 
Sudaromos individualios ir grupinės kelionės į visas pasaulio šalis 
pagal pageidaujamą maršrutą bei datą. Smulkesnių informacijų 
teirautis: fe| (416) 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD

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

* Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 24 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Baransktt INSURANCE AGENCY LTD.

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

V Bačėnas All Seasons Travel, bd.
1551 Bloor St.W. 

TORONTO'. ONTARIO,
M 6P 1 A5

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti!

tel. 533-3531

ŠALPOS VAKARONĖ 
TORONTE

Š. m. sausio 11 d. ,Toronto 
Lietuvių Ka% Moterų D-ja, 
Prisikėlimo Parapijoje su
ruošė naują parengimą, iki 
dabar nepraktikuotą taktiką 
lėšoms sukelti ir pavadino jį 
Šalpos Vakaronė. Iš tikrųjų, 
pavadinimas nevisai atitiko 
renginio tikslui, nes buvo 
sekmadienio popietė, o gau
tas pelnas- skirtas Lietuvos

Simons
Travel Service 

kviečia keliauti kartu! 
^KELIONĖS 1 LIETUVĄ 

1981 metais 
13 dienų su giminėm 

balandžio 
gegužės 
gegužės 
birželio 
liepos 
liepos 
rugpjūčio 
rugpjūčio 
rugsėjo 
gruodžio

kalinių šeimoms šelpti, bei 
patiems kaliniams, jiems 
prieinamais keliais.

Šis parengimas priminė 
Sibiran ištremtųjų minėjimą, 
nes kun.Pugevičiaus žodis ir 
malda už kalinius bei B.Pū- 
kelevičiūtės kūryba, pritai
kyta tai progai ir jos teatrar- 
liškai perskaityta, nekartą 
pravirkdė klausytojus.

Prisikėlimo Parapijos 
Moterys tą vakaronę paruo
šė tik mėginimui, bet pasi -
sekimas- nepaprastas.Salė 
prisipildė iki pat durų/apie 
5OO/. Prie visa to VOLUN
GĖS vienetas atliko pritai - 
kintą dainų pynę- meninę 
programą.

Po šio pavykusio paren
gimo ir kitų parapijų mote
rys susirūpino aktyviai pri
sidėti prie kalinių šelpimo, 
nes daugelis turi ar turėjo 
savo šeimose kalinių Sibire 
ar kitur, o kiti gi - jau atka- 
lėję bausmes, atvyko šion 
Atlanto pusėn ir taip pat pa
siryžę pagelbėti likimo drau
gams.

Tokiomis mintimis vado
vaujantis, Toronto visų trijų 
parapijų moterys sutarė 
bendrai paruošti dar vieną 
panašią popietę T or onto Lie
tuvių Namų salėje, kovo 
mėn., tam pačiam tikslui .Da
ta ir programa bus paskelb
ta vėliau.

Rengėjams reikia tik pa
linkėti sėkmės šią antrąją 
popietę dar tobuliau paruoš
ti. Alijošiūtė

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



Hamilton

PO KALĖDŲ. EGLUTES PROGRAMOS - HAMILTON’© VYSK. VALANČIAUS LITUANIS
TINĖS MOKYKLOS MOKINIAI, MOKYTOJAI ir SVEČIAI VAIŠINASI.

Nuotr. :J. Miltenio

stcatharines
s ■ *
VISI RUOŠIASI VASARIO 16 
D. MINĖJIMUI. ST. CATHA
RINES LIETUVIAI TURI DI
DELĮ DRAUGĄ-R. ADA MS - 
ST. CATHARINES MIESTO 
BURMISTRĄ, KURIS VISADA 
ŠIĄ MUSU ŠVENTĘ GERBIA 
IR REMIA. IR KIEKVIENAS 
LIETUVIS TEGUL PALAIKO 
SAVO ATSILANKYMU MŪSŲ. 
METINĮ MINĖJIMĄ.

VISUOTINAS KLB-’ĖS 
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Praeito gruodžio mėn. 
pradžioje Įvykęs visuotinas 
susirinkimas pavedė Adolfui 
Šetikui pasirinkti sau tinka
mus žmones ir sudaryti B- 
ės Valdybą.

Valdyba sudaryta sekan
čios sudėties: A. Šetikas, 
pirmini nkas;P.Balsas-vice- 
pirmininkas, A. Alonderienė 
- sekretorė, P. Šukys-iždi- 
ninkas ir J.Dervaitis-Fondų 
reikalams.

Geros sėkmės Valdybai ir 
jos pirminikui, turinčiam 
nemažą patyrimą.

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146M. PHILIPPI IZZI 

F«*eM9nt 
SKAMBINKI T ~ 

NETTOYEURS CLEANERS 
TMLA-CtintAU 
• AVINIM, uMte 36S-7146 

493.90a AVKNIM, 
~>9AtM, UMte 303.1143 

3935 ALLAN, 
VMIellmwA 7M-2M7

198 1. II. 13

Amerikoje-, Rochesteryje 
sausio 16 d. lietuvių kolo
nija-pasigedo ieno iš lie
tuvybės skleidėjų, kultūros 
darbuotojo — Savanorio Kū
rėjo, gusaro, viršilos Zig
manto Arlausko. Mirė Ro
chesteryje ir palaidotas Sv. 
Jono kapinėse, Mississauga, 
Ont. Jis atvyko į Ameriką 
1949 m. ir gavo darbą foto 
aparatų fabrike "KODAK”, 
įsijungė į lietuvišką veiklą, 
stodamas į Parapijos chorą 
ir ramovėnus.

A. a. Z. Arlauskas gimė 
1902 m. rugpiūčio 15 d. Pa
viliotos km. Židikų valsčiu
je, Mažeikių apsk. Dalį sa
vo gyvenimo praleido kariuo
menėje, Gusarų pulke virš- 
tarnybiniu. Tėveliai buvo di
deli ūkininkai,, turėjo skait
lingą šeimą: 15 vaikų, kurių 
6 mirę, o 9užaugo. Dar gyvi 
paminėtini Boleslovas 91 mv, 
Juozas 89 m. savanoris (Len
kijoj), Alfonsas 87 m. sava
noris, sesuo Stanislava 83 m. 
jauniausias — kun. Klemen
sas 70 metų.

.Mano pažintis su Zigmu 
buvo 1945 metais gegužės 6 d.
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U SKAUTAMS REMTI KOMITETAS KVIEČIA VISUS
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g VASARIO 28 d. . 7.30 v.v.

E ®
o Vertingos premi jos geriausioms kaukėms E

® 9 Baras, e Užkandžiai e Laimės staliukai « Loterija įgį
0 9 Oros "NEW DIMENSION" orkestras l§
E - E
EI- E
g ĮĖJIMAS: $4. STUDENTAMS :S2, j|
E " E
EEEEEEEEEE^IŠEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJEE

HAMILTONO SKAUTAI 
ENERGINGI

Po labai gražiai parengtų 
Kūčių 1980 m., Hamilto
no lietuviai skautai- ės y- 
ra jau susiplanavę ir dirba 
visai eilei parengimų.

Pasibaigus karui, vieni pate-- 
ko į belaisvę, kiti blaškėsi 
po apylinkes Vokietijoje ieš- 
kodami prieglobsčio, pažįs
tamų, giminių, ar savo arti
miausių. Trankydamasis po 
apylinkes sužinojau, kad 
Lubeke steigiama lietuvių 
stovykla, užsukau į ją, pagy
venęs porą savaičių ant ark
lidės lubų, ir nei pažįstamų, 
nei savųjų neradęs, išva
žiavau. Pasiekęs Bavarijos 
miestą Mittertech ir pasitei
ravęs, kad yra kelios šei
mos lietuvių, užėjau. Žiūriu 
— net nustebau: -radau porą 
šeimų iš mano kaimo, tai 
Mykolas ir Balys Zakaraus
kai. Labai apsidžiaugiau ir 
prisistatęs stovyklos komen
dantui inž. Jonui Gruzinskui, 
buvau priimtas. Čia susipa
žinau ir su Z. Arlausku, jo 
žmona Kaziūne ir dvejomis 
jų dukrelėmis Irute ir Aldo
na.

Toje stovykloje neilgai te
ko gyventi, 1946 m. perkėlė 
už 20 km. į Tichinroit ir ap
gyvendino mokykloje. Čia aš 
ir Arlauskai taikėmės, kad 
kambariai būtų viens nuo ki-

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle

LIETUVIU AKADEMINIO SAMBŪRIO MGNT RE ALYJE 
VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĖS PREMIJOS ĮTEIKI 
MO METU, 1980 m. JURY NARIAI: J. V.Danys,Sambū
rio P-kė Silvija Puečaitienė,premiją laimėjęs poetas 
Henrikas Nagys, dr. IlGražytė-Maziliauskienė,“R. Luko - 
ševičiūtė ir A.Staškevičius,aptaręs premijuotąją knygą^ 
PRISIJAUKINSIU SAKALĄ.

364

Naujuosius Metus pradėjo 
su čiuožimo iškyla.

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo šventės proga 
bus iškilminga sueiga-lau- 
žas vasario 22 d.

Vasario 28 d. - Kaukių ba 
liūs /žiūr. skelbimą/.

Kovo 8 d. -Kaziuko Mugė 
Jaunimo Centre.

Jie tikrai nesnaudžia*.

to netoli. Tuojau organiza
vome chorelį ir ■ vaidinimo 
grupę’. Čia vėl abu dainavom 
irvaidinom. Prisimenu, kar
tą šokom jaučių šokius. Lek
torius buvo Juozas Vaseris, 
gyvenąs Toronte.

Vėl kėlė mūsų stovyklą už 
30 km. į Weideno miestą, 
1947 m. Oberfalz Hammar- 
weg stovyklon. Čia jau ra
dom daugiau lietuvių, tai ir 
prasidėjo dar gyvesnis veiki
mas. Buvo lietuvių pradžios 
mokykla, gimnazija ir kitos 
lietuviškos institucijos. Ir 
vėl su Zigmu kartu sueida- 
vom ir dalinomės mintimis. 
Hammarweg stovykloje man 
neilgai teko gyventi, nes įsto - 
jau į steigiamą sargybų 2-rą 
kuopą. Tad su Zigmu jau re
čiau sueidavom. Tarnauda - 
mas kuopoje užsirašiau emi
gruoti į Kanadą, ir 19.49-m. 
ankstybą pavasarį išvykau į 
pereinamąją stovyklą. Žiū
riu — ir Arlauskai čia: jie 
važiuoja į Ameriką, o aš į 
Kanadą. Kadangi jie turėjo 
adresą pas ką jie važiuoja, 
ir man jį davė. Atvažiavęs 
į Kanadą ir gavęs darbą, pa
rašiau laišką. Zigmas atra
šo sakydamas: "Petrai, juk

Mūsu Kredito Unijos nariui 
A t A 

KAZIMIERUI VADIŠIUI

mirus, jo žmonai ONAI, dukrai musų Kredito Unijos 
tarnautojai Nijolei BAGDŽiONIENEI bei visiems 
giminėms ir artimiesiems nuoširdžią, užuojautų reiškia —

MONTREALIO LIETUVIU, KREDITO 
UNIJOS ’’LITO” VALDYBA, 
KOMISIJOS IR TARNAUTOJAI

krainiečių salėje, 130 Frood 
Road VASARIO 21 d.

Valdybą sudaro:J. Bataitis
NAUJA KLB SUDBURY A- 
KĖS VALDYBA

Naujai išrinkta KLB Sud
bury A-kės Valdyba RENGIA 
VASARIO 16 d.MINĖJIMĄ u-

čia mes viens nuo kito neto
li esam, tik apie 1OO mylių, 
tai ir vėl greitu laiku suei
sime”. Taip atsinaujino 
draugystė ir Kanadoje.

Kai Zigmas su choru va
žinėdavo po lietuviškas ko
lonijas, tai dažnai tekdavo ir 
susitikti, kelis sykiug buvo 
ir pas mus. Turėdamas 74 
metus buvo atvažiavęs į mū
sų lietuvių parengimą St. Cat
harines. Bet jau buvo pasku
tinis asmeniškas pasimaty
mas. Po to, tik laiškais, nes 
1977 m. išvažiavau į Toron
to General ligoninę operaci
jai, ir daugiau reikalų rei
kėjo turėti su gydytojais.

Prieš du metus Zigmas 
prašė jį aplankyti, bet deja, 
žiemos laikę aplankyti nega- 

montreal
PAVASARIS KALNUOSE

Kalnuose pavasaris ateina.
Kalnuose žibuoklės tuoj žydės,
Jaučiu kaip vėjas glosto veidą mano,
C širdyje - gili žiema tebėr.

C pūskit, vėjai, vakariniai
Ir saule, mūsų žemę šildyk
Tegul visi ledai ištirpsta kalnuose
Ir mano sieloje pavasaris tebūna.

Tuomet, rankas ištiesiu Tau, pavargusias nuo darbo 
Minėsiu vasaras šiltas, vingiuotus takelius laukuos... 
C tu, žodžius sakysi man, dar niekad negirdėtus, 
Sakysi - jau pavasaris kalnuos.

Ir vakarais tyliais, kai jsaulė leisis
Ir medžiai ties šešėlius savo ilgus,
Niūniuosiu dainą tau, Tavęs taip pasiilgęs,
Ir posmuos melodinguos kartosiu brangų Tavo vard- 

Bet kaip pasieksiu aš Tave, Tu taip toli, toli už marių , 
Visų apleista , ir priešo sutrypta’.
Tiek daug žmonių nežino net nė Tavo vardo, 
G vardas tas- didvyrių žemė Lietuva’.

Montreal, Que

-pirm-kas, P.Venskus-vice- 
p-kas, E. Šviežikienė-iž - 
dininkė, J. Martišius-paren - 
girnų vadovas, M. Venskienė- 
sekretorė.

Įėjau. Apie priežastį jam pa
rašiau. Jis apgailestauda
mas atsiuntė keletą nuotrau
kų, kur St. Catharines buvom 
nusifotografavę.

Klausydamas lietuvišką 
radio sausio 18 d. nugirdau: 
mirė Rochesteryje Zigmas 
Arlauskas. Sustojo taip ilgai, 
net virš 78 metus Širdis pla
kusi, ir užmerkė akis amži - 
nai.

Mielas Zigmai, pasirinkai 
amžiną buveinę Kanadoje, ir 
lietuviškas kapines, tik 80 
km. nuo mūsų. Tad lanky
damas kapines, aplankysiu 
ir Tavo kapą. '

Mielas Kary, Zigmai,il
sėkis ramybėje.

P. Pol grimas

J. R y m a n t a s

I
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mirusieji:

reikalais kreiptis į

MŪ.SLL PROFESIONALAI:

PARDAVIMUI

B. C.

Duoda nemokomą gyvybė* draudę 
iki $2,000 ui toup. t-tot sumai.

• KLISEVIČIENĖ Petronėlė 
9Om, amžiaus sulaukusi,mi
rė. Paliko liūdintys jos vai - 
kai - 3 dukterys ir sūnus.

• VANAGAITĖ Aldona mirė. 
Paliko brolį Joną su šeima .

Užuojauta artimiesiems .

Sofija STANKEVIČIŪTĖ, duktė Aloyzo Stankevičiaus-Stan- 
kė, buvo išrinkta MONTREALIO OLIMPINIAME STADI - 
JONE MISS HOCKEY 1981. Nuotr. :Syd Torki n

TIK S 10 j- METAMS

14 4 0 
S uit e 
Tel :
N amu.:

KUBILIUS, 
patariamas, išvyko 
vienam mėnesiui Į

e Kun.kleb. J 
gydytojų 
atostogų 
Arizoną.

Visais
Tėv. J. Aranauską ir į Tėv 
St.Kulbį.

Dr.J. MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

St. Catharine W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235 

488-8528

878-9534

ADVOKATAS

atoatrtt/ west eetemMe

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NOTARĖ S
| RŪTA POCAUSKAS |
U 50 Du Domaine, II e Perrot, Qu e, H7 V 5 V6 p]
5 Res. Tel: 453-9 142 K

,8 psl.

J.P. MILLER B.A. B.C.L.
168 Notre Dome St. E. , Suite 20 5 
Tel: 366-206 3 E 866-206 4.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAiTIS b. a. ,

4 Notre Dome E. Suite. 504 
Montreal, Quebec, H2Y 1B7,

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 6 27 Montreal, P. Q, 
Tel: ( 5 14) 87 1- 1430.

^Bernet

t

montreal

Malonu, kad atsiranda jau
nų naujų dainos mylėtojų

L. Girinis, 
T. F. ATSTOVYBĖ 

MONTRE ALYJE

BAR

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SAVAITRAŠTIS

NAUJIEMS SKAITYTOJ AMS

Dr,A.O. JAUGELIENĖ,
DANTU GYDYTOJ A 

14 10 Gu y St.
Suite 11—12 Montreal P. Q.
Te 1 : 93 2-66 6 2

Namu: 737—9681

VIETOJE GELIU,
AUKOJO TAUTOS FONDUI:

Mirus a.a. Juozui GAB - 
RUSEVIČIUI, gėlių vietoje, 
velionio atminimui aukojo 
Tautos Fondui: $20,-D.ir J. 
Mozūraičiai; po $ lO,-J.ir 
J.Žitkai,K.Toliušis,E.ir G. 
Alinauskai, S. ir J.Skučai ir 
du nepasirašę asmenys.

Nuoširdi užuojauta arti
miesiems.

PATIKSLINIMAS
Š.m. ”NL" 3 nr. RŪTOS 

Klubo Valdybos padėkoje už 
Klubui dovanotas knygas yra 
paminėta ir mano pavardė.

Pranešu, kad knygas dova
nojo A. A ndriušie nė ir O.Vi- 
lėniškienė.Aš jas tik perda
viau. J. Adomaitis

MONTRE A LIS MINI LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATGAVIMO SUKAKTĮ

Primename, kad VASARIO 
16 d., 3 vai. p.p. VERDUN 
CATHOLIC HIGH SCHOOL 
Auditorijoje 6100 CHAMP - 
LAIN Blvd, minėsime mūsų 
Vasario 16- ą j ą ’ At - 
vykime visi’.

• PTAŠINSKAS Albinas 
staigiai mirė. Liko žmona ir 
du sūnūs, Algis ir Vytas

KIQWTBEHUQ UETIW4 |

Telefono*: 766 5827

MOKA UŽ:

); Einamąsias s-tos
0 Toupomqsios sH

' Pensijų planai
Term. ind. 1 m.

6%
11 % 

12.5% 
12.5%

DUODA PASKOLAS:

• MONTREALIO MERGAI
ČIŲ CHORAS savo krikštynų 
koncertą ruošia š.m.GEGU- 
ŽĖS mėn. 9 d., A V Parapijos 
salėje. Vėliau bus paskelbta 
daugiau informacijų.

• LATVAITIS Andrius iš
leido žmoną Lidiją su duk
ra Irena Leinhos ir jos , 
dviem vaikais atostogų į 
Floridą. Pats pasiliko pri - 
žiūrėti namus ir tvarkyti 
reikalus,.
0 ADOMONIAI, Jonas ir Ja
nina praleido gražias atos - 
togas Meksikoje.

• MOZURAHTS EDVARDAS 
Domicėlės ir Juozo Mozū
raičių sūnus, baigė Guelph 
Universitetą , Agronomijos 
fakultetą , BSc laipsniu.

Edvardas buvo pakviestas
dirbti toliau U-te Žemės Re
sursų Laboratorijoje. Jis y - 
ra Direktorius - Asistentas , 
dirba su keliais pagelbinin- 
kais.Lanko ir toliau specia
lius kursus, yra parašęs dvi 
studijas, rengia seminarus 
buvo, pakviestas paskaitai 
Toronte ir Sudbury.

Sveikiname ’.

Asmeninei nuo 
Nekilo. turto nuo 
Čekių kredito 
Investacine, nuo

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

15.75%
15.5 % 

18% 
16x23%

M.CUSSON K.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9
Šeštadieniais: nuo 9 a•
Sekmadieniais : nuo 10
GREITAS ,

7 6 2 6 Ce n t r a I St# 
366—9742

a» m.
m>

LIBERALAI ŠAUKIA SUSI - 
RINKIMĄ LASALLE

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

Agr.Edvardas MOZURAITIS

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

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1981
IŠVYKIMO DATOS:

0 KASOS VALANDOS:
<] 1465 De Sere St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
Cj 3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
Įjj sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasorg nuo 
į0 gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
įp 3907-A Rosemount Mvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D.
ALIŪMINIJAUS DORY’S, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUS 1’AS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOW1CZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

Kailių siuvėjas-

Didelis posirinkimos gotovų. p ųhit 
Vasaros laiku saugoj imas ( Star ag 
Taisau ir r e mod e Ii iro j u 
Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 6OOA

MONTREAL, QUEBEC 
h3a 2G6 TEL. 288-9646

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
44S JeanTalon W,.Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 Namu; 737-0844

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

DANPAR REALTIES CORP
310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL, P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIECAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !GEGUl GEGUŽĖS 21, BIRŽELIO 18, LIEPOS 9, o 14 

RUGPIŪČIO 6 ir RUGSĖJO 10 d.

14* DIENU, SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
_ MASKVOS -

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSU GIMINES IŠ LIETUVOS Į Š( 
KRAŠTĄ - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI TIK $ 169. LĖKTUVU
Raiyti angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)
4159 St. Lawrence Blvd., 

MONTREAL, P.O. H2W )Y7

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

iki 10
iki 9:30 p. m, 

iki 9 :

p » m.

30
NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

, Ville LaSalle, P. Q. 
3 6 5-0 505

m» p •

Dr. A. S. POPIERAITIS
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

y (turiste

Tel: (514) 844- 5292
844 -5662

ADVOKATAS

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

4701 Bannon ty ne, Verdun (kampas 2 — nd’ Av e. ), Que. H4G1E6
Tel. Bureau: 769—8824; Residence: 366-6245

GĖLININKAS
MALONI Al , OREI T Al IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERA! ŽINOMAS
SPECI ALI S T AS.

2eAVENUE, LASALLE 
QUE. H8P 2G7

Gerame stovyje elektriniai 
pečiai firmų, -

Moffat ir Westinghouse
Tel: 721- 4606

365-0511

RENKU
Senas lietuviškas knyjas, 

laikraščius, plokšteles ir 
kitą, lictuv i šk a_ medžiagą.

P. ADAMONIS 
722-3545

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBI 

ADOMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo AGENTŪRA

— 35th Avenue, Montreal Hl T- 3 A 6 

TEL. 727 - 3 120 Komų 376 - 378 1

Albertas NORKELIŪNAŠ, B.A . C.S.ę., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

entūra veikia r.-JLQ._L945 pi.

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU. AUTOMOBILIU.

* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

* MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠiMJImi JUMS, PASITARNAUS-!

» UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Leo GURECKAS

LEONAS GURECKAS
SALES

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