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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SUSTABDYTAS 
PERVERSMAS 
ISPANIJOJE

Dešiniųjų sparno karinin
kai įsiveržė į Ispanijos par - 
lamento rūmus, paleido šū - 
vių salvę ir suėmė kabineto 
narius su virš 300 parla
mentarų o

Karalius Juan Carlos, ka
riuomenės vadas pagal kons
tituciją, televizijos ekrane 
pasmerkė jų veiksmą ir tuo 
sustabdė, atrodo, pervers - 
mą. Maištininkai tikėjosi 
karaliaus pritari mo. Vėliau 
3 ministerial pirmininkai 
buvo paleisti. A ntiteroristi- 
nė brigada atvykuši prie rū
mų ir kariuomenės daliniai 
budėjo kartu, kol vyko pasi - 
kalbėjimai tarp vyriausybės 
atstovų ir maištininkų.

Ispanijoje referendumu , 
po Franco režimo, buvo Į - 
vesta demokratija, bet baskų 
kelia mi nėra mumai, ekono - 
miniai sunkumai sukėlė di - 
dėlę įtampą. Be abejo, pri - 
sidėjo ir nuolatiniai kirši - 
nimai ir kraštutinių kairių - 
jų sparno.

ambicijos apsėstus žmones 
sunku priversti plačiau ir 
realiau pažiūrėti į gyvenimą, 
nėra daug vilties, kad kitaip 
atsitiktų su užkietėjusia sa - 
vo pažiūrose partija. Ji te — 
besilaiko sugniaužusi Mark
sizmo utopiškų teorijų kny - 
gėlės saujose, užmiršusi 
gyvą žmogų.

KARDINOLAS PALAIKO 
LENKIJOS ŪKININKUS

Kardinolas Wyszynski 
viešai pareiškė, kad mažieji 
ūkininkai turi teisę suorga
nizuoti tokią pat uniją, kaip 
išreikalavo sau industrijos 
darbininkai.

Šis pareiškimas, padary
tas ūkininkų delegacijai, vie
šai buvo paskelbtas tik pra
ėjus dviem savaitėm po jo.

Solidarnosz įtikino ūki
ninkus, kad reikia laikytis 
susitarimo su naujuoju min. 
p-ku Jaruzelski-3 mėnesius 
ne streikuoti ir neskelbti 
protestų.

Šiuo metu Lenkijos komu
nistų partijos vadas Stanis
law Kania ir Jaruzelski ran
dasi Maskvoje ir dalyvauja

POPIEŽIUS JAPONIJOJE
Popiežius Jonas Paulius 

II atvyko į Japoniją, daugiau
sia budistų ir šintoistų kraš
tą. Jį čia sutiko pagarbiai , 
bet negausingai,palyginus su 
kitais kraštais, kur jis lan
kėsi.

Vėliau, Popiežius atnaša
vo iškilmingas mišias Šv . .

Marijos katedroje. Savo žo
dyje jis pabrėžė, kad atvyko 
į Japoniją kaip "taikos pili
grimas, nešdamas draugiš
kumo ir pagarbos žodžius 
jumd visiems". Popiežių ap
saugoti paskirta 10.000 vy
rų. Čia jis susitiko ir sensį , 
83 m.lenkų misijonierių, ku
ris išdirbo misijonierium 50 
metų tarp vargingųjų japonų.

’’BILINGVIZMAS” - PRIEDANGA RUSIFIKACIJA!
"Bilingvizmo” arba lietuvių dvikalbiškumo tema domi — 

nuojaper visą 1979-ais metais išleistą 19-tą "Lietuviųkal
botyros klausimų" temą, paskirtą socialinės lingvistikos 
problemoms. Įvadiniame straipsnyje akademikas Deširi - 
jevas užtikrina skaitytojus, kad "priešingai įvairių sovie- 
tologų teigimams", TSRS tautų kalbos ir kultūros neasi- 
miliuojasi. Beveik tuo pačiu atsikvėpimu jis priduria, kad 
"plačiai plinta rusų kalba. . . kuriant ir visur skleidžiant 
vieningą socialistinės tarybinės liaudies kultūrą". Ir ga
liausiai jis paskelbia, kad nuolatinis''nacionalinio — rusų 
bilingvizmo" augimas yra vie is iš "tarybinės nacionali
nės politikos demokratinės pHgimties apraiškų".

Deširijevo idėjas toliau ruįfjuoįa filologė Michalčenko. 
tvirtinanti, kad ^savanoriškas“, ' inabiius ir spartus Tusu 
kalbos plitimas paaiškinamas jos — "socialistiniiį nacijų 
vienybės ir susitelkimo kalbos- reikšmingumu. 
Dvikalbiškumo formavimas, rašo ji, pirmiausiai susijęs 
su mokykla, kuri esanti "pagrindinis jo plitimo šaltinis". 
Prie šio "tarybinės lingvistikos" choro pareigingai prisi
deda kelių lietuvių kalbininkų balsai: rašo Merkienė, Savic
kienė, Korsakas. Pastarasis informuoja, kad "moksleivių 
lietuvių teminė reprodukcinė leksika yra ryškaus rusų 
šnekamosios kalbos pobūdžio". (Kokiapažanga ir laimė! 
Red.).

"MEŠKA" KRAPŠTOSI 
AUSIS

Sov.Sąjungos prezidentas 
Brežnev’as, kaip rašoma , 
nustebino visus, pareiškęs 
pageidavimą susitikti su 
naujuoju JAV prez. Ronald 
Reagan’u pasitarimams ban
dydamas "atšildyti" santy
kius su JAV-ėmis.

Mūsų nenustebina toks 
gudravojimas. Kai prez. 
Reagan’as tiesiai pasakė,jog 
amerikiečiai mato Sovietų 
užmačias jėga ir smurtu 
veržtis į kitus kraštus ir ne
pateisina tokių veiksmų- 
Kremliaus "meška" pradėjo 
krapštyti ausis - ar teisingai 
išgirdo. Ir nusigando. Nes 
daugiau savo veiksmų "už
glostyti" nepavyks. Lieka , 
tad, vaidinti vėl "taikos ba
landį". Psichologija aiški ir 
lengvai permatoma. Deja , 
daugelis suvedžiotų ir nai
vių rusų-<tiki gražiais Brež- 
nev’o žodžiais...

Washington’as tikrai ne
nustebo dėl to,kaip kai kurie 
žurnalistai anglai rašo . 
Lenkijoje prasiveržusi o gy
ventojų jausmų ir reikalavi
mų atvirumo prošvaistėje, 
sunkaus įklimpimo Afganis
tane komplikacijoje,ūkio ir 
kitokių produktų nedatekliu- 
je, sovietai neatleidžia savo 
fanatizmo. Nebent, kas nors 
galingai ir tvirtai pasisaky
tų. Nėra reikalo ir dabar s 
skubiai patikėti jų atlaides - 
niais žodžiais- Žinant, kaip 
ypač, senstančius politinės

Sovietų kongrese.

BOMBARDUOTA "FREE 
EUROPE" STOTIS

Iš Muenchen’o praneša , 
kad buvo išsprogdinta serija 
bombų, kurios apgadino Ra
dio Liberty stotį. Sužeis - 
ti 3 žmonės. Padaryta ne
maža nuostolių.

Bombos sprogo apatinia - 
me aukšte, netoli nuo siun
timo stoties čekų kalba įs - 
taigos. ,

Galima lengvai spėti, kam 
parūpo sugadinti šią stotį.

STIPRUS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS ATĖNUOSE

Graikijoje įvyko stiprus 
žemės drebėjimas Atėnų 
mieste. Drebėjimas buvo 
jaučiamas iki Saloniki mies
to.

ANKSTYVI POTVYNIAI 
QUEBEC’E IR ONTARIO

Apie 500 Lavai ir Pierre- 
fonds gyventojų, netikėtai 
stipriai atšilus orui ir pri - 
sidėjus lietui, turėjo gelbė
tis nuo potvynio. Kai kurie 
rūsiai buvo užpilti per kele
tą minučių. Per vieną naktį 
vanduo upėje pakilo iki 3 
metrų, nešdamas ledus.

Tirpstantis sniegas irlie- 
tus sukėlė didžiausius pot
vynius 45 m. laikotarpyj e 
centriniame Ontario ir Bel
ville apylinkėje.

Ypač skundžiasi slidinėji
mo Įrengimų savininkai ir 
slidininkai.

Taip "bilingvizmas" atrodo iš oficialiosios akademinės
platformos. Lietuvių visuomenė, kuriai uždara oficialioji; 
spauda, apie "bilingvizmą" turi visai skirtingą nuomonę. 
1979-ais metais 1310 lietuvių išreiškė protestą sovietinės 
kompartijos Centro Komitetui prieš rekomendacijas, siū
lančias padėti rusų kalbos mokymą ikimokyklinėse įstai
gose nuo penkerių metų amžiaus: "Kadangi vaiko mąsty
mas gimtąja kalba susiformuoja tik pradinėse klasėse, 
pradėjus mokyti antrosios kalbos ankščiau, vaikas blogiau 
išmoksta ir gimtąją ir antrąją kalbą", tvirtino pasirašiu
sieji protestą. Savilaidinė spauda taip pat pranešė apie pro
testus dėl lietuvių kalba dėstomų dalykų pakeitimo aukšto
siose mokyklose į rusų kalba dėstomus dalykus, buvo nu
rodyta į Baltarusiją ir Ukrainą, kur gimtoji kalba jau bai
gia išnykti, nes ten mokyklose daugiausia dalykų dėstoma 
rusų kalba. Į šiuos protestus ir kritiką veltui ieškoti atsa
kymo "bilingvizmą" nagrinėjančiame "Lietuvių kalbotyros
klausimų" tome. Ir dėl to iš tikrųjų nereikėtų nustebti 
Kadaise SSRS Mokslų Akademija ir jos lingvistai entuzias
tingai sutiko su Stalino tvirtinimu, kad jis esąs didžiausias 
lingvistas pasaulyje. O kiek Akademijos narių protestavo 
prieš Sacharovo ištrėmimą ?

Jau pasirodžius tomui apie "bilingvizmą", 1979 m. spalio 
31 d. Lietuvių kalbos gynimo iniciatyvinė grupė pasiuntė 
raštą Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui Waldhei-
mui, painformuodama jį apie Taškento Konferencijos pa
tvirtintą "naująją rusinimo programą", kuri jau įgyvendi
nama. . Jos tiksjas esąs "išstumti lietuvių kalbą. .. ir kitų 
SSRS pavergtų tautų kalbas iš valstybinio ir viešojo gyve
nimo, galutinai sunaikinti šių tautų nacionalines kultūras".

(ELTA)

PLB Z IN \l O S

DOMISI MEMORANDUMU JUNGTINĖMS TAUTOMS
Stasys Lozoraitis, Lietuvos atstovas prie šv. Sosto, 

atsiuntė raštą PLB pirminikui V. Kamantui, pareikšda
mas susidomėjimą paruoštu memorandumu pavergtų tau
tų reikalais. Prašo atsiųsti jo daugiau egzempliorių, kad 
galėtų perteikti šv. Sosto ir Italijos Įstaigoms. Šiltai apie 
ŠĮ memorandumą Sovietų Sąjungos dekolonizacijos reikalu 
atsiliepė ir gen. konsulas A. Simutis savo atsiųstame 
rašte PLB pirm. V. Kamantui. Iš Naujosios Zelandi
jos pranešė LB pirm. Milda Harley, kad per pažįstamą 
parlamento atstovą tą memorandumą Įteiks Centrinio 
Wellington© parlamentui.

PLATESNIO MASTO KONFERENCIJA
Siekiant aptarti ir koordinuoti Lietuvių Bendruome

nės ir Lietuvių Jaunimo Sąjungos darbus politinėje, švie
timo, kultūros, jaunimo, socialinėje ir kitose srityse , 
Balandžio mėnesį bus šaukiama PLB, JAV LB, Kanados 
PLJS, JAV LJS ir Kanados LJS politinė konferencija.

DŽIAUGIASI SVEČIAIS IS J AV
Australijoje leidžiamas lietuvių laikraštis " MĮisų 

pastogė" savo specialiame straipsnyje apie Lietuvių - 
Dienas Adelaidėje reiškia ypatingą džiaugsmą, kad Aus
tralijos lietuvius aplankė vysk. V. Brizgys, visose di - 
desnėse lietuvių kolonijose sėkmingai pravesdamas su
sikaupimo dienas ir, kaip didesnis autoritetas net ir ki
tataučių akyse, darė Įspūdį dalyvaudamas lietuvitį paren
gimuose. Apie PLB valdybos pirmininką laikraštis ra - 
šo : "Išskirtino dėmesio susilaukė svečias PLB valdybos 
pirmininkas V. Kamantas, kurio dalyvavimas Lietuvių 
Dienose visais atžvilgiais buvo labai prasmingas ir 
reikšmingas įnašas... Svečias dalyvavo visuose pare n - 
ginčiuose, visur pasakė svarų ir pozityvų žodį".

Laikraštis džiaugiasi, kad Lietuvių Dienų atidaryme 
dalyvavo ir britų karalienės vietininkas, Pietų*Australi - 
jos gubernatorius.

AUSTRALIJOS LIET UVIU„ ŽODI S JAV LIETUVIAMS
Australijos Lietuvių Bendruomenės tarybos sesija' . 

Adelaidėje priėmė eilę rezoliucijų, skatindama lietuvius 
uoliau dirbti pavergto krašto nepriklausomybei atstaty
tą nincrHsĮ j hmdn voikjn. prašai, k:vi _
riausybė Įsijungtų į Baltijos kraštų laisvinimo akciją. 
Reiškia pageidavimą, kad 1986 m. Pasaulio Lietuvių Są
junga savo kongresą organizuotų Australijoje. Pagaliau 
JAV lietuviams taria: "ALB Krašto Taryba pageidauja, 
kad tarp VLIKo ir PLB būtų tvirtesni ir glaudesni ryšiai 
bendradarbiaujant politinėje plotmėje. ALB Krašto Ta - 
ryba reiškia pilną pritarimą dabartinei PLB valdybos 
veiklos linijai ir kartu apgailestauja, kad satsirado ne
sutarimai mūsų veiksnių viršūnėse. ALB Taryba kvie - 
čia visus sutartinai dirbti,' ypač politinėje srityje, ne
monopolizuojant darbo vienai kuriai grupei".

• PLB valdyba moka 1OOO dol. už vieną Pietų Ameri
kos mokinę, nusiųstą Į Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje.

PASAULIO LIETUVIU DIENOMS BESIRUOŠIANT
Rūpestingai planuojama II —sios Pasaulio Lietuvių 

Dienos, kurių organizacinio komiteto pirmininku sutiko 
būti dr. Antanas Razma it jo pavaduotoju Bronius Juode
lis. Sudaromos PL Dienų organizacinės taisyklės, pasi
tariant su jose dalyvaujančių organizacijų valdybomis : 
PLB valdyba, JAV LB Krašto valdyba, Kanados LB 
Krašto valdyba, t’LJS vaidyba ir ŠALFASS valdyba.

LEIDINIU. KOMISIJOJE
Susirgus PLB leidinių komisijos pirmininkui Vincui 

Rasteniui, sulėtėjo komisijos darbas, bet jis pagyvės , 
suradus naują pirmininką. Be kitų dalykų, Lietuvos po
grindžio leidinys Alma Mater yra verčiamas į ispanų 
kalbą. Ieškomas vertėjas ir į anglų kalbą.

SĖKMINGAI VEIKIA LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJE
PLB vicepirmininkas švietimo reikalams kun. An

tanas Saulaitis labai sėkmingai talkino ruošiant Pietų A- 
merikos Lietuvių Kongresą, kurio uždaryme vasario 14 d. 
jis buvo pakviestas pasakyti kalbą, Į kongresą Buenos 
Aires mieste, Argentinoje, buvo kviesta apie 40 valdžios > 
žmonių. Veikliai reiškiasi jaunimo grupė, vadovaujama 
Birutės Daratienės. Grupėje apie 50 jaunuolių. Kun. J. 
Saulaitis buvo nuskridęs Į Sao Paulį, kur Vila Zelina 
lietuvių kolonijoje buvo suruošta arbatėlė ir susitikimas 
su vadovaujančiais vietos lietuviais, išryškinant jiems 
Pietų Amerikos lietuvių kongreso svarbą.

IEŠKO MEDŽIAGOS A PI E AUŠRĮ N INK Aw A. VISTELĮ.
Kun. Saulaitis , lankė kapų archyvus, ieškoda - 

mas žinių apie Buenos Aires mieste 1916 m. mirusį 
aušrinikną A. Vištelį. Kun. A. Saulaitis dalyvavo lietu
vių stovykloje "Lituanica". P. Amerikos lietuviai pagei
dautų muzikos žinovo, kuris padirbėtų su parapijos ir 
"Volungės ” chorais. Lituanistinėje mokykloje savo na
muose A. Petraitis moko 1O studentų ar profesionalų; 
kun. P. Rukšys koresponderiniu būdu lituanistinius daly
kus dėsto 55 asmenims. Liucija Nutrimienė moko vaikus 
lietuviškų dalykų. Siekiama padidinti ir padažninti Brazi
lijos lietuvių laikraštĮ "Mūsų Lietuva".
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VI Lietuvos illaisvinimtĮ! U! i/tLUmybf Kanadai! 
Paur la liberation de la Lituanie ! Loya/ute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ML SPAUDOS BENDROVĖ.
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RETA GALIMYBĖ
Lietuvybės išlaikymo temomis daug ir dažnai kalba

me. Sutinkame - be ginčų - ,kad esame apsemti kitakal
bės aplinkos ir tai sudaro didžiausią sunkumą išlaikyti 
gyvą lietuvišką kalbą jaunimo tarpe.

Ar tik jaunimo tarpe? Vyresnieji,pasiklausę gerai 
patys savęs, nustebsime, kiek daug svetimžodžių, ištisų 
sakinių nejučiomis paskleidžiame net ir paprastame po
kalbyje. Kai kurie kasdieninių reikalų žodžiai beveik iš
slydo iš atminties ir jau sakome rimtai, ne juokaujant, 
"einu pasišapinti", vietoj "apsipirkti", "paparkinti", vie
toj "pastatyti", einam į "beismentą", vietoj "į rūsį" ir 
1.1.

Mūsų žodyną, nors jis ir natūraliai čia sumenko, ga
lime tačiau iš asmeninės ir tautinės savigarbos stengtis 
sąmoningai išlaikyti kiek galima grynesnių, kad ir kas
dieninėje kalboje.

Savo kalbą galime išlaikyti, jeigu naudosimės ir sa
vosios spaudos pagalba. Kasdien paskaitydami lietuviš
kai, ne tik išlaikysime savitarpio gyvą ryšį, bet ir mū
sų smegenų ratukai užregistruos žodžius, kurių šiaip gal 
nebenaudojame arba rečiau išgirstame ir pasakome.

Kiekvienoje kolonijoje užtinkame ir nemažą kiekį šei
mų, kurių vaikai išmoko gerai lietuviškai, Kaip? Ne pa
mokslaujant ir barant. Paprastai: nuo kūdikystės abu tė
vai kalbėjo su jais tik lietuviškai. Mažiukams, dar ne - 
turint gana lietuviškų knygelių trumpais sakinukais apie 
peliukus, voverytes,gaisrininkus ir kitokius vaikystės 
personažus- rodydami paveikslėlius, versdavo į lietuvių 
kalbą sakinius. Taip savaime sudomino, įpratino. Vėliau 
leido į Šeštadienines Mokyklas. Ir dar vėliau, vaikams 
pilnai užaugus- kita kalba su jais nekalbėjo, nekalba.Nė-

Džiaugsmingai aptariame išgirdę jaunesnės kartos 
jaunuolį ar jaunuolę viešomis iškilmių progomis gražiai 
paskaitančius ar kalbančius lietuviškai. Prisiminkime, 
kad ir mūsų visų vaikai ir vaikaičiai gali taip kalbėti, - 
jeigu mes, vyresnieji tikrai to norėsime ir savo kalba 
vertai didžiuosimės, ją propaguosime.

Labai konkreti proga ir rimta pagalba galėtume pasi
naudoti dabar Kanados Federalinės vyriausybės dėka. Ji 
kreipiasi į etnines grupes, kviesdama prisidėti sugestijo
mis dėl Kanados kultūrinio gyvenimo. Jeigu lietuviai pa
siūlytų konkretų planą, galėtų išgauti naudos ir savosios 
kultūros labui. Gera proga KLB Švietimo Komisijai pa
siūlyti, kad kiekvienoje gimnazijoje, kur yra didesnė lie
tuvių kolonija, būtų pav., 3 kartus į savaitę po valandą 
duodama lietuvių kalbai ir kultūrai. Atsilygindami mo - 
kiniai galėtų anglų kalbos pamokos uždaviniams padaryti 
vertimų iš mūsų tautosakos,poezijos ar istorijos tekstų. 
/Čia tik viena praktiška sugestija/. Bent tris kartus į 
savaitę lietuvių kalbos pamokos būtų tikrai naudingos , nes 
neatimtų nei perdaug specialaus laiko važinėti į kokius 
kursus, ir darbas nepalyginamai našesnis , negu kad vie
ną kartą savaitėje pravedamos pamokos. Priedo, kad ir 
modernios priemonės būtų prieinamos, naudojantis bendrai 
mokyklų inventoriumi. Sudarant programą, būtinai į - 
traukti pasitarimams tuos jaunuolius, kurie gerai kalba 
lietuviškai, tuos, kurie norėtų išmokti geriau. Įtraukti ir 
mokytojus, kurie dirba tokiose gimnazijose. Tada galė
sime sakyti, kad naudojamės duodama proga ir darome 
viską, kad išlaikytume savo kalbą. Vyresnieji ir jaunes
nieji. Plunksna

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

PASIDALINA ŽINIOMIS
Malonu, kad mūsų gerb. 

skaitytojai pasidalina, rei
kalui esant, žiniomis. Štai 
vienas atvejis:

” Atsakydama J.K. sky
riuje "Ir gerai ir blogai" : 
a.a. dr. J.Pajaujio knyga 
" SOVIET GENOCIDE IN 
LITHUANIA" išleido Mary
land Books, Inc. N. Y.Lib - 
r ar y of Congress Catalogue 
Card Nr. 79-84640.

Išleista lėšomis Tautos 
2 psi.

Fondo ir mecenatės Emili
jos Pajaujienės.

Su geriausiais linkėji
mais , -

V.Anysienė

PRIE KONKREČIU, 
DARBU,

"N. L!'. 5- 
me numeryje tautietis, pa
sirašęs "P. J", labai gražiai 
ragina: "Kalbėkime apie 
laisvę". Siūlo kalbėti apie 
mūsų ir kitų pavergtų tautų 
laisvę garsiai. Rašo; "Rei

Kaip Atrodo i 
JAV Gynyba ?
LAIŠKAS IŠ WASHINGTON^)

L. Kasulis

Prezidentas Carter*!s, var
žydamasis su prezidentu 
Fordu 1976 metais, žadėjo 
padidinti krašto apsaugos pa
jėgumą be padidintų išlaidų. 
Po dviejų mėtų jis pradėjo 
didinti gynybos biudžetus 
(1977 ir 1978 metų biudže
tai negalėjo būti pakeisti). 
Carter is patvirtino naujo 
" nematomo " bombonešio 
projektavimą, jis įsakė pra
dėti aviacijos ir laivyno že
mo skridimo raketų gamy
bą, pradėjo vadinamos "MX" 
tarpžemybinės raketos vys
tymą; paskyrė padidintas lė
šas laivų statybai, paskel
bė greitos reakcijos karo pa
jėgų sudarymą, ir įvedė į 
Europą padidinto skridimo 
spindulio naujas "Pershing 
II" tipo branduolines rake
tas. Tai buvo toli pramatan
tis atsakymas į Sovietų Są
jungos didėjančią karinę 
grėsmę. Nežiūrint šių pa
stangų, šiandien yra aišku, 
kad nei Sovietų Sąjunga, nei 
JAV dar bent du metus ne
pajėgs viena kitai skelbti 
karo. Sovietų Sąjunga — dėl 
amžinai šlubuojančios eko
nomijos ir didėjančio gyven
tojų nepasitenkinimo, o JAV 
— dėl nepakankamo gyvento
jų psichologinio pasiruošimo 
(nenoro kariauti ar nenoro 
atsisakyti patogumų) ir gink
lų transporto ir reikmenų 
trūkumų (Vietnamo karo pa
sėkos.

Krašto apsaugos biudže-
tai buvo tokie:

1977 —prez. Ford'o paliki
mas $107 milijardai.

197 8 — prez. Ford'opaliki
mas prez. Carter'iui $114mi-j, 
lijardai.

1979 — prez. Carter'io pa- , 
skyrimai $121 milijardai.

1980 — prez. Carter'io pa-
skyrimai $140 milijardų. dėle ir ji atsisuko į Sovietus

Xl-ios KLBENDRUOMENĖS KRAŠTO TARYBOS I-os SESIJOS SUVAŽIAVIME MONT- 
REALYJE, Kanadoje, 1980 m.Lapkrlčio mėn. 1-2 d.d. SUVAŽIAVIMO PRE ŽIOJU - 
MAS - iš kairės- sekretoriatas: Sigutė RUDIENĖ ,p, BAKAITIS, abu iš Sudbury.
Pirmininkai- Algis KLIČIUS ir Petras LUKOŠEVIČIUS, abu iš Montrealio ir Kęs - 
tutis DUBAUSKAS iš Calgary. Nuotr.: J.V. Danio

kalaukim laisvės pavergtai 
Lietuvai ir visoms, paverg
toms tautoms". Bet ar už
tenka kalbėti ? Kodėl nesteig
ti ir ar bent neįstoti nariu į 
Pavergtų Tautų organizaci
ją? Juk įsteigimui tereikia 
susitarti su keliais pavergtų 
tautų žmonėmis ir įsteigti 
skyrius kiekvienoje bendruo
menėje. Vėl. .. St. Cathari
nes tokia organizacija atsi
rado pirmoji visoje išeivijo
je ir jau ji veikia 7-ti metai 
vis didėjančiu tempu. Toron

1981 — prez. Carter'io.biu- 
džetas $171 milijardas.

1982 — prez. Carter'io pa
likimas prez. Reagan'ui 196 
milijardai.

Šie skaičiai rodo, kad pra
dedant 1979 metais krašto 
gynybos sąmatos pradėjo 
viršyti infliacija ir pasuko 
JAV stiprėjančio pajėgumo 
linkme. Prezidentas Carter 
‘is, matydamas, kad prez. 
Nixon'o metais pravestas sa
vanorių kariuomenės įstaty
mas kariuomenės eilių ne
sustiprino, bet labai susilp
nino, drįso pradėti jaunuo
lių registraciją galimai pri
valomai karinei i tarnybai. 
Tai nebuvo populiarus žings
nis.

Prezidentas Reagan’as sa
vo rinkiminėse kalbose iš 
pradžių pabrėžė reikalą stip
rinti karines jėgas. Tai pa
gavo balsuotojų dėmesį ir jų 
palankumą. Aukščiau nuro
dyti skaičiai, tačiau rodo, 
kad ne prez. Reagan’as, bet 
prez. Carter!s pradėjo ati
taisyti prezidentų Nixon’o ir 
Ford‘o nusmukdytą JAV ka
rinį pajėgumą. Prez.Reagan 
•ui perėmus atsakomybę už 
kraštą, jis susidurs su vals
tybės pajamų — išlaidų ba
lansavimo klausimu ir greit 
pastebės, kad net turtingos 
JAV nepajėgia karinio pasi
ruošimo vykdyti greitesniu 
tempu. Anaiptol, biudžeto 
balansavimo rūpesčiai jam 
greitai pasirodys, kad no
rint vykdyti priešrinkimi
nius pažadus, reikės būtinai 
ieškoti naujų mokesčių šal
tinių arba dar labiau padi
dinti infliaciją. Nei viena, 
nei antra išeitis negali būti 
1984 metais perrenkamam
prezidentui pakeliui.

Nauja Amerikos 
Kryptis Ir Mes

Atsitiko taip, kaip turėjo 
atsitikti: Amerikai nusibodo 
būti sovietų Rusijos pastum

tas sudaro centrinę P. T. or
ganizaciją. Jos veikla dar 
vis tebelaukia daugiau talki
ninkų.

Ankščiau kai kurie vilnie
čiai peikė šią organizaciją 
dėlto, kad į ją tarp kitų tau
tybių įėjo ir lenkai, bet da
bar po išleidimo puikios kny
gos "Rytų Lietuva" vargu be 
gali ką prikišti, nes tos kny
gos 475 puslapyje aiškina
ma: "Šiandieną ir Lietuva ir 
Lenkija yra pavergtos tų pa
čių komunistų rusų, mūsų

akis į akį. Prez. R. Rea - ' 
gan’as jau dabar pareiškė,
kad su sovietais nebebus de- 
rimasi dėl paskirų sutarčių, 
bet dėl sovietų užimtos pa
dėties viso pasaulio atžvil
giu. Taip pat jis pabrėžė, 
kad pirmas jo žingsnis bus 
sujungimas Pietų ir Šiaurės 
Amerikų į vieną politinį vie
netą.

Tai jau yra, beabejp, pa
reiškimai plataus masto po
litiko. Iki šiol demokratų 
politika siekė iš sovietų ra
mybės — "appeasement", 
"coexistance" bei "detente" 
miražais. Reagan’o tikslas 
bus atstatyti Ameriką, o po 
to ir Sov. Rusiją į savo vie
tą.

Besilankstydami demokra
tai be jokio logiško pagrindo 
iškėlė Sov. Rusiją į "Super- 
power" lygį, padarydami ją 
varle besipučiančia prieš 
jautį. Sov. Rusija yra nie
kis, palyginus prieš, laisvo 
pasaulio ekonominę bei tech
nologinę galybę. Šitas absur
das galų gale turėjo išaiškė
ti ir dabar jau išaiškėjoRea- 
gan’as reporterių paklaus
tas, ar tokiomis sąlygomis 
sovietai besės prie bent ku
rių derybų stalo, atsakė, kad 
sės j nes neturės kitos išei
ties.

Spalio Revoliucijos sukak
ties proga, sovietų premje
ras paleido įprastą burbulą. 
Girdi, naujasis Amerikos 
prezidentas Reagan^as yra 
užsimojęs panaikinti esamą 
apsiginklavimo lygsvarą tarp 
sovietų Rusijos ir. . .Ameri
kos . Atsieit, jautis nori su
silyginti su varle ! Tiek yra 
išpūsta sovietų didybės fan
tazija .' Atsieit, sovietų gink
lo galybė "lygi" Amerikai, 
o jei jau "lygi" tai aišku, 
kad sovietai yra daug kar
tų stipresni už Ameriką. 
Kada nors jaunoji generaci
ja kvatosis iš tokios politi 
kos .' Juo labiau, kad tas so
vietų premjeras čia pat įspė
jo savo gyventojus, kad ku
riasi pavojinga Washington'© 
— Peking'© sąjunga. Vien tik 

didžiausių priešų, tad turi
me bendrai kovoti už savo 
nepriklausomybių atgavimą, 
turime veikti solidariai su 
visomis sovietų pavergtomis 
tautomis, jų tarpe ir su uk
rainiečiais ir su lenkais, nes 
tik bendromis jėgomis gali
me tikėtis atgauti savo kraš
tų laisvę".

Tai yra tikrai išmintingi 
žodžiai. Turime veikti, tu
rime kovoti ir tai nereiškia 
vien tik žodžiais spaudos 
puslapiuose. Tik pakovojus, 
paveikus praktiškai, tegali
ma pamatyti vien tik žodinės 
veiklos tuštumą ir net tam 
tikrą žalingumą. Lietuviška 
kova negali būti vien tik žo
dinė kova. k.,

Ontario 

ta sąjunga reiškia netoli pus
antro bilijono žmonių.. Pen
kis kartus daugiau, negu vi
soje sovietų Rusijoje/ O vis 
tiktai tas premjeras sušuko 
senu šablonu: "Mes suduo- 
sim jiems visiems triuški - 
nantį smūgį". Artas neskam
ba tais laikais, kai Rusijos 
caras grasino Japoniją už
blokšti kepurėmis ?

Rusas visados rusas Jis 
visados dėsis, kaip anglai 
kad sako — 1O pėdų ūgio. Jis 
visados mostikuos rankomis, 
kol jį kas parblokš ant že
mės.

Jau dabar Reagan’o' gink
lavimo ekspertai pakelia mil
žinišką apsiginklavimo biu
džetą dar 20 milijonų dole
rių suma. Ar gali tą patį pa
daryti ir sovietai, kai dabar 
jau jiems trūksta maisto ?
Sakysime, kad gali; o kas bus, 
kai Amerika vėl pakels dvi
gubai tiek? Vistiek bus pri
eitas taškas, kai sovietai pa
jus savo labai ribotų ištek
lių galą, gi Amerikos ir są
jungininkų ištekliai yra ne
išsemiami.

Klausimas belieka vienas: 
ar Reagan’ui pasiseks įgy
vendinti jo užsimojimą so
vietų agentais infiltruotoje 
Amerikoje ? Šiuo metu Ame
rikos visuomenė "landslide" 
būdu remia prezidentą, bet 
kas bus vėliau ? Mums lietu
viams belieka tikėtis, kad’ 
kada nors tiems agentams 
irgi ateis galas. Jei neateis, 
tai galės būti beveik galas 
mūsų ir kitų pavergtų tautų 
svajonėms. Turime tikėtis 
šviesesne ateitimi-ir ją pa
dėti kurti savo rankomis.

Lietuviai užmiršę savo 
tautos likimą yra suskilę be 
jokio reikalo į dembkra - 
tus ir respublikonus. Kana
doje į liberalus ir konserva
torius, bet kuo padėjo pa
vergtai Lietuvai Amerikos 
demokratai ar Kanados libe
ralai ? Tik J. Diefenbaker'is 
konservatorius, kėlė, kur 
galėdamas, Lietuvos ir kitu 
Baltijos valstybių užgrobi
mo reikalą, galima sakyti, 
tarptautiniu mastu. Visi kiti 
reikalą trynė ir tebetrina 
užantyje.

Čia eina reikalas ne apie 
asmeninius mūsų politinius 
įsitikinimus , nes gyvename 
svetimuose kraštuose, o ne 
savo laisvoje tėvynėje, kur 
tie įsitikinimai būtų svar
būs. Čia išeivijoje, mes sie
kiame iškovoti savo kraštui 
laisvę ir turime linkti į tą 
pusę kuri savo esme ir savo 
politika siekia numesti so
vietų jungą nuo visų tautų 
sprando. Liberalai ir demo
kratai nesiekia nieko kito, 
kaip tik bet kuria kaina su
gyvenimo su sovietų Rusija 
— tautų pavergėja ir jų nai
kintoja. Nereikia daryti di
delių išvadų ir mums laikas 
nuo lųiko numestų trupinių. 
Trupiniai nieko nereiškia.

. Mums reikia aiškios linijos , 
kuri pasisakytų prieš so
vietų Rusijos imperalizmą, 
prieš pavergimą kitų tautų.

- Turime padėti naujam JAV 
—bių prezidentui kuo tik ga
lime įgyvendinti jo planus — 
atstatyti Amerikos praras
tą galybę, jos autoritetą, nes 
tai reikštų ir Sov. Rusijai ke
lią atgal į savo stepes.

Padėkime ne sugalvojimu 
kokių naujų politinių triukų, 
tokių kaip paskelbimu naujo 
"negirdėto" išradimo — pa
sisukti "veidu į Lietuvą", ta
rytum tas veidas niekad ne
buvo atsuktas į pavergtą Lie
tuvą. Laikykimės senos rim
ties — vieningumo mūsų 
veiksnių viršūnėse I Kitaip, 
kaip tautinis vienetas, mes 
būsime nereikšmingi nei 
Amerikos nei Kanados poli
tikoje, niekuo neprisidėsime 
ir prie Lietuvos laisvės at
gavimo. S. Šetkus
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Žydai Litografinėj Pramonėj Lietuvoje

Litografijos PRESSA darbininkai, suruošę įmonės savininkui , Jonui ADOMAVIČIUI 60- 
ies metų pagerbimą įmonės patalpose 1939 m., birželio mėn<>24 d.

Plakatas pieštas žydų tautybės litografo, dirbusio toje įmonėje /kairėje nuo savinin
ko - su ūsais/. Jam priklauso ypatinga padėka už patarnavimą įmonės nusavinimo metu 
1940 m. gruodžio mėn. 31 d.

I-jo Didž. karo įtaka Europos Valstybių 
santvarkos sistemai.

1 a.

Santarvininkų pergalė I-me pasauliniame kare turėjo 
lemiamos reikšmės Europos valstybių politinėms ir ūki
nėms struktūroms susidaryti. Susiformavo demokratinė 
santvarka su privačia nuosavybe.

Europos Rytuose, buv. caristinėje rusų imperijoje, įvy
kusi revoliucija atvedė į valdžią proletarinę diktatūrą su 
valstybinio ūkio santvarka. Revoliucijos skleidėjo, Vladi
miro Lenino, paskelbti viliojantys šūkiai "Ziemlia kres- 
tijanam, a zavody rabočim" (žemė žemdirbiams, o fabri - 
kai darbininkams) rado atgarsį ne tik Rusijoje, bet ir kai 
kuriose vidurio Europos valstybėse. Kai kur prasidėjo 
komunistiniai judėjimai, tačiau jie didesnio pritarimo vi
suomenėje nerado ir gana greit buvo nuslopinti.

Atgimstančios Lietuvos valstybė susikūrė JAV prezi
dento Wilson'o paskelbtos tautų apsisprendimo teisės dek
laracijos įtakoje. Ir pas mus įsivyravo demokratinė sis
tema su privačia nuosavybe. Tik viešojo intereso ūkinės 
šakos, kaip geležinkeliai, paštas, telefonas, telegrafas ir 
kita paliko valstybinio ūkio administracijoj. Net irvėliau, 
pakitus kai kurių Europos valstybių politinei santvarkai, 
atseit, perėjus į autoritetinį rėžimą, ūkinė sistema nepa
sikeitė, pasiliko, kaip ir ankščiau, privati nuosavybė.

Litografinė įmonė.
Nepriklausomos Lietuvos pradžioje Kaune buvo penkios 

litografinės įmonės (Margolio, brolių Beregovskių, Kar- 
tonaž, Bakara ir viena Gaisrininkų gatvėje). Dar viena 
buvo Šiauliuose, Kybartuose buvo skardos spausdinimo 
įmonė. Prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, tenykš
tis tabako ir papirosų Verblovskio fabrikas turėjo nuosa
vą spalvotos spaudos įmonę. Visų tų įmonių savininkai bu
vo žydų kilmės asmenys.

Valstybinė įmonė.
Valstybinė Spaustuvė su litografijos skyrium Kaune pri

klausė Lietuvos vyriausybei. Apie 1926 metus Valstybės 
Spaustuvė buvo performuota į akcinę bendrovę, pavadintą 
"Spinduliu" ir perkelta į buv. "Švyturio" spaudos b-vės 
patalpas Miškų g-vėje. "Spindulys", turėdamas valstybės 
užnugarį, buvo, pajėgus vienetas pirmas įsivesti Lietuvo
je modernios spaudos technikos sistemą.

I-ma lietuviška įmonė;
Tik 1926 metais atsirado pirma lietuviška privati lito

grafinė įmonė Lietuvoje. Tuometinis Pašto, Telefono ir 
Telegrafo valdybos direktorius inž. Adolfas Sruoga iš var
žytinių nupirko nesėkmingai veikusią Gaisrininkų g-vėje 
žydų įmonę ir pavadino ją "Žiedu". Įmonės legaliu pusi
ninku ir technišku vedėju buvo dailininkas Vilius Joman - 
tas. Pradžioje ji veikė sėkmingai, bet vėliau, įkliuvus 
inž. A. Sruogai į pašto ženklų aferą, įmonė merdėjo, o 
vėliau susilikvidavo.

Mano pr a d ž i a 1 i to gr af i n ė j srityj.
1927 m. šio straipsnelio autoriui teko pradėti mokytis 

litografo amato "Žiede". Mano tėvas dirbo toje įmonėje 
mašinistu (pressman). Teko man mokytis piešti vaizdus 
ir raides (šriftą) ant litografi'nio akmens, atseit, sukurti 
spalvotą užbaigtą darbą spausdinimui. Mano mokytoju bu
vo 24-25 metų, nevedęs Kauno žydų tautybės vaikinas Ja
ša Vičas. Lietuviškai beveik nemokėjo, tik rusiškai ir 
žydiškai, tačiau buvo malonus ir nuoširdus, bet aiškus 
komunistas idealistas. Jo brolis, vienos Kauno spaustu
vės mašinistas, buvo lygiai to paties politinio įsitikinimo. 
Vičas mėgino mane įtraukti į komunistų judėjimą, kvies
davo į slaptus susirinkimus ir aiškino komunistinės sis
temos pranašumą prieš kapitalistinę. Tačiau aš į susirin
kimus nėjau ir prie komunistinio judėjimo neprisidėjau.

Saugumo organai dažnai suimdavo Vičą. "Žiedas" visa
da stengdavosi jį išlaisvinti, patiekdavo piniginį užstatą 
ir motyvuodavo esant nepakeičiamu litografinės pramo
nės specialistu. Jis grįždavo į darbą ir vėl pakliūdavo į 
policijos rankas. Tada "Žiedas" išgavo leidimą atsikvies
ti porą latvių iš Rygos. Jie pasirodė ir patirtimi ir iš
silavinimu pranašesni už Lietuvoje tuomet žinomus toje 
srityje amatininkus.
198 1. II. 27

APIE. GARDINĄ
Gardinas - labai senas 

Lietuvos miestas, įsikūręs 
dešiniajame Nemuno krante, 
514-515 km nuo jo žiočių,ne - 
toli tos vietos, kur Nemunas 
staiga pasuka iš vakarų į 
šiaurę. Gardino mieste į 
Nemuną įteka nedidelis Gar
dinęs /gudiškai Horodna/u - 
pelis. Jo kairėje pusėje sto
vėjo pilis, o dešinėje-Ko - 
ložoš priemiestis. Vėliau , 
ir kairiajame Nemuno kran-r 
te atsirado Gardino prie - 
miūstis, paprastai Užnemune 
vadinamas. Ilgainiui mies - 
tas buvo labai išgarsėjęs , 
patyręs daug didybės ir gar
bės, bet taip pat daug nelai
mių tr vargų. Kurį laiką 
Gardinai buvo lemta būti Di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių 
ir LenKijos karalių reziden
cija, taigi antrąja jungtinės 
valstybės sostine, seimų 
miestu. /
/lŽ"Mūsų Lietuva”, B. Kvik
lys/ .

1928 metų pradžioje inž. A. Sruoga mano tėvą iš "Žiedo" 
atleido. Kitos dienos vakare su juo pasimatė ir pasiūlė 
jam įeiti į "Žiedą" dalininku, žadėdamas paskolinti rei
kiamą pinigų sumą tai partnerystei įteisinti. Deja, tam 
sumanymui kategoriškai pasipriešino dail. V. Jomantas ir 
iš to plano niekas neišėjo.

Il-ra lietuviška įmonė.
Tėvas lankėsi visose litografinėse Kauno įmonėse, ta-. 

čiau jam niekas darbo nepasiūlė. Neliko nieko kito kai 
steigti nuosavą įmonę. Pradžioje mėgino išsiversti nepil
na įmonėle, bet iš to negalima buvo pragyventi. Teko 
bristi į skolas ir didinti įmonę, superkant papildomas 
mašinas. Prasidėjo ilga ir sunki kova už būvį. Ji truko 
iki 1934 metų, kol tėvo įkurtoji litografija "Pressa" užsi
tikrino sau saugią vietą spalvotoj spaudoj. Jei šeimos 
prieaugliai nebūtų įtraukti į įmonės darbą, nebūtų išmo
kyti to amato bei nedirbtų be atodairos ilgas valandas vi
siškai be jokio atlyginimo, įmonė būtų susilikvidavus. Ne
buvo galima gauti darbų ir vyko žiauri konkurencija iš 
egzistuojančių įmonių. Galimų darbų įkainavimas buvo 
numušamas žemiau gamybos kainų. Per tą laikotarpį. įmo
nė tesuteikė minimalinį egzistencinį pragyvenimą savi
ninkui ir jo šeimai.

Samdoma darbo jėga.
Tik 1934 m. , pagerėjus įmonės finansiniam stoviui,ji' 

buvo perkelta į naujas žymiai geresnes patalpas. Į įmo
nės samdomąjį kadrą buvo priimtas jaiinas, nevedęs žydų 
tautybės asmuo, gyvenąs su savo motina. Jau jis laisvai 
lietuviškai kalbėjo. Buvo malonus, linksmas ir gana gabus 
litografijos spaudos specialistas. Labai darniai sugyve
no ir su darbdaviu ir su kitais darbininkais. Jis liko mū
sų atmintyje iki šios dienos, ypatingai, mums brangus 
savo patarnavimu pirmo sovietų okupacijos metu.

Įmonės nusavinimas.
Jam, 1940m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, gruo

džio mėnesio pabaigoje buvo pavesta pravesti mūsų įmo
nės nusavinimą ir sudaryti Įmonės perėmimo inventori
zacijos a'ktą. Jis to pavedimo nepriėmė, motyvuodamas, 
kad įmonėje dirbęs kelerius metus, savininkas gerai elgė
si su juo ir jo sąžinė neleidžianti jam to uždavinio atlik
ti. Tuo pačiu laiku jis patylomis pranešė mums, kad įmo
nė bus nusavinta. Mums pavyko dar kai ką išgelbėti.

Litografinės spaudos specialistai.
Daugumas tų laikų specialistais buvo žydų tautybės žmo

nės. Jie buvo kruopščiai paruošti, tvarkingi ir pavyzdin
gi amatininkai. Taip pat gerai apmokami. Pagelbinę darbo 
jėgą „sudarė lietuviai ir Lietuvos lenkai, žymiau silpniau 
apmokami.

Ne žydų specialistų kadrą išaugino Spindulys, Žiedas, 
Pressa ir Spaudos Fondo įmonės. Nepriklausomybės pra
džioje nemažai toje srityje dirbo iš Latvijos ir Estijos at
sikviestų specialistų. Tuo metu savo kultūriniu ir techniš
ku paruošimu jie viršijo lietuvius. Vėliau, Spinduliui mo
dernizuojant savo įmonę, t. y. , įvedant offseto ir gilia - 
spaudės presus ir fotomechaninę sistemą, buvo atsikvies
tas ir čekas ir austras. Jų uždaviniu buvo Įvesti Spindu
lyje modernią sistemą ir iš vietinių jaunuolių paruošti 
Lietuvai specialistų. Ar tas buvo atlikta, negalėčiau tvir
ti nti. (Bus daugiau).

BALTO-AISČIU ClVILIZACIJ.OS LIKUČIAI

3. Arijų (balto — aisčių) šventovės
Prūsai, taip ir visi Balto-Aiščiai, nebuvo pagonys (tik 

komunistus galime tokiais vadinti,nes jie nepripažįstaDie- 
Dievo). Jie garbino tą patį PRAAMŽIŲ, Visagalį Dievą, 
tik kitokiomis apeigomis. Tos apeigos nebuvo katalikų baž
nyčios panaikintos, .bet pasisavintos. Pavyzdžiui, kad ir 
"mitros". Romos vyskupų kepurės—karūnos galvos aprė- 
das, yra ne kas kita kaip mūsų SAULĖS(Sauluvos)Ženklas.

LIŪDNOJI PASAKA

Labai nejaukiai nuteikia žinutės atsargų skaitytoją iš 
taip vadinamosios, sostinės Chicago’s versmių srauto . 
Tos Chicago’s, iš kurios ne vienu atveju, kultūrinės stip
rybės semiasi / gal ir politinės, tarp kita ko / išeiviško- 
ji lietuviškoji visų rūšių akcija. Beveik mokomės iš jos, 
neretai sekame ja, o čia, pasirodo, tos didžiosios Chi
cago’s kai kurie ratai braška jau.

Tas , bent kiek palepęs, išeiviškasis lietuviškas kū
nas, bent kiek pagaugais nueina, pasiskaičius nemalo - 
nias ir nesaugias žinias iš lietuviškojo Marųuette Parko 
ar net Jaunimo Centro aplinkos. Nekalti ir nieku ne
dėti asmenys, be jokios provokacijos užpuolami, sunkiai 
sužalojami, apmušami gatvėje, Įtraukiami į nusikaltėlių 
mašinas. Čia jau ne vienas ar du atskiri atvejai, bet at
sitikimai, verčią visus budėti, būti atsargesniais ir ne
sijausti pernelyg ar dirbtinai saugiais.

Neįdomu ir visai nesvarbu, ar tie kriminaliniai nu- 
siklatėliai turi specifines intencijas - gąsdinti, panikon 
vesti lietuviškąją koloniją, ar tai tik spontaniški krimi- 
nalizmo pasireiškimai. Kurkas svarbiau - nemažėja tie 
patys piktieji aktai, darą vietinių gyvenimą nemalonų ir 
nesaugų. Iš spaudos sekant, atrodo, kad ir čikagiškė 
policija galėtų kur kas rimčiau ir plačiau susirūpinti sa
vo piliečių globa ir nuolatine apsauga. Ar dar reikės 

naujų aųkų įtikinti artimiausią nuovadą, kad padėtis yra 
rimta ir reikalaujanti daugiau dėmesio ir tvarkos dabo
tojų gilesnių įsipareigojimų.

Šventiniu laikotarpiu netik nuliūdino, bet ir nustebi
no, viename mūsų dienraštyje išspausdintas skelbimas- 
padėka, vienos merginos reiškiamas kitam vyrui, už 
gyvybės išgelbėjimą ir apgynimą nuo piktadario Jauni
mo Centro aplinkoje. Ir kai teko vėl tame pačiame laik
raštyje skaityti vieno Jaunimo Centre vykstančio paren - 
gimo reklamą, primenant , kad atvykusiųjų apsaugai 
Į ir jų autovežimiams / bus pasamdyta policija, pasida
rė dar liūdniau. Turbūt turima galvoje privatūs patruliai, 
kartais ginkluoti , kartais ir ne , dėvį bent kiek pana
šias uniformas į reguliarios policijos pareigūnų. Visa tai 
labai liūdnai piešia Chicago’s lietuvių bendrosios 
veklos ateitį. Jei jau nebesaugu žmogui pačioje bendro
sios veiklos širdyje, kaip dar galima tikėtis veiklos su
aktyvinimo, plėtimo, kai slegiamas netikrumo ir nesau - 
gumo jausmo. Tėvai, savaime suprantama, itin rūpinsis 
savuoju jaunimu, kuris vyksta į repeticijas, sueigas, su
sirinkimus, posėdžius, seminarus, minėjimus.. Gi kad 
bendrosios veiklos pagrindai staiga persikeltų į užmies
čius, gal dar ir per anksti tikėtis. Kažin, ar ir už mieš
ti ja turi tikrus ir saugius atsakymus.

Dėl visų tų ir panašių priežasčių, toji mūsų liūdnoji 
pasaka nesibaigia.Visa tai nėra būdinga , vien tik Chicagai* 
Panašias didesnes ar mažesnes problemas turėjo ar turi 
ir Detroit’as ir Cleveland’as ir eilė kitų didmiesčių lie
tuvių, kur tautiečiai , tiesiog verste verčiami kraustytis 
iš senesnių rajonų, gana pigiai juos perleidžiant visiškai 
kitokio sukirpimo elementui. Toks gana staigus, lyg lr- 
dirbtinas exodas, turės atsiliepti bendrojon mūsų veik
lom Tautiečių išsiblaškymas didmiesčių pakraščiuose , 
gal netiek negiamai bus jaučiamas privačiame, sociali - 
niame bendravime. Gi organizuota veikla turės pakelti 
eilę smūgių, kuriems atsispirti ar išlyginti, vargu ar 
esame tinkamai pasiruošę. Priedui, visuotina infliaci
jos diktuojama realybė taipogi yra žiauri ir nedėkinga veik
lai, kuri bazuojasi ne vien tik idealizmu, bet ir materia
liniais Įsipareigojimais. Telieka palaimintas tų mūsiškių 
optimizmas, kuriems vis dar nebaisus liūdnų pasakų dik
tuojamas optimizmas.

Tą patį Saulės Valdovų dinastijos ženklą, spindulių 
karūną, matome ir senprūsių vėliavoje. Perkūno sūnūs 
ir atstovai žemėje, kilmingieji TROJOS (taurojos) dinas
tijos palikuonys, tą ženklą ne tik nešiojo karūnos pavida
lu, bet ir naudojo savo antspauduose, kurių Ukrainoje ir 
Anatolijoje rastas nemažas kiekis.” Dar ir mūsų kaip ir 
ukrainų margučių motyvai dažniausiai pavaizduoja Saulu- 
vos (spinduliuojančios saulės) prisiminimą. Kaip sako Ch. 
L. T. PICHEL: "The emblem of thelioyal House of the 
Sun".

Graviūroje matome Arijų popiežių sostinę RIKAIČIUOSE, 
Vakariniuose Prūsuose.
Štai dal i s sostinių chronologijos:

iki 1179 m.pr. Kr. TROJA, Anatolijoje.
iki 436 m. pr. Kr. SĮKAMBRE, Panonijoje.
iki 499 m. po Kr- GENČIA (Hanza), Llauduose.
iki 785 m. po Kr. RIKAIČIAI, Vak. Prūsuose.
iki 1168 m. po Kr. ARKQNA, Rusijos saloje. . .

Vėliau besiveržiant kryžiuočiams, popiežių sostinė buvo 
perkeliama vis toliau rytuona: RUGIJA — Meklenburge, 
keletas Ramovių Rytprūsiuose, VILNIUS ligi 1387 gėdingų 
metų, ir pagaliau Baisiogalos miškynas. . .

Krivių Krivaitis PRUTENIS (1521-600) ir jo brolis VAI
DEVUTIS visuose prūsuose įvedė dvasininkų valdžią — 
teokratiją, kuriai turėjo paklusti pasaulinė vyriausybė 
(kunigas, kunigaikštis, vėliau išverstas į "karalių’)- Nuo 
tada kraštas gavęs ir naują pavadinimą — BRUTENIA , 
arba P— R U T E NIA . Vyriausią valdžią Įkūrus, jis įren
gė šventyklą (Ramovę) su pastatais Krivėms ir vaidi
loms, t. y. kolegiją prie šimtmetinio ąžuolo, kuriame sto
vėjo Įkelti vyriausių TRIJŲ DEIVIŲ (Trigalvio) atvaizdai. 
Tą vietą jie vadino Rikaičiai arba Rikajotu, nes čia tu
rėjo būti aukojama dievams ir vaidilų renkami Krivių Kri
vaičiai.

Ąžuolo medis buvo taip pat naudojamas Šventos Ugnies 
degimui. Tai tiek apie"pagonis ir jų "garbinimą"- ąžuo
lo bei ugnies... J. J. B.
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Šv KAZIMIERAS IR VILNIUS AMŽIU SŪKURIUOS
D . N o Baltrukonis

Kiekvienais metais kovo mėnesio 4-oji diena lietu - 
viską ja me kalendoriuje yra dedikuota š v. Kazimiero gar
bei. Šio šventojo vardas lietuvių tautoje yra užėmęs ypa-1 
tingą vietą - tai Jogailaičiij dinastijos princas, gimęs 
1458 metais.

Jis gimė ne Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje, bet 
tolimos ir svetimos Krokuvos karališkųjų rūmų praban
goje. Vis dėlto šis, vos 26 metus tegyvenęs kilmingasis 
jaunuolis sugebėjo užimti mūsų tautos didingoje istorijo
je neeilinę vietą. Dar daugiau - jis užkariavo jos širdy
je sau ypatingą vietą, tapdamas lietuvių patronu, vieni n- 
'■’Bu šventuoju.

Šiame rašinyje bandysiu padaryti šiokią tokią ap - 
žvalgą apie šio Gediminaičių kilmės karalaičio sąryšį 
su Vilniumi ir lietuvių tauta. Tuo pačiu žvilgtelėsime į 
Vilniaus šventovių ir paties miesto dramatišką istoriją 
pasaulinių įvykių verpetuose.

Kuo taip pasižymėjo šis jaunuolis ? Jis- Jogailos 
sūnaus Kazimiero IV-ojo Jogailaičio vienas iš 11 vaikų 
/5 sūnų ir 6 dukrų/Jo visi broliai ir seserys užėmė gar
bingas vietas to laiko Europos karališkose valstybėse, 
tapdami karaliais ar karalienėmis.

Pradėkime nuo to taško, kai Jogaila, šv.Kazimiero 
senelis, dar buvo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio soste. 
Tas Jogailos kaip valdovo laikotarpis, turbūt, visiems 
laikams labai kontroversiškas lietuvių tautai. Yra fak - 
tas, kad ne be Jogailos žinios ir valios mūsų tautos nar
susis gynėjas D.L.Kunigaikštis Kęstutis buvo tragiškai 
nužudytas. Ir tik dėka vienos lietuvaitės pasiaukojimo , 
jo sūnus, vėliau tapęs Vytautu Didžiuoju , išvengė savo 
tėvo likimo.

Kęstutis - Vytautas - Jogaila ir -šv.Kazimieras , 
tai labai sunkiai suderinamos istorinės asmenybės. Vis
kas atrodo taip paradoksiška, nelogiška. Tačiau, taip li
kimas nulėmė, kad mūsų, lietuvių akimis žiūrint ir jaus
mais sprendžiant, širdys ir simpatijos visuomet nu
krypsta tragiškosios Kęstutaičių dinastijos link. Mes tik 
galime spėlioti, kokia linkme būtų nuėjusi Lietuvos isto
rija bei likimas, jeigu Vytauto sūnūs nebūtų buvę Kry- 
žuočių Ordino nužudyti, jeigu popiežiaus Vytautui skir
toji karūna nebūtų buvusi pakeliui klastingai pražudyta. 
Jeigu...

Visa Lietuvos istorija nuo Kęstutaičių dinastijos iš
nykimo atrodo labai ironiška, mums nelaiminga, labai 
svetima. Tačiau, istorijos realybė yra tokia, nors ir 
žiauriai karti. Pagaliau, istorinė tiesa ne visuomet su
tinka su vienos ar kitos tautos sentimentais.

Ne vienas mūsų tautos istorikas ar rašytojas bandė 
šių dviejų Lietuvos kunigaikščių dinastijų likimus panag
rinėti savo veikaluose. Balys Sruoga savo "Milžinų Pa
unksnėje” ypatingai išsamiai nusileido į Lietuvos isto
rijos dramatiškąsias gelmes. Meistriškai suderinęs isto 
rinius faktus su savo kūrybine vaizduote, jis pristato 
mums Jogailą jau apgailestaujantį savo praeities klaidas 
ir nuodėmes. Čia jį matome pasiilgusį savo senosios 
Tėvynės Lietuvos ir linkinčio jai vien tik gero...

Taig, vienaip ar kitaip, tačiau istoriniai faktai ir 
tiesa yra tokia, kad ir lietuviškosios Gediminaičių dinas
tijos- Jogailaičių šaka tapo likimo palaiminta. Įkopusi į 
Lenkijos karalių sostą, ji ten kuone porą šimtų metų 
viešpatavo, duodama Lietuvai jos globėją ir vienintėlį 
jos šventąjį - šv.Kazimierą.

Istorinės kronikos mums sako, kad karalaitis Ka - 
zimieras buvęs Lietuvos didikų išrinktas ir tėvo kara - 
liaus Kazimiero IV-ojo-Jogailaičio valia paskirtas būti 
Lietuvos princu - karalaičiu.

Pagal Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos įstatymus 
ir tradicijas, jis turėjo apsigyventi jos sostinėje Vilniuje 
4 psl.

DAILININKAS ir TAUTODAILĖS PIONIERIUS, SUKAKTU
VININKAS ANTANAS TAMOŠAITIS- SAVO SODYBOJE 
KINGSTON, Ont. Kanadoje.

Čia gyvendamas, jis ne tik puoselėjo ir puoselėja visiems 
lietuviams brangų turtą - mūsų tautodailę. Jis išvystė 
savitą dailės stilių tapyboje ir grafikoje. Čia jis ruošia 
medžiagą naujiems leidiniams apie mūsų tautodailę. Jo 
aktyvi meilė Lietuvai ir mūsų liaudžiai.yra nepralenkia
ma, jo žinios - sukauptos ir prieinamos visiems nuo - 
širdžiai jų ieškantiems. Jo spalvinga asmenybė suteikia 
įkvėpimo visiems kūrybiniam gyvenimui. Džiaugiamės jį 
turėdami savo tarpe ir linkime daug gerų, kūrybingų me
tų ir maloniausių dienų jo sodyboje. b.

Kairėje- dail. A „Tamošaičio grafikos darbas

Jaunasis karalaitis Kazimieras Vilniuje tebegyveno, pa
lyginti, trumpai, numirė vos 26 metų amžiaus sulaukęs. 
Mirė jis 1484 m.kovo mėn.4 d. Gardino pilyje. Kai ku - 
rie istorikai teigia, kad Kazimieras buvęs karūnuotas 
Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu vos 7 dienas prieš savo 
mirtį.

Palaidotas jis toje pačioje Vilniaus katedroje, prie 
kurios sienų jis tiek naktų, kaip sako metraščiai, pra - 
leisdavo besimelsdamas. Giliai religingu gyvenimu jis 
buvo nusipelnęs šventojo vardą.

Savotiškai įdomus sutapimas, kad štai jis,karalai - 
tis Kazimieras, iš prieštaringos Jogailaičių giminės , 
tapo amžiams priglaustas po katedros skliautais, staty
tais dar'Vytauto Didžiojo? Ar ne.paradoksiška, kad štai 
kadaise priešingos viena kitai buvusios dvi Gediminai - 
čių dinastijos šakos - dabar tapo mirties subrolintos. 
Juk tų pačių katedros mūrų požemiuose tik prieš 54 me
tus buvo amžinam poilsiui paguldytas pats Vytautas Di
dysis, o 1O metų vėliau- ir paskutinis Kęstutaitis- Zigi- 
mantas, Vytauto brolis. Tai tik du Jogailaičių šakos na
riai - šv.Kazimieras, o vėliau jo brolis karalius Alek
sandras I-asis buvo palaidoti Vilniaus katedroj, kai vi
si kiti su savo patriarchu Jogaila Vladislovu II-ju,ran - 
dasi Krokuvos Vavelio katedroje.

Mirus karalaičiui Kazimierui,kaip mini įvairūs kro
nikiniai šaltiniai bei liaudies legendos, stebuklingi reiš
kiniai pradėjo rodytis prie jaunojo karalaičio karsto ir 
toliau. Kaip tais viduramžių laikais buvo įprasta, mirus 
kuriam religiniai ypatingai pasižymėjusiam asmeniui, jo 
tauta spontaniškai pradėdavo lankyti mirusiojo kapą, prie 
jo melstis. Tas pat įvyko ir su jaunojo Kazimiero kapu. 
Pagal jo tėvo karaliaus Kazimiero IV-ojo parėdymą,kas
met Vilniaus katedroje buvo laikomos iškilmingos egzek
vijos už karalaičio sielą. Lietuviai plaukė iš visų Didžio
sios Kungiaikštijos vietų pagerbti jo prisiminimą ir ypa
tingą gyvenimą. Metams bėgant, pasirodę nuostabūs 
reiškiniai. Vienu atveju prie jo karsto staiga išgijo ne
pagydomai serganti mergaitė. Ypatingai pradėjęs rodytis 
Kazimieras Lietuvos kariuomenės mūšiuose ties Po - 
locku, Smolensku ir kitur, tuo nulemdamas jų laimėji - 
mus prieš Maskvą. Karalaičio Kazimiero karstas buvo 
keletą atvejų aukštųjų dvasiškių akivaizdoje atidarytas ir 
jo kūnas rastas nuostabiai gerai išsilaikęs... net po 120 
metų./Jo karstas buvo vėliau atidarinėjamas dar daug 
kartų, kai buvo dalinamos relikvijos/./ bus daugiau /

Jogailos kapas Gardino katedroje.

gw/ yay uiy
Vladas Šlaitas

RAMUSIS MIEGAS
Tolimas ir užpustytas mano kaimas:
su sniego kailiniais,
su sniego ant akių užkritusiom kepurėm,
su apšerkšnijusiais langais medinės trobos, 
ir šuliniai, ir svirtys miega.

Tolimas ir užpustytas mano kaime, 
miegok su sniego kailiniais, 
miegokit, gilūs šuliniai ir medžio svirtys, 
miegoki,tolimas ir užpustytas mano kaime, 
iki pavasario pirmos-audros

BOSTONO MINKO. RADIO VEIKIA NUO 1934 M»
Valentinos ir Stepono Minkų vedama lietuviška radio 

valandėlė Bostone jau nuo 1934 metų balandžio 1 dienos bes 
pertraukos, kas sekmadienį, prabyla į vietos ir aplinkinių 
kolonijų lietuvius. Nei dabarties ekonominiai sunkumai, 
nei senyvo amžiaus našta nepalaužė Stepono ir Valentinos 
pasišventimo tęsti prieš 47-rius metus pradėtą darbą— 
garsinti Lietuvos vardą radio bangomis. Senosios ir jau— 
josios kartos lietuviai: Bostone, Norwoode ar Lyrin'e ly
giai mėgsta klausyti Stepono anglų ir lietuvių kalbomis 
perduodamas naujausių žinių santraukas apie Lietuvos gy
venimą ir jos žmonių pastangas kovoti dėl tautinės ir tiky
binės laisvės. Ponios Minklenės vietinių žinių informaci
jose dažnas klausytojas išgirsta netik pažįstamų, bet savo 
bei savo žmonos pamirštą gimtadienį, vardadienį, priete- 
lių susirgimus ir šermenis. Pasiguodžia, beklausydamas 
smagios polkos, suktinio ar lietuviškos liaudies kompozi-^ 
elnės dainos bei muzikos. . .

— Ar nepavargote per eilę metų ruošdami radio progra-~ 
mas ir kas sekmadienį važinėdami į Lynn WLYN —1360 
banga radio stotį jas pertransliuoti ? — užklausiau Stepo
ną Minkų, besitrūsiantį apie lietuviškų laikraščių ir leidi
nių skyrių jų "Baltic" gėlių ir dovanų krautuvėje, į kurią 
ateina visi Amerikoje ir Kanadoje leidžiami lietuvių laik
raščiai.

— Tai dėl mūsų Lietuvos ... Ji ten daugiau vargsta.’.. 
Kol jėgos leidžia — krutam ! Juk mudu su žmonele visą gy
venimą esame pašventę darbuotis Lietuvos labui — atsako 
Steponas Minkus, gimęs 1903 metais Wesfielde, Mass. 
Teisių mokslus baigęs Bostono Northeaster University, 
nežiūrint metų naštos, žvalus ir besidomįs lietuviškais 
reikalais. Į mudviejų pokalbį įsiterpia Valentina Paltana-' 
vičiūtė — Minkienė, duktė Miko Paltanavičiaus, kuris 1907 
metais įsteigė, redagavo ir leido Worchester, Mass, sa
vaitraštį "Amerikos Lietuvis".

Aš žinau, kad jūs pirmieji Amerikoje iš Bostono radio 
stoties pertransliavote lietuvišką programą į Nepriklauso
mą Lietuvą dar 1938 metais. Ką galėtumėte apie tai paša— 
šakoti ? —paklausiau ponią Minki enę. — Taip, pagerbda
mi Lietuvos nepriklausomybės 20 -ties metų sukaktį, — 
kalbėjo Minkienė — parengėme iš geriausių to meto lietu
viškų meno pajėgų programą ir 1938 m. vasario mėn. 22 d. 
Washingtono Dienoje, nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų Bostono 
laiku transliavome per Atlantą į Kauno, radio stotį iš kur 
pertransliavo visai Lietuvai. Dėl jos gavome šimtus svei
kinimo laiškų.

Lietuvoje tos dienos "Lietuvos Aidas" rašė: .. Lietu
viško žodžio ir dainos transliaciją tiesiog iš Amerikos į 
Lietuvą yra pirmoji ir todėl sukėlė plataus susidomėjimo. 
Tokios transliacijos propogandinė reikšmė labai didelė, 
nes apie Lietuvą buvo teikiamos informacijos ir anglų kal
ba. Programa, buvo parinkta įdomi ir įspūdinga, ypač gilų 
įspūdį klausytojams padarė Lietuvos Himnas, radio ban
gomis nuaidėjęs per Atlanto vandenyną ir Europą. Gražiai 
buvo girdėti choro ir solistų dainos. Ypač aiškiai buvo 
girdima pirmininko kalba. Programa klausytojams sutei
kė malonų pergyvenimą. ..

— Per eilę metų turbūt daug žinomų žmonių, solistų ir 
muzikinių Vienetų yra dalyvavę jūsų radio programose ? 
— paklausiau.

— Tada iš nepriklausombs Lietuvos atvykę yra kalbėję: 
adv. dr. Rapolas Skipitis, pirmininkas Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti, žurnalistas Vincas'Uždavinys, pirmi
ninkas Vilniui Vaduoti Sąjungos, poetas Juozas Tysliava, 
Lietuvos Garbės Konsulas Bostone adv. Shallna ir kiti. 
Dainavo, atvykę iš New Yorko operetės "The Great Waltz" 
solistės: Elena Sadauskaitė, Konstancija Menkeliūnaitė, 
dauguma vietinių chorų, dainininkų, instrumentalistų ir 
muzikinių vienetų — pasakoja Valentina Minkienė, ir pati 
jaunystėje baigusi New England Conservatory of Music 
Bostone.

— Savo radio programų išlaikymui kasmet darote du pa
rengimus: koncertinio pobūdžio pavasarį ir vasarinį plk- 
ninką. Kokią programą esate parengę šių metų kovo mėne
sio 29 dienos jūsų pavasariniam koncertui ?

— Šiais metais, nukrypdami nuo savo tradicinės paren
gimų programos esame pakvietę iš Hartfordo, Conn. Lie
tuvių Dramos Būrelį, vedamą Birutės Zabulienės, kuris 
suvaidins Anatolijaus Kairio trijų veiksmų komediją "KU
KŪ". Dabar žmonės, ypač jaunoji karta, labai mėgsta vai
dinimus, lietuvišką žodį kalbamą scenoje. Visas parengi
mas vyks Lietuvių Piliečių Draugijos Klubo trečio aukšto 
auditorijoje. Po vaidinimo, kuris prasidės 2:30 mln. po 
pietų, bus artistų ir svečių vaišės, kurias rengia visa ei
lė lietuvių šeijnininkių. Šokiams gros geras orkestras. 
Bus pristatyta ir pagerbta naujosios Anglijos grožio kara
lienė — panelė Saulutė Gailius iš Walyham, bus proga pa
silinksminti seniems ir jauniems — baigė savo programos 
atpasakojimą Valentina Minkienė.

— Ačiū, ponia, už informaciją. Bostoniečiams bus ma
lonu pamatyti kaimyninio Hartfordo dramos būrelio vai
dintojus linksmoje "Ku-Kū"komedijoje mūsų scenoje. Pa
sistenkime užpildyti salę — tuo paremsime rengėjus ir jų 
ilgametę radio programą.

J. V. Sūduvas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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I§ PADANGĖS MIELOS
/I6 spaudos okup. Lietuvoje ir išeivijoje/Parlnko J. P-lis.

DŽIAZO PASISEKIMAS K 
LIEPOJOJE

Liepojoje (Latvijoje) su
ruoštame tradiciniame mu
zikos festivalyje P. Narušio 
vadovaujamas Klaipėdos kon
servatorijos džiazo orkest
ras laimėja 7 prizus. Pagrin
dinis prizas "Didysis Liepo
jos gintaras"gautas už"big- 
band".

K. Lukšio vadovaujamas 
Kauno profsąjungų kultūros 
rūmų instrumentalinis trio 
su merginų vokaliniu duetu 
laimėjo pirmą vietą.

SUKOSI POROS. . .
Telšių kultūros rūmuose 

įvyko tradicinis pramoginių 
šokių konkursas "Žemaitijos 
taurė —80". Jame dalyvavo 
22 šokėjų poros iš Anykš
čių, Jonavos, Kaišedorių, 
Akmenės ir Telšių.

Šokėjai varžėsi "E" ir"D" 
klasėse. Nugalėtojais "D" 
klasėje pripažinti Anykščių 
kultūros rūmų pramoginiu 
šokių liaudies kolektyvo 
"Verpetas"dalyviai. "E"kla- 
sėje nugalėjo Jonavos jaunų
jų šokėjų komanda. Šių ko
mandų atstovams ir įteikti 
pagrindiniai prizai.

FILMĄ APIE
K. BŪGĄ

Lietuvoje susukta doku
mentinė 20 minučių filmo 
juosta apie kalbininką Kazi
mierą Būgą. Filmas pasa
koja apie K. Būgą ir lietuvių 
kalba.
© Kodėl "ir" lietuvių kalba ? 
Lietuviams nereikia apie sa
vo kalbininką filmo rusiškai. 
Tai gal rusų kultūrininkai 
plačioje savo tėvynėje susi
domėję taip nepaprastai Bū
gos nuopelnais ? Jeigu taip 
— tai valio J (Red.).

VILNIAUS GYVENTOJAI
Nors Vilniuje kasmet pa

daugėja 11,5 tūkstančių gy
ventojų, kaip kad rašoma 
"Švyturyje", bet natūralūs 
gyventojų prieauglis spar
čiai mažėja. 1970 m. 1OOO 
Vilniaus gyventojų teko 17 
gimimų, o 1979 m. tik 14,3.

Gyventojų Vilniuje daugė
ja dirbtiniu būdu: žmonės ke
liasi iš provincijos į Vilnių, 
nes ten galima lengvai gauti 
darbo. Iš 500. OOO gyven
tojų, daugiausiai vilniečių 
(106. OOO dirba pramonės į- 
monėse.

Vilniuje lietuvių dabar esa
ma 47,3 procentai, rusų — 
22, 2 proc., lenkų—18 proc. , 
baltarusių — 6,4 proc. , uk
rainiečių ir žydų —2,2 proc. 
Kitos 70 tautybės sudaro 1,5 
procentų.

IŠ TEISMO SALĖS
Jaunos stiprios rankos, Jos 

augina duoną, stato naują 
miesto mūrą, padeda panė
šėti sunkesnį nešulį, sustab
do piktą ranką. . . Daug gali 
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mūsų rankos. Geros rankos. 
Tačiau, deja, jų yra ir kito
kių.

Šio jaunuolio rankos taip 
pat jaunos, stiprios, ir tur
būt per21-rius Romualdo 
Pūkšto gyvenimo metus jos 
yra padariusios nemaža ge
rų darbų. Bet dabar, teismo 
metu, šios rankos tik ner
vingai glamžė drabužio 
skverną. . .

Tai atsitiko vieną vasaros 
vakarą Vilniuje, Karoliniš- 
kių gatvėje. Ir viskas prasi
dėjo (kaip ir įprasta pana
šiose istorijose) pačiu bana
liausiu būdu: buvęs Vilniaus 
pirmosios autotransporto į- 
monės vairuotojas R. Pūkš
tąs, ištuštinęs Su draugu bu
telį degtinės, išsiruošė na
mo. O gyveno jis tame pa
čiame daugiaaukštyje, tik 
kitoje laiptinėje. Vargu ar 
pagalvojo tada R. Pūkštąs, 
kad šis trumpas kelias tarp 
dviejų ir to paties namo laip
tinių nuves jį į kaltinamųjų 
suolą.

R. Pukštui užkliuvo jau
nuolis, sėdintis su mergina 
ant suolelio, nepatiko, kad 
šis nerūko ir negali pasiūly
ti cigaretės. R.Pūkštąs žiau
riai sumušė jaunuolį, suža
lojo jį, Įsisiautėjusį chuli
ganą atskubėjo sutramdyti 
kaimynai, bet ir prieš juos 
jisai pakėlė ranką.

R. Pūkštąs už piktybini 
chuliganizmą, pasižymintį 
nepaprastu cinizmu, nuteis
tas 4 metams laisvės atėmi
mo, bausmę atliekant su- 
stiptinto rėžimo pataisos 
darbų kolonijoje.

PAMINĖJO
ADOMĄ MICKEVICIU.

Adomo Mickevičiaus 125 
metų mirties sukaktis buvo 
paminėta literatūroavakaru, 
surengtu Vilniaus aktorių na
muose. Ištraukas ir "Pono 
Tado", Konrado Valenrodo" 
ir lyrikos kūrinius skaitė ak
torius Laimonas Noreika.

GERAI AUGA KARPIAI
Metelio ežere pokario me

tais buvo įveisti karpiai. 
Pereitą žiemą čia jų sugau
ta 35 tonos. Didžiausias kar
pis svėrė 18 kilogramų ir 
siekė vieno metro ilgio.

GABUS SKLANDYTOJAS
• Žymusis sklandytuvų kons
truktorius Bronius Oškinis , 
jau 66 metų amž. vis dar ne
siskiria su sklandytuvais . 
Pagal jo projektą iš stiklo 
pluošto buvo pagamintas mi- 
krosklandytuvas "Pūkelis", 
sveriantis 32 kilogr. Vieną 
šios vasaros dieną, pučiant 
rytų vėjui, B. Oškinis su "Pū
keliu" pakilo nuo Nidos kopos 
ir pasiekė naują Lietuvos 
mikrosklandytuvų rekordą —' 
ore išsilaikė virš Kuršių 
marių vieną valandą ir 25 
minutes.

KReA/I 
VE/DRoOI/m

VINGIO PARKAS Vilniuje. Matosi dalis estrados.

”Už Gilią Tėvynės Meilę 
Ir Lietuvos Laisvę ”

Pranys Alšėnas
/ pabaiga /

Pačiame slėnio kampe — 
stūkso dešimtis tūkstančių 
pro savo kaminą išleidusi 
kanclagerio garsenybė-kre
matoriumas. Iškilmių metu , 
anų laikų imitacijai, taip pat 
rūko šis kaminas. Ant kami
no įrengta didžiulė paminkli
nė lenta, kurioje lenkų ir 
anglų kalbomis užrašyta: 
"1938—1945 m.Flossenburg'o 
KZ stovykloje nužudyta: rusų 
—26. 430asmenų, lenkų—17. 
546, vokiečių—5. 964, pran
cūzų—4.371, čėkoslovakų — 
3.784, italų—3.413, žydų - 
3.132, lietuvių—2. 480, ju
goslavų—2.140, belgų—1.693, 
olandų—1.162, vengrų— 672 , 
graikų—450, danų—20, nor
vegų— 14, anglų—9, ameri
kiečiu—2. Viso 73.296 as
menys.

Įėję į krematoriumo vidų, 
rasime pilnoj tvarkoj tebe
stovintį krematoriumo pečių, 
apie kurį apkabinta 18-kos 
tautų vėliavėlės. Pečiaus 
geležinės durys ir kūrenimo 
anga bei pelenų išmetimo 1 
vieta — atviros. Pečiuje 
įkišta geležinė, su dviem 
rankenom, lyžė, kuri tarna- ' 
vo lavonų pašovimui į vidų. ' 
Ten pat kabo geležiniai įran
kiai ir kabliai pelenams pa
maišyti ir išsemti. Pečiaus 
apačioje — dar yra žmonių 
-pelenų ir kaulų liekanų. Čia 
pat ir kuro — anglies laiky
mo vieta.

Už sienos, kitame kamba
ryje, įrengta kalinių egze
kucijos vieta. Stovi betoninis 
stalas, ant kurio buvo kan
kinamos aukos. Stale išbe
tonuotas lovelis kraujui nu
bėgti ir gale skylė—jam pa
siekti grindyse esantį kana - 
lizacijo^ lizdą. Ant grindų ir 
ant stalo dar žymu kraujo žy
mės. Prie stalo, sienose, Iš
taisyti elektros lizdai žmo
nių kankinimui. Žodžiu— 
viskas sutvarkyta pagal mo
derniausius įrengimus. Jų 
modeliai gal iš rytų paimti.

Iš kalnelio, kur stovi ka
linių barakai, tam tikru tu— 
neliu, pro sargybinį bokš — 
telį žemyn, eina du geležiniai 
bėgiai. Jais vagonėliu būda
vo pristatomi lavonai degi
nimui. Viršuje tunelio—toks 
užrašas: "Paskutinė kelionė 
į laisvę. . . pro kaminą. . .

Dabartiniu metu tame slė
nyje pastatytas bendras ke
turių tautybių — norvegų, 
prancūzų, lenkų ir rusų — 
žuvusioms paminklas;visų 
keturių tautybių ir visuose

keturiuose šonuose — pada
ryti įrašai ir išgraviruoti tų 
valstybių ženklai. Atskirus 
paminklus turės tik lietuviai 
ir žydai. Žydų paminklas 
tuomet buvo jau pastatytas. 
Lietuvių paminklo projektas
— buvo padarytas ir darbas 
smarkiu tempu buvo varomas 
pirmyn. Viršuje turėjo būti 
į graviruoti trys kryžiai, 
valstybės ženklas . ir žuvu
sių skaičius. Paminkle turė
jo būti iškelti šie Maironio 
žodžiai: '"O vienok Lietuva, 
juk atbus gi kada. .. Ne vel
tui ji tiek iškentėjo... "

Mūsų paminklinėje lento
je viršuj — išgraviruotas 
kryžius ir Vytis. Kiek že
miau — nukankintų žmonių 
skaičius ir lietuvių bei vo
kiečių kalbomis — iškaltas 
tekstas, kuris panaudotas 
šio rašinio antraštėje. Buvo 
tautų, kurios paminkliniu 
lentų dar buvo nespėjusios 
pasigaminti. Jų vietos atžy
mėtos metalinėmis lentelė
mis su nužudytų skaičiumi.

Ant paminklinių lentų buvo 
sudėti žuvusiems vainikai. 
Lietuvių buvo padėti du vai
nikai, —WunsiedePio lietuvių 
kurio kaspine buvo šitoks už
rašas: "Lietuviams kali
niams atminti", ir Bamber
go politinių kalinių, kuris 
Politinių Kalinių Centro K-to 
buvo įgalioti atstovauti vi
siems Lietuvos politiniams 
kaliniams. Jo užrašas toks: 
"A. a. žuvusioms dėl Laisvės 
ir Tėvynės — Lietuviai 
Tremtyje". Vainikus padėjo 
tautiniais drabužiais apsi - 
rengusios lietuvaitės.

Prie bendro žuvusiųjų ka
po, kurie mirė jau po išlais
vinimo ir KZ rajone ' ant 
aukštų stiebų plevėsavo aš
tuoniolika vėliavų, jų tarpe
— ir mūsų.

Baigiant šį rašinį pažymė
tina, kad visų tautybių suda
ryta delegacija lankėsi pas 
Bavarijos premjerą, kur 
prašė, kad Bavarijos valdžia 
atskiru aktu praleistų visą 
buv. Flossenburg’o KZ sto
vyklą su visais pastatais ir 
paminklais tarptautinėn nuo
savybėn. Bavarijos vyriau
sybės atstovai šiam sumany
mui pritarė ir davė princi
pinį sutikimą. Tikimasi, kad 
ši kankiniųpagerbimo vieto
vė — pereis į tarptautinės 
nuosavybės globą ir priežiū
rą visam laikui.

(Įdomu, kas toliau atsi - 
tiko su tuo projektu? Red.).

Aneltus MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
/ tęsinys /

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

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAM A

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ nuo 11.38 iki Uv.nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanu Cr . Du v ern ay . P. ft Tel; 669-8834

Gal jam būtų kilę dar paikesnių minčių, bet moteris 
atsistojo ir pasakė:

- Jūs čia pasėdėkite, at tuoj...
Šitaip pasakiusi, ji skubiai nuėjo į trobą, ir Gūžė 

likosi vienas. Jam pasirodė, kad apniuko dangus, o miš
kas patamsėjo. Rasi, iš tikrųjų dangus apsiniaukė, nes 
pažemiu ėmė skraidyti kregždės. Kažkodėl buvo nyku ir 
tuščia. Sėdėjo, laukdamas, kada ji vėl pasirodys, kada 
tuščią erdvę vėl užpildys, ji, moteris, ir ta erdvė bus 
nebe tokia nyki.

Ji atėjo nešdamasi lėkštę su gelstelėjusiu, matyt,pa
džiovintu sūriu ir dubenėlį su viržių medum. Kai dar kar
tą suvaikščiojo, tai ant staliuko kūpsojo ropinukė ir sto - 
vėjo trys taurelės. Kodėl trys, juk mes dviese, tartum 
tegalvojo jis, o tuo tarpu moteris pripylė taureles ir pa - 
sakė, tartum pasakė: prašom, nesididžiuokit... Nerei - 
kėjo vargintis, lyg paprieštaravo jis, galvodamas, kodėl 
vis dėlto ne dvi, o trys taurelės. Gal dar kas nors turi 
ateiti ? Jis visai nenorėjo,kad dar kas nors ateitų... 
Reikia, o kaipgi , svečias toks nebuvėlis, lyg pasakė 
moteris, pakeldama savąją taurelę, čia užkampis, pas 
mane retai kas ir užeina. Jis pajuto džiaugsmą, kad pas 
ją retai kas užeina, nors kodėl apsidžiaugė - pats neži
nojo. Pakeltos judviejų taurelės susitiko>bet moteris sa
vąją greit atitraukė ir juokdamasi pasakė, tartum pasa
kė: neskamba. Gūžė kiek sumišo, susigriebęs, kad už - 
miršo, susidaužiant taurelėmis, pažvelgti moteriai į a - 
kis. Kas susidaužia taurelėm, žiūrėdami vienas kitam į 
akis, vadinasi, neturi jokių piktų kėslų, neapgaus, nes 
akys - tai sielos veidrodis, ir matai jame ne savo, o ki
to sielą. Jis taip pat greit atitraukė savąją taurelę ir, 
jau tiesiai žvelgdamas į akis,tvirtai skambtelėjo į josios 
taurelės šoną. Va taip reikia, vėl nusijuokė, lyg nusi - 
juokė moteris ir išgėrė, laisvai, nesivaržydama, visai 
ne taip, kaip geria miesteitės - siurbčiodamos po truputį, 
ir norėdamos, ir baimindamosi. Paskui jie valgė sūrį su 
medum, o ji ėmė pasakoti, lyg pasakcti, lyg skųstis, kad 
labai trūksta ganyklų: pievų nedaug, ir tos pačios toli . 
Kai vėl pripylė taureles, priėjo Zigmas. Va, kam trečia 
taurelė, sumojo Gūžė, jau visai pamiršęs Zigmą, lyg 
jo iš viso nebūtų pasaulyje. Bet jam negalim, pagalvojo, 
jis vairuoja.

- Mašiną sutvarkiau, galėsim ir judėt, - pasakė Zig
mas.

Gūžę nusmelkė nemaloni mintis, kad reikia važiuoti, 
gal ne tuoj pat, bet greit reikės važiuoti, kad apskritai 
reikės važiuoti, palikti ją čia vieną ir, svarbiausia, jam 
pačiam likti vienam, kai amžius galėtų taip sėdėti su ja, 
šnekėti apie visai paprastus ddykus, žiūrėti į ją, į tas 
duobutes raustelėjusiuose veidukuose, Į skarele surištus 
plaukus, įs odrias lūpas, mįslingai besišypsaččias, Į bal
tą kaklą ir nuogas rankas, Į visą jos putlų kūną, tartum 
rūpestingai kūrėjo abiem rankom su meile apglaistytą.

- Sėsk, Zigmai, užkąsk, stikliuką išgerk, - pasakė 
moteris.

Gūžė gerai prisiminė, kad ji kaip tik šitaip pasakė. 
Šalia jų buvo trečias, labai reikšmingas kelionėje, bet vl- 
suškai nereikalingas dabar, buvo jos sūnėnas, kažkurios 
eilės, bet visdėlto sūnėnas, reikėjo pasisaugpti, bent jau 
neparodyti, neišsiduoti nei žodžiu, nei judesiu. Gūžė be
matant tapo budrus ir atsargus.

Zigmas atsisėdo, ėmė sūrio, tepė medaus, valgė 
nesivaržydams, nes buvo pas tetą, bet jo akylas žvilgs
nis, vairuotojo žvilgsnis, kažką pastebėjo, o nuojauta ir 
patirtis, įgyta bendraujant su viršininkais, - nors jis vi
siškai priklausė nuo jų, tačiau ir jie šiek tiek priklausė 
nuo ja, - ta primityvoka, bet nekaliadinga nuojauta jam 
sakyte sakė, kad per tą valandą, kai jis krapštėsi is ma
šinos, tarp tetos ir architekto kažkas įvyko, kad be rei
kalo jį čia atidangino ir bus vargo, kol iškrašpštys. To 
dėl užkandęs, jis pasakė, lyg tarp kitko, lyg prisiminda
mas užmirštą reikalą:

- Tai galėsim ir važiuot.
Architektas, Zigmui pasirodžius, sėdėjęs lyg su - ' 

kaustytas, grįžtelėjo ir perliejo jį trumpu, bet išraiškiu 
žvilgsniu, kuris tartum įspėjo, tartu m pagrasino : užsi
čiaupk,kai reikės važiuoti, bus pasakyta.. .Tavo relka - 
lan - tulėti ir laukti’....

/.bus daugiau /
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Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

sk o I i n k i s

PARAMA
toronto

MOKA:

14% u z 90 dienų term, i n d.
U’/įG už 6 mėn. term, indėlius 

už 1 m. term, indėlius
12 c < už 3 m. term, indėlius
13 r< už pensijų ir namu plonų
13 speciali taup. sąsk.
10’/4% už taupymo s-tas
6 (r už čekiu-s-tas (dep.)

IMA:

15'r už asm. paskolas

14 G už mortgičius

A. LUKOŠIUS

0 AS LAUKSIU, AS LAUKSIU

AKTYVAI virš 28 miliįonų dolerių
Asmenines paskolos duodame iki 550,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų norių 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. p<> pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (tirpo'- ir ruepjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-S723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Visai dar nesenai šioje 
skiltyje nors trumpai užsi
minėme apie dainos atsira
dimą ir bendrai mūsų tau
tos stiprų palinkimą, kūri- 
bingumą dainai ir poezijai.

Šį įdomų mūsų tautos cha
rakterio bruožą neįmanoma 
atatinkamai pavaizduoti 
trumpame rašinėlyje, nes 
tam reiktų bent kelių ir dar
gi didelių leidinių.

Kad lietuvis šioje srityje 
yra genialus, mes visi ir

visur tai matome. Jis net ir 
pavergtas, surakintas, už
čiauptomis lūpomis, sugeba 
pačiais jausmingiausiais žo
džiais nusakyti savąją buitį.

Šitam teigimui pavaizduo
ti, žemiau spausdiname po
rą iš pavergtos tėvynės mus 
pasiekusių nežinomų autorių 
eilių.

Susipažinkime ir įsijaus- 
kime į šių eilučių žodžių 
prasmingumą, nostalgija, il
gesį ir meilę saviems. . .

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD

Tel. 251-4864, 251-4025,251-4824 • Nam«: 277-0014
2405 Lakeshor* Boulevard West, Suit* 403

Toronto. Ontario M8V 1C6
VISŲ ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

Dresher-Baraotkat INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių'drauda • VALTERIS DREŠERIS
233-3334 - 231-2661 - 231-6228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

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

AKTYVAI — virš 19 milijohų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

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

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

13’/i% 
12’/z% 
12 %
12 %
10 Vi %
13 %

6 %

15 %
14 %
v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75G 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). Neimome mokesčio už ilražytus čekius 
bei apmokamas įvairios sąskaitas. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

IŠRINKTA VILNIAUS 
KARALAITĖ 1981 m.

Vilniaus Karalaitei rinkti 
Koinitetas: Lina Kuliavie - 
nė, Žibutė Šilininkaitė, Vaida 
Vaitiekūnaitė ir Ada Vekte- 
rytė buvo parūpinęs kandida
tes, suorganizavo būsimai 
Karalaitei $1OOO stipendiją. 
Rinkimai vyko LN Karaliais 
Mindaugo Menėje. Konkursą 
laimėjo Aldona Birietaitė,21 
m. amžiaus. Jos palydovė 
Birutė Nakrošiūtėgavo $1OO. 
dovaną. Likusios kandidatės 
buvo apdovanotos gėlėmis ir 
daiktinėmis dovanomis.

Į Vilniaus Karalaitės po
kylį atsilankė per 360 sve
čių, ypač daug jaunimo.

"GINTARO" METINIS 
KONCERTAS

Karaliaus Mindaugo Me
nėje š.m. kovo mėn.8d.į- 
vyks Gintaro Ansamblio me
tinis tradicinis koncertas, ku
rio pradžia 4 vai.p.p. Bus 
loterija ir vaišės.

e Karalienės Mortos Menėje 
yra įrengiamas pastovus 
vaisvandenių baras. Jau su
tvarkytas vandentiekis ir 
elektros laidai. Baigiami ir 
kiti įrengimai. Malonu,kad 
bus galima atsigaivinti ir 
ptir kitokio baro.
• Vasario 8 d. Lietuvių Na
mų Popietėje dalyvavo 300 
svečių.

Kūčių vakarienė 
Tu neverk mamyte, kad keliai vilioja, 
Ir skrendu, kaip paukštis iš gimtų namų. 
Kokie platūs toliai, kokie svaigūs aukščiai, 
Ir sparnams užaugus daros neramu.

Aš žinau Tu lauksi — ašarą nubrauksi, 
Žiburį statysi vakarais lange.
Grįšiu aš, mamyte, iš kraštų toliausių, 
Jeigu žiburėlis grįžtant neužges.

Neliūdėk mamyte, aš čionai ne viena, 
Toli nuo Tėvynės aš tarsi namuos.
Neaušink brangioji Kūčių vakarienės, 
Neišeik į kelią vidury žiemos.

Tu neverk mamyte, lead šiandieną Kūčios, 
Ir prie stalo vieta viena liks tuščia, 
Ir nelauž jau rankos tos baltos plotkelės, 
Kurią pernai laužė ir dar buvo čia...

Aš žinau, Tu sėsi. Poterius kalbėsi, 
Prie apkrauto stalo su visa šeima.
Iš prisiminimų — gailiai Tu raudosi, 
Ašarą nubrauksi šilko skarele.

Mano vietoj, miela, padėk eglės šaką, 
Iš to pat eglyno, kur kadais lakščiau.
Ir uždėk, mamyte, šventą Kūčių žvakę. . .
— Tu tą padarysi aš tikrai žinau.

*** q *** 
Daina iš Tėviškės 

Prie Dubysos pakrančių gėlėtų, 
prie žilvičių ir liepų tylių, 
Pilstant vasarai saulėtą lietų, 
vaikštinėjau žiedų takeliu.

Supos skraidė plaštakės negreitos, 
smuikais grojo žiogeliai žali, 
Skarele man pamojo mergaitė, 
eidama parugėms netoli.

Ir grakšti ji nutolo iš lėto, 
išbučiuota liepsnelių šviesių, 
Tik žėrėjo , nebaigus žydėti,
ramunėlė balta tarp kasų.

Supos skraidė plaštakės negreitos, 
smuikais grojo žiogeliai rugiuos, 
Nuo to laiko tos kaimo mergaitės, 
nemačiau ir kasdieną ilgiuos.

Kai suoš vėl žilvičiai ir liepos,
vėl skubėsiu Dubysos krantais,
Nes žinau, degant vasaros liepsnai, 
upėn praustis mergaitė ateis.

Supsis tyliai plaštakės negreitos, 
žais drugeliai, žiogeliai smuikuos, 
O aš lauksiu, aš lauksiu mergaitės, 
tos pačios su ramunėm plaukuos.

"TORONTO STAR" PAMINĖ- ronto Universitete adv. Jo-
JO LIETUVĄ 

Vasario 11 d. " T oronto
ana Kuraitė ir Algis Juzu - 
konis kalbėjo apie politinio

tNSURANCf :S“F"
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd. < 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

(JT kviečia keliauti kartu!
C KELIONĖS | LIETUVĄ 

1981 metais 
13 dienų su giminėm

Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip pat 
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui. 
Sudaromos individualios ir grupinės kelionės | visas pasaulio šalis

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

pagal pageidaujamą maršrutą bei datą. Smulkesnių informacijų
teirautis: tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

1981 METU

EKSKURSIJOS 
Į VILNIŲ ir 

kitus Europos miestus

Star" paminėjo, kad lietuviai 
Vasario 16 d. proga "celeb - 
rate their culture”.Patiek - 
toje informacijoje buvo nuro
dyta minėjimo vieta, Apylin
kės Valdybos p-kės Ramūnės 
Jonaitienės pareiškimas a - 
pie lietuvių tikslus. Duota ir 
istorinių informacijų, - kad 
carų Rusija okupavo Lietu - 
vą 18 šimtmetyje, kad Lietu
va buvo atgavusi nepriklau
somybę 1918 m., o 1940 m. -

sąmoningumą ugdymą ir jo 
svarbą. Konferencija buvo 
labai įdomi ir būtų buvus 
labai naudinga didesniam 
žiūrovų skaičiui, ypač prisi
menant, kaip nedaug šioje 
srityje duoda minimalių ži - 
nių kanadietiškos mokyklų 
programos. Konferencija 
įvyko vasario 7 d.

LIETUVIAI DŽIAUGĖSI 
GERULAIČIU

šio 8-10 d.d. savaitgalyje.
iKi dabar pasauliniame 

čempionate 1-ją vietą turėjo 
švedas Bjorn Borg, H- ją 
Jonn McEnroe, Ill-čią Jim
my Connors, IV-tą — Vytas 
Gerulaitis. Virš minėtose 
rungtynėse viskas pasikeitė. 
Vyt. Gerulaitis nugalėjo J. 
Connors, J.McEnroe nugalė
jo B. Borg’ą, gi sekmadienį 
Vytas Gerulaitis nugalėjo J. 
McEnroe: 6-4, 4-6, 6-3 ir 
6-3, laimėdamas l-ją vie
tą ir tuo pačiu Molson’o 
175.000 dol. ir dar 15.000

tėvui, /buvusiam Kauno te
nisininkui / ir visiems lie
tuviams - J. karka

NAUJA KANADOS
LIETUVIU MEDICINOS 
IR DANTŲ GYDYTOJU 
SĄJUNGOS VALDYBA

Šiemet į KLMD Gydyitojų 
Sąjungos Valdybą išrinkti: 
pirm. - dr. Algis Valiulis , 
vicep. - dr. Arūnas Dailydė 
/dantų gyd./, iždininkas ir 
sekretorius - dr. Ant. Bai- 
kauskas.Sėkmės jauniesiems.

Išskrenda iš TORONTO ir iš MONTREALIO
I GEGUŽĖS 12
2. GEGUŽĖS 26
3. BIRŽELIO 17
4. LIEPOS 15

5. RUGPJŪČIO 12
6. RUGSĖJO 2
7. RUGSĖJO 16
8. RUGSĖJO 30

pasirinkti 8 dienas arba 
individualiai 

miestus ir pageidaujamam laikui
8 dienų ekskursija ii TORt)NTO

Kiekvienoj ekskursijoj gali
2 savaites. GrjJimą galima sutvarkyti 
per pageidaujamus 
(nuo 7 iki 60 dienų).
kainuos $1365.00. Gali ir pasikeisti.

Dėl smulkesnių žinių teiraukitės pas VINCA^ BACĖNĄ. 
ALL SEASONS TRAVEL, 1551 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario M6P lA5, Tel: ( 4 i6) -533—353)

Jaunesnieji, čia baigę 
mokslą, visi išvažinėja,ieš
kodami darbų. Atvuko dabar 
apie 1O jaunųjų lietuvių, ku - 
rie gavo paskyrimą darbui

Veikia ir Šeštadieninė Mo
kykla, patalpas gauna iš val
džios, šiek tiek paremia pro
vincinė vyriausybė. Mokyto - 
ja - p.Paškevičlenė.

vėl ją prarado.

POLITINĖ
KONFERENCIJA
TORONTO U-TE

Molson alaus darykla pa
skyrė 500.000 dol. teniso 
rungtynių laimėtojams. Jos 
vyko Toronte Maple Leaf

Hart House patalpose,To- Garden sporto stadione sau- 

0 JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS”, i
JEIGU NORI NUSTOTI — “MCSŲ“. [

ATEIK I LIETUVIU AK (ALKOHOLIO ANONYMOUS!
GRUPĖS, SUSIRINKIMĄ^ 'SUSIRENKAME KIEKVIENA. įj

TREČIADIENI. Z 19 M! Ml CO AVENUE > Royal York Rd. Q 
ž ir Mioiico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v.v. 
į SKAMBINKIT :487-5591 ________ jj

6 pal.

dol. priedo už savaitinius, 
viso 190.000 dol.

J. McEnroe, irgi iš N.Y., 
22 metų amžiaus, pasimetė, 
susinervino, kelis kartus 
parkrito, skundėsi ir barėsi 
su teisėjais, atsisėdo, pla
kavo nebežaisti. Jis laimėjo 
100.000 dol.Tuo tarpu mū
sų Vytas Gerulaitis buvo 
kietas kaip plienas, be 
šypsenos, dirbo, kaip lietu
viai sako, išsijuosęs , ir 
laimėjo ’. Torontiškiai lietu
viai ir salėje gausūs ir prie 
TV aparatų, džiaugės Vyto 
laimėjimais. Garbė jam, jo

• Sol. ŽIEMELYTĖ Slava, 
akomponuojant muz.J.Gove- 
dai įrekordavo plokštelę ir 
rengiasi ją išleisti.
• V.SIMINKEVIČIENĖS gė- 
lių parduotuvė dabar randasi 
710 Annette st.,Toronto,tel: 
769-5009.

Ottawa
LIETUVIAI KANADOS 
SOSTINĖJE

Ottawos mieste ir apylin
kėse randasi apie 80 lietu
vių 2/3 šeimų ir 1/3 vien
gungių.

Ottašvoje. Nemaža jų ateina į 
laisvalaikio parengimus.

Nors kolonija nedidelė,bet 
veikia mergaičių chorelis , 
” Ramunėlės", dėka Rūtos 
Sulytės, kuri atvyko čia dar
bui prieš beveik 3 metus.

Chorui priklauso mergai
tės čia gimusios,Šeštadie
ninę Mokyklą lan kiusios.

-Veikia sporto klubas"Am- 
ber” - ” Gintaras”. Žaidžia 
tinklinį mišri grupė. Yra 
nemažai lietuvių, atvykusių 
studijuoti, bet savaitgaliais 
vyksta namo arba į didės - 
alus miestus.

Latviai laikosi gausingai- 
Jų skaičius nuo .200 priaugo 
iki 300, nes atvyko profesio- 
onalų-elekttonikos specia - 
listų ir darbams vyriausy - 
bėję, daugumoje jau sukūrę 
jaunas šeimas,tad ir vaikų 
savo mokykloje jie turi net 
34. d .

RENKU
Senas lioOivtšk ais knygas, 

1» ik r ase iu a, plokšteles ir 
kitų lietuvišką medžiagą.

I’. MAMOMS 
T 2 -4—:i 4

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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hamilton

ŠALPOS REIKALAI
K.L.B-ės Hamiltono A- 

kės Šalpos Fondo darbuotojai, 
sausio pabaigoje sušaukė po- 
sėdį įvairiems darbams šal
poje aptarti o Posė>dis vyko 
Fondo pirm. J.Pleinio na - 
muose.

Paaiškėjo, kad pr„ metų 
rudens lėšų rinkliava Fondui 
davė 2200 dol. pajamų, Šo
kių vakaras, rengtas lapkri
tyje, davė labai menką pelną. 
Jeigu būtų reikėję mokėti 
nuomą už J. Centro salę , 
vakaras būtų davęs tik nuos
tolį. Praeitais metais Su
valkų Trikampiui pasiųsta 
150 įvairių rūbų siuntinių 
šeimoms ir liet, gimnazijos 
moksleiviams. Šiais metais 
paskirta ir jau pasiųsta Va
sario 16-tos Gimnazijai 150 
dol.

Suvalkų Trikampi n siunti
niai bus siunčiami ir šiais 
metais. Jų paruošimu ir 
siuntimu nuoširdžiai rūpi - 
nagi Fondo sekretorius p. 
Astas. -'Lietuviai, turintieji 
atliekamų ir dar dėvėjimui 
tinkamų rūbų ar batų, pra
šomi juos perduoti Fondui.

Fondo reikalams renginys 
numatytas lapkričio 7 d. ir 
jeigu jis būtų nesėkmingas - 
nuotėkių renginių bus atsi
sakyta. Nesėkmę atneša per 
mažas lankytojų skaičius.

Posėdyje dalyvavęs ir sa
vo kadenciją baigęs KLBŠ 
Fondo pirm. Sakas, šalpos 
darbuotojams pareiškė padė
ką už atliktus darbus, o nau
jasis pirm. J. Krištolaitis, 
prašė šalpos darbą tęsti ir 
toliau ir reikale jam padėti. 
Po posėdžio J. Pleinio šei - 
ma visus pavaišino kavute ir 
pyragaičiais, Po vaišių vi
si išsiskirstė iki sekančio 
pasimatymo. Zp.

stcatharines
PRASMINGA IR AKTYVI 
PAVERGTU TAUTU 
ORGANIZACIJA

Pavergtų Tautų Organiza
cijos debatai -bendri pietūs 
įvyko praeitais metais gruo
džio 28 d. ir praėjo visais 

j25* kelnes 
pristatant 

ir atsiimant
365-7146

NETTOYEURSCLEANERS

198 1. II. 27

atžvilgiais sėkmingai „ Įvy
kį plačiai aprašė vietinis 
dienraštis "The St. Catha
rines Standard" tuo parody
damas, kad P .T.Organiza
cija jau turi žymų politinį 
svorį šiame Niagaros kraš
te. Dalyvavo visa eilė Įžy
miausių šio krašto asmenų 
ir taip pat visų septynių tau
tų atstovai.

Kadencijai pasibaigus, bu
vęs P. T „Organizacijos p - 
kas čekoslovakas Fred Pej- 
skar atsistatydino. Jo vieton, 
rotaciniu būdu buvo išrinktas 
vengras Nicolas Mezes, bu
vęs pokarinės Vengri jos par
lamento narys, o sekretoriu
mi lietuvių atstovas -S. Šet- 
kus.Jis labai įvertina lietu
vių gausų dalyvavimą ir 
šiuose pastaruosiuose deba
tuose - pietuose, kur taip 
reikšmingai pasireiškė Ka
nados parlamentarai- Joe 
Reid, konservatorius ir G. 
Parent- liberalas. Kor .

VYČIAI PAMINĖJO 
VASARIO 16

Jau 21 metai, kaip Illi
nois-Indiana Vyčiai surengia 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimus Vasario 16 d.pro
ga. Iškilus banketas vyko šį 
kartą vasario 8 d.Martiniųue 
viešbutyje, Chicagoje.Daly - 
vavo virš 400 svečių ir net 
pritrūko norintiems atvykti 
vietų.Tai rodo, kad Lietuvos 
Vyčiai turi žmonių pritari
mą ir kartą metuose dau - 
guma jau čia gimusių ir au
gusių dalyvauja su savo tė
vais.

Kiekvienais metais Lie
tuvos Vyčiai pagerbia įvai
kius žymius žmones. Šie - 
met buvo pasirinktas spot - 
tininkas Edward Kraus-
Kriaučiūnas. Maršą grojant, 
garbės svečiai atvedė jį prie 
svečių stalo. Garbės banke
to p-kas Frank Žiogas ati - 
darė iškilmes ir pakvietė 
joms vadovauti buv.sporti - 
ninką Konstantiną Savicką.

KOVO MĖN.8 d. SEKMADIENI 12 v.
AUŠROS VARTŲ, SALĖJE RENGIAMI IŠKILMINGI

A V MARIJOS PAVEIKSLO ATSTATYMO FONDUI

MENINE PROGRAMA ATLIKS : te M

Solistė Gina CAPKAUSKIENĖ ir
Muzikas A. STANKEVIČIUS

ĮĖJIMAS: Tiktai 5 dol.
RENGIA; VILNIAUS ŠAULIU, RINKTINĖS KANADOJE 

MOTERYS

Sol.Gina ČAPKAUSKIENĖ ir muz.Aleksandras STANKE-
VICIUS, išpildę š.m.VASARIC 
Montrealyjc.

Sol. A. Brazis sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, vysk. V. Brizgys sukal
bėjo maldą.

Oficialioji dalis buvo ne - 
ilga, trumpai pristatyti gar
bingieji svečiai. Kalbėjo 
Lietuvos gen.konsulėJ.Dau;- 
žvardienė,lietuviškai ir ang
liškai supažindinusi svečius 
su Lietuvos vėliavų reikš - 
mėmis ir išreiškė viltį, kad 
Lietuva atgaus laisvę ir ne- 
pr iklaus omybę.

Pasirodo, kad iš sporti
ninkų, kurie buvo aktyvūs 
1935-1939 m. laisvojoje mū
sų tėvynėje, buvo ir daugiau 
salėje:p.Petraitis, K.Savic - 
kus ir kt. Abu jie prisiminė 
gražias praleistas dienas 
Lietuvoje, ypač Savickus, ku
ris Kaune du metu - mokė 
sportininkus ir dalyvavo 
žaidynėse. Kitose olimpi
adose dalyvavo velionis F. 
Kriaučiūnas. Edv. Krause 
/"Moose"/ irgi tan buvo .. 
Amerikoje jis yra žinomas 
plačiai kaip vienas iš atletų 
direktorių Notre Dame U-te, 
mokytojas ir daug kur daly
vavęs rungtynėse.

Dr .Kriaučeliūnas sveikino
Vyčius Alto vardu, linkėda
mas, kad dar jie ilgai gyvuo
tų Amerikos laisvės šaly ir 
neštų vilties žiburėlį į pa
vergtą mūsų šalį, kad ir jie 
bus laisvi. Sveikino Bal- 
fo p-kė M. Rudienė Ed.

GUY 
RICHARD
ROOFER-----COUVREUR

7725 Georgs LaSalle
CerlMBlM it rfetfce e*llk4|e» ell Mrti «te*4ee*ya Ser

"RlcherS, Kerle jee seniai lleteelaMa Owb* eSleke
Ir prleineioemi* Itaineala. Sevįlta kai *U* ata*aa kia*«a •* kei

> 16 d. minėjime programą 
Nuotr.: A. Mickaus

Krause ir kitus sportininkus 
kurių dėka Lietuva buvo ta
pusi Europos meisterė, ra
gino, kad kaip sportininkai 
kėlė Lietuvos vardą, taip ii 
Vyčiai ir toliau darbuotųsi , 
nepasiduotų priešams. Buvo 
ipaskaitytas III. senatoriaus 
Fr. Savicko sveikinimas ir 
Chicago Savings direktorių 
vardu - F.Pakelienės.

Ilgesnėj kalboj Ed.Krause 
papasakojo, kad daugelis 
svetimtaučių,pamatę Krause 
pavardę, manydavo, kad jis 
esąs vokietis, bet jis visada 
pareikšdavo, kad esąs lietu- 
vis<Kan. V. Zakarauskas su - 
kalbėjo maldą, kuria padėkojo 
Aukščiausiajam už suteiktas 
sąlygas taip gražiai paminė
ti Vasario 16, kai pavergtoje 
Lietuvoje ir Sibiro plotuose 
negalima nė pagalvoti apie 
tai.

Meninėje dalyje sol.Neri
ja Linkevičiūtė sužavėjo pu
bliką ir vėliau padainavo dar 
su sol.A.Braziu, abu susi
laukdami skambių plojimų .

Vėliau, orkestrui grojant, 
publika šoko ir linksminosi. 
Iškilųjį banketą suorganiza
vo specialus komitetas: K .
Savickas, J.Petraitis, Irene 
Stankus, Sabina Clatt, Al 
Brazis, Emily Petraitis 
E m.Pakalniškis,EI.Kaspu
tis,Vincas Samaška,p. Juk- 
nis,Ėst.Rogers, J.Paukš - 
tys ir Mack Gerai. Jiems ■

PADĖKA
Brangiam vyrui ir tėvui 
a. o . K azimierui VADIŠIUI

mirus, dėkojame visiems, kurie tiek daug mums 
padėjo skausmo valandose.

Ačiū kun. J. KUBILIUI, S. J. , už atkalbėtą roži
nį Laidojimo Namuose,atlaikytas Šv. Mišias ir paly
dėjimą j paskutinio poilsio vietą. Ačiū Marijos Nekal
to Prasidėjimo Seselėms Montrealyje už giedojimą 
bažnyčioje ir užprašytas Šv. Mišias Putnamo vie - 
nuolyne.

Esame dėkingos pavieniams asmenims bei or
ganizacijoms taip gausiai užprašiusiems Šv. Mišias 
už Velionio sielą, aukojusiems abiems Kanados Lie
tuvių Fondams, atsiuntusiems gėles, pareikštas 
užuojautas spaudoje, raštu,telefonu ir telegramomis.

Labai ačiiį už visą rūpestį ir pagalbą Petro 
ADAMONIO šeimai.

Jūsų nuoširdumas visada liks mūsų širdyse su 
giliausia padėka ir įvertinimu ’.

Žmona Ona VADIŠIENĖ
Duktė Nijolė BAGDŽIUNIENE

Mūsų Kredito Unijos nariui
A t A

ANTANUI MATULIUI mirus,
jo žmonai ONAI, dukrai Genei FITZGERALD 
ir sūnui STASIUI su šeimomis, bei visiems 
giminėms ir artimiesiems nuoširdžią už
uojautą reiškia -

Montrealio-Lietuvių Kredito
Unijos "LITO" Valdyba

A t A 
VLADUI PILECKUI 

mirus,

jo žmoną JUZĘ , dukrą GRAŽINĄ su šeima, 
visas jo gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

ANELĖ IR KAZYS GUDŽIŪNAI

Mūsų Kredito Unijos nariui 
A t A v

ALBINUI PTAŠINSKUI

mirus, jo žmonai LIDIJAI, sūnums ALGIUI ir 
VYTAUTUI, marčiai ANGELEI bei visiems gi
minėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia - ' “

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "LITO" Valdyba

Mūsų Kredito Unijos nariui 
A t A

JUOZUI GABRUSEVICIUI

mirus, jo žmonai JUZEFAI, dukrai LILIJAI , 
žentui VIKTORUI, bei visiems giminėms 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "LITO " Valdyba

A t A 
VLADUI PILECKUI 

mirus,
jo žmoną JUZIKĘ, dukrą GRAŽINĄ ir jos 
šeimą giliai užjaučiame ir reiškiame nuo
širdžią užuojautą —

VLADAS IR GRAŽINA DREŠERIAI, 
St. Petersburg, Florida

padėka už didelį darbą ir 
rūpestį. Į iškilmes atsilan
kė ir mūsų bankininkai: St. 
Baras, J. Grybaus kas, P. Ka- 
zanauskas, dr.Kaunas. Vi
si maloniai praleidę vakarą, 
skirstėsi namo.

Balys S valia

montneal
• Pakrikštyta Michelle LI - 
ZOTTE - MALIŠAUSKAITĖS 
naujagimė dukrelė Karinos - 
Louise vardais.

Ml RUSI E J I

o PILIACKAS Vladas, 58 m. 
mirė, palaidotas perŠv.Ka- 
zimiero parapiją, vasario 
23 d. Liko žmona Juzė ir 
duktė Gražina su šeima. 

Užuojauta artimiesiems.

» STAŠKEVIČIUS Linas Va
sario 16 d. minėjime pakai - 
tomis su Sės.Terese grojo 
akordeonu, ne Linas Piečat- 
tis, kaip buvo parašyta NL 8 
nr.Atitaisome. N L

7
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montreal
PARENGIMU, KALENDORIUS • •eoo»e«ee« 
RENGINIAI AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE
KOVO mėti. 1 d. ,12 vai. :

L.K.MindaugoŠaulių Kuo
pos metinis visuotinas narių 
SUSIRINKIMAS.
KOVO 8 d,, 12 vai,:

PIETUS - Aušros Vartų 
Marijos paveikslo atstatymo 
Fondui. Rengia- Vilniaus 
Šaulių Rinktinės Kanadoje 
moterys.
KOVO 15 d., 12 vai.

PIETUS - JUOZINĖS
KOVO 21 d., šeštadienį, 2 y, 
p.p.: - LITO metinis narių 
SUSIRINKIMAS.
KOVO 22 d. ,12 vai.:

NIDOS Klubo narių SUSI-. 
RINKIMAS

BALANDŽIO mėn, 4-5 d.d,: 
KAZIUKO MUGĖ - rengia 
s kautai-ės.
BALANDŽIO 25 d. vakare , 
GINTARO ANSAMBLIO 
PARENGIMAS

GEGUŽĖS 2d.: vakare - 
SPAUDOS BALIUS, rengia 
"Nepriklausoma Lietuva

e « e

ŠV.KAZIMIERO
PARAPIJOS SALĖJE :

KOVO mėn. 8 d.;
Jv.KAZIMIERO ATLAIDAI.
Po 11 vai. mišių- SKAIDRĖS; 
supažindinant jaunimą su vi
duramžių katedromis Euro-
poje. Kviečiamas visas 
Montrealio jaunimas. 
• eoeeeeeeeee

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m iki JO p , m • 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p.m« 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m« iki 9: 30 p. nu
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7626 Central S t « Ville L a S a I I e» P. Q.
Tel: 366-9 742 ir 365-0 505

I
Dr.A.S, POPIERAITIS |

B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. 5. ( c) g
MEDICAL ARTS BUILDING, 15 38 Sh e r b r o o k St.W.

Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 931—4024

--------------- - - I“

ADVOKATAS L

ROMAN J. IŠGANAITIS « a. , b.c.l. | 

qI 4 Notre Dome E. Suite 504 p]

H Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8-9 5 34

J ADVOKATAS g

J.P. MILLER b. a. b. c. l. c
1 J c
J 168 Notre Dame St. E. , Suite 205 įj
] Tel: 366—206 3 h 866-2064. C

J———------ -■ I
] ADVOKATAS g

į VICTOR E. RUDINSKAS e
3 B. En g •, M • En g • L. L. B. , B. C. L. p

jį 4701 Bannantyne, Verdun (kampos 2—n d Av e. ) , Qu e. H4G 1E6 [} 
1 Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245 Č
]--------------------------------------------------------------------------------------- .--------------------------- Ej ---------------- --------------------------------- --------------------- - -—g

i DJ NOTARAS q

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

] ---------- - n] . J
NOTARE Tr

I RŪTA POCAUSKAS g
50 Du Domaine, He Perrot, Que, H7V5V6 £

j Res. Tel: 453-9142 p
{jasHsasasasasasasBsasasBsasasBsasasBsaszsHsaszsasasasasBsasasEsasBSEsM 
8 psi.

LITO VALDYBA IR KOMISIJOS 1980 METAIS: iš kairės sėdi: vicep. R.Išganaitis, sekr. 
G.Vazalinskas, pirm.A.Kličius, vald. narė R.Rudinskienė, vedėja R.Piečaitienė,Kredito 
Kom.p-kas J. Kibirkštis; stovi: re v. kom. pirm. K.Toliušis, rev.kom, narys J.Siaučiulis, 
vald.nariai P.Adamonis, J. Jurėnas, B.Bulota,Kred.Kom,narys J.Adomonis, buhalteris 
B.Niedvaras, Kred.Kom. narys V.Pieeaitis. Nuotrauka Tony’s

G

Nuotr.: Tony’s Photo Studio

METINIS LITO SUSIRINKIMAS
LITO Valdyba skelbia metinį LITO narių susirinkimą 1981 m.kovo mėn. 21 d., ŠEŠ

TADIENĮ, 4 vai.p.p.Aušros Vartų Parapijos salėje, 1465 De Seve st., Montreal, P.Q . 
Registracija prasidės pusę valandos ankščiau.
Po susirinkimo - vakarienė.

Šiais metais LITO Valdyboje savo kadenciją užbaigė Romas Išganaitis ir Rūta Ru- 
dinskienė, Kredito Komisijoje - Justas Kibirkštis. Pagal LITO statutą, jie gali būti 
išstatyti kandidatais perrinkimui.

Kandidatų pasiūlymai į Valdybą ir komisijas turi būti padaryti raštu bent 2-jų pil
nateisių unijos narių ir įteikti Valdybos sekretoriui iki susirinkimo atidarymo.Prie siū
lymo turi būti pridėtas raštiškas kandidato sutikimas būti renkamu. Kandidatams iš
statyti formos gaunamos abiejuose LITO skyriuose. Susirinkimo darbotvarkė išsiun - 
čiama visiems nariams kartu su metine apyskaita.

DALIS MONTREALIO AUŠROS VARTŲ VYRŲ CHORO, su 
DIRIGENTU ALEKSANDRU STANKEVIČIUM nėr LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO^ MIĖNJIMĄ š. 
m. vasario 15 d. ,MONTREALYJE-VERDUNE.

Nuotr.: A. Gudaitės

Pakalus susidomėjimui MAŽAJA LIETUVA, jos
SI pažinimui daug padės 5 plačios studijos prof. jS
EI Įsigi M.BRAKO paruoštoje 304 psl.
® LITHUANIA MINOR B
gj knygoje su 50 žemėlapių. Kaina — $ 15. Q0. Kreip

to) tis į knygų platintojus arba šios knygos lei - |3
® deja,: LITHUANIAN RESEARCH 1NSTITUT INC.

149-31 120 St, So. Ozone Park, N V 11420 |C]

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

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 1981.
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽĖS 2I, BIRŽELIO I8, LIEPOS 9, 
RUGPIŪČIO 6 ir RUGSĖJO I0 d.

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

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIK ALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES 1$ LIETUVOS Į ŠĮ 
KRAŠTA^ - KANADĄ.

KELIONE I MIAMI TIK $ 169. LĖKTUVU
Ra/yft an<į įtikai:

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

MONTREAL, P.Q. H2W IY7

Tel: (Ę14 > 844-5292 
ir 844 -5662

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

MbKA UŽ:

Einamosios »-ta«

Pensijų plono* .. 
Term. ind. 1 m.

......6%
11%

13.5% 
123%

DUODA PASKOLAS:

Asmenine* nuo 
Nekiln. turto nuo 
Čekių kredito 
Inveitocine* nuo

15.75%
15.5 %

18%
16.25%

Duodo nemokomą gyvybė* draudų 
iki $2,000 ui teup. stos urnai.

Nemokoma gyvybė* drauda iki 
$10,000 už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
, 1465 De Sova St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 

3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vosorq nub 
gegulės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
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- 
ALIUMIN1JAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

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

Kailių siuvėjas -

• Didelis pasirinkimas gatavų p gitų
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodel! uo j u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE SODA

MONTREAL, QUEBEC
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

®
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBft 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD, MONTREAL. P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6 

TEL. 727 -3 120 Komų 376 - 378 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.£„ I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1945 gi.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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