
I

LIETUVIU, SAVAITRAŠTIS 7 72 2 GEORGE ST. LA SALLE P. Q. H8P 1C4 30 c.Nr 12 . 1981 KOVO - MARCH 20 d.
------------- ---------------- T"i------------ ’■»»

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

SOVIETAI PRANEŠĖ APIE 
MANEVRUS

Sov. Sąjunga painformavo 
JAV- bių vyriausybę apie 
Wargawos Pakto karinių 
trupių manevrus, kuriuose 
dalyvaus mažiau negu 25 
tūkst. karių/pagal tarptauti
nius susitari mus, tai turi bū
ti pranešta/.

Manevruojančių skaičius 
mažesnis, negu kad Vaka
ruose buvo spėliojama.So
vietai, tačiau, reiškia vis di
dėjant} nepasitenkinimą dėl 
darbininkų judėjimo Lenki
joje ir tie manevrai, nors ir 
mažesnio masto, primins 
lenkams,kas tikrai ko bijo...

SAN SALVADORE ŠAUDĖ Į 
JAV AMBASADĄ

Į JAV ambasadą San Sal
vador’e buvo paleista 1O šū - 
vių automatiniu šautuvu iš 
pravažiuojančio sunkvežimio. 
Tuo metu iš jos išėjo JAV 
kongresmanas Clarence 
Long su keliais amerikie
čių diplomatai. Šūviai atsi - 
mušė į sieną ir nė vieno ne
sužeidė.

C. Long siūlė juntos pre
zidentui Duarte ir jo kari
niams patarėjams, kad jų 
trupės būtų treniruojamos už 
krašto ribų amerikonų spe - 
cialistų/vietoje karinių pa - 
tarėjų ar paramos ginklais/. 
C.Long yra prieš ameriko - 
nų patarėjų ir karinės pa - 
galbos siuntimą j EI Salva- 
dor’ą.

PRE Z. REAGAN’AS SIŪLO 
NEREMTI TERORISTU

Tradicinės airių šventės- 
šv. Patriko dienoje- prez. 
Reagan’as apsilankė Airijos 
ambasadoje pasipuošęs dve
jais gvazdikais, žaliu ir bal
tu. Pasveikino ambasadorių, 
tarė žodį,kuria me pasmerkė 
tragiškai ilgai besitęsiantį 
smurtą Airijoje. Jis kvietė 
neremti finansiniai nė gink
lais 1 tą smurtą įsivėlusių 
grupių.

Ta proga paskyrė airių 
kilmės amerikietį W.C. Mc 
Cann ambasadorium Airijon.

Iki dabar šv. Patriko die - 
ną Airijos ambasadorius 
lankydavosi Baltuose Rū
muose, atnešdamas vazoną 
sudaigintų airių dobilėlių 
prezidentui.

SACHAROV’AS DĖKOJA
Sovietų disidentas ir No

belio premijos laimėtojas 
Andrėj Sacharov’as buvo ne
tikėtai matomas Švedijos te
levizijoje praeitą savaitę , 
pavykus išgabenti namie da
rytą filmelę išSov.Sąjungos.

Joje jis išreiškė dėkingu
mą Vakarų mokslininkams , 
už jų solidarumą jo atžvil
giu. Trijų min. filmą ro
dė Sacharovlą jo ištrėmimo 
namuose Gorki mieste. Jis

pranešė, kad išsiuntė atvirą 
laišką Sovietų Mokslo Aka
demijai, aiškindamas savo 
būklę.

KHOMEINI NORI
TYLOS POLITIKOS

Khomeini pareikalavo su
stabdyti viešus politinius 
ginčus Irane iki užsibaigs 
karas su Iraku. Nors Irano 
abi politinės grupės-nuosai- 
kieji ir fundamentalistai 
viešai nutilo, bet jų ginčai 
tebesitęsia. Bani-Sadr, nuo
saikiųjų prezidentas apkalti
no min.pirmininką Ali Rajai, 
kad šis pasiuntęs į gatves 
mušeikas puldinėti jo pase
kėjus. Ali Rajai kaltino Bani- 
Sadr melagyste ir ’’kontra - 
revoliucija’’. Khomeini po
litiniams ginčams spręsti 
paskirs 3 asmenų komitetą, 
sudarytą po vieną atstovą iš 
politinių grupių ir 1 Khome - 
ini atstovo.

EUROPA PADEDA KINIJAI
Europos Ekonominė Bend

ruomenė nutarė perduoti 6.2 
mil. dolerių vertės maisto, 
kuris per JTautų organiza
ciją bus išdalintas Kinijoje . 
Sis nutarimas patvirtina ži
nias,kad rimtas maisto trū
kumas sukėlė dideles prob
lemas dvejose Kinijos prb - 
vi nei jose.

PRANCŪZIJOS SOCIALISTAI 
NENORI RYŠIU SU MASKVA

Prancūzijos socialistų 
partijos lyderis Franęois 
Mitterand, pagrindinis opo
nentas prezidentiniuose rin
kimuose kitą mėnesį, pas - 
kelbė, kad kairiųjų vyriausy
bėje komunistai neturės vie
tos, nebent modifikuotų savo 
ryšius su Maskva.

"LONDON TIMES" CITUOJA 
DR.ALEKSANDRĄ ŠTROMĄ

"The Times" buvo citavęs 
vieną Stalino posakį, kur jis 
smerkęs "revoliucijos eks - 
portavimą". Į tai atsiliepė 
dr.A Štromas, primindamas, 
kad tai nėr a joks patvirtini - 
mas dabartinės sovietų po
litikos. Autorius atkreipia 
skaitytojų dėmesį, kad Brež- 
nev’as 25-ame Komunistų 
Partijos suvažiavime 1976 m 
aiškiai pasakė, kuriuo keliu 
jau seniai žygiuoja Sovietų 
Sąjunga, jį cituodamas:" so
vietai visuomet pasiruošę a- 
teiti į talką visiems,kurie 
kovoja už teisybę, laisvę ir 
socialinį, progresą". Be to , 
Sov. Sąjungos konstitucijoje 
pažymėta, kad pasaulinio so
cializmo stiprinimas yra 
vienas jų pagrindinių užsie
nio politikos tikslų.
• Taip lengvai mulkina ma
ses, maišydami sąvokas 
tikrojo socializmo su "neda- 
kepusiu" komunizmu...

UNION NATIONALE 
NORI ANGLOFONU 
BALSUOTOJU

Priešrinkiminėje kampa
nijoje Roch LaSalle sako, 
kad angliškai kalbantieji 
kvebekiečiai turėtų balsuo
ti už UN, nes ši partija pa
laikanti privačią iniciatyvą 
/ tą patį daro ir liberalai/. 
Tačiau jis neminėjo anglų 
kalbos situacijos, pakartojo 
tik savo asmeninę nuomonę , 
kad vyriausybė turėtų aty- 
džiai peržiūrėti Bill 1O1 už 
dviejų metų, kai tas nuosta - 
tas bus veikęs 5 metus.

Radio pasikalbėjime jis 
pasakė, kad rinkimuose kal
bos problemų nenagrinėsiąs, 
nes tai tik skaldo žmonės.

QUEBEC’O KOMUNISTAI 
NETURI KO PASIŪLYTI

Darbininkų Komunistų 
Partija turės 33 kandidatus 
Quebec’e, sako jų partijos 
lyderis Roger Rashi. Jo par
tija, jis sako, koncentruosis 
į ekonominius reikalus/dar 
jokiame ir seniai valdoma - 
me komunistų krašte jie ne
gali pasigirti savo ekonomi
ja/, teisę viešų darbų tar - 
nautojams streikuoti/ jau ir 
taip streikai yra pernaudo- 
jami/ ir teisę kvebekie- 
čiams darbe naudoti pran
cūzų kalbą/ kaip ilgai mie - 
gojo, ir dar nepabudo ?/. 
Jų "pažangumą " ir "apsi

MIRĖ MUZ. JONAS ŠVEDAS
Vėl netekome gabaus lie

tuvio menininko- mirė muz. 
ir kompozitorius Jonas Šve
das po sunkios ligos. 

švietimą" rodo kad ir šis 
sakinys:"Faktas,kad POpa- 
liko tiek daug galimybių ap
eiti Bill 1O1 rodo, kaip ma
žai PQ rūpi apginti Quebec ’ 
o darbininkus nuo jų tautinio 
užgožirmo". Koks melavi
mas ir vargšų pasekėjų mul
kinimas.

RINKIMAI QUEBEC’O 
PROVINCIJOJE

Š.m. BALANDŽIO mėn. 
13 dieną paskelbti provinci
niai rinkimai,kuriuos PQ ir 
taip jau užtęsė.

ASBESTO ĮMONIŲ 
LIKIMAS

Quebec*o premjeras Rene 
Levesųue paskelbė, kad PQ 
yra pasiruošus nacionali
zuoti JAV-bėms priklausan
čias Asbesto įmones dar 
prieš rinkimus balandžio 13 
d., jeigu kompanija neside- 
rės su pasitikėjimu/mums 
neaišku, kas tuo norėta pa - 
sakyti/. Prieš dvi dienas 
Aukščiausias Kanados Teis - 
mas atmetė Asbesto prašy
mą uždrausti nusavinimą.

Liberalų partijos lydė - 
ris Ryan’as siūlo Asbesto 
įmonių nusavinimą atidėti 
iki po rinkimų, nes tai būtų 
teisingiausia. / Dabar toks 
žingsnis, neskaitant jo ne - 
praktiškumo, būtų galima 
interpretuoti kaip priešrin
kiminę manipuliaciją/.

ŠNEKAMOJI LIETUVIU 
KALBA DALEY KOLEGIJOJE

Šešių savaičių kursai vyks 
Chicagoje, 7500 So. Pulaski 
Road, Daley Kolegijoje, no -

Lady Diana Spencer, Britanijos sosto paveldėtojo, princo 
Charles sužadėtinė. Vestuvės įvyks šią vasarą.

rintiems pasilavinti kalbėti 
lietuviškai. Priimami visi , 
sulaukę 18 m. amžiaus.Kur
sas įeina į Suaugusių Lavi - 
nimosi /Adult Educatior/se- 
riją.

Šiuo metodu gal būtų ga - 

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS:
INSTITUTO VADOVYBĖ

Instituto vadovybę sudaro: Instituto Rektorius Prof. Dr. 
Jonas Račkauskas. Akivaizdinio Skyriaus Aleksandras 
Dundulis. Neakivaizdinio Skyriaus Direktorius Juozas Ma- 
silionis ir Lektorių Tarybos Sekretorė Stasė Petersonienė. 
Institutas šiuo metu turi 27lektorius:lietuvių kalbos, lite
ratūros, istorijos, psichologijos ir pedagogikos, bei ša
lutinių dalykų.

NAUJAS REGULIAMINAS
Lektorių Taryba posėdžiavo daugiau kaip 14 valandų, 

svarstydama PLI reguliamino pakeitimus. Pagaliau Lek
torių Tarybos posėdyje (III. 5. 80) naujas reguiiaminas bu
vo patvirtintas. Jis bus greit atspausdintas ir išdalintas.

NAUJA LEKTORIAUS LIULEVIČIAUS KNYGA
PLI Istorijos Lektorius Vincentas Liulevičius parašė 

naują knygą AMERIKOS LIETUVIU EKONOMINĖ VEIKLA. 
Knygą išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Pride
dame knygos supažindinimo atspaudą iš Draugo. Prašome 
pagalbos knygą platinti...

VIDEO —TAPE PROJEKTAS
Kovo 20 d. Drauge buvo paskelbtas naujas PLI projektas 

ruošti video-tape programas (žiūr priedą). Turime malo
nią naujieną, kad Lietuvių Fondas paskyrė šiam pro - 
jektui $5,000.00. Darbą pradėsime netrukus. Norėsime 
studentų pagalbos prie darbo su visom video-tape priemo
nėm. Institutas dabar pirks: video-tape aparatą, rekor— 
derį, dvi T. V. ir kitus reikmenis.

RELIGIJA IR RELIGIJOS DĖSTYMO METODIKA
PLI Lektorių Taryba vasario mėnesio posėdyje patvir

tino įvedimą religijos dėstymo ir jos metodikos kursų į 
Instituto programą. Religijos projekto programą pateikė 
JAV LB Švietimo Taryba. Projektui vadovauja kun. Vyt. 
Bagdonavičius,MIC, ir kun. Jonas Duoba,MIC. Planuoja
me religines pamokas paruošti video-tape formato.

NAUJI PROJEKTAI JAV VALDŽIAI
PLI yra paruošęs projektą gauti paramos iš JAV Ethnic 

Heritage Studies programos. Projektas užvardintas : 
ETHNIC SURVIVAL: A MULTI-MEDIA MODEL FOR PRE- ' i 
SERVATION OF ETHNIC HERITAGE IN AN ALTERNATI
VE EDUCATIONAL SYSTEM. Institutas prašo $54,000. 
OO paramos.

NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES
PLI ruošia prašymą NEH agentūrai paremti Instituto 

projektą rekorduoti lietuvių imigracijos istoriją. Šis pro
jektas būtų vykdomas pačių Instituto studentų ir lituanisti
nių mokyklų mokinių. Institutas prašo$5.000.00paramos.

UNIVERSITETO KREDITAI UŽ DARBĄ INSTITUTE?
Instituto vadovybė rimtai svarsto sutartį su Chicago 

City Colleges ir per juos duoti studentams kreditus už iš
eitus Institute kursus. Yra galimybė tai padaryti per visą 
eilę universitetų, bet vadovybė nori tai padaryti per tokią 
instituciją kurioje mažiausiai kainuotų "kredito" valanda. 
Daugiau apie Šį projektą vėliau — kai bus daugiau žinių.

Įima pasinaudoti ir kitose 
lietuvių kolonijose ne tik A- 
merikoje,bet Kanadoje ir kt. 
Svarbu, žinoma, kad nors tik 
tos idėjos palaikymui atsi - 
rastų pakankamai mokinių*.

Palaikykime savus *.
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VILNIAUS ŠAULIU. RINKTINĖS VEIKLA

Iškilmingi pietūs-renginys 
buvo suruoštas Montrealyje 
Rinktinės moterų vadovės 
pavaduotojų M. Kasperavi
čienės ir Aid.Urbonavičie
nės iniciatyva, talkininkau
jant L.K. Mindaugo ir Ne
ringos Šaulių kuopoms,kovo 
mėn. 8 d. .Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Tikslas-pri - šaulišką AČIŪ, 
sidėti prie Marijos paveiks
lo atstatymo Montrealio AV 
šventovėje.

Renginyje dalyvavo apie 
2CO žmonių, buvo ir svečių, 
atvykusių iš Toronto,Kings-

$ 925,17.
Tai pavyzdingai gražus 

dviejų šaulių kuopų bendras 
darbas ir pasiaukoji mas.Vil- 
niaus Šaulių Rinktinės vardu 
mūsų bažnyčios ir lietuvybės 
išlaikymui.

V.Š.Rinktinės Valdyba vi
siems, kurie prisidėjo, taria

KULTŪRINĖ STOVYKLA
Š. m. birželio mėn. 26-27- 

28 d.d.Dominion Day savait
galį, Wasagoje, netoli To
ronto, Tėvų Pranciškonų

gilins į duotą priesaiką: iš
laikyti ir stiprinti lietuvių 
tautinį ir valstybinį atsparu
mą toks šaulys,išpildęs įsi
pareigojimus, bus gerbia
mas organizacijos vadovų ir 
lietuvių visuomenės. Jis nu
siskundė dėl visos eilės šau
lių pasyvumo ir priėjo įsiti
kinimo, kad vien Valdybai 
neįmanoma dėl perdaug dar
bo ruošti didesnius rengi
nius.

PirmininKas pranešė,kad 
š. m. kovo mėn.21 d. 7 vai. 
vak. Toronto Lietuvių Na
muose Kuopa rengia Juozinių 
pobūvį. Tą vakarą svečius 
linksmins pučiamųjų instru
mentų muzika — muzikinė 
grupė —"Keturios sesutės": 
Joana, Vida, Teresė ir Dia
na Stankutės iš Sudbury, Ont. 
Reikia tikėti, kad į šį pobū - 
vį susirinks svečių skaitlin
gai praleisti linksmai laiką, 
grojant įdomiam orkestrui. 
Rengėjų tikslas — ne pelnas., 
bet Juozinių tradicijos palai
kymas.

St. Jokūbaitis, baigęs ilgą 
pranešimą, dar kartą išreiš
kė padėką visiems aktyviems

Garbės teismo pirminin
kas S. Banelis pasidžiaugė, 
kad bylų nebuvo ir visi nariai 
sugyvena gerai.

Paklausimuose klek ilgiau 
užtruko diskusijos dėl pašll- 
jimo santykių su Centro Val
dyba. Po ilgai trukusių pasi
sakymų vienbalsiai įgaliojo 
Kuopos Valdybą ir išrinktus 
atstovus į Kuopos Šaulių 
Rinktinės suvažiavimą iš
reikšti vienbalsiai kuopos 
nutarimo rezultatus.

Ilgiausiai užtruko naujas 
šaulių Kuopos pirmininko iš
rinkimas. Visi pasiūlyti kan
didatai atsisakė. Kelis kartus 
buvo prašomas vėl Stasys Jo
kūbaitis pasilikti dar sekan
čiam terminui. Nebesutiko ir 
pasiūlė lO minučių pertrau
ką pasitarimui. Po pertrau
kos, tik po didelių pastangų 
sutiko pirmininko pareigas 
perimti Juozas JANKAITIS. 
Jam padėti į valdybą sutiko 
įeiti: V. BAČĖNAS, A. BOR- 
KERTAS, V. STOŠKUS ir J. 
PUTERIS. Į Revizijos komi
siją: A. JUODIENĖ, V. PE
ČIULIS ir R. DAUGĖLIENĖ. 
Garbės Teismas: S. DANE
LIS, S. JOKŪBAITIS ir PET
RULIS.

St. Jokūbaitis linkėjo nau
jam šaulių Kuopos pirm* J. 
Jankaičiui sėkmės šauliško- 
je veikloje.

Teklė Benotienė pranešė, 
kad jos vyras yra miręs

ton’o, Cttawos ir JAV.
Pietii programą trumpu 

žodžiu atidarė Vilniaus Šau
lių Rinktinės p-kas J.Šiau - 
čiulis, apibūdindamas rengi
nio tikslą ir rengėjus.

Meninę' programą pravedė 
Aid. Urbonavičienė. L. K. 
Mindaugo Š.K-pos šaulė , soL 
Gina Capkauskienė iškiliai 
padainavo keturias dainas . 
Vieną jų dedikavo neseniai 
mirusiam Montrealio visuo
menininkui - mokytojui Au
gustinui Ališauskui. Akom- 
ponavo Montrealyje kylantis 
muzikas Aleksandras Stan
kevičius. Abu menininkai 
buvo apdovanoti gėlėmis.Su
sirinkusieji atsidėkojo nuo
širdžiu plojimu.

Sekė M. Kasperavičienės 
ir jos talkininkių puikiai pa
ruoštų vaišių stalo palaimi
nimas, kurį atliko š.Tėv. J . 
Aranauskas. Buvo loterija , 
veikė baras.

Ta proga, per rengėjus, 
Marijos Paveikslo Atstatymo 
Fondui paaukojo: Emilija ir 
Juozas Paunksniai, Stasys ir 
Marija Morkūnai, Onutė ir 
Edmundas Augūnai, Stasys 
Palaitis ir Donatas Baltru- 
konis, visi po $ lOO; Genė 
Montvilienė - $40;Eugenija 
Lukošienė-$25; Stasys Reu- 
tas - $2C.

Viso, su renginio pelnu, 
Paveikslo Fondui surinkta

stovyklavietėje įvyks Vil
niaus Šaulių Rinktinės Kana
doje 3-jų dienų kultūrinis 
savaitgalis-stovykla. Ją glo - 
boti ir visą organizavimo 
darbą atlikti,sudaryti prog
ramą ir 1.1, sutiko Vlado 
Pūtvio Saulių Kuopa Toron
te.

Numatyta įvairi ir įdomi 
programa, taip pat planuo
jama ganėtinai laiko asmeni
niam poilsiui. Stovykloje 
kviečiami dalyvauti ir ne 
šauliai. Smulkesnė informa
cija bus paskelbta spaudoje 
ir atskirais aplinkraščiais 
tiesioginiai daliniams.

Rinktinės valdyba kviečia 
visus ir iš visur jau dabar 
ruoštis ir joje gausiai daly
vauti .

TINKAMAI ATŽYMĖKIME 
REIKŠMINGĄ ĮVYKĮ

Šiais metais sueina 40 
metų nuo 1941 metų birželio 
mėn. Lietuvių Tautos sukili
mo prieš tuometinį ir dabar
tinį mūsų pavergėją - komu
nistinę Sovietų S-gą. Jame 
labai aktyviai brangia 
kraujo auka prisidėjo ir 
Lietuvos Šaulių S-gos bro
liai ir sesės šauliai.

Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Valdyba prašo visų dalinių 
Valdybas Į tai atkreipti y- 
patingą dėmesį ir tą reikš - 
mingą mūsų tautos įvykį tin
kamai paminėti. J.Š.

"MAIRONIO" ŠAULIU KUOPOS 5-ių METŲ. VEIKLOS 
MINĖJIMO DALYVIAI SUDBURY, 1980 m., PRIE AIRIŲ 
BAŽNYČIOS, KURIOJE VYKO PAMALDOS.

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS sustoję, plodami. E. Klupšie-
TORONTE nė sujaudinta šiuo pagerbi -

Š. m. vasario 22 d. Toron
to Lietuvių Namuose Mortos 
Menėje įvyko Vlado Pūtvio 
Šaulių Kuopos narių susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
apie 70% šauliai ir šaulės.
Susirinkimą atidarė Kuopos 
pirm. St. Jokūbaitis paprasy-
damas atsistojimu pagerbti 
Kuopos vėliavos įnešimą. 
Jautrioje įžanginėje kalboje 
jis minėjo Šaulių Sąjungos 
įsteigėjo Vlado Pūtvio 52 me
tų mirties sukaktį ir praei
tais metais mirusį Kuopos 
kapelionąkun. P. Ažubalį. Už 
juos paprašė susikaupti ir
tylos minute pagerbti. Taip 
pat susirinkime dalyvaujan
čiai Eugenijai Klupšienei, 
šios kuopos organizatorei ir 
Šaulių Sąjungos Garbės narei 
buvo Kuopos vardu meniškai 
paruoštas padėkos raštas. 
Jame buvo išreikšta širdin
ga padėka už jos darbo ir 
veiklos įnašą šaulių organi
zacijoje. Po įteikto padėkos 
rašto ir prisegus raudonų 
rožių puokštę E. Klupšienei , 
šauliai ir šaulės pagerbė ją

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

KODĖL TAI DAROTE?

- Išsigalvotas neteisybes 
skelbiate?,-klausia VLIKo 
pirmininką savo atvirame 
laiške"Draugo"vasario 20 d . 
laidoje Daina Kamantaitė.Ra- 
šo ji: " 1981 metų sausio 21 
dienos "Drauge" buvo pači - 
tuota dalis Jūsų pranešimo 
VLIKo seimui. Jūs savo pra - 
nešime minėjote LB atsisa - 
kymądalyvauti veiksnių kon
ferencijoje New York’e 1980 
m. dėl pasiruošimo Madrido 
Konferencijai ir sakėte, kad: 
”... Pagaliau, kaip PLB ir 
JAV LB galėjo dalyvauti Lie
tuvos laisvinimo konferenci-. 
joje, kuomet jų vadovų pono 
Kamanto ir Gečio dukterys
2 psi

tuo laiku buvo komunistinio 
okupanto vaišinamos mūsų 
pavergtoje tėvynėje, švęsda
mos kartu su okupantu 40 
metų Lietuvos pavergimo 
šventę...” "Jūs savo prane - 
Šime pasakėte visišką netie
są, bet prasi manymą. Tuo lai
ku, kai vyko jūsų konferenci - 
ja New York’e 1980 m. birže
lio 21 d., aš okupuotoje Lie
tuvoje nebuvau, komunistinis 
okupantas manęs nevaišino ir 
aš su okupantu nešvenčiau4O 
metų Lietuvos pavergi mo 
šventės...".... "Esu subren
dusi 19 metų studentė ir sa-

je nebuvo ir jokių švenčių 
nešventė ir Aušra Gečytė".

"Okupuotą Lietuvą aplan
kiau 1980 m. balandžio mė
nesį ir savo pačios akimis 
pamačiau, kaip ten žmonės 
gyvena, už ją visaip kovoja ir 
su viltimi laukia laisvės... 
Aplankiusi Lietuvą, aš dar 
daugiau ją ir jos žmones pa
milau ir jų neužmiršiu jų 
varge,..".

Nesiimu spręsti, ar VLIKo 
Pirmininkas sąmoningai ar 
nesąmoningai’ taip pasakė 
Seime, bet jei jis "leptelėjo" 
taip, kaip D.Kamantaitė rašo,

mu, padėkojo ir išreiškė, 
kad apgaili negeroves iški
lusias čia Šaulių Sąjungoje 
ir ragino pakolei galima , 
išlaikyti šaulių organizaci -

• •
VI. Pūtvio Saulių Kuopos

pirm. St. Jokūbaitis susirin
kimui pirmininkauti pakylė
tė V. Kazlauską ir sekreto
riauti — J. Šarapnicką.

Apie Kuopos veiklą prane
šimą padarė pirm. St. Joku-. 
baltis. Pirmiausia išreiškė 
padėką visiems Kuopos val
dybos nariams už aktyvų da
lyvavimą posėdžiuose ir ruo
šiant išvykas į kitų šaulių

šauliams už dalyvavimą. Jis 
išreiškė, kad Kuopai vado
vavęs 17 metų, iš pirminin - 
ko pareigų pasitraukia. Jau
čiuosi, kad per 17 metų iš
dirbęs kuopos pirmininku, 
atliko šaulio įsipareigojimo 
darbus ir prašė nebesiūlyti 
į valdybos pirmininkus.

Apie moterų būrelio veik
lą pranešimą padarė šaulė 
R. Daugėlienė. Šaudymo — 
sporto vadovas'-V. Stačkus, 
Iždininkas — A. Borkertas . 
Jis supažindino narius .su 
1980 metų apyskaita. Susi
rinkimo dieną kasoje būta 
$1,716.19. Pinigai laikomi 
lietuvių banke "Paramoje".

prieš lO metų ir Šia proga š. 
m. balandžio mėn. 4 d. 9:30 
vai. Prisikėlimo Šventovėje 
bus Mišios. Prašė visus — 
šaules ir šaulius dalyvauti. 
Ir po to, visus dalyvius kvie
tė į Toronto Lietuvių Namus 
užkandžiams.

Susirinkimas, St. Jokūbai
čiui išbuvus 17 metų VI. Pūt
vio Šaulių Kuopos valdyboje 
išreiškė padėką gausiais plo
jimais.

Susirinkimas buvo baigtas 
Tautos Himnu. ......

J. Šarapnick?
• DLK Algirdo Š.K-pa Ha- 
milton’e švęs 15 m. veiklos 
sukaktį balandžio 25-26 d.d.

Kuopų ruošiamus renginius . 
Atkreipė dėmesį į tuos šau
lius, kurie pasitenkina tik 
užmokėdami nario mokestį. 
Priminė, kad yra pareiga vi
siems Kuopos šauliams-šau- 
lėms talkinti darbu ir daly
vauti parengimuose. Daly - 
vauti organizuotai Lietuvos 
tautinių švenčių ruošiamuo
se minėjimuose. Jei kiekvie
nas šaulys paklaus savęs, 
kaip sąžiningai atliko savo 
kaip šaulio pareigas ir įsi-

SIMAS KUDIRKA VI.PŪTVIO Š.K-pos 25 m.VEIKLOS 
SUKAKTIES MINĖJIME, TORONTE. Nuotr. :S. Varankos

tas, visai "nusipieškino”, nes 
jis Dainą Kamantaitę ir Auš
rą Gečytę vadina nusikaltėlė
mis, vartodamas kriminali
nio nusikaltimoterminologiją 
už apsilankymą okupuotoje

moningesni Lietuviai. Gaila 
tų jaunų žmonių, kurie kal
tinami, kad pamatė Lietuvą 
savo aki mis. Apgailėtina, kad 
kaltintojai nepajėgia eiti su 
gyvenimo tėkmė. Jų kovoji-

rinius, kurie verti pagyri - 
mo"... Mes turime padėti 
Lietuvai sudaryti sąlygas, 
kad ji laisvai galėtų spręsti 
savo likimą...

"Ši naujų minčių paskaita
Lietuvoje. Jis rašo:" Tokia 
yra jau beveik kiekvieno nu
sikaltėlio psichologija, kad 
pateisinus savo nusikaltimą, 
visada kaltina kitus". Atsi
eit, nėra kaltas VLIKo Pir
mininkas už išsigalvotą pra
simanymą ir dar Seime pa
reikštą, bet kaltos lietuvai
tės, aplankydamos savo tėvų 
žemę. Tai taip galvoja tūlas 
A. Pleškys. Atrodo,kad taip 
galvojančių lietuvių kaskartą 
mažėja su iškeliavimu ne
grįžtamai... Jaunesnieji, ir 
dabartiniai studentai žiūri 
realiomis akimis Į savo tėvų

varankiškai tvarkausi, todėl tai jo žodis, išlėkęs žvirbliu, ar tėvukų paliktą Lietuvą • 
aš pati atsakau už savo gyve- jau grįžta jaučiu. Štai, "Nau- Jaunimo nemažai jau yra bu- 
nimą... Taip pat žinau,kad jienų" 46 laidoje, pasirašęs vę okup.Lietuvoje ir jie su- 
tuo laiku okupuotoje Lietuvo- Antanu Plėškių koresponden- grįžo daug nuoširdesni ir są-

mas dėl Lietuvos būtų daug minėjimo dalyvių buvo pri- 
sėkmingesnis, jeigu jie nau- imta audringais plojimais ir 
dotų naujus kovos būdus , - lyg Įsisiūbavusiai nuotaikai 
naujus "ginklus". pakeisti, " Volungės" mišrus

Štai ką pasakė dr. kun. choras padainavo 3 liaudies 
Jurgis Šarauskas,pagrindi- dainas... "taip rašo korės - 
nis kalbėtojas per Vasario pondentas "Dirvos"lO nr. 
16-ios minėjimą Toronte:!'..
Giminių lankymas su dova- Dr. J. Šarauskas yra jau
nomis, jiems skiriami siun - nosios kartos atstovas ir iš. 
tiniai yra tik rėmimas savų- spaudos puslapių pažĮstamas. 
jų, bet ne Lietu vos... Mūsų Jo straipsniai'lietuviškuose 
veikla neturi ribotis vien tik žurnaluose visuomet padvel- 
informacijų skleidimu apie kia naujumu, pažangumu net 
sovietinės sistemos netei- ir kalbant religine tema.To- 
singumą, bet turime infor- kių ir panašių dabar mums 
muoti gyvenančius Lietuvoje reikėtų veikėjų,^ jei dar nori- 
apie save. Mes turime iš- me kad su mumis viskas ne- 
girsti jų dainas, skaityti jų užsibaigtų.,.
knygas, deklamuoti jų eilė - Pr.Paukštaitts «
raščius, pagirti jų tuos kū- Montreal, Que.
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Canada
Kodėl jūs čia gyvenate?

Gal jūs esate čia gimę , 
Gal ir ne .
Bet jūs gyvenate čia nes 
jūs ar jūsų protėviai pasirinkote 
Kanadą todėl, kad čia atsiveria 
daug galimybių kiekvienam.
Kraštas, laisvės ir galimybių 
kraštas, kuris priima 
ir gerbia žmones visų 
rasių, religijų, ir kultūrų
Štai kodėl mes esame kanadiečiai .

Multiculturalism
[į IB .HoiKHiMbln J'”' ricnunq BB BB
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Pasaulio Girių Krizė •©•
/Tikroji krizė ne alyvos kiekiuose, bet medžio pernaudojime/

Kirvis, buldozeris, piūklas ir ugnis naikina me - 
džius daug greičiau, negu gamta ar žmogus pajėgia atau
ginti . Nuo 1950-11 metų beveik pusė pasaulio girių išnyko. 
Kasmet dabar girios sumažėja 25-50 mil akrų plotu. "Gi
ri os Kubos valstybės ploto didumo, išnyksta kasmet",- 
skelbia Erik Sckholm’as, aplinkos specialistas iki dabar 
dirbęs Valstybiniame JAV Planavimo Departamente.

Pasaulio girių naikiu, nas gali sukelti katastrofišką 
situaciją,panašią į kuro ir maisto krizę. Nė vienas mūsų 
negalėtų pabėgti nuo plinkančios žemės rezultatų - kr i - 
tiško popieriaus ar plastikos trūkumo arba destruktyvaus 
klimato. JAV paskutinysis raportas sako, kad "mes rau
damės pereinamoje stadijoje nuo globalinio girių pertek
liaus į globalinį girių skurdą".

Didžiajai III-jo Pasaulio daliai šitoks perėjimas jau, 
galima sakyti, yra įvykęs. Per paskutinį šimtmetį Eu
ropa ir S. Amerika pradėjo rūpintis išlaikyti lygsvarą tarp 
medžių kirtimo ir jų atsodinimo. Tačiau didžiojoje tro
pikų žalumos juostoje - kur ir turtingiausi ir jautriausi 
medžių resursai - skurdas ir trūkumas priežiūros bei bei 
kontrolės iššaukė medžių naikinimą. Du trečdaliai Loty
nų Amerikos girių visai išnyko arba tapo gerokai apnai - 
kintos. Pusė Afrikos girių dingo. Thalland’as prarado 1/4 
savo girių per paskutinį dešimtmetį, Filipinai per pasku
tinius 5 metus prarado 1/7 savo girių. Išsidriekę tušti 
plotai Amazonės, centrinės Afrikos ir Himalajų kalvose 
šiurpiai atrodo kaip mėnulio paviršius, panašiai kaip 
S. Afrikoje ir Vi d. Rytuose. Abu šie kraštai dar neperse
niai lenktyniavo žaluma. Eckholm’as sako, kad "pasaulio 
vargingiausieji žmonės, aplinkybių priversti, griauna /nau 
dodami medį/ ir savo ateitį".

Ne vien tik medžių netenkame. Žemė, paskubomis nu
valyta ūkiams ir ganykloms /pagrindinė medžių kirtimo 
priežastis/, dažnai pakeičia turtingas džiungles nenaudin
gais, išdžiuvusiais krūmokšniais. Kalvas iškirtus ku
rui/pagrindinė medžiaga 3/4 žmonijai/, pagausėjo potvy
niai, kurie išardo žemumų plotus ir dumblą^ su nuosėdo
mis, kurie užkemša užtvankas ir drėkinimo kanalus. Nu
pjauti ir betkaip sumesti stuobriai, slinkdami pakeliui su
griauna visa, kas pasitaiko.

Kai III-sis Pasaulis išbaigs medžių išteklių /kas į- 
vyks, jeigu ir toliau bus taip pat elgiamasi/ - gali išsi - 
vystyti dar blogesnės pasėkos. Pavyzdys - beveik dyku
minės Afrikos Sahel sritis, kur badas ir besiplečiantys 
dykumų plotai baigia išeikvoti gamtą. Toliau į pietus, nuo 
Tanzanijos iki Ivory Coast pakrančių, milijonai kūrena
mų krosnių prarijo medžius, palikdamos tuščius plotus 
džiunglėse. Virš 80% Afrikos medžių yra sudeginami.R. 
Afrikoje, nykstant medžiams, moterys praleidžia iki 6 
dienų savaitėje rinkdamos žabus kurti ugnį valgiui virti. 
1981. III. 20

Sudžiovintas gyvulių mėšlas dažnai vartojamas kurui vie
ton medžio, bet -sumažėja trąša. Tuo pačiu Azijos ir 
Afrikos javų derlius krenta apie 20 mil.tonų kasmet.

V. Afrikoje yra susikūrę sindikatai Įnirę namo medžio 
rinkimui. Jie naudoja sunkvežimius, asislėlius ir nešėjus, 
traukdami vis gilyn į girias.

Nepale juodžemis,kurį išstumia liūtys iš apnuogintų 
slėnių - eksportuojamas. Žemė atpalaiduojama ir ūkinin
kų ir medkirčių, kurie kasmet traukia vis aukštyn Hima
lajų pakopomis. Tirštai apgyvendintose kalvose,kur 1/4 
girių išnaikinta per paskutinį dešimtmetį /likusieji me - 
džiai galėttj išnykti jau 1990 m./, dabar žemės derlius 
pastoviai menkėja. Milijonus pinigų kainavę keliai, slen
kančio dumblo yra suverčiami į upes ir taip jau paruda
vusias lyg šokoladas purvu. Indijoje pasroviui tokiu bū
du nukeliauja 6 bil.tonų juodžemio kasmet’.

Pietryčių Azijos legendarinės džiunglės skubiai virs
ta tik legenda. Kam trūksta žemės, tas išsikerta girios 
plotą, sudegina medžius, keletą metų sodina pasėlius, kol 
žemė išsieikvoja. Po to- eina gilyn į girią ir vėl iš naujo 
kerta ir degina.

Galingoji komercija taip pat prisideda prie beatodai- 
rinio girių naikinimo. Beveik 2/3 pasaulio kietmedžio at
gabenama iš pietryčių Azijos, ypač iš Filipinų ir Indone - 
zijos. Jų girios žemumose bus iškirstos jau 1990 m.Thai 
land’as, pirmavęs kietmedžio produkcijoje,praeitais me
tais buvo jau priverstas importuoti medį. Tiktai dėka mil 
žiniško ploto išsilaikė nuo pražūties Amazonės girios.Iš
siplėtusios nuoAndųiki Atlantikos, pasklidusios per 9- 
ius P.Amerikos kraštus, tamsiai žaliu, nenutrūkstamu 
kilimu jos yra plačiausios pasaulyje. Šių girių plotas ly
gus JAV kontinentaliniam plotui. Amazonės girių rezer
vo, pagal dabartinį jų kirtimo spartumą, užtektų visam 
pasauliui dar 2O-iai metų. Du trečdaliai girių dar nepa - 
liesti, bet pakraščiai jau "apkramtomi" ir pradedama jas 
na’kinti iš vidaus. Peru tikisi apgyvendinti 2 mil. ūkinin
kų džiunglėse per ateinančius 5 metus, Ecuador’as nori 
pradėti ga z o ir alyvos gręžimą, pravesti tiekimo vamz
džius per girias į pakrantę.

Didžiausią žalą vykdo Brazilija, ypač savo Trans - 
Amazonės vieškeliu. Virš 7 mil. akrų girių reikėjo iš
kirsti, statant vieškelį ir jo neišvengiamus antrinius ke
lius. Biznieriai ir šimtai naujų ūkininkų paprastai degi
no medžius, kad galėtų praeiti pro girią.

Tropinės džiunglės beveik visą savo derlingumą gau
na ant žemės paviršiaus tirštai sukritusios ir pūvančios 
augęmnijos. Normaliai ji pavirsta į trąša i/r vėl maitina 
naujus augalus. Bet- jeigu žemės paviršius būtų nuvaly
tas ir šis ciklas suardytas,karšta saulė išdegintų žemės

atgimanto skiltis
REIKALAVIMAI AR LŪKESČIAI?

Stebint lietuviškosios išeivijos veiklos kai kuriuos niuan
sus (kiek tai gali {žvelgti iš mūsų spaudos puslapių) kar
tais matai, kad turint pačius geriausius norus ir nekiek 
mažesnes intencijas, turbūt netyčiomis, nusivairuojama 
beveik į fantazijos pasaulį. Žinoma, gera kai kada pasva
joti, savąsias ambicijas padilginti, bet tuo pat gal nede
rėtų užmiršti ir grynos realybės reikalavimų. Kitu atve
ju, ar tik neliks paprasčiausias smėlio pilių statymas, 
su tuoj pat griūvančiais bokštais.

Štai nesenai teko skaityti netik-drąsius, bet, praktiš
kai neįvykdomus reikalavimus amerikinei administraci
jai, didžiąja! spaudai. Atrodo, kad buvo kaltinama Lietu
vi ų Bendruomenė (ar ir kiti veiksniai), kad neįstengia 
įvykdyti visos eilės projektų, būtinų ir svarbių lietuviškai 
veiklai'. Girdi, turime susėsti su prezidentu, Senato ir 
Atstovų Rūmų lyderiais, ir, konkrečiai jiems pristatyti, 
(o gal ir nutarti?!) Lietuvos reikalus. Taipogi, išreika
lauti iš didžiosios spaudos jų oficialius pasisakymus, ve
damuosius, Lietuvos klausimu.

Dievuliau, kaip būtų gera, paprasta ir nesudėtinga, jei 
tokie lietuviški sumanymai galėtų būti įgyvendinti kokio 
ten laiško parašymu, telegramos nusiuntimu ar tarpmies
tinio telefono pasikalbėjimu. Išskyrus, turbūt, ameriki
nius izraelitus ir amerikinius juoduosius piliečius, var
giai ar kas iš aukštųjų (rinktų ar skirtų) Washington© pa
reigūnų "bovisis" su tautinių mažumų (sakoma, tokių yra 
aktyvių apie 50 ir mažiau svarių dar tiek pat) politinio 
pobūdžio reikalavimais ar beveik "ultimatumais".

Vienos kitos audiencijos, priėmimai, JAV sostinės 
aukštesnėse sferose, yra daugiau informacinio , sociali-j 
nio pobūdžio, bet ne kokiems pasitarimams ar deryboms 
vesti. Paprasta kurtuazija ir viskas.

Aišku, tokių ir panašių santykių palaikymas, vis jau 
laikytinas pozityviu reiškiniu, bet tikėtis kokių drastiškų 
permainų ar sprendimų, būtų daugiau negu naivu. Kiek 
metų, sunkiai, nepavargstant, buvo dirbama dėl tų gar
siųjų rezoliucijų priėmimo JAV Kongrese (niekas netvir- 
tina, kad tos akcijos nereikėjo), bet vykdomosios krašto 
valdžios tos rezoliucijos neįpareigojo ir gilesnės įtakos, 
gaila, kažin ar paliko. Tikėjimas Jungtinių Valstybių mo
raline ir kitokia jėga, gal ir geras dalybas, bet vis daž
niau matome, kad jos pačios, vienos, neįstengia net savo 
tiesioginių interesų apginti. Galimas dalykas, kad dabar 
ar ateity, Baltuose Rūmuose ar Kongreso vadovybėje lan
kysis LB ar ALTos delegacijos, bet faktinis tokių pasi
matymų turinio krūvis, tikrai nebus nei kokių ten pažadų, 
vykdymo užsiangažavimas, ar kokie nors pasitarimai. 
Nuotraukos, tiesa, labai šauniai atrodys mums patiems 
mūsų pačių spaudoje ir vargiai ar kokia žinutė pateks į 
amerikinę ar tarptautinę media. Beveik kasdien ten lan- 

s kosi tuzinai delegacijų, vyksta priėmimai, maždaug pagal 
X nusistovėjusį Šabloną, bandant pataikauti, "šildyti"atski- 
‘rų spaudimo grupių ambicijas. Negeresni ar lengvesni 

keliai laukiair santykiuose su didžiąja spauda. Juk ir jai, 
lietuviai, pabaltiečių reikalai, yra maždaug lygūs su kitų. 
Berods, 123 ar pan. atskirų tautinių mažumų, kartais,

j

visai kietokais lūkesčiais ar reikalavimais.

paviršių, paversdama jį negyvu luobu. Žolės ir daržovės 
atitolintų totalų išnaikinimą, bet tik nuolatinės dozos trą- 
šų galėtų išlaikyti tokios žemės derlingumą. Brazilijos 
šiaurės vakarų pakraštys šio šimtmečio pradžioje buvo 
pradedamas naudoti ūkiams, bet apie 194O-sius m. žemė 
jau buvo išeikvota ir nebederlinga. Tuomet vyriausybė 
naujakurius iškėlė į kitą sritį, prie Bolivijos sienos.Čia 
jie dar greičiau susilaukė panašaus likimo.

Paskutinieji tyrinėjimai rodo,kad tik 2% Amazonių 
girių ploto gali būti tinkami agrikultūrai. Svarbiausia, de
ja, kad tą veržimąsį atidaryti naujus plotus yra labai sun
ku sustabdyti. Per paskutinį dešimtmetį buvo išduotos 
koncesijos daugiau kaip 20 mil akrų kirtimui ir ganyk - 
loms, daugiausia užjūryje besirandančių didžiųjų korpo
racijų. Jeigu ir toliau taip bus -JTautų ekologas, pralei
dęs 20 metų šioje aplinkoje, pareiškė:"Jeigu taip toliau 
bus daroma, gali pasidaryti antroji Sahara". Girių nyki - 
mas, kaip mokslininkai ištyrė, veikia į žemės klimatą . 
Vieni tvirt’na, kad oro temperatūra per ateinantį 70 m . 
pakils dvejais laipsniais ir tai aptirpintų ledynų viršū - 
nes, pakeltų jūros paviršių 6 metrais. Kiti primena,kad 
"nuplikusi" žemė atmuš saulės spindulius ir taip mažins 
oro temperatūrą. Be to- pasikeistų lietaus balansas, iš
šaukiantis nuolatines sausras didžiosioms ūkių sritims š. 
Amerikoje ir Europoje. Yra ir prošvaisčių, nes Europa ir 
Š. Amerika šiandien turi didesnius ir produktiogesnius 
medžių rezervus, negu prieš šimtmetį ir mokslininkai vis 
randa geresnių būdų tvarkyti miškus. Taip pat yra išvesta 
ir išbandyta nauja, greitai augančių medžių rūšis. Atso
dinimas atstatė karo apnaikintą P.Korėjos miškininkystę: 
1/3 krašto apauginta miškais per paskutinį de šimtmetį .Ki
tur vykdomas auklėjimas, kaip geriausia vartoti medį ir 
apsaugoti vietinių kaimų augmeniją. Tačiau - milijonai 
medžių daigų buvo susodinti Afrikoje, Azijoje ir Lotynų 
Amerikoje ir po to sunyko dėl netinkamos priežiūros,ar
ba buvo nukirsti peranksti i,r sukūrenti. Taip pat reikia 
paminėti, kad girių atželdinimas brangiai kainuoja.

Svarbiausia - reikia ne tik sodinti naujus medžius. 
Reikalinga išlavinti specialistus, kurie prižiūrėtų ir tų 
girių užlaikymą. Šalia to - svarbu sumažinti miškų nai - 
kinimo priežastis : trūkumą kuro, pašaro ir dirbamos 
žemės 500 mil. žmonių,kurie gyvena ant badavimo ribos. 
Be tų programų vykdymo - milijonai medžių daigų ir tūks
tančiai akrų atitvertų daigams, nueis dulkėmis pavėjui. 
/Iš Newsweek,lapkričio mėn.,198O m.

Laisvai vertė B.Nagienė/
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PLB STEIGIA LITUANISTINĘ 
KATEDRA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Valdyba, susi
rinkusi 1981 m. kovo mėn. 1 d. Lietuvių marijonų vienuo
lyne, Čikagoje, JAV, apsvarstė lituanistikos Katedros 
steigimą ir padarė nutarimus dėl jos pobūdžio, apimties , 
vietos ir tolimesnio organizavimo.

PLB valdybos rūpestis lituanistikos katedra grindžia
mas nutarimu, kurį padarė PLB Penktasis Seimas 1978 m. 
birželio mėn. 30 d. — liepos mėn. 4 d, Toronte, Kanado
je. Seimas ragina: "PLB Valdybą sudaryti sąlygas ku
riame nors Šiaurės Amerikos universitete pastoviai litua
nistikos katedrai". Valdybos pastangos šia kryptymi bu
vo užtvirtintos PLB, JAV LB, Kanados LB, PLJS, JAV 
LJS valdybų konferencijoje 1980 m. kovo mėn. 22 —23 d. 
Southfielde, Michigan valstijoje, JAV. Ten nutarta, kad 
"PLB užsimojimas steigti lituanistikos studijų katedrą yra 
įgyvendintinas ir labai reikalingas bei naudingas žingsnis 
lietuvybės išlaikymui ir pagrindinių lituanistikos sričių 
propogavimui bei reprezentavimui. Šios studijos sudarys 
sąlygas ateities lituanistams ruošti. Todėl visos čia daly
vaujančios valdybos įsipareigoja rimtai dirbti katedros 
įgyvendinimui. Koordinavimo darbas pavedamas PLB 
Valdybai".

PLB valdyba, per paskutiniuosius kelerius metus tyri
nėjusi galimybes steigti lituanistikos katedrą, skelbia 
šiuos nutarimus:

1. Rūpestis naujų lituanistikos specialistų ruoša išei- 
joje apima daugelį mokslo sričių, įskaitant istoriją, 
kalbotyrą, kraštotyrą, literatūrą, politinius mokslus ir 
kt. Visoms aprėpti reikėtų steigti kelias katedras. Atei
tyje tam gali susidaryti galimybės. Tačiau pirmiausia dė
mesys kreiptinas į lietuvių kalbą ir literatūrą, nes šių 
sričių žinovų skaičius mažėja, ypač dėl esamų ribotų ga
limybių specializuotis tose srityse aukštojo mokslo insti
tucijose. Tokių specialistų ruoša turėtų būti pagrindinis 
lituanistikos katedros rūpestis.

Šalia išeivijos lituanistų ruošimo, svarbu susirūpinti 
lituanistikos mokslinio darbo gerinimu. Didžiuma išeivi
jos mokslininkų lituanistika priversti domėtis išimtinai 
už tarnybinių įsipareigojimų ribų. Todėl šalia mokymo 
funkcijos lituanistikos katedra turėtų imtis sudaryti sąly
gas įvairių lituanistikos sričių specialistų moksliniam 
darbui skatinti bei finansuoti.

Ilgą laiką pamatuotai keliamas aliarmas dėl istorinės 
vertės archyvinės medžiagos — knygų, spaudos komplek
tų, dokumentų rinkinių ir kt. — dingimo išeivijoje. Daug 
archyvų žūsta, kuomet iš gyvenimo pasitraukia privatūs 
rinkėjai arba universitetai bei kitos institucijos nustoja 
domėtis lituanistine medžiaga. Todėl šalia mokymo funk
cijos ir paramos lituanistų moksliniam darbui, lituanisti
kos katedra turėtų rūpintis sudaryti saugyklą, lituanisti-’ 
kos archyvui.

2. PLB valdyba, susirūpinusi naujų lituanistikos spe
cialistų ruoša, lituanistų mokslinio darbo sąlygų gerinimu 
bei saugyklos lituanistikos archyvui sudarymu ir apsvars
čiusi galimybes sukurti pastovią vietą lituanistikai, įsi
pareigoja steigti lituanistikos katedrą ir prašo visų pasau
lio lietuvių paramos ir pagalbos šiam nutarimui įgyven - 
dinti.

3. Ieškant nuolatinės pastogės lituanistikos katedrai, 
teirautasi įvairių universitetų, susilaukta pasisakymų iš 
lietuvių akademikų, kultūrininkų ir visuomenininkų. Litua
nistikos instituto taryba buvo paprašyta ir pateikė reko
mendacijas. Visa tai buvo labai naudinga, siekiant suras
ti tinkamą vietą būsimąjai katedrai.

PLB valdyba apsvarstė keturis siūlymus, kuriuos raš
tu pateikė šie universitetai (alfabetine tvarka): Kent State 
University, Ohio State University, University of Illinois 
at Chicago Circle ir University of Pennsylvania.

Nagrinėjant siūlymus, atsižvelgta į:
a. universiteto akademinį pajėgumą (Universiteto aka

deminis autoritetas turi būti pakankamas mokslininkams 
ir aspirantams, siekiantiems magistro ar daktarato laips
nio pritraukti):

b. katedros vedėjo statusą (Katedros programos tęsti
numui užtikrinti vedėjas turi susilaukti užtikrihto pasky
rimo, sutinkamai su universiteto tvarka bei sąlygomis):

c. tarpinio katedros vystyno sąlygas (Kadangi lėšų tel
kimas katedrai gali užtrukti ilgesnį laiką, universitetas 
turi sudaryti sąlygas daliniam jos veikimui):

d. universiteto lituanistikos biblioteką (Universitetas 
turi angažuotis steigti arba didinti lituanistikos rinkinį sa
vo bibliotekoje, tam iš dalies sudarydami ir finansines 
sąlygas):

e. steigimo kainą (Parenkant universitetą, būtina su
prasti, ,jog lietuvhj visuomenės finansiniai ištekliai yra 
riboti):

f. artumą lietuvių centrams (Universitetas turi būti ne- 
pertoliausia nuo lietuvių centrų ir lengvai pasiekiamas):

4. Peržiūrėjus visus siūlymus ir atkreipus dėmesį į 
viršminėtus elementus, PLB nutarė lituanistikos katedrą 
steigti University of Illinois at Chicago Circle.

5. PLB valdyba kviečia JAV LB ir Lietuvių Fondą bū
ti katedros steigimo dalyviais ir susitarimo su universi
tetu dalininkais.

6. PLB valdyba, ankščiau sudariusi Iniciatyvinę grupę 
lituanistikos katedrai steigti, paveda jai susisiekti su Uni
versity of Illinois at Chicago Circle ir paruošti reikiamų 
susitarimo dokumentų projektą, ypač kreipiant dėmesį į 
lietuvių visuomenės interesų saugojimą. Galutinį susita
rimą tvirtina PLB Valdyba, susitarusi su JAV LB ir Lie
tuvių Fondu.

7. PLB valdyba nutarė artimiausioje ateityje sudaryti 
specialų komitetą finansams lituanistikos katedrai telkti.
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KAUNO GIMNAZIJŲ MOKINIU 
/BERNIUKU IR MERGAIČIŲ/ 

ELGESIO IR TVARKOS TAISYKLĖS

1. Mokinys daro viską laiku ir niekur nesi vėluoja. 
Jis žino, kad vėlavimai yra mokyklos drausmės peržengi
mas ir pačios mokyklos negerbimas.

2. Be rimtos priežasties mokinys neturi praleisti 
pamokų. Mokinį, be rimtos priežasties praleidusį iš ei - 
lės ar ne iš eilės 6 mokslo dienas, mokytojų taryba gali 
pašalinti iš mokyklos.

3. Kiekvieną praleistą pamoką mokinys atvykęs į 
mokyklą, pateisina aiškinamuoju tėvų ar globėjų raštu. 
Negalėdamas ilgesnį laiką lankyti mokyklos, mokinys ne 
vėliau kaip per tris dienas praneša klasės auklėtojui apie 
neatvykimo priežastį. Nelankęs mokyklos be pranešimo 
1O dientį iš eilės, mokinys išbraukiamas iš mokinių skai
čiaus.

4. Susirgęs užkrečiamąja liga, mokinys tuojau pra
neša apie tai mokyklos vadovybei ir grįžta į mokyklą tik 
gydytojui leidus.

5. Mokinys turi būti švarus ir tvarkingas /susitvar
kęs plaukus, nagus, drabužius, batus, knygas ir kt./.

R. Mokinys saugo savo ir mokyklos garbę. Jis man
dagus mokykloje ir už jos sienų, vengia bet kokių nepado
rių žygių ir sudraudžia negražiai elgiančiuosius draugus.

7. Rengdamasis atsakingam tautos darbui, mokinys 
stengiasi išaugti stiprus ir sveikas; jis nerūko ir vengia 
visko, kas ardo sveikatą ir trumpina gyvenimą.

8. Mokinys gerbia ir taupo tiek savo, tiek mokyklos, 
tiek kitų turtą.

9. Mokinys sąžiningai sutvarko ir savo laisvalaikį; 
jis laiku gula ir kelia, laiku mokosi, ilsisi ir valgo. Jis 
nepasilieka gatvėje ir kitose viešose vietose ilgiau, kaip 
iki 21 vai. rudens ir žiemos mėnesiais,© pavasario ir va
saros - iki 22 vai.

10. Be mokyklos vadovybės leidimo mokinys negali 
dalyvauti jokiose organizacijose ir lankyti kitų mokyklų, 
kursų ir kt.

Įdomu prisiminti ir pasiskaityti. Geriau griežčiau 
reikalauti, ir ką nprs išgauti iš mokinio, negu kad čia, ši
tame kontinente gimnazijose vyksta negirdėti ir nesapnuo
ti dalykai. Mokiniai nėra auklėjami atsakingumo ir ypač 
svetimo turto gerbimo, ar savo ir kitų sveikatos tausoji
mo. Ką kalbėti apie mandagumą? Važinėjant autobusais ir 
metro dažnai neįmanoma apsiklausyti mokinių vartojamų 
keiksmažodžių nė atsistebėti ji} stumdymusi ar sudribimu 
į sėdynes... /Šias taisykles atsiuntė vienas montrealietis, 
netikėtai suradęs tarp savo archyvinių popierių/.

Iš: Elena J ū c i ū t ė
ĄŽUOLYNĖLIS

Tuo pačiu pasisakė seąs pavarde Kiūdžius. Ir sun
kiai atsiduso... Vaikų prisiminimas jam visada išspaus
davo atodūsį. Daugiau vaikų Pons Dievas nebedavęs.

- Jei iki Kalėdų bus, tai tik alga, o jei iki.Naujų Me
tų, tai dar ir paviržį gaus: duonos kepalą, kumpį, linų 
grįžtį arba vilnų puskilį, gal ir dar ką, priklausys nuo 
šeimininkės ūpo ir ... kiek gera bus...

Į tarnybą sutarė ateiti ne šį sekmadienį, bet dar kitą. 
Jų ūkis esąs Eglyniškių kaime, septyni kilometrai nuo 
miestelio. Penėjus upelio tiltą, eiti tiesiai vieškeliu. Už 
septinto kilometro — pirmas ūkis po kaire.

Motina pasisakė esanti Justina Girčienė, o mergina 
esanti vardu Petrutė. Mergipos pavardės neminėjo, te
gu galvoja, kad ta pati, o paskui, kad ir sužinos, dėl to 
neišvarys.
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Sugrįžo namo abi patenkintos. Dar kelias dienas duk

tė pailsės, pasiruoš ir išeis į tarnybą. Motina vis patari - 
nėjo, mokė dukterį būti nuolankia, klausyti šeimininkų, nė 
su kuo nesibarti, nepykti, jei kas kada pasijuoktų iš naujo
kės. Pradžia visuomet sunki, prie visko reikia priprasti, 
iš karto ne visada sekasi. Per tas kelias dienas duktė iš
ėjo visą mokyklą. Tačiau pačią svarbiausią pamoką vis 
dar atidėliojo, nerado tinkamos progos nuo ko pradėti. 
Tik paskutinę dieną prieš išeinant į tarnybą, motina paga
liau prabilo:

- Ir dar vieną dalyką norėjau tau pasakyti išeinant...
- Užteks, mama, jau tiek visko pripasakojai, man 

jau nusibodo...
- Turėk kantrybės, džiaukis, kad turi kas pamoko. 

Svetimi nepamokys, pirma išjuoks, pasityčios. Tarnystė 
— ne draugystė. Ar nesi girdėjusi?

- Na, sakyk, ką norėjai sakyti.
- Žinai pati, kad esi graži... jauna... Ir aš buvau 

graži. Taip man ir išėjo, kaip žmonės sako : "Pražuvo 
per savo gražumą’^. Prie jaunos gražios visada tuojau at
siranda viliokų. Aukso kalnus žada, kol prisimonija, o 
paskui pameta... Jei nebūžiau buvus graži, vaistininko 
sūnus nebūtų į mane žiūrėjęs... Zinai, kad tavo tėvas - 
vaistininko sūnus. Dabar, sako, Kaune gyvena. Ir tėvai 
iš mūsų miestelio išlėkė, manė kad Į teismą eisim. Bet 
manotėva1' neno”ėjo tokios gėdos. Va^gu ar pasisektų ką 
laimėt . Ne mums su bagočiais bylinėtis. Taip ir likau 
svieto pajuokai. Dar gerai, kad pasitaikė, nors ir senes
nis ir neturtingas — ištekėjau, bent pavardę pakeičiau.O

tau dėmė visam amžiui... Taip ištekėjus laimės neturė
jau, o galėjau turėti... Ir tu kenti per mano klaidą. No
rėčiau, kad tu laimingesnė būtum už mane...

Žmona išėjo pasitikti iš jomarko parvažiavusįKiūdžLų.
- Nu, kaip sekėsi tėvai, ar nusamdei?
-Gerai. Nusamdžiau jauną, gražią, tvirtą...
- Loska Dievo Turėsi darbo — nuo vaikių gynioti... 

Tau vis, reikia "vinį į kaktą kalti", pats nesupranti, ko
kia geriau. Senesnė, prastesnė visada geriau dirba, ir 
daboti nereikia, o tu...

- Gana, gana, jei nepatiks, atleisim, juk dar ne dar
bymetis, iki pavasario duosis matyti, ko čia taip rūpintis^

- Tau - ne darbynetis, o man - visą laiką darbymetis
- Viskas sutarta, kitą sekmadienį pareis. Pamatysi, 

pašnekėsi... Dar kažin, ar ji norės būti, gal pati išlėks? 
Miesto mergelė...

- Iš miesto? Tiek ji tau ir dirbs ’. Ar bent yra, dir
busi ūkio darbus ?

- Motina pasakoio, kad į dvarą einanti dirbti už bul
ves, už šieną.

- Į kokį dvarą? Dvarus Krupavičius kumečiams iš- 
dali no.

- Paliko dar dvarininkui 80 hektarų, argi jis pats nu
dirbs?

-Pamatysi, ir vėl važiuosi ieškoti ... malonumas.. 
Kitą kartą vieno neleisiu ’.

Atėjo sutartasis laikas, sekamdienis. Pavakare pa
rėjo samdinė. Kažkoki žmonės važiuoti kelyje pasiviję , 
pavėžinę, parodę kuris ūkis, nereikėję ieškoti.

Šeimininkė papuošė vakarienę,"geresnę, negu pa
prastai, prisėdo prie naujokės ir stengėsi, kiek galima 
daugiau išklausinėti, kad galėtų numanyti, ar čia rimta 
darbininkė, ar tik vėjavaikė...

- Aha, Girėienės duktė... Kažką lyg tai esu girdė
jusi apie Girčienę su dukteria. Gal ta pati būsit, o gal 
kita? Daug tokių pavardžių, - susimąstė šeimininkė.

Petrutė net krūptelėjo, gal ji viską žino, gal nelai - 
kys, atleis? Bet šeimininkė draugiškai patapšnojo per 
petį, liepė jaustis, kaip namie. Jei netingėsianti dirbti, 
būsią gerai. Dabar kaip tik jai darbininkė esanti reika - 
linga — vaikis ir piemuo abu išėję pas tėvus, jai vienai 
esą sunku su gyvuliais tvarkytis. Tėvas tik arklius teap- 
rūpinąs. O gyvulių esą daug: penkios karvės, trys mel
žiamos, du veršiukai, dvylika kiaulių, kelios avys. Dar 
ir vištos su žąsimis.

- Žemės mūsų ne taip daug — valakas buvo senoviš - 
kai. Dabar hektarais gal kiek daugiau, negu dvidešimt , 
nežinau,’tėvas žino... Samdom vaikį, mergą ir piemenį. 
Ir patys dirbam. Rugiapjūtei, bulviakasiui, linarautei, 
kūlimui, linams minti talkos pasiprašom... Taip ir 
vargstam, kaip ir visi ūkininkai. Kai nebepajėgsimi dirbti 
reikės ūkį parduoti ar kam nors iš giminių pavesti, iš
imtinę išsiderėjus.

Tą patį vakarą Petrutei jau prasidėjo darbymetis. 
Reikėjo pamelžti karves, padėti pašerti kiaules, pašer
ti ir pagirdyti karves. Visur ėjo kartu su šeimininke,kad 
vėliau galėtų viena viską atlikti. Net ir šunelį Tutkį ė- 
jo palakinti, prisigerinti, susipažinti, kad nebelotų, kaip 
kiekvieną svetimą.

Rytą, dar tamsoj, šeimininkė pasibeldė' į priešinės 
duris, kur miegojo Petrutė po pūkiniais patalais, .nes 
kambarys nebuvo kūrenamas, net krosnies jame nebuvo.

- Laikas keltis, jau gaidys užgiedojo, greit pradės 
aušti ’.

Labai dar norėjosi pamiegoti, nepratus taip anksti 
kelti,bet prisivertė klausyti; netrukus atėjo į virtuvę,kur 
šeimininkė jau triūsėsi apie puodus ir kibirus su kiaulių 
jovalais. Apsiprausus veidą, šoko į pagalbą šeimininkei 
Jau gerai praaušo, kol užbaigė gyvulių šėrimo darbus. 
Šeimininkė jau virė pusryčius.

- Ar esi valgius bulvienės su užtrinu ?
- O je, ir mes darom užtriną, kai pjaunam kiaulę.
- Dar prakepsiu kiaušinienės, išsigriebsim bulvių

iš bulvienės, bus sočiau, kaip viena bulvienė. Praalkai 
jau, mergele, pakentėk dar, ilgai netruks, ugnis jau įsi
degus, sėsk, nuskusi kelias bulves, kruopos jau apvirė, 
tuoj sumesim... '<■

Ir pati griebė bulves skusti. Atpjovus gabalą tauki
nės įmetė į medinį indelį ir grūstu vėli u sutrynė, sumetė 
į bulvienę. Nuskutus patarkavo morką, atsineštą iš duo
bės po virtuvės grindimis.

Čia prie rankų turim sklepuką, kad nereikėtų daž
nai eiti Į didįjį rūsį kieme.

Sunkios sklepuko durys užsivėrė, prilaikomos už 
pritvirtintos geležinės rinkės. Šeimininkė nuėjo pieną 
perkošti, Petrutė ruošėsi dėliojo ant stalo indus.

Pusryčiai buvo gardūs, tiek padirbėjus su pusantra- 
kibiriais. Po pusryčių susirado visokių namų apyvokos 
darbelių. Netrukus ir vėl gyvuliai šerti, pietūs virti. 
Pietums išvirė pusmarškonės košės. Paspigino storų la>- 
šinių, dar ir grietinės Įdėjo, suvirino, sukepi no su tau
kais. Kas norėjo, galėjo košę valgyti dar ir su, pienu. 
Ąsotis pieno stovėjo ant stalo. Duonos didžiulis kepalas 
visada gulėjo ant stalo, uždengtas baltaskepeta. Šeimi
ni nkė pasakė Petrutei, kad gali pavalgyti, kada tik nori , 
spintelėje parodė sviesto, lašinių, norėdama - gali atsi - 
pjauti, pavalgyti. Bet paprastai, be laiko niekas nevalgo. 
Petrutė norėjo užkąsti tarp pietų ir vakarienės - "pava
karės", bet nedrįso pasiimti. Šeimininkai nevalgo pava
karių, kol neparlėkęs gandras. Pavasarį, kai jau gandras 
ant kluono stogo lizde pasirodo, pavakariai įeina į die
notvarkę. Vakarienei išvirė kruopų sriubos, Valgė bu 
duona, sviesto užsitepdami . Tėvas sakėsi dar ir laši
nių šu duona mėgstąs užkąsti prieš sriubą, siūlė ir 
Petrutei, bet ji atsisakė.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/IS spaudos okup. Lietuvoje Ir išeivijoje/Parinko J.P-lis.

VILNIAUS ŽELDINIAI
Rašoma apie Vilniaus žel

dinius, kad jų yra Vilniaus 
mieste apie 6.5 tūkstančio 
hektarų. Plečiama parkų, 
skverų, naujųjų gyvenamųjų 
rajonų želdinių teritorija . 
Miesto želdiniai sujungiami 
su priemiesčių miškų par, - 
kais. Vienam vilniečiui da
bar tenka vidutiniškai 270 
kvadratinių metrų želdinių .

t» Nežiūrint okupacijos ir 
visokeriopos priespaudos, 
lietuviai stengiasi visaip iš
laikyti savosios sostinės 
grožį ir stilių. Tik gaila , 
kad atėjūnai irgi veržiasi 
ten atsikraustyti ir apsigy - 
venti. Mat, ant gatavo...

VLADO DRĖMOS 
MONOGRAFIJOS

Vladas Drėma sulaukė 70 
m.amžiaus,paminėtas spau
doje ir pagerbtas paroda . 
Svarbiausi jo darbai- mono
grafijos apie senuosius Vil
niaus Universiteto dailinin
kus: V. Smakauską, Pr. 
Smuglevičių, K.Rusecką,J. 
Rustemą.

APIE DINGUSĮ SEIFĄ
Praeito lapkričio mėn. 

’’Tiesoje" spausdintas ap
rašymas:

"Šį rytą Vievio bažnyčios 
klebonas Vytautas Sidaras 
mums pranešė, jog naktį 
kažkas apiplėšė bažnyčią...

Išmuštas langas bažnyčio
je, išlaužtos vienerios durys, 
kitos, trečios iš vidaus at
vertos, išplėštos aukų dėžu
tės, dingo iš zakrastijos ki - 
limas ir seifas, tik žymės 
grindyse rodo jo buvimo 
vietą.

- Seife buvo apie 14.000 
rublių,.obligacijų, kelios tau- ‘"f f i» i i-* - i
pomosios kasos knygelės , 
dokumentai, bažnytinė tau
rė, - aiškina klebonas.

Prabėgo diena. Paieško
jimai buvo bevaisiai. Maj. J., 
Kruopis, suprasdamas, jog 
kiekviena sugaišta valanda 
talkina tik nusikaltėliams, 
nutarė kreiptis į Vidaus Rei
kalų ministeriją,kad paieš - 
koms skirtų malūnsparnį.

Milicininkai susėdo į jį,ir 
apieškomais plotas išsip - 
lėtė. Jau buvo naktis. Mėly
nas sunkveži mėlis skubėjo 
Kauno link. Aplenkė miestą, 
pasuko Į Garliavą. Staiga 
sustojo, išlipo trys vyrai . 
Mašina, pasirodo, sugedo. 
Jie sulaikė taksi ir nuvažia
vo Į Žemąją gatvę. Ten prie 
jų prisidėjo ketvirtasis. Vie
nas jų užsuko pas pensinin
ką Antaną Kuncevičių,Snie
genų gatvėje ir iš jo išėjo 
nešinas laužtuvu ir kūju.Vy
rai sugrįžo prie palikto 
sunkvežimėlio. Naujasis 
be ndras pasikrapštė prie va- 
riklio, ir pats sėdo prie vai
ro. Mašina pasuko prie Jie
sios upės.Vyrai Išmetė sei - 
fą, nurideno jį nuo skardžio . 
Vėliau išlaužė duris. Seife 
gulėjo dėžutė su pinigais,

bažnytine taure, obligacijo- 
mis;kelios taupomųjų kasų 
knygelės, kažkokie dokumen
tai. Vyrai viską surinko, 
paliko sulaužytą seifą ir vėl 
atsidangino į Žemąją gatvę , 
užėjo į 54 nr. Čia pradėjo da 
lintis turtą. Išgėrė kelis bu
telius degtinės ir išsiskirs
tė.

Milicijos darbuotojai su
laikė Juozą Titenį, Bronių 
Taparauską, Stanislovą Žel
vį, Kazį Ražauską. Visi jau 
buvo teismo bausti, niekur 
nedirbo. Turtas grąžintas 
Vievio bažnyčiai, vagys nu
bausti.

H. RADAUSKO POE ZIJOS 
RINKTINĖ

JAV-se po II Pas. Karo 
gyvenusio ir mirusio poeto 
H. Radausko kūrybos rinkti
nė buvo išleista okup. Lietu
voje, Vilniuje. Knyga turi 
350 psl., išleista 7000 eg
zempliorių.

VARGONŲ. MUZIKOS 
FESTIVALIS

Lietuvoje buvo suruoštas 
VI Vilniaus vargonų festiva
lis. Vargonų koncertų vy
ko Vilniuje,Kaune ir Klaipė
doje.

Šalia savų tos srities mu- 
zikų/L.Digrio,G. Lukšaitės, 
B. Vasiliausko, V.Prekery- 
tės, V. Survilaitės, N.Dainie
nės, G. Kviklio/ koncertavo 
taip pay dar ir svečiai -vo
kietis, vengras-, čekas, estas, 
gruzinė ir keli rusų muzikai.

NUSIPELNĘS LIETUVIAMS 
SMUIKININKAS

Smuikininkas Aleksandras 
Livontas pagerbtas 60 m. 
sukakties proga. Jo . pager
bimo koncerte buvo grojami 
lietuvių kompozitorių kūri
niai, surengta dokumentinė 
paroda, parodyta filmą iš jo 
muzikinės veiklos.

A. Livontas dar 1945 m. 
buvo paskirtas Kauno muzi
kinio teatro koncertmeiste
riu ir netrukus po to- dėsty
toju Kauno Konservatorijoje 
Nuo 1948 m. dirbo Vilniaus 
Filharmonijos solistu.

Skelbiama, kad jis bene 
pirmasis ir Lietuvoje , ir 
Maskvoje koncertuose grojo 
lietuvių kompozitorių kūri
nius: B. Dvariono, J. Karoso, 
P. Vainiūno ,E. Balsio.

MĖSOS YRA,-BET NE 
VISIEMS PRIEINAMA

Medžioklės sezonas bai
gėsi sausio mėnesį. Anot 
"Valstiečių Laikraščio", šį 
sezoną Lietuvoje buvo supla
nuota sumedžioti 2.000 
briedžių, 1. 200 elnių, 3.500 
stirnų, 10.000 šernų. Dėl 
šlapio ir blogo oro medžiok
lė susitrukdė ir tokio kiekio 
nesumedžiojo. Todėl prail
gintas medžiokles laikas .

Didžioji dalis mėsos eks - 
portuota.

• Kur eksportuota, oku -

PARODŲ, RŪMAI VILNIUJE 

pantai neskelbia. Ar stovin
tieji prie parduotuvių eilėse 
mūsų žmonės gaus bent pa
uostyti savoje žemėje užau
gusios žvėrienos? Įdomu , 
tikrai įdomu sužinoti, ką už 
tokio maisto eksportą gauna 
lietuviai?

GRIAUSTINIS VASARIO 
MĖNESĮ

Vasario 7 d. Vilniuje žai
bavo ir griaudė, nes praėjo 
tetas ciklonas, palietęs ir 
Vilnių. Per paskutinius 30 
metų taip yra Įvykę tik 3 
kartus.

Arelius MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
/tęsinys/

1981. III. 20

Kai abu pasistiprino, Zigmas nuėjo prie mašinos, o 
jis į virtuvę, kur triūsė moteris:

- Aš atvažiuosiu, tarė jis, laikydamas jos ranką sa - 
vojoj.

- Atvažiuok, - pasakė ji lyg abejingai, lyg pašaipiai.
Gūžė pabučiavo ją dar kartą - stipriai, vyriškai, mo

teris net suvirpėjo visa - ir išėjo.
Jau važiuodamas per kiemą, architektas matė ją sto

vi nč:ą tarpdury. Moteris net nemojo ranka, tik'stovėjoir 
žū”ėjo.

Pamažu temo. Kai jie, nusileidę atšlaite, ir Įveikę 
Įkalnę, įsuko į kelią, Zigmas sustojo ir paklausė:

- Kur ?
- Pašokam į tą Vanagyię, bus atlikta, - tarė Gūžė.
Zjgmas pasuko dešinė! ir kurį laiką lėkė kaip patra

kęs. Šios v’etos jam buvo gerai pažįstamos. Iš abiejų šo- 
iu šmėsč’ojo šviesų apakinti medžiai,per keliuką liuok - 
telėjo stirnaitė, iš pievelės iššoko kiškis - pilkas, dide
lis - r nudūmė apšviestu keliuku. Zigmas dar padidino 
greitį ir ėmė jį vytis. Ratai daužė šaknis, mašina šokinė
jo, sūpavosi, girgždėjo. Gūžė abiem rankom laikėsi įsi
tvėręs priekinės rankenos.

- Palik jį, dar trenksi kur į medį.
- Tačiau Zigmas, užgulęs vairą, ginėsi. kiškį. Jau 

■r medžiai nebemirgėjo, regis aklina siena iš abiejų šo
nų laikė suspaudusi keliuką. Pravėža dūmė kiškis, vis 
artėdama jį vijosi mašina. Jau beveik lipo ant penčių, jau 
...Staiga kiškis nėrė į šoną ir dingo miške. Zigmas su
stojo.

- Paspruko, žaltys, - kažkaip gailiai pasakė. - G 
toks didelis.

Kelias šakojosi. Zigmas pasuko kairėn. Dabar ne - 
skubėjo, važiavo iš lėto, timpčiodamas kaklą, įsižiūrėda
mas į keliuką ir pašales. Ėmė kilti rūkas. Jie nusileido 
į slėnį. Abiejose kelio pusėse vešėjo lazdynai. Kelias da
rėsi neišvažiuojamas: kląmpus, duobėtas.

- Ne ten pasukom, - sumurmėjo Zigmas.
Grįžę atgal, jie nuvažiavo dešine atšaka. Bet netru

kus Zigmas vėl ėmė timpčioti kaklą, kraipyti galvą: ke - 
liukas buvo nepanašus į tą, kuriuo reikėjo važiuoti.ir vie
tos buvo nepanašios į tas gerai jam pažįstamas vietas. 
Sustojo.

- Atrodo, paklydom.
- Turi m nuvažiuot’. - pyktelėjo Gūžė.
Z gmas vėl apsigręžė. Dabar jie yrėsi per rūką.Ke

liukai kryžiavosi, šakojosi, kilpojo ir bėgo nežinia kur .
Taip jie trankėsi po mišką iki vidurnakčio,baidyda - 

mi žvėris ir paukščius, kol vienoji keliukų sankryžoj Zig
mas atpažino baltą akmenį, riogsantį čia nuo neatmenamų 
laikų. Pasuko vieškelio link. Nuo tetos vienkiemio buvo 
gal už kokių dv;dešimt kilometrų. Nuo Vanagynės - dar 
daugiau.

- Traukiam namo’. - mostelėjo ranka Gūžė.
Staiga dešinėj kelio pusėj lyg sužvingo kas, lyg nusi

kvatojo. Ir kairėj pusėj sužvingo ir nusikvatojo. Jie dai
rėsi, bet tirštam kaip pienas rūke, nieko įžiūrėti nega
lėjo. Tr toliau visą kelią čia vienur, čia kitur, čia prieky, 
čia užpakaly kažkas vis žvingčiojo, meknojo ir net aima-
navo.

2 6 80 FRONTENAC ST MONTREAL, P. ft
T. L Al i UI N AIT1 S 
Tel ; 5 25-8 91 1

'onya / noio
Portretai. Vedybos, Krikltyae

Sukaktuves Maža«ečia**<

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAM A

KIEKVIENA ANTRADIENĮ n«o u-3’ lkl w».«akti«s 

PROGRAMOS VEDĖJAS E. STANKEVIČIUS 
1053 Al b a n Vi Cr . Du v ern ay . P. ft Tel • 660-8834

Kada pritrūksta senų anekdotų, galima Kitokiais būdais 
prajuokinti savo bičiulį...

PIRMOSIOS RŪŠIES ĮŽEIDIMAI 

_ Jis giriasi,, esąs daugelio žmonių "bosas".Teisingai 
sako, nes jis yra kapinių sargas.
- Ji šoka taip, lyg jos abi kojos būtų dešiniosios.
- Ji gavo minką tokiu pat būdu, kaip minkąs gavo kitą 
minką.

AFGANISTANIEČIŲ, SĄMOJUS
/ Sąmojus, kad sovietams reikia moderniškos 
kariuomenės prieš afganus.../

- Jeigu uošvė būtų geras dalykas,tai ir Dievas ją turėtų.
- Girtas gaidys užmiršta vanagą.
- Kada lyja, ant visų stogų lyja.
- Turtuolis ir pragare gaus šalto vandens.
- Jeigu pelė juokiasi iš katės ,tai netoli yra ir jos urvas.
- Bėk nuo beplaukiu vyrų ir plaukuotų moterų.

/Parinko prof. A. B A RA NKA/

- Iš kur čia tų arklių, po plynėm, tiek atsirado? - 
stebėjosi Gūžė. - Dabar traktorių greičiau pamatysi, ne 
arklį...

- Pelėdos ūbauja, tik atrodo, kad arkliai žvengia, - 
pasakė Zigmas.

Gal iš tirkųjų ūbavo pėlėdos? Gal arklys kur, pri - 
rištas pievoj, žvingčiojo? G gal Vienaragis iš džiaugsmo, 
kad juos sugundė ir paklaidino? Gal?...

Naktį Gūžė sapnavo mrterį ilgais plaukais, nuostabiai 
panašią į tą iš vienkiemio. Vaikščiojo abu po mišką. Jos 
plaukai kuteno jam kaklą, pečius. Jo ranka glostė apvalų, 
švelnų jos petį, pirštai klajojo po nertinį ir po nertiniu . 
Kai jis ją apkabino, ėmė kvatoti aplink stūkstantys me - 
dž’a’, suklego paukščiai, sūstūgo žvėrys. Jiedu nėrė į 
riešutynus, sustojo. Ėmė kvatoti riešutynai .visas miš
kas'kvatojo, griaudėjo, ir didelis margas apuokas, plas
nodamas virš jų galvų, ūbavo. Iš po kelmo išlindo barz
dotas nykštukas ir suskalambijo varpeliu...

Gūžė pabudo, šalto prakaito išmuštas. Aplinkui vieš
patavo tyla, nes dar tik brėško. Patenkintas atsiduso,kad 
tai tik sapnas, ir prisiminė vakar dienos nuotykius. "Aš 
atvažiuosiu... " Moteris stovėjo tarpdury, žiūrėjo, bet 
net ranka nemojo. G ji nieko sau, pagalvojo Gūžė. Reikė
tų vėl kada nuvažiuoti, ir paklydom, rupūžė’. Ką dabar 
reikės pirmininkui pasakyti?

Atėjęs Į darbą, Gūžė paskambino girininkui Kadagiui.
- Klausyk,tavo girininkijoj stato kas nori ir ką nori, ■ 

iš karto rėžė.
Kadagys, neseniai pirkęs mašiną ir patyliukais prie 

girininkijos daržinės renčiantis garažą, pagalvojo: jau, 
koks žaltys liežuvį įkišo.

- Kad lyg ir negirdėt,'— numykė, nežinodamas kaip 
teisintis, jei Gūžė imtų prie jo kibti.

- G tu paklausyk: Vanagų kaime tokia Marcelė Vana
gienė pasistatė naują daržinę, ko gero, iš vogtų medžią - 
gų.

- Seniai buvau tam krašte, - su palengvėjimu atsi - 
duso Kadagys.

- Bus proga atsilankyt. Aš neturiu laiko, tau arčiau, 
šoktelėk ir pasižiūrėk. Išmatuok daržinės plotį, ilgį ir 
paskambink man.

- Po pietų galėsiu nuvažiuot, - maloniai sutiko giri
ninkas. - Su ataskaitom kankinuosi.

- Gerai, jei vėliau grįši, paskambink į namus.

V.
Girininkas Kadagys žingsniavo po kabinetą, sėdo už- 

stalėn, barbeno krumpliais Į stalą, rašė, vėl žingsnia
vo: tiek hektarų užsodinta, tiek prašviesinta, tiek prikirs- 
ta malkų.. .Velnią tu tiek užsodinsi ar prikirsil Planai 
kas met didėja, o darbininkų kasdien mažėja. Jauni eina 
bet kur, tik ne prie miško darbų. Lieka sukriošę seniai, 
moterys. Su tokia gvardija maža ką tenuveiksi. Sumitęs 
parašą po ataskaita, Kadagys jau ketino lipti Į viršų pie - 
tauti, bet tuo tarpu į kiemą įriedėjo mašipa. Kadagys pa
matė išlipantį ir timpčiojantį nutirpusias kojas miškų ūkio 
inžinierių Šaknį. Kabinete jie truputį pasikalbėjo, ir gi
rininkas inžinierių nusivedė į viršų. Pietūs jau buvo pa - 
ruošti, o kad Kadagys pats mėgo taurelę ir žinojo, jog Šak
nys taip pat į šalį nestumia, tai prie pietų stalo ir bute - 
liukas atsirado. Kai tas ištuštėjo, žinoma, vis apie reika
lus , apie darbus besišnekant, ir antras pasirodė. Ta 
proga girininkas padejavo, kad mažai technikos miškams 
sodinti skiriama. Inžinieriaus širdis suminkštėjo, ir jis 
prižadėjo su kaupu. / bus daugiau /

5 psl.
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T o u p y k ir s k o I inkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE___

MOKA:

14% u z 90 dienų term, i nd. 
13V4C? už 6 min. term, indėlius 
121/2% už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
13 G už pensijų ir namų planų
13 % speciali taup. sąsk.
10 % % už taupymo s-tas
6 '( už čekių -s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

Asmenines paskolos duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: g

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais uždaryta E 

Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 E

ANAPILYJE skyrius veikia

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). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairios sąskaitos. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

UKSU LIETUVIU NAMAI

ONTARIO LIBERALAI 
LIE TUVIŲ NA MUOSE

Š.m. kovo mėn. 7 d. vyko 
Etninių Grupių Konferencija, 
kurią surengė Ontario pro
vincijos liberalų partija . 
Partijos talkininkas A. Juzu - 
konis pakvietė kalbėtoją prof. 
R. Vaštoką paskaitai, kuri 
buvo labai įdomi ir išsami .

Simpoziumuose- svarsty- 
bose pagrindinius praneši
mus padarė ad v. P. Šimonė- 
lis, adv. J. Kuraitė ir kitų 
etninių grupių visuomenfnin- 
kai, Vėliau atvyko dr. Stuart 
Smith, Ontario liberalų parti
jos vadas, pasakydamas kai - 
bą. Konferencija buvo pava
dinta prasmingu "Dialogue 81" 
vardu.

Įdomu pažymėti, kad dr. 
Smith seneliai buvo kilę iš 
Lietuvos ir jis pats gerai o- 
rientuojasi lietuvių reika
luose.
PATRAUKLI REKLAMA

Lietuvių Namų vadovybė 
neseniai išleido gražią rek
lamą su informacijomis a - 
pie LN salių nuomavimą , 
bingo žaidimus, autoaikštę . 
Papuošta nuotraukomis, iš
leista 1OOO egz. Spausdino 
lietuvių spaustuvė Litho-Arts.

LIETUVIS KANDIDATUOJA
Į PARLAMENTĄ

Adv.Petras Šimonėlis yra 
išstatytas Ontario liberalų 
partijos kandidatu Toronto

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

ATEIK Į LIETUVIU A A ( ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. -SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČI ADIENI, 1 1 9 MIMICO AVENUE I Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampus TORONTE) 7. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 pal.

PARAMA
IMA:

15 % už asm. paskolas

14% už mortgičius

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 14 °6
term, indėlius 6 mėn.
term, indėlius 1 metų 12'/2°<>
term, indėlius 3 metų 12 %
pensijų s-tq 13 %
taupomąją s-tq 10%%
spec. taup. s-tą 13
depozitų-čekių s-tą 6
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo 15
mortgičius nuo 14
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

%

%
%

LN VISUOMENINE VEIKLA
LN Visuomeninės Veiklos 

Komiteto posėdis įvyko kovo 
mėn. 5 d., kuriame dalyvavo 
LN Valdybos nariai-H.La
pas ir B. Bedarfienė, vedėjas 
A. Vaičiūnas, LN Vyrų Bū
relio pirm. B. Laučys, LN 
Moterų Būrelio pirm. L. No- 
vogrodskienė ir narės G . 
Butkienė, S. Ciplijauskienė , 
A. Jankaitienė,P. Jankaitienė, 
L. Mačionienė, L.Matulevi
čienė, P.Pocienė.

Nutarta rengti tradicinį 
Velykų stalą balandžio 26 d., 
Atvelykio sekmadienį, 1 vai. 
LN Mindaugo Menėje.

Meninę programą išpildys 
dainos vienetas Antroji Jau
nystė, vadov. muz. J.Govėdo.
Maistą gaminti pakviesta LN 
Sekmadienių Popiečių šei
mininkė E. Juknienė. Vaikai 
gaus dovanų iš atvykusios 
Velykų Bobutės.

Šį renginį tvarkys ir glo
bos LN Moterų Būrelis,tal
kininkaujant LN Vyrų Būre
liui ir administracijai. Šia 
proga bus rengiama balan
džio mėn. 25 ir 26 d. d.
I. Mickūnienės akvarelių pa
roda.

High Park Swansea apylinkė
je į Ontario provincijos par- 
la me ntą,kuri o rinkimai vyko 
š.m.kovo 19 d. Puiki tokia 
proga reikštis lietuviams,

LIETUVIŠKOJO
Tik pasaulin išklydus atsi

randa galimybė daugiau pa
žinti ir suprasti margą, sl^ir- 
tingą įvairių tautų gyvenimą . 
Kadaise, vien tik mūsų svar 
jonėse ir vaizduotėje mirgu
liavusios tolimos svetimos 
šalys, šiandieną jau ir mums 
ranka pasiekiamos. Ne vie
ną iš mūsiškių jaunystės me
tuose viliojo ir žavėjo įvai - 
rių keliautojų pateikiami 
įspūdžiai ir nuotykiai, pav~, 
kad ir iš tolimosios atogrą
žų šalies — Brazilijos. A— 
nuošė jaunystės metubse tos 
tolimos šalys visus mus vei
kė buriančiai, viliojančiai, 
ir tiktai savo lakiose vaiz
duotėse bei jaunų dienų sva
jose po jas sugebėdavome 
pakeliauti.

Atsirasdavo vienas kitas į 
ten nuklydęs mūsų Nemuno 
keliautojas, kurio įspūdžiais 
nepaprastai tada domėdavo- 
mės. O kad vargano gyveni - 
mo ir audrų blaškomas, ge
resnio kasdieninės duonos 
kąsnio ieškodamas,} ten nu
sidanginęs jau vargo ne taip 
mažas mūsų tautos vaikų 
skaičius — mažai kas teži
nojome.

Atsirado jie tenai ne pel
ningo ir lengvo gyvenimo sau 
trokšdami, ne žingeidumo ar 
nuotykių ieškodami, o tik 
įvairiausių vėtrų iš ’ savo 
gimtų pastogių išstumti, li
kimo blaškomi. Ėmė jie tai, 
ką pats gyvenimas jiems ta
da pažėrė ir buvo likimo 
skirta.

Veik visi tada pateko tik- 
rojon anos tolimos šalies 
baudžiavon, nes didieji, tur
tingieji to krašto žemval - 
džjąi dar plačiai viešpatavo 
vergų prekyba užsiimdami.

Tolimoje palikusi kad ir 
vargana skurdi, tačiau šir
džiai taip miela sava gimta 
šalelė iškeliavusiems, — li
ko tarytum gražus, jau pra
ėjęs ir nebepasiekiamas sap
nas. . .

Taip maždaug buvo pirmų
jų iš mūsų šalies emigrantų 
laikais. Kiek vėliau, įsisiū
bavus dar didesnėms au
droms, gyvenimas ir vėlei 
mums pažėrė daugelį ne tik 
keistenybių, bet ir staigme- ; 
nų. Iš mūsų Tėvynės su gilia 
širdgėla, pasaulin paskubo
mis, keliavo naujos ir gau
sios priverstinų sąlygų ko
lonos. Keliavo bent kokios 
užuovėjos sau ir vaikams 
ieškodami.

Pagaliau, audroms šiek 
tiek apsiraminus, tarp visų 
po pasaulį plačiai išsibars
čiusių mūsų tautos vaikų, 
kad ir išlėto pamažu, išsi
vystė, užsimezgė tarpusavio 
susižinojimas, prasidėjo il
gesio bei nostalgijos pilnas 
bendravimas, nenutrūksta
mi nuoširdūs ryšiai.

Visa tai labai pagyvino, 
paįvairino, ir jau kitokiomis 
spalvomis nuspalvino buvu
sias po įvairius pasviečius 
išsimėčiusias mūsų tautie- 

aktyviai dalyvauti rinkimuo
se, balsuoti už lietuvį kandi
datą.

KLJS DISKUTUOJA
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga kovo mėn. 14 d.To
ronto U-te, ” Hart House" 
patalpose diskutavo lietuvių 
veiklą plačioje visuomenėje 
ir Žmogaus Teisių gynimą . 
Panagrinėjo ir kun.dr. J.Ba
rausko mintis, išreikštas 
paskaitoje.

Pokalbį pravedė KLB p-kė

KELIO ŽENKLAI
čių grupes.

Štai, kad ir menkas, sve
tur išblokštųjų gyvenimo 
vaizdelis: laikas — keli de
šimtmečiai nuo pirmosios 
mūsų emigrantų bangos.* Vie
ta — Šiaurės Amerika, To
ronto, Canada.

Atsilankantiems į šioje ko
lonijoje vykstančius gausius 
ir Įvairius padengimus, daž
nai tenka netik matyti, bet ir 
išgirsti ne taipjau mažą mo
terėlių būrį kalbant, o kar
tais ir dainuojant, kažkokia 
mums svetima ir negirdėta 
kalba. Tai kas gi čia dabar? 
Lietuviškame parengime, vi
sai nelietuviškai ? Kas gi jos ? 
Pasiteiravus greitai sužino
sime, kad tai jųjų gimtoji 
portugalų kalba. Tai Brazi
lijoje gimusios mūsų tautos 
dukros, sau gyvenimą jaučia 
susiradusios, kartais (kad 
nepamiršti) pačiauška, pa
kalba, arba ir padainuoja sa
vo gimtąją kalba.

Nesuklyskime. Visos jos 
ne tik moka gražiai kalbėti 
savo tėvų kalba, bet dargi 
gana intesyviai dalyvauja 
margame šios lietuviškos 
kolonijos gyvenime, visur ir 
visiems padėdamos įvairiau
sių pobūvių organizavime.

Įvairios loterijos, bazarai, 
kavutės, tautinių šokių gru
pių pasirodymai ir pan. veik 
neapseina be jų sumanios 
talkos.

Dar daugiau tenka stebėtis, 
į jų auginamą jaunąją kartą. 
Visi jie moka lietuviškai kal
bėti, priklauso jaunimo orga
nizacijoms, o svarbiausiai — 
didžiuojasi lietuviais esą.

Tūlas gal pasakys: argi ne 
taip ir turi būti. Nieko nuo
stabaus, kad lietuviai moka 
lietuviškai kalbėti. O taip, 
šiais laikais jau nėra visai 
paprasta. Mažiau patvares - 
nius ir nesugebančius atsi
spirti, seniai jau paglemžė, 
užklojo ir palaidojo mus pri
glaudusių šalių besiritanti 
gyvenimo banga.

Tūkstančius mūsų tautos 
vaikų jau užliūliavo ir suvi
liojo svetimieji toliai ir jie 
mums pražuvo negrįžtamai, 
amžinai. Nemaža jų pasisa
vino, priglaudė ir čia pami
nėtoji atogrąžų šalis Brazi
lija.

Tai tik menkutis vaizdelis, 
toli išklydusių mūsų Nemu
no šalies vaikų gyvenimo 
kelio.

Gimti, augti, subręsti ir 
gyventi svetimose šalyse, 
pasiliekant ištikimais ir savo 
tėvų šalies vaikais, gerbiant 
jos kalbą, papročius, šventus 
įsitikinimus—argi tai ne mū
sų šių laikų lietuviškieji ste
buklai ?

Apie tai tik užsiminėme, 
tačiau išsamų mūsų tautos 
vaikų nueitąjį kelią pasaulio 
platybėse, turės ątlikti atei
nančios kartos, nes to tikrai 
pareikalaus neatlaidžioji is
torija. . - 

adv. Joana Kuraitė ir ki
ti kalbėtojai.

Vakare, 6 vai. TV stotyse 
naujienų laidose jau buvo 
rodomi vaizdai iš šio simpo
ziumo.

Adv. J. Kuraitė dr. Smith 
Įteikė lietuvių vardu gražią, 
plačią lietuvišką juostą, ku
rią jis pasididžiuodamas vi
siems rodė.

Konferencijos atstovai ir 
spaudos darbuotojai buvo ap
rūpinti informacine medžią -

TORONTO GINTARO 
METINE ŠVENTĖ

Toronto jaunimo ansamb
lis "Gintaras" gražiai at
šventė savo metinę šventę 
kovo mėn. 8 d. L N Mindaugo 
Menėje. Koncerte dalyvavo 
apie 150 ansamblio dalyvių 
ir prisirinko apie 400 sve - 
čių. Po labai smagios prog
ramos koncerto dalyviai bu
vo pavaišinti pyragais ir ka
va. Karalienės Mortos Me - 
nėję vyko ta proga "Gintaro" 
veiklos paroda, kuria visi do
mėjosi.

t
Pranešėja ir programos aiš
kintoja buvo B.Nekrošiūtė . 
Ansamblio vadovė-Rita Ka- 
rasiejienė. Kitos mokytojos- 
G.Paulionienie, L.Kamins
kienė, G.Visockytė.I.Ross.

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864.251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V IC6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 24 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barausku INSURANCE AGENCY LTD.

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

/ N f ODA N CE •į fŲ & y<< W** * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West Toronto • Ontario

IR

Gegužės 28 — birželio 11 
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 — 17

Simons
Travel Service 

LIETUVA - 
II dienų

VILNIUS - birželio S -22, 
Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENU SU GIMINĖM
Gegužės 14 — 28 
Liepos 9 — 23 
Rugpjūčio 13 — 27

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

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 
I VIENIU ir 

kitus Europos miestus
Išskrenda iš TORONTO ir iš MONTREALIO 
t 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 
i individualiai 

miestus ir pageidaujamam laikui
8 dienų ekskursija iš TORONTO 

$ 1365.00 Gali ir pasikeisti.
smulkesniu, žinių, teiraukitės pas

Kiekvienoj ekskursijoj gali
2 savaites. Grjžimį galima sutvarkyti 
per pageidaujamus i 
(nuo 7 iki 60 dienų).
k ainuos t------ , — w

Dėl smuikesnių žinių teiraukitės pas VINCA^ BACĖNĄ_ 
ALL SEASONS TRAVEL, 1551 Bloor St. West, 
Toronto , Ontario M6P IA5 , Tel: ( 4 16) —S33—353 I

ga, viskas buvo rūpestingai 
paruošta ypač dėka drgani - 
zatpriaus A.Juzukonio. calgary

ATŠVĘSTA VASARIO 16-OJI
Šioje nedidelėje lietuvių 

kolonijoje buvo gražiai at
švęsta Lietuvos nepriklau - 
somybės atstatymo 63-oji 
sukaktis.

Vasario 21 d., šeštadienį, 
Parkhill Community Hall 
buvo sujungta minėjimas ir 
pasilinksminimas, pas i vai - , 
šinimas. Calgary lietuvių 
dainos vienetas "Snaigės” 
atliko meninę programą. Ma
lonu girdėti, kad mažosios 
kolonijos laikosi patvariai ir 
savo svarbių švenčių neuž - 
miršta bei stengiasi ko ge - 
riausiai atžymėti.

• Nauji B-ės Valdybos rin
kimai bus gegužės mėnesį.

Diena bus pranešta vėliau. 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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hamilton

ATOSTOGAUDAMI 
NEAPSNUDO

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukakties mi
nėjimas St. Petersburg© lie
tuvių kolonijoj vyko tris die
nas.

Vasario mėn. 14 d. 2 vai. 
po pietų minėjimą Lietuvių 
Klube pradėjo klubo pirm. A. 
Karnius, pravedė A. Kamie
ne. Programoje vėliavų įne
šimas, JAV ir Lietuvos him
nai, kun. K. Butkaus invoka- 
cija, dviem jaunom lietuvai
tėms asistuojant ats. maj. L. 
Verbicko buvo uždegta amži
noji ugnis ir Rūtos Mėliny- 
tės perskaitytas Lietuvos ne
priklausomybės Aktas. Flo
ridos gubernatoriaus prokla
maciją Vasario 16-osios pro
ga perskaitė A. Kamiene. 
Sveikinimus atsiuntė rep.Bill 
Young ir estų atstovas. Žo
džiu sveikino latvių atstovas 
Kalniš, St. Petersburg Beach 
burmistras Otto Halboth ir 
St. Petersburg miesto bur
mistre Corinne Freeman, 
taip pat ji perskaitė ir savo 
išleistą proklamaciją.

Pagrindinę kalbą pasakė 
inž. M. Šilkaitis, kuris savo 
kondensuotoje ir gerai pa
ruoštoje kalboje, gvildeno 
įvairius mūsų gyvenimo klau
simus, iškeldamas įdomių 
minčių. A. Kamiene perskai
tė rezoliuciją. Ji pasiųsta 
Jungtinėms Tautoms ir .JAV 
administracijos pareigūnams

Po oficialios dalies, išne
šus vėliavas, buvo pradėta 
meninė dalis. Jaunimo "Ban
gos'šokėjai, vadovaujami M. 
Jokubaitytės —Sandargienės 
gyvai pašoko 4 tautinius šo
kius ir Klubo mišrus choras, 
vadovaujamas muz. P- Armo- 
no, padainavo 4 dainas. Solo 
partiją atliko A. Karnavičius. 
Šokiams akordionu grojo B. 
Pakis, chorui akomponavo 
Mrs. M. Sullivan.

Minėjime dalyvavo apie 
400 žmonių. Iš viso surink
ta $5,632.25:ALTai -$2,110. 
08, LB-nei $2,369. 08 ir

Tautos Fondui — $1,153.09.
Pasibaigus minėjimui, vi

si buvo pavaišinti kavute ir 
pyragaičiais.

Vasario mėn. 15 d. lOval. 
ryto Šv. Jono bažnyčioje (St. 
Petersburg Beach) iškilmin
gas Mišias koncelebravo 
prel. J. Balkonas, kun. J. Ga
šlūnas ir kun. Rimša. Pa
mokslą angliškai pasakė prel. 
J. Balkonas, tema"Disiden— 
tinė Bažnyčia Lietuvoje". Mi
šių auką ir gėles nešė 4 ma
žos lietuvaitės ir uniformuo
ti šauliai. Lietuvės buvo pa
sipuošusios tautiniais rūbais. 
Muz. P. Armonui vadovaujant 
ir vargonams pritariant, bu
vo sugiedota 3 lietuviškos 
giesmės ir Lietuvos Himnas . 
TV pamaldas nufilmavo ir 
rodė 6 vai. vakaro žiniose. 
Pamaldos, kaip ir kas metai, 
užprašytos Vikt. Jacobson. 1 
vai. p. p. Šv. Vardo bažnyčio
je Klubo užprašytas mišias 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės koncelebravo kun. K. 
Butkus, prel. J. Bąlkūnas, 
kun. J. Gašlūnas ir kun. Rim
ša. Tikinčiųjų maldą šioms 
mišioms suredagavo cdr. H. 
Lukoševičius ir K. Grigaitis . 
Lekciją ir maldas skaitė S. 
Vaškienė. Pamaldų metu gie- 
dojo Klubo choras, vad. muz. 
P.Armono. Abi šaulių kuopos 
ir Lietuvos Vyčiai dalyvavo 
su savo vėliavomis.

Vasario mėn. 16 d. rytą prie 
Pinellas Park, Treasure Isl-
and, St. Petersburg Beach, 
S. Pasadena ir Gulfport mies
tų savivaldybių buvo iškeltos 
Lietuvos vėliavos, kur kal
bas pasakė iškilmėse dalyva
vę miestų burmistrai ir Lie
tuvos Vyčių atstovai.

"St. Petersburg Times" ir 
"Evening Independent", Va
sario 16-osios proga davė iš
samias informacijas apie 
Lietuvą ir įdėjo nuotraukas 
lietuvaičių, pasipuošusių tau
tiniais rūbais.

PUIKIAI PASIRODĖ
TAUTYBIŲ FESTIVALYJE

Šeštasis metinis St. Peter
sburg© tautų festivalis (Folk 
Fair), ruošiamas tarptauti

nės organizacijos SPIFFS, 
įvyko vasario mėn. 20 —22 
dienomis Bayfronto Centre, 
St. Petersburge, dalyvaujant 
38 tautybėms. Per tris die
nas festivalį aplankė dešim
tys tūkstančių žmonių. Čia 
galėjai paragauti įvairių tau
tų valgių, pasigrožėti tauto
dailės darbais, stebėti sce
noje atliekamus įvairius tau
tinius šokius ir pasiklausyti 
įvairiomis kalbomis dainuo
jamų dainų.

Lietuviai čia dalyvavo su 
savo maisto ir tautodailės 
paviljonais bei'tautiniais šo
kiais ir dainomis. Tautodai
lės paviljoną įrengė V. Au
gustinas, jo pagelbininkas— 
J. Purtulis. Maisto paviljo
nui vadovavo M. Juodienė . 
Muz. P. Armonas su Klubo 
choru ir jaunimo tautinių šo
kių grupė "Banga", vadovau
jama M. Jokūbai tytė s— San- 
dargienės, pasirodė vasario 
mėn. 21 d. 6 vai. vakaro. Va
sario mėn. 22 d. 3 vai.20 min. 
p. p. pasirodė tik "Bangos " 
šokėjai, pašokdami 5 šokius 
ir užbaigdami žaismingai at
liktu populiaruoju "Malūnu". 
Šokiams akordeonu grojo B. 
Palas. Šokius ir dainas pub
likai apibudino A. Karnienė;

rhontreal 
KANADOS LIETUVIŲ. B-ĖS MONTREALIO APYLINKĖS 

APYSKAITA
Geros valios Montrealio lietuviai įgalino pasiųsti Su

valkų Trikampio lietuviams 69 siuntinius 1980 m.bėgyje.
Pajamos:

Banke LITAS, sąskaitos nr.D-223 .... $ ^’oi

285. -
Viso pajamų: 1172.03

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle
Gorlwclea potorė|aa ir dark* «tllkd|«« bbH •«*

"Richard, h writ jw Mulai liaravlama OaAa apiake egiljlaRel
Ir prleinomomi* kainomis, {eafcita kai ama atogaa blaeaa arkai

Išlaidos:
69 siuntiniams persiuntimo išlaidos...................... $ 1129.45
Kasoje yra šiandieną ............. 42.58
/įpakavimo išlaidos neskaitomos,prisidėta siuntėjų auka/.

1981 m. Vasario 16-tosias paminėjimo proga aukojo 
TAUTOS FONDUI ;

Po $1OO — J. Aneliūnienė, K. Toliušis; $50 — I. Ma- 
liška; $40 — V. Daugelavičienė; po $30 — P. Brikis, A. 
M. Joneliai; po $25 — D. J. Gražiai, P. Butkevičius, B.

Šalpąį aukojo;
"LITAS"

$ 1OO, - "LITAS"; po $ 40, - J.D.Gražiai, J.Kibirkš
tis; po $ 20, - G. Kudžmienė, J. M.; po $1O, - II. Maži - 
liauskienė, P.G. Montvilai, E.Keršienė, V.Balčiūnaitė, 
p. Cerkesaitė; po $ 5, - p.Katilius, A.Gaurys, K. Marti - 
nėnas.

Visiems aukotojams gili padėka, ir ypatingai -darbš
tiems talkininkams K. J. Mickams.

Kreipiuosi Į visas organizacijas ir pavienius asme
nis, kurie dar prisimena laimingas siuntinio gavimo die
nas. Šiandien irgi daug kas laukia tokių siuntinių... • o 
ypač, Suvalkų Trikampio moksleiviai *.

Aukas prašau įnešti Į ŠALPOS sąskaitą LITE D-223 .
Visiems dėkoju ’.
K.Toliušis , 

ŠALPOS REIKALAMS

J. Lukoševičiai, V. L. Giriniai; po $20 — K. D. Smilgevi- 
čiai, J. Kibirkščiai, J. Valiulis, F. Jucevičius, J. Valiu - 
lis; po $15 — D. Jurkus, J. Dalmontas, R. Jaugelytė, A.
O. Mylės, A. Tušas, E. Kardelienė; po $1O — Rasa Luko- 
ševičiūtė, B. Niedvaras, P. J. Adomoniai, V. Kačergįus, 
E. Urbonaitė, Pr. J. Mickai, L. M. Jonęlytė, L. R. Urbo
nai, A. E. Lymantai, V. Pavilanis, A. L. Jurgučiai, B. N. , 
V. Jakonis, V. Pėteraitis, A. Pavilanis, M. V. Jonynai, 
J. Naruševičius, V. P. Efertai, J. Jukonienė, A. Gaurys,
P. Verykis, P. Lukoševičius, J. J. Adomoniai, M. J. Juod- 
viršiai, I. A. Vazalinskai, D. B. štaškevičiai, A.P.Klezai, 
D. Ralys, V. Sušinskas, J. Jurėnas, A. Keblys, S. Dauk
ša, J. Gabrusevičienė, M. D. Baltrukonis, J.'S. Skučai, A.. 
Dasys, G. Vazaįinskas, J. Dapkus, L. Gureckas, G. E. 
Alinauskai, Z. H. Lapinai, J. Žukauskas, J. P. D. ($15), S. 
Mekšriūnas, B. Rinkevičius; po $5 — A. Kalvaitis, O. L. 
Čečkauskas, M. Gudienė, V. Lietuvninkas, A. Vapsvienė, 
V. Skaizgirys, R. Milaknis, J. R. Piečaičiai, K. Marti - 
nėnas, B. Rupšiai, P. Budrevičienė, P. Gudzlnskas, J. 
Kęsgailienė, M. Petrauskas, J. Aranauskas, J. A.Išga
nančiai, A. E. Svoteliai, L. E. Grigeliai, M. Malcienė, R. 
Jurkus, L. Rudzevičius, A. Borisienė, A. Blauzdžiūnas, 
Z. A. Urbonai, V. Murauskas, A. Morkūnas, D. Jauge- 
lienė, J. Babrauskas, M. Kringelis, J. Šaltenis, V. Bu
kauskas, Z. Valinskas, V. Baršauskas, A. Piešina, A. 
Ptašinskas, N. Akstinienė, R. J. Lukoševičiai, P. Kere- 
vičius, J. V. Verbylai, E. J. Gorys, L. B. Stankevičiai, J. 
Pukteris, J. V. Viliušiai, A. J. Knystautai, V. Lapinienė, 
J. Tanner, J. Baltuonienė, L. Balaišis, A. Žiūkas, A. 
Sakalas, B. Kasperavičius, J. Zabieliauskas, M. J. Ado
maičiai, E. Lukošienė, M. Kasperavičienė, R. Barisa, 
P. Styra, A. Kačinskas, J. Gedminas, R. Kalvaitytė, K. 
D. Makauskai, P. Pieča’itis, L. Rutkauskienė, E. Dainius, 
J. Mozuraitis, R. Bulota; po $3 — R. Baršauskas, N. Bar
šauskas, R. Otto, T. Freidankienė, M. P. Barteškai; po 
$2. 50 — S. Remeikis, A. Rudzevičiūtė, T. Člpklenė, A. 
Gudas, M. Mačionienė, G. Petrulienė, S. Vasiliauskas,SUKAKTUVTNINKAI ISABELĖ ir CHARLIS AMBRASAI

kuri taip pat buvo visų darbų 
koordinatore. Chorui akom- 
ponavo Mrs. M. Sullivan.

Lietuvių reprezentacija 
šiam festivalyje buvo gerai 
organizuota. Tautodailės pa
viljonas gražiai ir skoningai 
sutvarkytas, susilaukė daug 
lankytojų. Didžiausia atrak
cija tai buvo šiaudinukai, ku
riuos pagamino Z. Pupiėnė. 
Festivalio metu ji su pagel- 
bininkėmis davė paaaiškini- 
mus ir demonstravo šiaudi
nukų gamybą.

Mūsų maisto paviljonas tu
rėjo ypatingą pasisekimą ir 
visą laiką buvo apgultas iš
alkusių Festivalio dalyvių. 
Šiek tiek statistikos: koldūnų 
buvo pagaminta 13, OOO, ba
landėlių 1, 800, kugeliui su
naudota 520 svarų bulvių, be 
to iškepta kalnai žagarėlių, 
įvairiausių tortų, na — ir be
galės kitokių skanumynų.

Žinoma, tam reikėjo daug 
darbo ir pasišventusių žmo
nių. Tokių pasišventusių 
žmonių, įjungtų į įvairius šio 
festivalio darbus, buvo apie 
200. Jų dėka ir vėl gražia 
prošvaiste sužibo Lietuvos 
vardas. Tai bent toks mora
linis atlyginimas t e būni e 
tiems pasišventėliams.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSE

PADĖKA

ft

Mano žmona ir aš, tariame didelį ir nuo
širdų AČIŪ visiems, kurie suruošė ir vie
naip ar kitaip prisidėjo prie mūsų 50 -ties 
metų vedybinio gyvenimo sukakties atžymėji- 
mo.

Tą didelį darbą atliko mūsų parapijos miš
rus CHORAS, o svarbiausia, choro seniūnė- 
E. Mc. NA MARA. Didelis ačiū giminėms , 
choristams, parapijos komiteto nariams bei 
jų žmonoms ir draugams.

Ačiū už sveikinimus, telegramas Ambrasų 
šeimai Lietuvoje ir draugams iš JAV-bių.

Dėkojame mūsų klebonui kun.F.JUCEVIČIUI 
už tokį gražų sveikinimą. Ačiū ir kitiems , 
kurie mus sveikino žodžiu, ir raštu, siųs - 
darni gražius linkėjimus.

Didelė padėka visiems už tokias gražias 
dovanas, kurios ilgai pasiliks mūsų nepamirš
tos. Taip pat ačiū už gyvas gėles giminėms , 
o ypatingai už tas raudonas,žavingas rožes, ku
rias atsiuntė'šv. ONOS D-ja ir už antrą 
puokštę, kurią atsiuntė mūsų krikšto duktė - 
Isabelė AMRASAITĖ-MARCOTTE ir Lionė 
ir Kazys AMBRASAI.

Dar kartą visiems didelis ir nuoširdus 1 
AČIŪ ’.

Isabelė ir Charlis AMBRASAI

ISABELE IR CHARLIS 
AMBRASAI ŠVENTĖ 50 m. 
VEDYBINĘ SUKAKTĮ

Ambrasams, Isabelei ir 
Charliui, š. m. vasario 21 d. 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, parapijos Choro inicia
tyva buvo surengtas pager
bimas 50 m. vedybinės su
kakties proga.Dalyvavo visi 
choristai, svečiai, visi buvo 
puikiai pavaišinti. Choris - 
tai padainavo daugybę dainų. 

J. Gaurys, J. Mieliauskas,; po $2 — K. Sitkauskas, O. E.
Augūnai, D. Mališka, S. Verbylienė, G. Botyrienė, G. 
Šimkus, J. Zabiela, A. Kudžma, B. Bendžienė, J. Vasi
liauskas; po $1 — M. Morkūnienė, E. Gudaltė.

Tautos Fęndui aukos kitomis progomis: $30 — M. Ga- 
putytė; $20 — M. D. Baltrukonis; $6 — J. Babrauskas.

A. a. J. Gabrusevičiaus atminimui vietoji gėlių po $IO— 
aukojo: A. P. Juodkojai ir V. Jakonis.

L. Girinis,
T. Fondo Įgaliotinis Montrealyje.

Gauta gausiai sveikinimų 
žodžiu ir telegramomis. Y- 
patingai malonūs buvo svei
kinimai iš visos Ambrasų 
giminės Lietuvoje.

Reikia pastebėti,kad Isa
bel ė ir Charlis yra puikiai 
susipratę lietuviai, ilgame
čiai choristai ir nuoširdūs 
aukotojai lietuvybės reika - 
lams.

Jiems- ilgiausių metų’.
J.P-lis

1981. HI. 20
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PARENGIMU, KALENDORIUS

RENGINIAI AUŠROS VARTlj, 
PARAPIJOS SALĖJE ;

■ &

KOVO 21 d,, šeštadieni. 2 v. 
p.p.: - LITO metinis narių 
SUSIRINKIMAS.
KOVO 22 d.,12 vai.;

NIDOS Klubo narių SUSI
RINKIMAS

KOVO mėn. 30 iki
BALANDŽIO mėn, 5 d.;
REKOLEKCIJOS. Vakarinės 
mišios- 7 vai. v., pamokslus 
sakys buvęs A V klebonas 
Tėv. J. Borevičius iš Chica- 
gos; išpažintys.

BALANDŽIO mėn, 4-5 d.d. : 
KAZIUKO MUGE - rengia 
skautai-ės.
BALANDŽIO 25 d. vakare., 
GINTARO ANSAMBLIO 
PARENGIMAS

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

Ml RUSI E J I.:

• NAGINIONIS Aleksas, 81 
m.amžiaus, mirė, išbuvęs 5 
savaites ligoninėje. Liko 
žmona, 2 anūkai. Jis savo 
laiku buvo gana stambus star- 
tybininkas, senesnės /ll-os/ 
emigracijos lietuvis.

Palaidotas per St. Thomas 
Aęuinas bažnyčią.

• BRUNDZA Jonas, 83 m. , 
mirė.Buvo kilęs iš Balsiu- 
piųkm.,Marijampolės apskr. 
Okup. Lietuvoje liko duktė 
Albina, seserys Petronė,Ma
ri ja, broliai Juozas ir Pet - 
ras. Laidotuvėmis rūpinosi 
A.ir N.Mikuliai.

« RASIMAVIČIUS Antanas,
79 m. amžiaus mirė po il
gos ligos. Liko žmona Ve
ronika, duktė ir anūkai. LIETUVIU TEATRAS

Užuojauta artimiesiems. "AITVARAS" ATVYKSTA 
į MONTREAL!

GRAŽIAI PAVYKĘS
RENGINYS AUŠROS yARTlį, 
PARAPIJOS MARIJOS 
PAVEIKSLO FONDUI

Didelį netikėtumą planuo
ja savo skaitytojams ir vi - 
siems montrealiečiams NL 
Spaudos B-vė ir Redakci ja ;

RENGINIAI Šv. KAZIMIERO 
PARAPIJOS SALĖJE:

KOVO mėn. 26 -29 d. d 7 vai. v. 
REKOLEKCIJOS, kurias 
praves kun.Jonas BOREVI
ČIUS, atvykęs iš Chicagos

Montrealyje Saulių Rinkti
nės iniciatyva suruošti pie - 
tūs AV Parapijos Paveikslo 
Fondui praėjo labai sėkmin
gai. Platesnis aprašymas 
randasi šio NL nr., 2 psl. 
Šaulių Aido skyriuje.

« ALIŠAUSKAS Arūnas dės
to Amerikos istorijos kursą

RENKU
Senas lietuviškas knygas, 

la ik r ase iii s, pl.ok steles ii 
kita, lictuv išk a* medžiagą.

P. ADAMONIS 
722-3545

• Kingsto’e, Ont.Queens Uni - 
versitete.

• SKAUTAI - ES ruošiasi 
artėjančiai Mugei /žiūr . 
skelbimą/ su nemažu en
tuziazmu ir rengia mums 
siurpryzų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" SAVAITRAŠTI S

NAUJIEMS SKAITYTOJ AMS TIK S 10 . METAMS

Dr.AO JAUGELIENE

14 4 0 
S uit e 
1 e i :

14 10 Guy St . 
Suite 11—12 Montreal P. Q. 
Te 1 t 932 -6662

DANTU GYDYTOJAS 
St. Cathar in e W. 
600, Montreal, P, Q 
866-8235

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 a. rn iki 10 p. m.
Šeštadieniais: nuo 9 a.m. iki 9:30 p. m.
Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P.O.
Tel : 366-974 2 ir 365-0 50 5

m. balandžio mėn. 4-5 d. d. šeštadienį, 7v.v.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

ruošiama

KAZIUKO MUGĖ
Programoje :

BALANDŽIO 4 d. šeštadienį, 7 vai. v.
* Tuntų Sueiga * Laužas * Užkandžiai 

BALANDŽIO 5 d. : Visi skautai ir skautės 
dalyvauja uniformuoti 1O vai. Mišiose AV 
bažnyčioje -

Po to vyksta KAZIUKO MUGĖ A V 
parapijos salėje iki 2 vai. p.p.

Visi montrealiečiai nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į abu parengimus —

"NERINGOS" ir GELEŽINIO VILKO" 
SKAUČIŲ - SKAUTU TUNTAI

JSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

š.m. gegužės mėn. 2 d. 
rengiamo Spaudos Baliaus 
programon pakviestas Lie
tuvių Teatras "Aitvaras" iš 
Toronto, suvaidinti savo la
bai skėmingą komedijos 
veikalėlį. Sutikimas jau 
gautas J r belieka laukti.

Mūsų skaitytojai ir rėmėjai,tikrai suprasdami lietu
viškojo žodžio ir minties išlaikymo reikšmę,užsimokė
dami prenumeratas, atsiuntė ir aukų :

$ 1OO, -. Kanados Lietuvių Bendruomenės Centro V-ba;
$ 50, - S.Šetkus,St.Catharines,Ont.;
Po $ 26, - iš Toronto: L.Dūda, adv.A.Pacevičius; iš 

Montreal, Que.:- J.Cialka; iš Calgary, Altą- K.Dubaus- 
kas; iš Kanata, Opt. :-A.Eimantas;

$ 20, - dr. O. J.Gustainis, Toronto, Ont.
Po $ 16, - J.Girevičius, St.Catharines,Ont., L.Ru - 

daitis, Toronto, Ont.
Po $ 11, - P. Breichmanas, A.Kuolas -iš Toronto; J . 

Kirstukas, J.Gražys - Montreal,Que; A. Viskantas, La 
Salle, Que; E.Karosienė,Edmonton, Alta.; dr. V.Snieč
kus, Elora, Ont.; dr. R.Ayre , New York, N. Y.

Po $ 8, - V.Skabeikis, Vancouver, B.C., G.Kudžmie - 
nė, Montreal, Que. /

Po$6,- Montreal, Que.: P. Bunys, J.Dainienė, A. 
Posk, I.Krukelis, K. Lukošius, J. Liubinskas, V.Skaisgi - 
ris, V.Kerbelis, M.Trečiokas, J.Kęsgailienė, M.Krau- 
za, J. Žukauskienė, M.Petrauskis; - iš Hamilton’o, Ont.: 
J.Šeirys, J. Merkevičius, J.Lesčius ; iš Toronto,Ont.:- 
G.Sturmas, K.Daunys, K. Žebrauskas; iš LaSalle, Que.: 
-E.Szewczuk, B. Abromonis, R.Simaniūkštis; St. Catha
rines - Ą.Gverzdys; Timmins, Ont.:- A.Burb; Brooklyn, 
N.Y.: -A. Mickevičius; Calgary, Alta.: -P.Venciūnas , 
A.Krausas; V. Vokietija - Kpt. L. K. Baršauskas;~ Ville 
Brossard, Que.: -A.Urbonas; Calgary, Altą.:- J. Žemai
taitis; London,Ont.: - P. Jurgutis;Niagara Falls :-V.Juo
dis; Pembroke, Ont.: - V.Bakūnas; Pointe Claire, Que.:
- L. Rutkauskienė; Sudbury,Ont.: A. Juozapavičius; Wa
terloo, Ont.: E. V. Januška;Tillsonburg, Ont.: -A. Rudo
kas; Grand Bend,Ont.: S.Vilimavičius; Cowansville,Que
- N.Kukenis . x

Visiems - nuoširdus ACIU;
"NL"

^S(šls(š(s(H[š[š[š[š[š(š[D[g[BSEi[š[g(š[š(H[š[D(šBlB[š®EilE>LĖil30

[į] Pakilus susidomėjimui MAŽĄJA LIETUVA, jos
Ej pažinimui daug padės 5 plačios studijos prof.
EI 1SJ
[jj| M . BEAKO paruoštoje 304 psl.
Ej LITHUANIA MINOR ®
gi knygoje su 50 žemėlapių. Kaina — $ 15.00. Kreip— jg 
El tin į knygų platintojus arba šios knygos lei — 10 
® dėjaj LITHUANIAN RESEARCH INSTITUT INC.

g] 149-31 120 St. So. Ozone Park, N Y 11420

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBU. - LIETUVIŠKAI

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 1981
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽĖS 21, BIRŽELIO 18, LIEPOS 9, 

RUGPJŪČIO 6 ir RUGSĖJO 10 d.

14 dienu, su visu išlaikymu ir aprodymu
- VILNIAUS - 
_ MASKVOS -

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS Į Šį
KRAŠTA^ - KANADĄ.

KELIONE Į MIAMI TIK $ 16 9. LĖKTUVU
Rafyti anglį ik ai:

ADRIA TRAVEL, SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)
4159 51. Lawrence Blvd., 

MONTREAL, P.O. H2W IY7

Tel: (514) 844-5292 
ir 844 —5662

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas 6%
Taupomąsias s-tas 11 %
Pensijų plonas 13.5%
Term. ind. 1 m. 13 .25 %

DUODA PASKOLAS:

Asmenines nuo ................ 16.25 %
Nekiln. turto nuo ................... (15.5%
Čekiu kredito ......................^.19%
Investacines nuo .16%

Duoda nemokamą gyvybės draudę 
iki $2,000 už ta u p. stos sumos.

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

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

/

TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D- 
ALIUM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWICZ 
8499 rue Grouard. St. Leonard,, H1P 2M5 
Tel: 321-1975

'Wlacvtcce
Kailių siuvėjas-

• Didelis pasirinkimas gatavų p ąltų
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir re inode Ii uoj u
• Siuvu ir parduodu

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

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

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409 

MONTREAL, P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAIT1S
Nekilnojama Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

I

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, P. 0.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo agentūra

6495 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 120 Namų 376 - 378 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra v e i k i o n u o 1 945 {n.

LEONAS 
SALES

GURĖČKAS 
MENAGER

treat west 
automobile
PONTIAC e BUICK • ASTRE 
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU. 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.

« NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI (S ĮGYTI

» MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR'SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

• UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

pasikalbčkre SU ĮĮfljĮ
Menager’iu Leo GURECKAS HmK

mu W9t euteoetite
11 WESTMINSTER SOUTH

(At the end oi Sherbrooke Street West). 489-5391
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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