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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

PRIEŠKALĖDINIS
SIURPRYZAS NEATSLŪGSTA

Lenkijoje įtampai augant, 
Kremliui Spaudžiant, buvo Į- 
vestąs prieš Kalėdas karo 
stovis.

Iš Lenkijos prekybos laivą 
gabenančio javus, sustojusio 
Quebec'o miesto uoste, pa - 
bėgo 1/3 įgulos ir paprašė 
prieglobsčio. Jiems buvo 
suteiktas leidimas pasilikti 
Kanadoje. Kiti lenkų jūrei - 
viai, palaikantys Solidarnosč 
darbininkų unij^., apleido sa
vo laivus Vancouver'yje.

nusikaltimu ’’ prieš valsty
bės interesus".

PRIVERSTI APKALTINTI 
SAVO PARTIJOS NARIUS

Solidarnosč į viešumą iš
keltas komunistų partijos 
darbininkų išnaudojimas ir 
kai kurių narių korupcija , 
privertė Lenkijos vyriau
sybę jiems kelti viešą teis - 
mą.

Sklinda kalbos, kad vy
riausybė planuoja ištremti į 
Vakarus Walesą ir kitus žy
mesnius Solidarnosč vadus .

LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

Su šia nuotrauka pasveikino "NL" ir skaitytojus 
Kanados Min.P-kas P.E.TRUDEAU

.mWimilHaiHHIWI   II. Ill III! i|h

MAGISTRO LAIPSNIS UŽ 
LITUANISTINĘ TEMA.

ADOMĖNAS Antanas aukš
čiausiais pažymiais gavo.U- 
niversity of Chicago magis - 
tro laipsnį, parašydamas 
studiją apie tautinį atgimimą 
Lietuvoje 19 amžiuje.

A. Adomėnas taip pat yra 
įs gijęs magistro laipsnį iš 
pedagogikos Hartfordo U-te, 
Conn,

LIETUVIU KALBA IR 
ISTORIJA PARYŽIAUS 
UNIVERSITETE

Paryžiaus Universitete at
gijo susidomėjimas Baltų 
kraštais ir jų kultūra.

Jau treti metai Žibuntas 
Mikšys jame dėsto lietuvių 
kalbų ir istoriją. Suplanuo -

Taip pat pabėgo jūreivių ir 
karininkų iš laivų, apsistoju
sių 'talijoje, Japonijoje ir kt.

Vienas pabėgusių jūreivių 
Quebec'e pasisakė, jog pa - 
siryžo pasilikti Kanadoje , 
kai pamatė, kas darosi su 
sunkiai iškovotomis demok
ratinėmis teisėmis Lenkijo
je.

Lech Walesa, Solidarnosč 
vadas, nuo karo stovio įvedi
mo pradžioje buvo laikomas 
vis keičiant vietas, namų a- 
rešte. Buvo žadėta jį paleis
ti, ką’ situacija krašte ap
rims. Jis atsisakė pasiro - 
dyti per televiziją ar derėtis 
su vyriausybe vienas, be 
Solidarnosč 12 asmenų pre - 
zidiumo dalyvavimo.

Susirėmimuose su strei
kuojančiais užmušta virš 
2OC žmonių ir sužeista virš 
1GGG. Tvirtinama, kad' yra 
per pirmas 9-i a s dienas su
imta iki 75.GGG asmenų.

Įvedus karo stovį ir suė - 
mus Walesą, ilgiausiai prie
šinosi anglies kasyklų dar
bininkai, reikalaudami jį pa
leisti ir atšaukti karo stovį .

Vakarus yra pasiekusios 
žinios, jog specialūs lenkų 
kariuomenės daliniai varto
jo dujas, kad angliakasiai, už
sibarikadavę kasyklose, jas 
apleistų. Grąsinant ginklais, 
darbininkai buvo verčiami 
sugrįžti į darbą.

Nuosaikieji komunistai , 
kurie pasisakė gruodžio 13 d. 
partijos susirinkime prieš 
karo stovio įvedimą yra iš
mesti iš partijos.

Karinė Lenkijos vyriau
sybė, vadovaujama Wojciech 
Jaruzelski, desperatiškai 
bandydama stabilizuoti „eko
nominį gyvenimą, sumažino 
mėsos davinius 1/4, taip pat 
ir sviesto porcijas.

PASITRAUKĖ LENKIJOS 
AMBASADORIUS

R. Spasowski, Lenkijos 
ambasadorius JAV- bėms , 
pasitraukė iš pareigų ir pa-, 
siliko Washingtone. Už tai 
Lenkijos vyriausybė jį ofi
cialiai kaltina kriminaliniu

Tai toks darbo žmonių gy
venimo pagerinimas...

Tačiau, kol kas išvengta 
masinės sovietų invazijos.

Dabar Lenkijoje yra suda
rytas 8 asmenų ratas, 4 jų 
ei viliai, kurie valdo Lenkiją, 
vadovaujant Jaruzelskiui.

DIPLOMATINĖS IR 
EKONOMINES SANKCIJOS

Prez.Reagan’o paskelbtos 
sankcijos dėl karo stovio į- 
vedimo Lenkijoje, didžiausią 
rolę vaidinant Maskvos vy-

nistinės propagandos litera- J>S nepritaria per pasku- 
tūra yra siuntinėjama Bri- tinį mėnesį PQ konvencijo- 
tanijos mokykloms. Mo- je radikaliųjų varomai pro - 
kytojai pareiškė dėl tv pro --atsisakyti sųvereni- 
testą ir tokios spaudos atsi- niam Quebec’ui ekonominės 
gakOo sandraugos su Kanada.

Quebec'o provincijos min.

riausybei, rado pritarimą 
Britanijoje, Prancūzijoje ir 
Italijoje. Vakarų Vokietija , 
kuri kartu su Belgija ir G - 
landija daugiausiai prarasti! 
ekonominiai ir diplomatiniai 
deltų sankcijų, joms nepri
taria.

Lenkijos krizė bus svarsto
ma ’Washingtone, Briuselyje 
ir Madrido Konferencijoje.

BERLYNO SIENOS 
DVIDEŠIMTMETIS

Berlyne buvo paminėta 
garsiosios sienos divdešimt- 
metis.

Rytinėje jos pusėje buvo 
pravestas 1G.GGO milicinin
kų paradas. Vakari nėje-gė - 
lėmis ir vainikais pagerbti 
ir prisiminti prie sienos žu
vę iš Rytų Vokietijos pabė
gėliai, besiveržę į laisvę..„

Tik nuo bėgimo į pažan
gųjį rojų" netenka stabdyti .

KANADA ĮVEDA METRINĘ 
MATU SISTEMĄ.

Nuo 1982 m. pradžios 
21-na me Kanados mieste bus 
laipsniška; įvedama metri - 
nė svėrimo sistema krautu
vėse. Pirmiausią- kainos 
ant žuvų , mėsos, vaisių ir 
daržovių bus pažymėtos
dvejopai: už kilogramus ir
svarus.

SOVIETU PROPAGANDA 
BRITANIJOS MOKYKLOSE 
ATMETAMA

Sovietų Ambasada Brita-

ATSISTATYDINO
CLAUDE MORIN

Quebec’o provincinės vy
riausybės ministeris tarp - 
vyriausybiniams reikalams 
Claude M or»n atsistatydino .

p-kas Rene Levesųuo taip 
pat grąsina atsistatydinsiąs, 
jeigu laimėtų radikalieji 
dabar pravedamame paštu 
referendume tarp partijos 
narių tuo, i r kitais klau
simais.

ALTA PRANEŠA;

PABALTIEČIU KOMITETAS JAV KONGRESE
Washington’e yra susidaręs specialus JAV Atstovui 

Rūmų narių Komitetas "The Ad Hoc Committee on the 
Baltic States and the Ukraine". Į jį jau įsijungė daugiau
kaip 6G Kongreso narių.

PEČELIŪNAS IR KERŠIUTĖ SUSITUOKIA LAGERYJE
Biuletenio USSR News Brief/Briuselis, š. m.lapkr.

30 d./ žiniomis, rugpjūčio 2G d., Permės 35-me konc- 
lageryje užregistruota politinio kalinio Povilo PEČELTU

NO ir jo sužadėtinės Danutės KERŠIŪTĖS santuoka.

HELSINKIO KALINIU KALENDORIUS
JAV/-ių Komitetas Helsinkio susitarimams stebėti 

/Helsinki Watch Committee/ išleido 1982 m. Helsinkio 
kalinių kalendorių. Tuomi leidėjai nori išreikšti savo pa
garbą Sovietų Sąjungoje ir Čekoslovakijoje Įkalintiems 
Helsinkio Grupių nariams, įskaitant >r lietuvius. Kalendo 
rių galima užsisakyti už $5 šiuo adresu: Helsinki Watch, 
205 E. 42nd St., New York, N. Y. 10017.

ELTA PRANEŠA;

Dr. K. BOBELIS PERRINKTAS VLIKO VALDYBOS 
PIRMININKU

Gruodž:o 12 d., 1981 m.Chicagoje susirinkusi VLIKG 
Taryba perrinko dr.K. Bobelį VLIKG Valdybos pirminin
ku sekančiai 3-jų meti! kadencijai. Iš 14 posėdyje dalyvavu
sių VLIKą sudarančių organizacijų.atstovų, už dr. K. Bo
belį balsavo 11, susilaikė 3. Artimiausiu laiku dr. Bobelis 
pristatys Tarybai patvirtinti naują VLIKo Valdybą.

TELEGRAMA I MADRIDĄ.DĖL KUN. B. LAURINAVIČIAUS 
MIRTIES

VLIKas pasiuntė į Madridą telegramą ambasadoriui 
Maks Kampelmanui, kuris yra JAV delegacijos ^vadovas 

te n vykstančioje Saugumo ir Bendradarbiavimo konferenci
joje. Telegramoje pranešama apie staigią ir įtartinose 
aplinkybėse įvykus ą kun.B.Laurinavičiaus mirtį. Jis bu-

nijoje leidžia laikraštį "So- vo vienas iš dviejų dar likusių neįkalintų Lietuvos Helsin- 
viet Weekly, ir kita komu- kio Grupės narių.

PGEZUGS KGNKURSAS tas ir kelėtos paskaitų cik- 
World Poetry skelbia kon- las apie lietuvių literatūrą , 

kursą įvairaus stiliaus ir į - apie lietuvių folklorą ir baž- 
vairių temų eilėraščiams . rytinę padėtį Lietuvoje. Be 
Taisyklės ir įsirašymo lapai Ž. Mikšio, skaitys Ada Grei- 
gaunami: World of Poetry, , m.aite ir kun. J. Petrošius. 
2431 Stockton Blvd.,Dep., A. Skeptikams,kurie abejoja, 
Sacramento, California, USA, ar mūsų kalbą verta puose- 
95817. lėti-verta pagalvoti... 1

SVEIKINA ŠVENČIU PROGA
VLIKo Valdyba nuoširdžiai sveikina visus lietuvius 

visame pasaulyje. Švęsdami džiaugsmingas Kalėdų šven - 
tęs ir vėl žengdami į Naujuosius Metus, sustiprinkime 

savo viltį ir ryžtingumą kovoti dėl geresnės mūsų Tautos 
ateities.

Galimas dalykas, kad-nauji tragiški įvykiai Rytų Eu
ropoje, kurie jaudina visą pasaulį, vienaip ar kitaip atsi
lieps ir mūsų Tėvynėje. Budėkime ir būkime pasiruošę 
visokiems netikėtumams. Mus džiugina kovojančių tautie
čių ryžtas Lietuvoje, jaudina jų pasiaukojimas ir kančios, 
padėkime jiems kuo galėdami.

Laisvojo pasaulio lietuviai, suglauskime savo eiles , 
nenustokime vilties 'ir ryžtingai siekime vieno tikslo- 
laisvės Lietuvai’.

JAV DEPARTAMENTAS ATSAKO VLIKUI
Š. m.gruodžio 14 d. JAV Valstybės Departamentas at

siuntė raštą VLIKo p-kui dr.K. Bobeliui,kurio vertimas 
dedamas žemiau:

"Man pavesta atsakyti į Jūsų spalio 22 d.laišką prez. 
Reagan’ui ryšium su Amerikos vyriausybės veikla vykstan
čioje Madrido Konferencijoje ir pareikšti JAV nusistaty - 
mą Lietuvos atžvilgiu.

JAV ir kitos Vakarų valstybės Madride padarė rimtą 
ir nuodugnią Helsinkio baigminio akto vykdymo peržiūrą . 
Ambasadorius Max Kampelmaa’as ypač pabrėžė, kad ir 
pasitarimams Madride vykstant, Sovietų Sąjungoje nesu - 
mažėjusiai tebevykdomi Žmogaus Teisių pažeidimai. Jis 
viešai apkaltino Sovietus visa eile specifinių nusižengimų 
prieš Žmogaus Teises, jų tarpe tebesitęsiančias repre - 
sijas prieš religinius ir tautinius aktyvistus Baltijos vals
tybėse. Baigminio akto įgydendinimas vyksta lėtai, tačiau 
Įmes esame pasiryžę dirbti toliau, ieŠkodam: būdų to akto 
Įvykdymui.

Kaip Jums žnoma, JAV vyriausybė kiekvienu tinkamu 
atveju viešai pabrėžia savo nusistatymą teisiškai nepripa
žinti Lietuvos prievartinio įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Valstybės Departamentas kiek įmanoma akylai seka Lie
tuvoje ir Ritose Pabaltijo valstybėse sunkią padėtį asme.- 
nų, uždarytų kalėjimuose ir persekiojamų dėl jų vykdomo 
pagrindinių Žmogaus Teisių gynimo. JAV vyriausybė yra
nuolatos apgailestavusi Sovietų Sąjungos politiką šiuo at
žvilgiu, kaip viešai tarptautiniuose forumuose,pvz. Ma - 
drido Konferencijoje, taip ir diplomatiniais keliais. Mes 
esame nusistatę ir toliau kiekvienu tinkamu atveju duoti 
Sovietams suprast1 mūsų priešingumą tokiems prasižen
gi mams"č .

/pas./ Charles H.Thomas, Direktorius , 
Europos Saugumo ir Politinių

Reikalų Įstaiga
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t 2 Lietuvos išlaisvinimą! Vi ištikimybę Kanadai !
P our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PASITINKANT NAUJUOSIUS 
METUS

Paprastai, linkėdami laimingų Naujųjų Metų, galvo
jame apie gerą sveikatą, mažiau rūpesčių bei nepasise - 
kimų, na, ir, žinoma, gerą buveinę bei pakankamai pini
gų* Visi šie, ir dar kiti nepaminėti dalykai,yra linkėtini, 
gerbtini netgi trokštini. O tačiau, atėjus vėl kitai- Sausio 
p'rmąjai- mintys nejučiomis nukrypsta ;r į mūsų išeivi - 
jos likimą; visai konkrečiai - mūsų lietuviškosios sąmo
nės gilumą, platumą ir būtinumą* Sakoma, kad lietuvybės 
išlaikymas yra mūsų ,t.y.egzilų, pagrindinė misija, nes 
nesame paprasti emigrantai* Nesame atvykę pasidaryti 
pinigo ir ištroškę tiktai materialinio gerbūvio, bet ats- 
vesti pasaulinio karo audros, kad liudytume savo tėvy - 
nės vergiją ir kovotume dėl jos nepriklausomybės* Taip, 
be abejonės, esame aprėpę savo,lietuvio piliečio, patį es
minį uždavinį. Taip mus matė ir, tikriausiai, tebemato , 
jaunoji karta: dypukus, deklamuojančius kiekviena proga 
apie tėvynės meilę ir priesaikas Lietuvai, nepakenčian - 
č’us jokios kitos kultūros bei tautybės, bet aklai įsikniau
busius į savo kiemo uždarą gyvenimėlį* Mandriau kai - 
bant, turime, mes savotišką getofobiją* Nešoksime gin - 
eytis, kad tai sarkastiška bei virtuviška pažiūra, kad pa
triotizmas nebūtinai pasireiškia partijomis, valdybomis, 
ilgomis prakalbomis, dypukiška " mes- viską-geriau-ži- 
nom" fanaberija ir kitais panašiais šabloniškais apsireiš
kimais, kad po jų esama tai, kas tikra, nepraeinama, my
lėtina bei išlaikytina.

Taigi kas?Gal,gi labiausiai tai, kad lietuviškumas 
nėra vien išorinis patriotizmo plakatavimasis, bet ir per 
daugelį genčiai išsivystęs savotiškas žvilgsnis į pasaulį 
ir jo apraiškas. Nemokė mūsų seneliai neapykantos 
kitiems, ypač, silpnesniems, gyvenimo užguitiems, var
guoliams ir nelaimėn patekus ems* Atvirkščiai: pakantos 
ir geros širdies prašė parodyti. Nežiūrint didžios kuni
gaikščių praeities, lietuviai nesirgo didybės manija ir ne- 
sitarė esą gudriausi , sumaniusi, kultu ringi aus i. Apie
lietuvius ir Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo daug ge
ro parašė netiktai pabėgėliai ir karo beslaisviai,kuriems 
teko būti okupavus mūsų kraštą, bet ir daugelis politinių 
kalinių, kalėjusių kartu su lietuviais įvairiuose sovieti - 
niuose gulaguose ir kalėjimuose. Kartais net atrodo , 
kad kiti į mus daug meilesne Lr atlaidesne akimi pažvel
gia, nei mes patys. Pagaliau, esam kuo esame* Jeigu 
savo kilmės šaknų pradėjo ieškoti tokie tautų tirpinimo 
katilo gynėjai kaip amerikiečiai, reiškia tos savo kilmės 
nėra reikalo išsiginti arba atsižadėti. Ji yra dažnai tasai 
žmogiškosios buities inkaras, sutvirtinąs ir sustipr nąs 
žmogaus asmenybę. O jau lietuviškojo žodžio ir grožį, ir 
vertę gali mums apsakyt: tūkstančiai profesorių ir studen
tų, ieškančių arba studijuojančių lyginamąją kalbotyrą ar
ba ir bendrai senąsias kalbas bei lingvistiką. Šeimose 
tad turėtų būti ir 'šsaugotas tasai iš kartos karton per - 
duodamas lobis - lietuviškoji kultūra ir buitis, lietuviškie
ji papročiai bei tradicijos ir patsai lietuviškasis žodis*

Kada nors tuo didžiuosimės labiau negu bet kokiomis 
materialinėmis gėrybėmis, nes turėsime tai,kas yra tik- 

\ rai sava ir nenuperkama jokia kaina.
Henrikas N ag y s

NEMORALI KOREKTŪROS
KLAIDA

Grįžti sau, žmogus, ramiai 
pailėsjęs, beveik poetiškai 
nusiteikęs iš / būtinai,tas 
svarbu’*/ saulėtosios Flori
dos, tos pušingosios Sunny 
Hills, naujosios lietuviškos 
kolonijos ir randi šūsnį įvai
riausios korespondencijos , 
krūvį lietuviškosios spaudos.

Griebi vieną, griebi antrą 
laikraštį- juk taip įdomu, 
kas vyksta lietuviškajame 
pasaulyje. Pasižiūri ir sa

vųjų rašinių, pirmoje eilėje 
dėl to, kad pastebėtume!, kas 
korektūros praleista, su
keista ar sudarkyta. Va,te
būna Praamžius gailestingas 
korektoriaus pirštams už 
tikrai dangaus keršto besi
šaukiančią pusiau piktada
rybę. Įsivaizduokite tik, lap - 
kričio 11 dienos laidoje , 
straipsnyje " Agentai ir A- 
gentūros", pačiame pirma -- 
me sakinyje, vietoje tokio 
paprasto ir pagarbaus žo
džio kaip ” memoralinį" , 
kipšiukas sukeitė pirmąją 
"m" ir Įkišo "n". Vadinasi,

2 psl.

KLB KULTŪRTNTNKĖS - VTSUCMENININKĖS PREMIJOS 
LAIMĖTOJA-AKTORĖ IR RE ŽISORĖ Elena DAUGU - 
VJETYTĖ- KUDABIENĖ

Po sėkmingo Vysk* Valančiaus Mokyklos vaidinimo Ha
miltone, Mokyklai talkinus rež.E .Dauguvietytė-Kudabie- 
nė dėkoja publikai už jai sukeltas ovacijas* Šalia- Mo - 
kyklos vedėjas K.Mileris* Nuotr: J.Milte nio

KLB KRAŠTO VALDYBOS ŽINIOS
SPALIO 1O d*, 1981 m*, TORONTE, Kanados Lietuvių 
Dienų proga, įvyko KLB Krašto Valdybos ir kviestų as - 
menų pasitarimas su PLB pirmininku V. Kamantų. Šia - 
me pasitarime buvo paliesta visa eilė svarbių reikalų: 
Skuodžio ir Gajausko bylų reikalai, Seinų lietuvių kated - 
ros rūpesčiai, "Pasaulio Lietuvio" prenumeratų padidi - 

nimas, Vasario 16-sios Gimnazijos reikalai, V Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošimo reikalai ir visa eilė 
kitų, liečianę. ų lietuvišką veiklą, reikalų*

JLAPKRIČIO 7-8 d*d*,1981 m*,TORONTE , Antibolševiki- 
nio Tautų Bloko Konferencijoje dalyvavo KLB Krašto Val
dybos pirm* J.Kuraitė ir Valdybos narys J.Simanavičius.
P rm. J.Kuraitė padarė pranešimus, kas daroma Kanados 
lietuvių tarpe Lietuvos išlaisvinimui iš Sovietų vergijos ii 
apie padėtį okupuotoje Lietuvoje.

LAPKRIČIO 6-8 d*d. ,1981 m* ,OTTAWOJE įvyko Kanados 
tautinių grupių Tarybos-Council of National Ethnocultural 
Organizations, lC-ties metų veiklos paminėjimas-Kon- 
ferencija. KLB Krašto Valdybą šioje. Konferencijoje atsto
vavo inž* J.Danys ir A.Juzukonis. Abu minėti asmenys 
aktyviai reiškėsi Konferencijoje.

LAPKRIČIO PRADŽIOJE, 1981 m., KLB Krašto Valdybos 
pirm. J.Kuraitė dalyvavo Čikagoje Antrųjų Pasaulio Lie
tuvių Dienų, kurios įvyks Čikagoje 1983 m.lieposi pra
džioje, posėdyje, kur buvo aptarti įvairūs organizaciniai 
Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų rengimo reikalai.

SPORTO atstovas prie KLB Krašto Valdybos, A.Balnis 
dalyvavo ŠALFAS Sąjungos suvažiavime Cleveland’e lap
kričio 14-15 dienomis ir perdavė KLB Krašto Valdybos 
sveikinimus suvažiavimui.

LAPKRIČIO 2C-22 dienomis TORONTO latviai minėjo sa
vo Nepriklausomybės šventę. Šiame paminėjime KLB 
Krašto Valdybą atstovavo pirm. J.Kuraitė ir Valdybos na
rys Ed. Stungevičius.

gavosi ne memoralinis, bet 
nemoralinis kūrybinis pa - 
likimas. Tai, žinote, jau di
delis skirtumas, nemaloniai 
dirginąs visas paširdės lai
bąsias stygas, o ką jau be
kalbėti apie dar vis jautro- 
kos sąžinės dirksnius. Ap
šaukti rimtą rašytoją nemo
raliu, tiesiog gėda ima, blo
gesniu atveju, galėtų gręsti 
ir teismo salė už šmeižtą . 
Bent truputis bausmės jau ir 
atlikta - dvi bemiegės nak
tys. Gal to ir užtektų, ypač , 
kai minėto rašytojo nebėra 
gyvųjų tarpe. Korektoriau-

bausmė jums - irgi dvi be 
miego naktys '.

Al.G i ma nt a s
Gal 2-jų naktų ir perdaug 

nes žinome, jog tobulumui 
ribų nėra, netrūksta nė ge
ros valios. Trūksta- laiko 
ir... žmonių. "NL"

.IŠ TOLIMŲJŲ KANADOS 
VAKARU

Švenčių proga "NL" gavo 
visą eilę sveikinimų ir lin - 
kėjimųiš skaitytojų ir bend
radarbių, kuo tikrai džiau
giamės.

Kanados Lietuvių Fondas 
SVEIKINA NARIUS IR VISĄ LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĘ, LINKĖDAMAS 

malonių šv KALĖDŲ 
gražių bei taikingų 
NAUJŲ METŲ -

KLF TARYBA

t

Hon. Jim FLEMING, P. C., M.P., Kanados Ministeris 
Daugiakultūriniams Reikalams atsiuntė geriausius 
Švenčių ir Naujų Metų linkėjimus "NL" ir skaitytojams, 
kartu ir savo šeimos nuotrauka. f. o

LAPKRIČIO MĖNUO BUVO PASKELBTAS TORONTE 
BALTTEČĮŲ. MĖNESIU. Nuo lapkričio 11 d. iki lapkričio 29 
d., 1981 m* vyko gintaro paroda Toronto Universitete ir A. 
Škėmos drama "Pabudimas". Vaidino profesionalai akto
riai anglų kalba. Šalia parodos ir vaidinimo vyko simpo
ziumai bei diskusijos įvairiomis temomis, o lapkričio 29 
d. įvyko didysis koncertas Great Hall, Toronto Universi
tete. Lietuvius šiame koncerte atstovavo "Volungės" vad. 
muz. D. Viskontienei. Šioms visoms iškilmėms suruošti 
buvo sudarytas komitetas iš visų trijų tautybių. KLB 
Krašto Valdyba aktyviai reiškėsi šiame Komitete.

VISUOMENININKO-KULTŪRININKO PREMIJAI paskirti 
buvo sudaryta komisija Cttawoje iš kun.dr.V.Skilandžiū- 
no, A. Ancevičienės, L. Giriūno, R.Šiulytės ir J. V.Danio.

VISUOMENINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS p-kei I.Šer- 
naitei-Meiklejohn dėl sveikatos pasitraukus iš eitųjų pa
reigų, jos vieton pakviestas inž. J* V.Danys.

AMNESTIE INTERNATIONAL, Cttawos skyrius adoptavo 
Antaną Terlecką* Ši organizacija siųs jam siuntinius. 
KLB Visuomeninių Reikalų Komisijos pirm. J. V. Danys 
sutiko padaryti šiai grupei pranešimą apie padėtį Lietu - 
voje. Šios organizacijos centras randasi Londone, Ang
lijoje* Jos tikslas- rūpintis Žmogaus Teisių klausimais.

KLB KRAŠTO VALDYBA yra nutarusi 1982 m.paskelbti, 
lietuviškų parapijų metais. Tikslas-raginti lietuvius grįž
ti į savas .lietuviškas parapijas, jas palaikyti ir lietuviš
koje parapijos veikloje aktyviai dalyvauti, nes parapijay- 
ra lietuvybės centras*

KLB KRAŠTO VALDYBA širdingai dėkoja J. Valaitienei , 
gyvenančiai Mt. Brydges, Cnt., už taip didelę auką- $5OC? 
KLB Krašto Valdybos veiklai. Jūsų parodytas nuoširdų - 
mas ir suteikta parama Bendruomenės veiklai mus, KLB 
Krašto Valdybą, skatina dar su didesniu ryžtu dirbti tą 
lietuvišką darbą mūsų tautos bei tėvynės gerovei. Ačiū 
Jums už paramą. J.P.

Štai iš tolimųjų Kanados 
Vakarų, skaitytojas atsiųs
damas prenumeratą, apgai
lestauja jos pavėlavimą ir 
šalia Iinkėjimų, pora jo eilu
čių suteikia tokį vaizdą': 
... Lietuvių ūkininkų veik 
neliko, vieni išmirė, kiti pa
seno, vaikai neprigijo ūkiuo
se, išsikėlė gyventi miestuo
se, tik Kajeto Balčiūno vai -

kai ir anūkai dar ūkininkauja 
ir buvęs montrealietis Vy - 
tautas Antanavi.ius sėkmin
gai tvarkosi ūkį su javais ir 
daug gyvulių.

Senosios kartos emigran
tą nuseno, skundž asi akių 
nusilpi mu, sunkiai paskaito 
spaudą. P P. Liaukevičius,

Kanada
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KĄ. RASĖ ANATOLIJUS 
MARČENKO APIE LIETUVIUS

M. Balt a r a g i s

Vertė A. Ž..
/ pabaiga /

Pyntia, Kėkštas ir aš, mes pirkdavomės po du kepa - 
lūs duonos, truputį margarino ir sūrio arba dešros.Kiek
vienas dalinosi su Tkaču duona. Taip mums likdavo kiek
vienam po pusantro kepalaičio.

Mes taip pat dalinomės margarinu ir kitkuo.
Kai susilaukėme pirmojo išpirktojo davinio, Tkač 

išgėrė arbatos su duona, patepta margarinu, ir sušuko:
- Ne, Telikus ne žmogėdra ’.
Kėkštas bandė dar toliau krėsti juokus:
- Tu manai, kad jis ne žmogėdra todėl, kad tave vai

šina... Jis suktas kipšas’. Aš jį seniai pažįstu. Papras - 
čiausiai, jis tave bando nupenėti. Tu manai, kad jis tau 
duoda savo duoną šiaip sau, už nieką?

Tkač vos vėliai neįtikėjo. Jis pažvelgė išgąstingai į 
mane, bet aš nebeišlaikiau ir prapliupau juoku. Tkač taip 

pat ėmė juoktis, o su juo kartu ir visa celė. Nuo to laiko 
Tkač ir toliau tebemiegodavo su kepure ant galvos, bet jis 
liovėsi nešiojęs ausines.

Senis Tkač vėliau apsipras ir net pamils celės drau
gus. Paliegėlis, jis mirs ant Kėkšto ir Marčenkos rankų, 
nežiūrint jų visų pastangų jį išslaugyti, dalinantis mais - 
tu ir tabaku. Marčenko baigia šį skyrelį šiais žodžiais :

" Tkač buvo miręs. Jisai buvo vienas pasaulyje.Nie
kas nebuvo jam padėjęs ir jis niekad negavo iš nieke no 
laiškų. Bet gal yra kur giminių,kurie prarado su juo ry
šį ir kurie nežino, kas jam nutiko. Tai štai:

Senis Tkač ištisus ilgus metus badavo, sirgo, kanki
nosi moraliai ir fizi niai, kentė šaltį ir pasimirė Vladimi - 
ro kalėjime 1932-1963 metų žiemą.

o 
PASTABUS. MARČENKGS KNYGOS REIKŠMĖ.

Faktinai reikėtų sakyti "knygų" reikšmė, nes jis iki 
šiol parašė dvi: "Mano liudijimas" ir "Bado streikas".Bit 
vo surinkęs apmatus ir trečiajai - "Gyvenk, kaip visi ki
ti", bet KGB įvairių kratų metu susirankiojo rankraščius 
ir Marčenko juokauja, kad enkavedistai patys vieni gali 
spręsti apie jos literatūrinę vertę.

Spausdinamos ištraukos yra iš pirmosios knygos, nes 
ten minimi lietuviai. Tai nereiškia, kad "Bado streikas" 
būtų giedresnė knyga. Gal net priešingai. Tiesa , jo - 
je autorius aprašo savo vieno kančias. Bet, ją skaitant, 
darosi akivaizdu, kaip komunistinė sistema palaipsniui bu
kina žmones, naikindama artimo meilės likučius sanita
rų, slaugių, gydytojų eilėse. Visi jie tampa "Daktaro 
Mengelės auklėtiniais ".

Pagrindines biografines žinias apie Marčenką ap
tinka m pirmojoje jo knygoje. Jis gimęs Vakarinio Sibi
ro miesčiukyje Barabinske, paprastų darbininkų, dirbu
sių prie geležinkleio, šeimoje. Atsieit, "sibiriokas". Ne
baigęs gimnazijos /trūko poros metų/, Anatolijus išeina 
dirbti į statybas Novosibirsko jėgainėje. iš ten klaidžio - 
ja po panašias darbovietes Sibire ir Kazachstane. Būda - 
mas 22 metų, įsivelia į peštynes darbininkų namuose ir 
nubaudžiamas. Jį išsiunčia j kacetą netoli Karagandos . 
Sakoma, kad tai buvęs tas pats kacetas, kurį vėliau ap - 
rašė Solženicin’as savo pagarsėjusioje knygoje " Viena 
diena Tvano Denisovičiaus gyvenime".

Marčenkai su draugu pavyksta iš ten pabėgti ir jie nu- 
sidangena net iki Aškabado, prie Irano sienos. Tačiau , 
juos ten pagauna. Jis nuteisiamas šešiais metais kalėji
mo. "Mano rūdijimas" knygoje jis aprašo tą kalinio bui
tį,Marčenka rūpinasi surinkti faktus, liudyti , ką matęs, ką 
išgyvenęs, viską apie baisųjį sovietų smurtą. Ta prasme 
jo knyga papildo ir pratęsia"G ulago Sąlyn ą". Bet 
jos reikšmė, mūsų manymu, didesnė. Neužginčyti na, kad 
Solženicin’o knyga paveikė trachomos užgraužtas vąka - 
riečių akis. Bet jinai sausa, kaip parakas. Antra, joje 
minimi tolimi laikotarpiai ir dažnai mes patys įtikina,kad 
po Stalino mirties viskas pagerėję. Marčenko įrodo, kad 
ne. Kad melas.

Skirtingos ir abiejų autorių asmenybės. Marčenko - 
tikras liaudies sūnus, beveik mažaraštis, jei paisyti bai
gimo pažymėji mų. Soviet7niam režimui jis rakštis, nes 
labai nedaug kol kas yra disidentų, išėjusių iš darbinin - 
kų eilių. /Michailas Kukobaka, Edvardas Kulęšov’as ir 
dabar Marčenko, kuris , išėjęs iš stovyklų, bus perskai - 
tęs 55 tomus Markso ir Engelso raštų/. Tr jis rašo pasi
gėrėtinai gerai, vaizdžiai, neįklimpdamas į jokius filoso
favimus .neprasimanydamas literatūrinių apdailų.

Marijos Samatan tvirtinimu, Marčenko atskleidęs 
gyvai ir įtiki namai visą Sovietijos koncentracinio pašau - 
lio esmę - kriminalistų maišymą į politkalinių eiles , 
korupciją, prostituciją, lytinius nusikaltimus stovyklose, 
sušaudymus ir kitokį smurtą. Jo neišdrįso nuteisti už 
šią knygą, nes nieko nebuvę ten išgalvoto.- Užtat nuo to 
laiko jį persekioja kitais būdais, ištrenkiami į Sibiro gi
lumą, mėgindami sufabrikuoti bylą , grąsiusia mirties 
bausme už tariamą spekuliaciją auksu. Niekas nepalaužė 
Marčenko, nes dar 1978 m. jis įstojo į grupę Helsinkio 
Nuostatams respektuoti Maskvoje. Kai jam siūlė enjig - 
ruoti, jis atsakęs :" Aš perdaug turiu darbo savo tėvynė
je".

Yra apmaudu ,tačiau, kad šio tikrai už žmonių gero
vę ir teises kovojančio žmogaus vardas yrą laikomas 
tamsios darbininkijos tarpe keiksmažodžiu, tarsi jis bū - 
tų pabaisa.

AREŠTUOJAMOS BULVĖS

Sovietų Sąjungoje trūksta ir bulvių, ypač kai kuriuo
se rajonuose. Tad žmonės važiuoja jų ’eškoti ir pirkti 
ten, kur jų yra. Bet "Jzvestija" laikraštyje spausdina - 
mteji pikti laiškai rodo, kad tokios kelionės dažnai bai - 
giasi laba’ nelainrngai.

Štai laikraštis išspausdino laišką N.Kazmin’o, kuris 
gyvena p et'nės Rusijos Rostovo provincijoje. Ten dėl 
sausrų neužderėjo bulvės, ir j s savo automobiliu nuva
žiavo į Voronežo provinciją, turguje, kur kolchozininkai 
pardavinėja savo sklypeliuose išaugintas, nusipirko 44G 
svarų bulvių, sumokėjo už jas 18C dolerių vertės sumą 
r suko į namų pusę. Tačiau, vos spėjo išvažiuoti į kelią, 

kai milicija sustabdė jį, atėmė vairuotojo leidimą ir abu 
su žmona luvarė į nuovadą. Pradėjusiam aiškintis, dėl 
ko j s buvo sulaikytas, jam buvo pasakyta, kad vietinės 
miesto tarybos pirmininkas yra įsakęs milicijai sulaiky
ti visus, kurie vežasi bulvių, ir priversti jas parduoti 
valstybei.

Kazminas, o taip pat ir kiti du kartu su juo sulaiky - 
t’eji bųvlių pirkėja1 atsisakė vykdj4i tokį reikalavimą. 
J:e v:si buvo nugabenti pas miesto tarybos pirmininką . 
" Kai dr iugas Pisarev’as sužinojo, ko mes atėjome", ra
šo Kazmin’as savo laiške, "jis pradėjo ant mūsų šaukti , 
vadinti mus spekuliantais, visą laiką šiurkščiais žodžiais 
kalbėdamas. Aš žiūrėjau į jį ir negalėjau patikėti, kad ši
taip gali elgt s sovietinės valdžios atstovas".

Kai tasai Pisarev’as pradėjo šaukti,kad "lauk iš mano 
įstaigos, arba aš jus uždarysiu", Kazmin’as pasijuto, kad 
jis jau pralaimėjo. Nuvežęs buives į valstybinį priėmi - 
mo punktą, tegavo už jas tik pusę tos sumos, kurią buvo 
sumokėjęs pirkdamas.

Ne vien tik Kazmin’as kartu su pora kitų šitaip nu - 
kentėjo. Ka; buvo išspausdintas jo laiškas,tai pradėjo ir 
daugiau žmon ų skųstis. Vienas rytinėje Ukrainoje prie 
statybos dirbančios grupės profesinės sąjungos pirminin
kas nusiuntė į Gomel’io provinciją Baltarusijoje sunkve - 
ž:mį pirkti buvlių savo darbininkams. Milicija siuntą a - 
reštavo ir tr s savaites išlaikė sunkvežimyje bulves, kol

jos pradėjo gesti. Tš Rostoy’o į Gomel’io provinciją atva
žiavęs sunkvežimio vairuotojas buvo priverstas nupirktą
sias buvlcs parduoti už trečdąlj tos kainos, kurią jis mo
kėjo. Toks pat likimas ištiko grupę darbininkų iš Kirovo- 
grad’o.

"Jzvestija" spausdina laiškus, bot nepasisako, ar įsa
kymas areštuoti supirktąsias buvles ir versti jas parduoti 
su dideliu nuostoliu yra pateisinamas ar ne.

PAGILINK SAVO LIETUVOS ISTORIJOS ŽINIAS: NUEIK 
Į LIETUVIŲ, BIBLIOTEKĄ., JEI NETURI KNYGŲ »

s KĄ. SAKO LIETUVIAI O 
POGRINDYJE ?
/ Iš VYTIS nr. 5., ištrauka 
iš gyd.A. Statkevičiaus pa
s’raipos "Demokratija"/

2O-ame amžiuje-fašisti
nių siautėjimų epochoje - 
matėme ir matome, kad ten, 
kur tariamai egzistuoja "so
cialistinės","liaudies demok
ratijų " santvarkos, jokios 
faktinės politinių teisių ga
rantijos nėra, o tuo pačiu nė
ra ir jokios demokratijos, 
netgi "daugumos". Ir prie
šingai: labai plačias pilieti
nių teisių garantijas realy
bėje matome tenai, kur ul- 
trafašistinių prokrustų po
žiūriu , nė kvapo nėra nei 
socializmo , nei demokra
tijos.

Antikonstitucinis režimas 
su fiktyvia konstitucija, ku
rioje dauguma pilietinių tei
sių negarantuota net forma
liai, kur tikrovė ir įstaty
mas neturi nieko bendro tar
pusavyje, kur gyvenimą vai - 
ruoja zoocentristinė klika ir 
jos vykdomasis organas- 
partija, kaip, pav., "TSRS" , 
- ten negali būti ir nėra jo - 
ki o s d e mokrat i j os.

Pavergtos Lietuvos filoso
fijos mokslų kandidatas Br. 
Genzelis straipsnyje'Tašiz- 
mas, jo principai ir ideolo
gija" /"Komjaunimo tiesa" , 
1938. VIII. 31/ nors ir netie
sioginiai, tačiau gana tiks
liai charakterizavo režimą , 
koks jis yra "nugalėjusio 
socializmo " šalyje;

"Fašizmas yra beatodai
riškas demokratijos neigi - 
mas. Jis įsigali šalyse, per
gyvenančiose ekonominę ir 
politinę suirutę ir neturin
čiose demokratinių tradicijų, 
kur dar gyvos absoliutisti- 
nės / monarchist! n ės / nuo
taikos.
...Visos visuomeninės ro- 
ganizacijos/ profsąjungos , 
jaunimo, moterų, kultūros, 
sporto/ suvalstybintos.
... Atėję prie valdžios fa
šistai ne tik uždraudžia bet 
kokią organizacinę veiklą,bet 
ir fiziškai naikina jų dogmas 
neatatinkantį praeities pali
kimą ir kitaip mąstančius 
žmones.

Argi Rusijos "socialisti
nės demokratijos" arsenale 
trūksta bent vienp anksčiau 
išvardintų "blizgučių"?

aoooccopaioo

■ Canada Postes
■ t Post Canada

Naujos Pašto 
Kainos nuo

Sausio 1,1932
Čia dedamos kai kurios naujos Pašto 
kainos galiojančios nuo sausio 1 d., 
1982 Kanadoje ir Tarptautiniam

i aptarnavimui
Pilnos informacijos, įskaitant ir kainas, taikomos verslo siuntiniams, 
gaunamos Pašto įstaigose

SIUNTIMAS KANADOJE
Pirmos klasės laiškai 0-30g .30$

30-50 g .45$
Specialus Siuntimas ( Special Delivery) 1 klasės kaina, plius $1.00

Apdraustss Paštas (Certified Mail) 1, 3 arba 4 klasės kaina, plius $1.00
Registruotas Pastas (Registered Mail ) 1 klasės kaina, plius $1.85
Sveikinimo kortelė 0-50g .30$
III — cios klasės siuntimas 0-50g .30$

SIUNTINIAI 
e.g 2 kg. (4.4 svaru) Toronto - Winnipeg 1 klase $4.00

4 klase $1.75
Montreal - Quebec 1 klasė $2.45

4 klasė $1.30
TELEPAŠTAS : 50 žodžiu^ $3.45

SIUNTIMAS I JAV----------------------------------------------------------- v— ■ . .............. -

Oro pašto laiškai ir 0-30g z . .35$
Pašto korteles 30-50g • .50$

Sveikinimo kortelės 0-50 g į .30$

SIUNTIMAS į UŽJŪRĮ 

Oro pašto laiškai ir 0-20g .60$
Pašto kortelės 20-50g .93<$

Aerogramos .60$
Sveikinimo kortelės 0-20g .30$ ,

Iki bus paruošti 30 < ženklai, Kanados
Pastos išleido specialu ”A” ženkliuko^. 

Jo verte 30 į. Jjs tur| bj,j naudojamas tiktai 

Kanadoje. Netinka vartoti siuntai už Kanados 

ribuj.

A t i t i n k am a^ zen k I i u k o suma , be abejo, 

galima sudaryti is i v al r I es am iį Ženkliukų..

Canada

■?
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1981 * ** kūryba ir analizė

DAIVOS PORTRETAS

Tautai - Leonardas Geru - 
,laitis;Lietuvos Kaimas So- 
vietinėje Istoriografijoje - 
B. V. Mačiuika.,

Skyriuje " Kūrybiniuose

g’psas 1979

Me lą Ka riukštytė-Balkus

Staknienė; Napoleono Alek - 
Sandro Dičpetrio knygą 
"Trys dienos pasauly" apta - 
ria Violeta Keleriuenė ir Si - 
gito Gedos poezijos vertimus

METMENYS, Kūryba ir A- 
nalizėo 1981. Leidžia AM&M 
Publications nuo 1959 m. 
192 psl. Šio numerio kaina 
$3.50. Keturių numerių 
kaina $12.Kanadoje ir užsie
nyje - $15, - garbės pre pu - 
merata - $ 20.

Redaguoja Vyt., Kavolis , 
dailės priežiūra - dail.Vy
tautas O. Virimu-tech niki nė 
redaktorė - Henrieta Vepš - 
tienė.

Landsbergio; skulptūra- Mei
les Kairiukštytės-Balkus; in 
me m o ria m: Kos t as G st raus - 
kas- apie Joną Švedų, Anta - 
nas Gustaitis -apie Kazį Bo
rutą.

pasauliuose" aptariamos 
knygos: J. Blekaičio poe
zijos knyga "Rudens ritmu" - 
Jonas Ki z nis, Algirdo Lands
bergio noveles aptaria Alina

į anglų kalbą Jono Zdanio- 
Marija Stankus-Sau’aitė.

Tad įvairumo ir naujumo 
netrūksta.

b.

Straipsniai:
Miškais Ateina Rudau pa - 

sakot o jas -Ne pr i klau s o myb ės 
epochos dainius, - Violeta 
Kele rti e n ė; Kūrybos La i s vės 
Kaina, - Bronius Vaškelis .

TŠt"METMENYS" ,42 nr.,1981 m,

N.N. SVAIDO į ERDVĘ 
NAIVIUS KLAUSIMUS

Stanislaw Baranczak

Šio numerio turinyje -po- Analyze:
ezijos kūriniai nAIfoūso Nykos- Skyriuje " istorija ir da- 
Niliūno,Staaislaw Baranczak’obartis" J Platesnius Hori- 
Živilės Bilaišytcs, Aldonos žentus - V. Trumpa; Kai 
Veščiūnaitės;drama: Algirdo Valstybė Turėjo Tarnauti

Ką tu iš tikro galvoji? TJaip, kreipiuos į tave, 
tiesiai į tavo baltus dantis, į tavo akis, kurios 
kas vakarą septynios trisdešimt žadina mūsą 
pasitikėjimą ir v Itį: ką tu galvoji,

pasislėpęs už ekrano ir popieriaus lapo, 
iš kurio tu skelbi mums gerą naujieną^ tarnybiškai 
susijaudinęs. Ar tiki tais žodžiais? Argi 
nebeatmem t.esu, skaitytų prieš dvejus trejus ir 

penkerius 
metus? Gal dar neiš metei tų lapų? Gal 
kur nors esi juos pasidėjęs atminimui ? 
Paskaityk laisvalaikiu. Nus! kvatosi.
Subl zgės balt: tavo dantys, kur:e kas dieną 
septynios trisdešimt vakaro blizga mums, 
tavo akys, kurios nemi rksėdamos žvelgia į mus. 
č kaip tu *š viso jautiesi? Ar tau nekaršta 
po te sybės reflektorium? Ar tavęs nesmaugia 
skon.ngas kaklaryšis, žydras tartum pavasario dangūs? 
Ką galvoji tu, rašydamas straipsnius 
apie tai, kad yra ir bus dar geriau?
Taip, aš kreip uos į tave. Ką iš tikrųjų galvoji? 
A>- žlna;,kokais vardais tave išvadina valytoja, 
plaunanti redakcijos grindis 
penktą valandą ryto? Ar tau nebaisu, 
kad žmonės tavimi nebetiki, arba, kas dar blogiau, 
retkarčiais tiki? Gal kai kada 
rašinėji eilėrašč:us, kur atsispindi 
visas tavosios širdies gerumas, vidinis 
prieštaringumas ir taip toliau ? G sekantį rytą 
vėl į redakciją, nes reikia sukurt pavadinimą, 
glausto tikrumo šedevrą spaudos pranešimui 
apie teismo procesą, iškeltą saujelei 
niekingų tautos atplaišų, kurios mėgo skaityti 
nereikalingas knygas. Tai, ką darai, darytų ir kitas, 
su tuo sutinku. Bet ar taip sėkmingai?
Taip subtiliai ? Tokia šmaikščiausia plunksna, 
su talentu ir tikrumu,kuris apmarina lyg adatos dūris?

C tu, ką gi tu galvoji, stuksendamas 
mašinėle, kaip kasdien, informaciją 
apie tai, ką teko nugirsti,prašnekinus du 
bičiulius per žmonos vardines? Girdi, 
aš kreipiuosi į tave. Ką tu iš tikro galvoji ? 
Teisybė, tau moka mažai. Tu darbuojies 
(š tikėjimo, taigi, iš principo. Bet 
ar lesapnųoji kartai s kažko panašaus 
į Viešpaties Teismą: nejau nesapnuoji dienos, 
kai atsivers archyvai i*’ pabirs kartotekos?
Dienos, kai draugas praeis, nepadavęs tau rankos, 
o tavo sūnus nusispiaus tau po kojom ?
Dienos,kai sugrįš abudu tavo bičiuliai, 
ilgokai nebuvę namie ? Ta’ nieko? Nieko tokio? 
Tai gali ir toliau vartot mašinėlę, 
be klaidų išstuksendamas vardus ir datas?
Tais pirštais, kuri ais tu keli prie lūpų , . .
duoną su sviestu, o naktį 
glamonėji žmoną? Nejau niekada nepašoki, iš sapno, 
šaltu prakaitu apsipylęs? v

Juozas Šilėnus

VEIDU I ŠIAURĘ* *

Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULTNIC KARO ATSIMINIMAI

SENOJOJE PRŪSU ŽEMĖJE
/ tęsinys/

22 —
Nemiegoto m aid m stebime stot ies judėjimą ir laukiame 

kada pajudės ir mūsų sąstatas. Ii' tik paryčiais išjudame 
iš stoties rajono. Pavažiuojam kiek ir sustoja ant šaluti
nių bėgių, taip ir pasibaigia mūsų nakties kelionė.

Visą dieną kepame saulės kaitroje. Išlipam iš vagonų 
ii’ išsimėtom ant smėlėto dirvono, šalia nėgių. Šildomės 
ir snaudžiame. Ilsėtis vienas malonumas, lygiai kaip Ak
menos pakrantėje. Virš miesto padangė rami, fabrikų 
kaminai ir smailūs bažnyčių bokštai žvalgosi į už antro
je Nemuno pusėje artėjantį priešą. Netoliese pakrūmėje, 
aukštyn vamzdžius Iškėlę snaudžia priešlėktuviniai pa
būklai. Saulė kepina ir džiovina dirvono žolę.

Vagonuose daugelis nepažįstamų veidų. Vietos daug, 
įsitaisome' kaip kam parinka, kaip kam patogiau. Pusry
čių nei pietų negauname, stiprinamos iš turimų atsargų. 
Sviesto dėžes šiepiame giliau nuo saulės spindulių..

Mūsų sąstatą lydi keliolika kareivių, jie atrodo malo
nūs vyrukai, kalbasi su mokančiais susikalbėti mūsiš
kiais, su įdomumu klausosi pasakojimų apie artėjantį 
priešą. Jie, atrodo dar nėra buvę fronte ir apie jo žiau
rumus nieko nežino. Praeina diena, o mes vis dar neju
dame iš vietos. Užgula vakaras; naktį pasidaro šalta, 
traukia vėjelis. Supamos i gautas kareiviškas paklodes, 
pasidarome šiokias tokias užuvėjas ir snaudžiame.

Mūsų tarpe atsiranda vienas smarkus vyrukas, buvęs 
lietuvių batalijono karys, jo paties žodžiais-—buvęs rytų 
fronte, šilto ir šalto matęs. Nepatenkintas turima vieta. 
Triukšmauja žadėdamas mus visus "slapukus" išmesti iš 
užuovėjos, kad gautų patogią vietą atsigulti. Prasistumia 
į mūsų pusę ir įsiknisa tarp mūsų sudėtų daiktų. Tiekto, 
galvoja mūsiškiai, gal jam išiikrųjų jau taip blogai, bet 
niekas jo tuščių svaisčiojimų neima į galvą.

..Bet kai tas, smarkusis vyrukas, kad būtų šilčiau savo 
guoliui, mūsų nustebimui, išsitraukia iš savo kuprinės 
mūsų tautinę vėliavą ir ją sulankstęs pameta ant nešva
rių grindų ir ant jos parvirsta nakties poilsiui, — papra-

4 psl.

Some jo kad ją išimtų fš savo pašonės ir padėtų kur ji 
ankščiau buvo. Paaiškinama, kad tai nėra paprasta pa
klodė, o brangi, mūsų krauju ginama, vėliava. Kyla skau
dai as.

— Pats pasidėjau, pats ir išsilmsiu, tai ne jūsų reika
las, jūs "slapukai"— atšauna. Kur jūs esate buvę, nieko 
nematę, žinokite su kuo reikalą turite . — Atsikerta.

Ir vėl jisai žada mus visus iš vagono išmėtyti. Vyrai 
įsiunta.

-- Atimti .' -- kažkuris sušunka. —Turbūtkomunistas , 
kad mūsų taufinio simbolio negerbia, — šė... prideda.

-Atimti, — pasikartoja balsai.
Pamėginkite, pamėginkite, grėsmingai šaukia smarku

sis vyrukas. — Pamėginkite, -- tuojau kaip varles iš
tėkšiu, — atsikelia ir žvalgosi nakties tamsoje, arkas 
prie jo nesiartina.

— O ir pamėginsime, — atsiliepia net keletas balsų, 
ir prieš jį atsistoja Keturi stambaus sudėjimo mūsiškiai.

Vyrukas vienu šuoliu pašoka aukščiau aut mūsų sudėtų 
daiktų, skubiai išsi juosia karišką diržą ir juo į šalis mo- 
sykuodamas, šaukia.

— Nelyskite žalčiai, o tai į dulkes sumalsiu, vokie
čiams pranešiu — Šaukia.

— Geriau dabokis, kad į kelnes dulkių nepribyrėtų. — 
atšauna iš mūsų grupės.

— Duok čia vėliavą — vienas iš keturių griežtu balsu 
surėkia ant smarkuolio, ir tuo pačiu metų griebia jį už 
apykaklės, ištraukia diržą iš rankų ir tuo pačiu, kitiems 
palaikant, užvožia kelis kartus per nugarą, nutempia nuo 
daiktų ir liepia gulti, o jei ne — tai iš vagono pažada iš
mesit.

Vyrukas, netverdamas pykčiu, graso visą tai pasaky
siąs vokiečiams, ir mums būsią blogai. Staigiu šuoliu 
šoka jis iš vagono ir pasileidžia vokiečių link. Jį palydi 
mūsiškių tylūs pašaipos žodžiai. Vėliavą paslepia tarp 
sudėtų daiktų.

Laukiame grįžtančio su užtarėjais. Praeina valanda, 
kita, o smarkuolis nesirodo. Galop sugrįžta su vienu iš 
draugų, tyliai užlipa į vagoną, susirenka savo daiktus ir 
nė žodžio netaręs, liuokteli iš vagono. Nueina lydimas 
draugo į naujai pasirinktą vietą, nieko neužsimindamas 
dėl netektosios vėliavos.

Vėsi naktis suglaudžia mus visus prie vienas antro. 
Mūsų paruoštas sąstatas nejuda. Per dieną buvusią dan
gaus ramybę sudrumsčia artėjančių lėktuvų gaudesys. 
Apie dešimtą valandą nakties tamsą perplėšia kurtinan
čios oro pavojaus sirenos. Skubiai nešamės iš vagonų į 
netoliese esančius laukus, kuriuose dienos metu paste
bėjome iškastas duobes. Virš mūsų ir Tilžės miesto stai
ga atskridę rusų lėktuvai išmėto šviečiamąsias lempas , 

jų ūžesys vis stiprėja.
Skutamo, kiek įmanydami į iuolPs. akinančios šviesos 

aptemdo mūsų akis, klumpame ant pasitaikiusių po kojo
mis grumstų. Su mumis kartu Vytas, Jonas, Klemas ir 
Desantininkas. Susmunkame ’ pirmą pusi taikiusią duobę, 
didelę bombos išrausią, ir glaudžiamės prie minkštos, 
skeveldrų išpurentos žemės, mielos mūsų protėvių že
mės. . •

Vienoms lempoms užgesus, sušvinta kitos, baltos ir 
raudonos. Naujos lėktuvų bangos užgula juodą padangę. 
Bombos atakuoja Tilžės miestą i r geležinkelio stotį, ku
ri nuo mūsų neperžoiiausiai. Stiprūs sprogimai drebina 
žemę, sušvinta sukeltų gaisrų ugnys.

Kryžminės vokiečių prožektorių šviesų juostos plaus
to nakties tamsą, ieškodamos puolančių lėktuvų. Prieš
lėktuviniai pabūklai dirba visu Įkarščiu, spiaudo šimtus 
šviečiamų] į sviedinių, kurie primena naujametinius 
"fajerverkus". Bombardavimas tęsiasi gerą valandą. 
Džiaugiamės, kad esame nuošaliau nuo įaiKinančios ug
nies. Pirmąjį ugnies krikštą praleidžiame laimingai, ka
žin kaip seksis toliau?

Netoli mūsų duobės kažkas labai dvokia. Pasitrauktam 
iš jos arčiau traukinio. Pasirodo, dvokimas eina iš su
daužytų konservų dėžučių, kurių čia aplink daugybė. Ne
suprantame, kaip jos čia plyname auke, galėjo atsirasti.

Sirenų kaukimu atšaukiamas oro pavojus. Grįžtame į 
vagonus ir vėl parvirstame ant kietų grindų, kaip kam 
patogiau. Mus visus kloja nakties tamsa ir ramus žvaigž
dėtas dangus. Vyrai nemiega,pasakoja įvairiausias anek
dotus ir nuotaikingus savo pergyvenimus, juos lydi juo
kas ir gera nuolaika.

Vėl atgyjaTilžės miesto ūžesys, vėl ūkauja garvežiai , 
vėl plentu rieda sunkvežimiai. Bombardavimo kaip ne
būta.

Užmiegu, Trankus traukinio ratų dundėjimas išbudina 
mane iš saldaus įmigio, traukinys pilnu greičiu bėga va
karų kryptimi. Vis toliau ir toliau neša mus nuo Nemu
no krantų.

Pro akis lekia tamsoje paskendę laukų ir miškų kontū
rai, Sidabru sužvilga upių upelių vagos, Ryškiau gamto
vaizdis įžiūrėti sunku. Traulūnys lekia niekur nesusto
damas. Šaltpkas oras ir vėjo trauka purto per dieną įši
lusi liūną. Krečia drebulys, sukuos į apklof ę ir glaudži uos 
prie -mieganči o brolio šono- Bandau vėl užmigti, bet trau
kinio dundesys sunku įveikti. Taip ir prasnaudžiuiki ryto

Pirmam ilgesniam, sustojimui sustojame Labguvos — 
Labiau stotyje. Mums liepia išlipti iš vagonų, esą duosią 
kitą trauKiaį. Išsi kraustome aht šalia esančios, gražios 
pievos.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

NUOSAVYBĖS TEISĖ 
OKUP. LIETUVOJE

Pagal dabar veikiančius 
įstatymus, Lietuvoje, as me - 
ninėje piliečio nuosavybė
je gali būti tik vienas gyve
namas namas, Didžiausias 
namo plotas leidžiamas iki 
130 kv. metrų naudingo plo - 
to ir 90 k v o metrų gyvena
mojo ploto.

Jeigu pilietis turi vieną 
namą ir paveldėjimo keliu 
gauna antrą-jis turi vieną iš 
jų parduoti arba perleisti ki
tam vienerių metų laikotar
pyje. To nepadarius, namas 
parduodamas priverstinai 
arba pereina valstybės nuo
savybėn.

RAŠYT. JUOZAS GRUŠAS 
ŠVENČIA 80 m.AMŽIAUS 
SUKAKTĮ

Kaune, Kalniečių gatvėje 
rašytojas ir dramaturgas 
1981 m. lapkričio 16 d. at - 
šventė savo «O-tąsias am
žiaus sukaktuves. Jis gyve
na savo mediniame namely
je. Karo metu liko Lietuvo
je. Daugiausia kūrė dra - 
mas. Žymiausia jų-.istorinė 
tragedija "Herkus Mantas". 
Už ją jis buvo gavęs valsty
binę premiją ir veikalas su 
dideliu pasisekimu buvo pa
statytas Kauno Teatre ir ki
tur. Kelios dramos ir ko - 
medijos po to irgi tapo po - 
puliarios ir yra statomos į- 
vairiuose miestuose.

Gimė J. Grušas 1901 m., 
Žadžiūnų km. , Šiaulių vaisė. 
Baigė Šiaulių gimnaziją ir 
Lietuvos universitetą. Savo 
kūrinius pradėjo spausdinti 
1925 m., keletą metų dirbo 
redaktoriaus darbą "Mūsų 
Laikraštyje", 1928 m. išlei
do novelių rinkinį "Ponia 
Bertulienė", o 1935 m.para
šė ir buvo išleistas jo žy
miausias romanas "Karje
ristai". Vienerius metus - 
1938-1939 m. buvo Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmi
ninkas.

Astuoni šio dramaturgo 
kūriniai, surinkti į. rinki- 
nį"Meilė,džiazas ir velnias", 
išversti į rusų kalbą ir bus 
išleisti vienos Maskvos lei
dyklos .
KERAMIKOS MUZIEJUS 
RANDASI KAUNE

Prieš 3 metus Kauno Ro
tušės rūsiuose įrengtas Ke
ramikos Muziejus, roman - 
tiškai ir skoningai suprojek
tuotas. Raudonų plytų sienas 
puošia gobelenai.

Primasis lietuvis profe
sionalas keramikas yra 
Liudvikas Strolis. Jis ne- 
priklausomybės laiku, 1933 
m.baigė Paryžiaus valstybi
nę dekoratyvinio meno ir a- 
matų konservatoriją. Kerą - 
mika išsivystė į įvairių 
stilių šakas ir šiame Mu
ziejuje atrinkti lietuvių kera
mikų kūriniai:L.Strolio, J. 
Mikėno, J. Adomonio,A.Pi- 
voriūno, A. Ličkutės, G. Ja - 
cėnaitės, K. Karka it ės ir kt

me krašte daryti tvarką ir 
visokius planavimus ???

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU.

1982.1. 6

AKLGJI DAINININKĖ - 
BEATRIČĖ GRINCEVTČIUTĖ 
ŠVENČIA 70 m.SUKAKTĮ

Daugelis mūsų prisimena 
tyro, aukšto balso dainininkę, 
Beatričę Grincevičiūtę, pir r 
mą kartą 1937 rn. dainavu - 
šią tada nepriklausomosios 
Lietuvos radiofone. Ji ir da
bar nesiskiria su radiofonu, 
dalyvauja gastrolėse įvairio
se vietovėse, meno tarybos 
narė- dalyvauja naujų įrašų 
perklausose. Jos šviesa yra 
muzika ir artimieji draugai, 
bei dėkinga ir įvairi publika.

GRYBTNGTAUST PLOTAI
Grybingiausi miško plotai 

randasi Varėnos,Druskinin
kų šiluose, kur seni 30-40 
metų pušynai padengti baltų 
kerpinių samanų klodu. Peri 
grybų rinkimo metą Varė - 
nos- Rūdininkų miškuo
se veikia apie 40 grybų su
pirkimo punktų.

Grybingais metais Randa
monyse, Margionyse, Jaskio- 
nyse, Merkinėje superkama 
8.000 kg šviežių ir apie 
3.500 kg džiovintų baravy - 
kų. Dzūkų šeimos rūpinasi , 
be pardavimo, ir sau prisi- 
džiovinti gana grybų žiemai.

1977 m. Rokiškio apskr. 
buvo rastas baravykas po 
senomis liepomis, kurio ke
purė siekė 30 cm skersmens

1979 m. Vištyčio mieste - 
lio gyventoja miške už eže
ro surado su sūnumi virš 
300 baravykų. Tų metų ru
denį, kaip niekada, visose 
vietovėse pridygo baravykų- 
neįprasto didumo. 1981 m.La- 
banoro g r oję už Lukne- 
lio ežero vaikai surado ba - 
ravyką, kuris svėrė 1.8 kg . 
Rekordą sumušė nuošalia
me Lietuvos kampelyje,Ei
šiškėse grybus rinkęs mo
kinys Jonas Kuklys. Po ą- 
žuolu rado sveiką baravyką , 
kurio diametras siekė 49 am, 
koto storis - 28 cm. Svėrė3 
kg 50 g.

PLIKIAI "PLANUOJA" 
ŽMONIŲ GEROVEI

Nors statybomis ir pasi- 
giriama,tačiau ne paslaptis, 
kad daugelis kolchozų yra 
taip apleisti, kad neleidžia 
juose lankytis turistams.

Statybos . tačiau nepanai
kina tokios paprastos pro
blemos, kaip akinių gavimą. 
Viešai nusiskundžiama, kad 
akinius gauti galima Vilniu
je, laukiant po keletą valan - 
dų eilėse išgauti talonui ir 
receptui, Po to, dažnai pa- 
aiškėja/dažniausiai už die- 
nos kitos/, kad nėra atatin - 
karnų rėmų.. .Kada bus? Ka
da nors... Tai toks " pa
žangus" planavimas, nes 
sekama atsilikusį sovietiš
ką b;urokratizmą, primestą 
"planuotojų" iš Maskvos....

Gal Lenkijos įvykiai pri
vers Kremlių viešai imtis 
priemonių pirmiausia sava-

*>

Traku pilies vidaus kiemo dalis

KALĖDŲ. DOVANA
"Nupirkau savo žmonai Kalėdoms gražius perlų karo

lius,"- sako amerikietis savo draugui.
- Bet ji gi norėjo naujo automobilio...
- Taip,tiesa. Bet kur aš gausiu dirbtinį automobilį?

KReM 
“į VEIDRODŽIAI t

V ■ '

KĄ GERIAU DARYTI, JEI
Verčiau galas alkoholiz

mu’, negu alkoholizmas be 
galo. Tik mahometonai pa
siryžusiai kovoja su girta - 
virau, uždrausdami tikin
tiems vartoti alkoholį. Kaip 
būtų buvę gera, kad ir krikš
čionys būtų pasiekę musul- 
,monų pavyzdžiu ir kad vie
ton abstraktaus prieš šimt
metį su virš paskelbto karto
no apie Kristaus motinos 
Marijos į dangų su kūnu pa - 
ėmimą būtų paskelbę kano
ną apie alkoholinių gėrimų 
pernaudojimą. Gi šiandien 
krikščionių bendruomenėje 
alkoholio vartojimas yra pa
plitęs kaip koks maras. Lie
tuvių bažnyčiose reikėtų 
giedoti "Nuo karo, bado, ug
nies ir alkoholio išgelbėk 
mus , Viešpatie'...."

Verčiau galas palaidai 
seksualinei moralei. Toks 
palaidas sugyvenimas - lai
kinas ar užsitęsęs ,ardo ir 
moralės . supratimą % ir šei
mos sampratą.

Verčiau apsisaugoti nuo 
ligų, negu leisti joms įsiga
lėti be galo, ir tik tuomet 
bandyti padaryti galą toms 
ligoms. Dažnu atveju, pavė
luotai gydant nuo jų/o kai 
kuomet gydant vien ligų 
simptomus/ užtęstai, gal ir 
be galo arba iki paciento gy
venimo galo. Bet ar galinga 
JAV daktarų unija yra užin- 
teresuota higienos ir nuo li-
gų apsaugos visuotinu pliti - 
mu, jei net neįvedamas vi
suotinas nemokamas gydy
mas, kuris atimta}, milžiniš
kus gydytojų pelnus ir drau
ge būtų logiška sėkmė išpo
puliarinti apsaugos nuo ligų 
priemones.Europa ir Kana
da jau turi įvedusios tą ne
mokamą savo piliečių gydy
mą. Ar nevertėtų pasimo
kyti iš kiniečių gydytojų, ku
rie, sakoma, daugiausia rūpi

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška medžiaga.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545
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NESIMATO PABAIGOS ?

pinasi, kaip apsaugoti savo 
pacientus nuo susirgimo ir 
neikia jiems atatinkamus 
nurodymus?

Verčiau padaryti galą ne
sveiko maisto vartojimui, 
negu naudoti betkokį maistą.

Racionalaus ir natūralaus 
maisto neįvertinimas dažnai 
yra apmokamas įvairais or
ganizmo negalavimais ir net 
porankstyva mirtimi. Ar 
daug yra ligoninių, kurios 
vertina natūralų maistą? Ar 
daug yra gydytojų, išėjusių 
universitete maitinimo kur
są? Ar daug yra restoranų, 
kur patiekiant natūralų mais
tą, nebūtų drauge tiekia - 
,ma kava, arbata ir alkoholis?

Verčiau / ypač vyresnio 
amžiaus asmenims/ padaryti 
galą raumenų ir sąnarių at
rofijai-negu leisti be mankš- 
tos degeneruotis lamui. 
Mankšta /ypač yoga/ palaiko 
sveiką kraujo cirkuliaciją , 
raumenų ir sąnarių veiklu
mą ir atsparumą bei jaunat
višką savijautą.

Verčiau pasiruošti sutikti 
kad ir blogiausią gyvenimo 
atvejį/ ypač artimo asmens 
mirties at veju/,negu sulauk
ti jį netikėtai ir nepasiruo
šus. Dažnai šeimose vy
rai miršta ankščiau, ir todėl 
moterys turi pasiruošti naš
lauti. Net tvirtos valios as
menybės gali palūžti, jei ne
pasiruošia skaudiems gyve-
nimo smūgiams. J. V.

Tony s Photo Studio
Portraits Portraits 
Manage Weddings 
Pas so port Passport 
2540 SHERBROOKE E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

x C.LAŠAS

APIE GALVOS SKAUSMUS
Manoma, kad 47 mil.Siaurės Amerikos gyventojų lan

kėsi pas gydytojus todėl, kad kentėjo galvos skausmus . 
Dauguma jų - moterys, Tš jų 4G% sakėsi, kad jų giminėje 
buvo daugiau sergančių galvos skausmais.

Pacientai, kuriems skauda galvą dėl raumenų susi - 
trauk,mo, dažnai skundžiasi: "Aš jaučiuosi, lyg mano nu
gara ir sprandas yra įspausti į šarvus", > arba: "lyg kas 
virvę aplink kaklą veržia".

Kiti sakosi, kad negali užmigti dėl skausmų ir blo - 
gos savi jautos, arba, kad jie pabudinėja dėl to keletą kar
tų per naktį. Dar kiti skundžiasi, kad juos kankina depre
sija, nuovargis ir jautrūs nervai.

Dr.S.Diamond, Galvos Skaudėjimo Klinikos direk - 
torius Medicinos Mokykloje, pastebėjo, kad galvos skau - 
dėjimai dažnai pasireiškia tarp 4-8 vai.ryto ir 4-8 vai . 
vakaro Tai yra laikas "tyliosios krizės", kaip jis vadina, 
kada pacientas ruošiasi neišvengiamam konfliktui arba 
darbe, arba namuose-

Kai kurie nelaimingieji turi dvigubą tokią problemą. 
Jų galvos skaudėjimas dėl įtampos kartais rišasi su ne - 
trukus ištiksiančia migrenos ataka. Tie stiprūs, pulsuo -z 
jantys galvos skausmai gali trukti keletą dienų, kartais 
susimetę į vieną galvos pusę,lydimi traukimu verrĖi.

Dr.Diamond yra įsitikinęs,kad įtampa sukelia che - 
minius pasikeitimus smegenyse, kurie sumažina endor - 
phinų stiprumą ir iššaukia depresiją. Endorphinai- nor
mali substancija, panaši į morfiną, randama smegenyse . 
Jų stiprumui sumenkėjus, pacientas pasidaro jautresnis 
skausmui.

Kitos priežastys taip pat daro Įtakos į galvos skaudė 
jimą. Kaklo narelių artritis, sustingdo kaklą. Anksčiau 
ar vėliau raumenys ir kraujo indai toje vietoje susitrau - 
kia ir sukelia įtampos galvos skausmus.

Vienas kanadietis gydytojas neurologas primena, kad 
yra tokių atvejų, kad kai kuriems pacientams joks gydy - 
mas nepadeda, nes jų problemos yra perdidelės ir jie 
nepriima jokio patarimo. Tuomet lieka prirašyti įvairių 
piliulių. Bet tai būti} lyg kaldros užmetimas ant smilks 
tančios ugnies.

Kenčiantiems nuo įtampos galvos skausmų tikriausia 
pagalba yra pakeisti gyvenimo stilių: kasdien pavaikščio
ti lauke greitoku tempu. Tai padeda atleisti įtampą ir su
teikia tam tikro jų kasdienybei įvairumo.

Įtampos galvos skausmus iššaukia ne tik atsakingi 
darbai, bet ir nuobodulys,ir neaktyvumas . Panašiai vei
kia ir 2G puodelių kavos naudojimas į dieną)arba surūky- = 
mas 2-jų pakelių cigarečių.

Šis daktaras sako taip pat,kad rugsėjo mėnesį,užsi
baigus vasaros užsiėmimams, pas jį ateina daugiau pa - 
cientų su įtampos galvos skausmais.Kai ištinka kokia pa
saulinė krizė- mažiau tokių pacientų, o ypatingai įdo - 
miems įvykiams dedantis, kaip pav.skridimas Į mėnulį - 
daktaras galėtų uždaryti savo kabinetą.

Paprastas vaistas nuo tokių galvos skaudėjimų -drėg
nas, šiltas rankšluostis. Jeigu jauti,kad artėja galvos 
skausmą' - neieškok piliulės, bet, pamirkius rankšluostį 
į šiltą vandenį, nugręžk ir uždėk aplink kaklą. Kai ku
riems pacientams geriau padeda šaltas, drėgnas rankš - 
luostis. '

Montrealio gydytojas Gifford-Jones prisimena Bang
kok© kirpėją, kuris jam ten esant paklausė, ar jis norįs 
"pilno aptarnavimo". Gydytojas buvo įšilęs,pavargęs, ir 
jam skaudėjo galvą. Apkirpti plaukus trunka tik porą mi
nučių, po to su vibratorium masažuojamas skalpas. Gy - 
dytojas buvo tikrai nustebęs, kai kirpėjas pradėjo masa
žuoti ne tik galvą, bet ir kaklą, nugarą, krūtinę, rankas ir 
kojas. Tai buvo geriausias "apkirpimas", kokį jis kada 
buvo užsisakęs, nes jo galvos skausmai praėjo tuojau pat. 
Jis siūlo,kad keletas Bangkoko kirpėjų imigruotų į Kana
dą ir gelbėtų kanadiečius nuo masinio piliulių vartojimo 
galvos skausmams gydyti...

ATEIK C LIETUVIU. A. Ą ( ALKOHOLICS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI MA* . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. JLA SALLE, QUE 

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. i 366—2548 (namu), 489—5391 (darbo);
Henrikui N.: 277—7868; Dainiui L.; 768—9606: 
Donaldui D.: 661—1733.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU ĮKALBŲ. - LIETUVIŠKAI
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Taupyk ir skolinkis toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame f* JK JĮ JĮJĮ JĮ 
TORONTO LIETUVIŲ HaIK A/tI/1
KREDITO KOOPERATYVE ------ ■ —........... —

----- ----- - - . 7 - -------- 11 ' ... ................ —................. — -

A. LUKOŠIUS

MOKA:
14 4% už 90 dienų term. ind.
14 % už 6 mėn. . term) indėlius
134% už 1 metų term. indėlius
13 % už 3 metųterm. indėlius
15 % už pensijų, planą,
14 % už namų.plantę
14 4% už specialias taup. sąsk.
11 % už taupymo sąskaitas
6 % u7 čekių, sąskaitas (dep.).

AKTYVAI virs 28

GYVENIMO AKIMIRKOS
IMA:

L'ž asm. paskolas nuo 19%
UŽ mortgiČius nuo 18%

ii. doleri’)

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičiuf iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės Čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

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

999 College St., Toronto, 
M6H 1A8

Ont. • Telefonai:
•

532-3400
532-3414

AKTYVAI -— virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3

j
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 1 SVil'o 
180-185 d. term. ind. 15 %
term, indėlius 1 metų 141/1%
term, indėlius 3 metų 13 %

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1

v £
1

pensijų s-tq 
spec. taup. s-tq 
taupomqjq s-tq 
depozitų-čekių s-tq 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 
mortgiČius nuo

16 % 
15’/2% 
11 % 

6 %

19’/2% 
1816 %Sekmadieniais 9.30-1

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75r< įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Por- 
duodome pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokomas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

są kclio.ię oras buv-j labai 
palankus ir tai keliaujančių 
nuotaikas dar labiau kėlė.

Lietuvių Šaul i ų kuopa Sud-TALKA SUDBURY 
LIETUVIAMS

Neseniai įvykusiame Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Ta r y bos suvažiavi me buvo 
stipriai užakcentuotas pagei
davimas ateiti į talką mūsų 
mažesnėms apylinkėms ir 
ypač toms, kurios pas save 
teturi nepakankamai vienetų 
ir sambūrių-kultūrinai veiklai 
vystyti.

Po minėto Tarybos suva
žiavimo, turbūt pirmieji — 
sudburiškiai susilaukė tai
kos iš Londono apylinkės lie
tuvių, kurie sudaro taip pa: 
negausią apylinkę.

š, m. lapkričio mėn. 21-22 
dienomis pilnas toiidoniškių 
autobusas surengė gana to - 
Ūmą išvyką į Sudbury. Lon - 
doniškiai sukorė į abipuses 
arti 1500 kilometrų. Per vi-

bury lapkričio 21 d. Ukrai
niečių salėje suruošė Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
šventės paminėjimą. Matomi 
biro stebėti darnų šaulių da
linį, atvykusį į šventę su vė
liavomis, Minėjimą atidarė 
Šaul ių kuopos pirjni ni akas A. 
Juozapavičius. Turiningą 
paskaitą skaitė šaulys Juo - 
zas Kručas.

Minėjimo leninę dali pra
dėjo Londono lietuvių para
pijos PAŠVAISTĖS choras, 
vedamas muz. Ritos V ii i e- 
n ė s. J. Naujalio "Lietuva 
brangi" visus susirinkusius 
maloniai nuteikė, mini it pras
mingai sukaktį. ir kitos cho
ro dainos labai tiko kariuo - 
menes šventės nuoiaikoms.

L. Abariaus kūrinys "Au
gau pas tėvelį", pilnas liau
dies tonacijų, atskleidė ne tik

Stebėdami pro mus pra
skriejantį gyvenimą,panašiai 
kaip kokioje filmoje, visko ja
me galime pamatyti. Kad ir 
panašios dienos, savaitės ar 
mėnesiai, tačiau nepapras
tai ir skirtingos.Kartais net 
ir trumpa šio gyvenimo aki
mirka turi lemiamos reikš
mės ne tik pavienio asmens, 
bet netgi ir žmonijos arba ir 
tautų gyvenime.

Tik akimirkos užtenka 
žmogui iš šio pasaulio pasi
traukti, naujai gyvybei už
gimti, arba - net ir mies
tams nugrimsti į gelmes. 
Tik akimirkos pakanka įsi
žiebti gaisrui, kuris gali pa
reikalauti milijoninių aukų .

Nesvarbu, kaip mums visa 
tai atrodytų, tačiau neaprė
piamoje Visatos ir laiko 
tekmėje, ši mūsų žemiškoji 
viešnagė- tai tik nežymus 
dulkelės blykstelėjimas.

Šitoje mums skirtoje pla
netoje nuolatos tebevykstan
čio gyvybės stebuklo esame 
tik menka dalelytė, atsiųsti 
čia tik trumpam paviešėji - 
mui. Apie tai rimčiau nepa
galvoję, dažnas iš mūsų čia 
stato mes puošnius, praban - 
gius žemiškuosius rūmus, 
vien tiktai savo kūno išlepin
tiems poreikiams. Užsiėmę 
ir įsibėgėję, rotai bepagal- 
vojame, kad kaip žmonės, 
mes dar turimo ir sielą,tą 
ne sugretinama' dilesnį tur
tą už visas žemiškąsias gė
rybes. Deja, turėdami lais
vą apsisprendimo galią, daž
nai pasirenkame tą lengvąjį, 
ne taip duobėtą, spalvingo
mis vilionėmis išdabintą šio 
laikinojo gyvenimo kelią.

Tikrasis žmogaus gyve
nimo kelias dažnai yra pasi
aukojimo ir kančios kelias, 
duobėtas, erškėčiais išda
bintas, nuo kurio pirmiausia 
pasitraukia visi šios žemės 
gėrybėmis susižavėję, ap - 
svaigę silpnavaliai.

Be pradžios, be galo, be

ribų, net visai nepastebimai, 
iš amžių į amžius teka di
džioji Laiko upė. Viską, vis
ką ji pasiglemžusi. su savi
mi nešasi į didžiuosius Am
žinybės vandenis. Neša ir 
mus mažutėlius, net gerai 
nesuspėjusius suprasti kaip 
kodėl ir iš kur mes ateina
me ir kur, kodėl taip pasku
bomis, paslaptingai vėlei iš
keliaujame. ..

Paviešėję šiame didingai 
nuostabiame, įvairia gyvybe 
pulsuojančiame žemiškame 
slėnyje, juo pasigrožėję, su
grįžtame ir vėlei atgalios 
pas tą patį siuntėją, Visatos 
tvarkytoją, visos gyvybes į- 
kvėpėją. Kad ir kažin kaip 
ilgėtumeis. siektum ir trokš
tum, niekados šios žemės 
atšlaitėmis nepraeis ir ne
pasikartos praėjusi diena,tik 
kartą jaunyste išsiskleidęs 
gyveni mas.

Pabaigai, gal tiktų kad ir 
tokios kartais mus aplan - 
kančios mintys:

"Gyvenimu džiaukis pana
šiai, kaip ir at o stogo mis, ne s 
joms praėjus, ir vėlei su
grįžti pas tą, kas tau jas da
vė. o .

Nesvarbu ką pats šioje , 
taip vadinamoje "ašarų pa- 
kalnėje"pasiekei, kokią gar - 
bę, laimę, draugus ar turtus 
įsigijai-prabėganti gyveni - 
mo srovė taip kaip ir kitus, 
už parankės pasiėmusi pas
kubomis išsives.

Gal pats ir sugebi valdyti 
šalį, mokyti kitus, vadovauti 
armijoms,tačiau esi bejėgis 
pasukti atgalios, kad ir vie - 
nai minutėlei savo paties gy
veni mo laikrodi...

Nors ir būtum prabangios 
rezidencijos savininkas, žė
rėtum nuostabia laime, gar
be, puoš meni mis. tai dar 
nieko nepasakytų apie tikrą
ją tavo vertę. Visa tai bū
tų nyku, bevertiška, bepras
miška, jei savo viduje, kaip 
asmenybė, būtum tuščias..

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Braher-Baraiskn INSURANCE AGENCY LTD. | 

Vite rufhf'dreude • VALTERIS DREŠERlS 
233-3334 - 231-2861 - 231-6228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

UįfUįAįtęc
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Simon’s
Travel
KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU

GIMINĖM!!!
Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4

Grupę lydi savininkai
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Nuperkame Lietuvpje giminėms automobilius, televizijas 
šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 

Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tek (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL
CHICAGO 
TELEX

tel. (514) 669-8834
tel. (312) 673-5391 arbo 654-4238 

06-986766 TOR
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961;
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žodžiais, bet ir mėli och ja mu • 
sų artojėlį — tėvelio sūnelį . 
VI. Jokūbėlio "Nurimk, sesut" 
teigė įtinančiai, kad..." grįšim 
Į Tėvynę". J. Zdaniaus "Siū
ba vau - Ii nga vau ’1 mi nė j o ber- 
nnlį pašauktą ’ kariuomenę ir 
s iūb uo j anč i ąę verki anč i ą) m er- 
gelę lelijėlę. J. Žilevičiaus 
"Čia Kraštas liūdnas'kaibėjo 
apie bernelio svajonę sau lai
mužę kuriant.

London!škiųveteranų tau
tinių šoklų grupė "SUGRĮŽKI 
JAUNYSTE" labai nuotaikin
gai ir sklandžiai pašoko tris 
šokius: "ŽeKelį", "Šustą"ir 
"Siuntė mane motinėlė". Šiai

grupei taip pat vadovauja D. 
ir M. Chai naus kąi . Jie 
taip pat ir kiti šokėjai yra 
kartu ir choristai.

"Pašvaitės" choras antru 
kariu atėjęs scenoj, labai 
iškiliai ir su pilnu įsijauti
mu, davė koncertinius daly
kus. "Rytmečio daina", iš 
operos "Faustas" visus ma
loniai glostė. Visus jaudino 
S. Sodeikos •— Vi. Jokūbėlio 
"Šiaurės pašvaistė" ir Bud- 
riūno "Mano pr įtėvių Žemė". 
Pastarasis kūrinys buvo atlik
tas kartu su soliste— londo— 
niške Ir. Černiene, kuri už
augo Sudbury apylinkėje. Tai

V Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL,B 

1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont
M6P 1A5

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti 
Tel. 533 - 353 1

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ. LIAUDIES PASAKŲ,»

visų jausmus, ir norą, kad 
Aukščiausias apsaugotą mūs 
mylimą Šaiį.

Atrodo, kad londoniškių 
taika sudburiečiams buvo 
prasminga ir visiems maloni. 
Sudburiškiai labai nuoširdžiai 
dėkojo tiek choristams, tiek

Hamilton

L.S.S.T. JURU ŠAULIU KUOPA ’’BALTIJA” TORONTE
V w /

RENGIA

Mažosios Lietuvos Atvadavimo 
MINĖJIMĄU’

TORONTO LIETUVIU NAMU VYTAUTO DIDŽIOJO MENĖJE v- V

1573 Bloor St. West, 1982 m. sausio mėn. 23 d, 7 vai. v.
PROGRAMOJE:

Inž. Leopoldo BALSIO paskaita,
Toronto skautų—ciu tuntų Stepo KAIRIO MUZIKINIS VIENETAS ir 
Toronto teatras ’’AITVARAS”

e Bus bufetas su karšta ir gardžia VAKARIENE ,
• Yei ks visokių gėrimų BARAS ir LOTERIJA,
• Šokiams gros geros europietiškos muzikos ORKESTRAS

ĮĖJIMAS: 5 dol. asmeniui
Bilietai, iš anksto rezervuojant stalus, gaunami LIETUVIU NAMU raštinėje pas
K. DAUNĮ arba pas Kuopos pirmininką^ J. ŽAVĮ , Tel: 767—3353 , ir prie įėjimo.-
VISI£ ŠAULIU KUOPU SESĖMS ŠAULĖMS IR JAUNIMUI JEJIMAS NEMOKAMAS.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti !
KUOPOS VALDYBA

maloni staigmena sudburiš - 
kiams.

Sustojusi. publika ilgai, plo
jo. Gražiomis gėlėmis buvo 
apdovanota choro dirigentė , 
solistė, aKomponatorė ir šo
kių vadovai. Minėjimas oaig- 
tas iškilmingai aidint Tautos 
Himnui.

Sekmadienį— lapkričio 22 
d. kariuomenės šventės iškil
mės baigtos pamaldomis baž
nyčioje. Vėl darniai išsiri - 
kiavo šaulių vėliavos ir jų 
palydovai. Per šv. mišias 
londoniškių choras vėl labai 
darniai giedojo. "Nuliūdo ka
pais apsiklojus Tėvynė "grau
dulingai minėjo "aukas sudė
tas ant Tėvynės aukuro".

Sudburiškiai teigė, kad ir 
kitos choro giesmės buvo 
malonios jiems,naujos ir ne
girdėtos. Per turiningą pa
mokslą kun. Sabas pažymė - 
jo, kad, jei per koncertu cho
ras buvo tikrai maloni atrak
cija, tai bažnyčioje jis kėlė

šokėjams. Londoniškiai ne
mažiau dėkojo sadburi š kiams 
už malonų priėmimą, vaišes 
ir gražią progą iš arčiau pa
žinti sudburiškitis bei su jais 
suartėti.

L. Eimantas

SAUSIO 23

HAMILTONO LIETUVIU ŽŪKLAUTOJI
IR MEDŽIOTOJU KLUBAS ’’GIEDRAITIS”

MALONIAI KVIEČIA 
VISUS ATSILANKYTI

metinį
Hamiltone, 
Jaunimo 
Centro salėje

ZUIKIU BALIU
Bus Įdomi programa :

• Įvairūs gėrimai
• šilta žvėrienos vakarienė
• staliukų loterija
• taurių įteikimas pasižymėjusiems klubo nariams

Meninės programos dalyje ir šokiams talkins viešnia 
iš Chicago’s , Vanda PANAVAITĖ-STANKIENĖ su 
Ąžuolo STELMOKO orkestro palyda .

Baliaus pradžia : 18.30 v.al.
Meninės programos — 20.30 v.

ĮĖJIMAS - $5.00te v
studentams ir pensininkams - $4.00

VALDYBA

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



hamitton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KOOPERATYVAS

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

KREDITO

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6
Tel: 544-7125

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 6%

IMAME UŽ: 
nekiln. turto posk. 21%

santaupas 15% asmenines paskolas 23%
term. depox. 1 m. 18%
term, depoj. 3 m. 
reg. pensijų fondo

13%
16% N< nokama gyvybės ir asm. paskolų drauda

90 dienu depozitus 19% Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

DARBO VALANDOS: p irmadienieni ai s —ketvirt odieni oi s nuo 10 iki 5 vol. 

penktc.dier i oi s nuo 10 iki 7 vai. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai- 

L i epos — r ugp i u<5 io men. šeštadieniais uždaryta.
ir tftrj.tLt.r r n nmrr Af iHflAirrrrrtttTtr»gr*V1<.-

DARBINGAS SLA 72
KUOPOS SUSIRINKIMAS

SLA 72 Kuopos metinis 
, narių susirinkimas buvo 
darbingas. Jis įvyko 1981 m. 
gruodžio 12 d. Ig. Varno bu
te o

Buvo patiekta ilga darbo
tvarkė: metų veiklos prane
šimas, nominavimas kandi
datų į SLA Pildomąją/Vyk - 
domąją,/Tarybą, naujos Kuo - 
pos Valdybos, revizijos ko
misijos, ligonių lankytojų 
rinkimas, SLA Kuopos atsto
vo} SLA 61-mą Seimą rinki
mas ir kiti Kuopos reikalai .

Į Pildomąją Tarybą per 
nominacinius Kuopos balsa- 
vi mus daugiausiai balsų ga - 
vo: į pirm. -P.DARGIS, vice- 
pirm. -A.CHAPLIKAS, sekr. 
G. MEILŪJNIENĖ, ižd.E.MI- 
KUŽTŪTĖjį iždo gl_obėjus:C. 
AUSTIN ir C. JOKUBAITTE - 
NĖį į daktarus-kvotėjus- dr. 
V.DARGIS.

Į SLA Kuopos Valdybą iš- 
. rinkti.’pirm, ir Finansų sekr.
- J.ŠARAPNICKAS; vicep.- 
VL. BAGDONAS; Protokolų 
sekr. - J. BAJORAITIS; iždo - 
Igo VARNAS, kultūriniams 
reikalams - K. MIKŠYS.

Į Revizijos Komisiją iš
rinkti G.MELNYKAS ir R . 
MATUKAITIS; ligonių lanky
tojais - Z.PULTANAUSKAS , 
V. TRITONAS ir J.ŠARAP- 
NICKAS.

Iš SLA Kuopos ruoštos ge
gužinės -pelno jau paskyrė 
Kanados Lietuvių Fondui , 

, komunistų nužudyto vysk. 
Vincento BORISE VICTAUS 
vardu-$1OO, Tautos Fondui-
- $50, skautams stovyklos 
"Romuva" remontui ~$25 ir 
po $ 15; Vasario 16-tosios 
Gimnazijai, "Batūnui" ir 
žurnalui "Lituanus"; viso - 
$ 220 o

Į SLA 61-mąjį Seimą, ku
ris įvyks 1982 m. liepos mėn. 
Floridoje, St. Petersburg'o 
mieste, delegatu išrinko J. 
ŠARAPNICKĄ.

Susirinkime buvo prisi - 
minta SLA veikėja P. Indre- 
lienė iš Toronto, kuri platino 
SLA 72- ros Kuopos lote

$ f,50 kelnes 
pristatant 

ir atsiimant
Hour

wervice
SKAMBINKIT: 365-7146

_______ NETTOYEURS CLEANERS
365-7146Ik 7H1-A CINTBALE

) 365-1143
į J «iW« rue. LauUa

----------- 766-2667 
MMAUM0

1982.1. 6

džiūnienės novelę "Senber
nis" skaitė M. Kalvaitienė.

Patarimus pensininkams 
skaitė L. Stungevičienė ir M. 
Kalvaitenė. Konkurso lai
mėtojų asmenis pristatė L. 
Stungevičienė, trumpai pa
minėdama jų darbuotę lite
ratūroje. Autorių žodžiai 
buvo perduoti magnetinėje 
juostelėje.

Meni nėję dalyje pensininkų 
mišrus choras padainavo 
pradžiai tris atskirų autorių 
dainas. Po jų sekė sol.A. 
Laugalicnės solo dainos. Ji 
padainavo tris atskirų auto
rių dainas ir jau buvo pabė
gusi nuo scenos po katučių. 
Betgi ją vėl "pasigavo" dar 
garsesnės katutės,kurios ją 
vėl išprašė į sceną. Ji pa
dainavo dar vieną gražią 
dainelę, kuri irgi buvo pri
imta garsiais plojimais. Po 
to Pensininkų Klubo p-kas 
P. Enskaitis paskelbė Kon
kurso mecenatus, paskyru
sius po šimtinę šiam reika
lui. Tai buvo K. L. Fondas, 
prel. J. Tadarauskas ir A. 
Žulys. Pakviestieji kalbėjo: 
prel. J.Tadarauskas ir KLF 
atstovas p. Beresnevičius. A. 
Žulio renginyje nebuvo.

Baigmei, choras padai navo 
dar keturias dainas ir vieną 
priedo / kad ir nevisai pa
ruoštą koncertui/. ,Už dai
nas svečiai padėkojo katutė
mis. Dainoms pianinu a- 
komponavo muz.D.Deksny- 
tė - Povei. Chorui dirigavo 
jo vadovas A .Juozapavičius.

"Aukuro''aktoriai minėtus 
kūrinius skaitė labai gerai , 
kaip patyrę vaid ntojai. "Ant
rosios Jaunystės" choras, 
kad ir neskaitlingas, savo 
dainas taip pat atliko gerai. 
Programa užtruko net 2 va
landas.

Pirm. P.Enskaitis padė - 
kojo visiems scenos darbuo
tojams už programos atliki
mą. Jiems visiems bu ve 
prisegta po gėlę. Svečiams- 
padėkojo už atsilankymą ir 
pakvietė visus prie kavutės 
ir daugelio rūšių skanini py
ragaičių, paruoštų tų pačių 
antrosios jaunystės šeimi - 
ninkių. Skaniai pasivaišinę , 
maloniai, pasikalbėję visi 
skubėjo į namus.

Šiuo renginiu Hamiltono 
Lietuvių Pensininkų Klubas 
dar kartą įrodė, kad ir ant
roje jaunystėje dar daug ga
lima padaryti, jeigu nesi ap
sėstas tinginystės ligos ir 
jei leidžia fizinė sveikata.

Z.P. 

rijos bilietus ir laimėjusie
ji po $ 5,-H.STEPĄITIS iš 
Toronto ir B. KIVERIS iš Ka
lifornijos per O.Indrelicnę 
įteikė laimi nkius kaipo auką 
SLA 72-ros Kuopos veiklai 
paremti. Susirinkimas iš
reiškė padėką G. Indre lie nei 
už talkinimą ir aukotojams 
už auką

SLA 72-ros Kuopos gegu
žinė įvyks 1982 m. liepos 
mėn.

Buvusiam ilgamečiu SLA 
72-ros Kuopos iždininkui A „ 
KAUŠPĖDAI apsirgus, jis 
buvo patalpintas į Globos Na
mus. Pagal SLA tradiciją , 
nariai jį lanko. Be to, susi - 
rinkimo metu visi SLA na - 
riai pasirašė ant kalėdinės 
sveikinimo kortelės, linkė
dami pasveikti, įgaliojo li
gonių lankytojus nupirkti iš 
Kuopos kasos krepšį įvairių 
vaisių ir įteikti jam Kalėdų 
švenčių proga.

Susirinkimas praėjo labai 
geroje nuotaikoje. Pabaigoje 
Ig. Varnas visus pavaišino 
kava ir sumuštiniais.

SLA Narys

PENSININKU POPIETE
Hamiltono Lietuvių Pen

sininkų Klubas,1981 m.gruo
džio mėn. 13 d., sekmadienį, 
Jaunimo Centro salėje bu
vo surengęs Literatūros ir 
Dainos Popietę. Programoje 
buvo Literatūros Konkurso 
laimėtojų kūrinių skaitymas 
ir autorių pristatymas .Dai
nos programoje dalyvavo 
Pensininkų Daines Vienetas- 
apie 20 asmenų mišrus cho
ras ir solistė.

Atidarius Popietę, L.Stun- 
gevičienė trumpai aptarė 
konkursą ir pristatė jo lai - 
mėtojus:J.Gliaudą, A. Miro
ną ir R. K. Vidžiūnienę/as- 
meniškai nė vienas jų neda
lyvavo/.

J. Gliaudės novelės "Ka
merinė Muzika" ištraukas 
skaitė "Aukuro" aktorius K. 
Bungarda, AMirono felje
toną "Dručkis ir Pliki^1 
skaitė irgi ”Aukuro"aktoriai: 
M. Kalvaitienė, K.Kalvaitis 
ir K. Bungarda, o R.K.Vi-

Winnipeg
PRISIMENANT .
JONĄ KARALIŲ

Prieš metus, lapkričio 29 
d. " Holy Family Nursing 
Home" Winnipeg’e mirė Jo - 
nas Karalis-lietuvis, gimęs 
Lietuvoje 1881 m. sausio 21 d.

Dar jaunas būdamas, išva
žiavo į Angliją ir kartu su 
Leonu Yuška išvažiavo į A- 
menką. 1904 m.iš Ameri
kos abu atvyko į Kanadą ir

ICHARD
ROOFER------COUVREVR

7725 Georgą LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD > 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo* atl iek a sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui Skambinkite:

x 364-1470

Coūvertures dn tous genres — All kinds of rooting
7725, Georges  LaSalle

gyvefao Winnipege iki mir- 
ties/L.Yuška mirėl954m./.

J. Karalis buvo kairiųjų 
pažiūrų, priklausė prie čia 
buvusios Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Socialistų Lite
ratūros D-jos 217 Kp„ nariu. 
Ji per man netikėtai gautas 
informacijas ir man prade
dant pasidarbuoti, liko Wi
nnipege įsteigta 1927 m.

Jonas karalis priklausė ir 
Lietuvių Klubui, ilgą laikąto 
Klubo name gyveno, buvo 
Klubo namo prižiūrėtojas.
Palaidotas kaip to Klubo 
garbės narys.

Sužinojus apie jo mirtį, 
tuojau telefonu buvo sušauk
tas klubiečių susirinkimas 
aptarti jo laidotuves. Susi
rinko 26 senieji klubiečiai ir 
du naujieji ateiviai klubic- 
čiai.Iš Klubo iždo buvo duo
ta $20,- gėlėms ir susirin
kusieji sudėjo po dolerį. Už 
visus $ 48, - buvo nupirktos 
gėlės ant jo karsto ir kapo.

Jonas Karalis buvo palikęs 
$150. - pavaišinti jį į kapus 
palydėjusiems. Vaišių pa - 
ruošimui talkininkavo: tada 
buvęs Klubo p-ko pareigas 
einantis VI.Steponavičius , 
Klubo šeimininkas Juozas 
Rimkus, nariai: Juozas Na
vickas ir Antanas Samulaitia 
Vaišėmis rūpinosi šeiminin
kių vadovė Pr.Steponavičie
nė, talkinant L. Samulaitie - 
nei, M. Vidrukienei ir H. Be
niušienei, bu v. Klubo šeimi
ninkei.

Velionis J. Karalis buvo 
palaidotas Elmwoodkapi nėse 
su religinėmis apeigomis,

Korban koplyčioje Winni- 
pegoLietuvių Parapijos kle
bonas kun. J. Bertašius pa - 
skaitė trumpą maldą lietu
viškai ir angliškai, o Para
pijos bažnyčioje jis atlaikė 
gedulingas mišias lietuviš
kai,Šventąjį Raštą, šalia al
toriaus stovėdamos, skaitė} 
laidotuves atvykusios dvi 
velionio anūkės: angliškai.

Prie kapo kun. J. Bertašius 
paskaitė maldą lietuviškai ir 
pakvietė visus palydovus 
pusryčių į Lietuvių Klubo 
svetainę.

Karstą nešė senieji lietu
viai klubiečiąi:VI.Steponą - 
vičius, J. Radzevičius, P. 
Kumpa uskas, W. Kureckas, 
J.Rimkus ir J.Navickas.

Iš kapinių, Klubo svetainė
je visi susirinkusieji buvo 
VI. Steponavičiaus paprašyti 
minutės tyla pagerbti miru
sius Klubo narius. Sekė pus
ryčiai, kun. J. Bertašiui su
kalbėjus maldą prieš valgį.

VI.Steponavičius padėkojo 
šeimininkėms ir keliais ge
rais žodžiais prisiminė ve
lionį Joną Karalį. Angliškai 
kalbėjo sena klubiėtė Leo
na Samulaitienė, gražiai pri
siminusi velionį. Jis se
natvėje veik penki metai 
prieš mirtį buvo netekęs re- 

’ gėjimo - apako, bet turė
jo daug gerų draugų ir ma
lonią šeimą, kurie vis jį ap
lankydavo ir paguosdavo.Tad 
jis vis būdavo linksmas, ir 
pate akintas,kad pateko į’gai- 
lestingų seserų namą už

baigti savo amžių:arti drau
gų, Winnipego vidurmiesty, 
prie pat Main Street gatvės. 
Jį lankiusius mokėjo jis ir 
pavaiši nti.

Dažniausiai jį aplankyda
vo senas draugas W.Kurec
kas. Kai jis sulaukė 99-tojo 
gimtadienio, 19 klubiečių 
buvo nuvykę jį pasveikinti. 
Visi buvo nuvesti į didžią
ją Gail.Seserų Prieglaudos 
Namų salę ir susodinti į 
prie gardžiais užkandžiais 
apdėtų stalų., Buvo ir pora 
gardžiosios buteliukų atneš
ta, ir didelis gimtadienio 
tortas gražiai išpuoštas.Su
dainuota Ilgiausių Metų, pa-

montreal
MONTREALIO ŠIOKIADIENIAI

Jau kuri^ laikas galvojau 
parašyti šia tema-nekilno - 
jamojo turto prekyba.Šiuo- 
mi norėčiau paliesti bei pa - 
gvildenti mūsų Montrealio 
lietuvius specifiniai.

Po virš ketvirčio šimt
mečio darbuotės šioje sri
tyje buvo turėta su saviš
kiais montrealieciais viso
kiausių prekybinių santykių.

Yra faktas, kad mūsų 
žmones, palyginus su ki - 
tomis tautybėmis, valdo 
daug stambios vertės nekil
nojamo turto. Žinoma, yra 
taipgi tautiečių iš abiejų 
imigracinių kartų, turinčių 
gal .po kokį na irią ar net ir 
visai jokio neturinčių.

Kalbėkime apie tuos, ku
rie kaip sakyta, valdo ne
menkos vertės nekilnojamo
jo turto, kurį įsigijo sun
kesniu ar lengvesniu būdu .

Daugelis šių savininkų po 
kiek laiko paleidžia vieną 
ar kitą objektą pardavimui . 
Tūli daro apyvartą ir daž
niau pirkdami bei parduo
dami. Kai kas bando parda - 
vi nevi ir patys, kas jiems 
kartais pavyksta, bet daž - 
niausiaį - ne. Kas gi atsi - 
tinka ?

Čia neišvengiamai susi - 
duriama su agentais-tarpi - 
ninkais.Dažniausiai prisis
tato agentai patys,iš įvairių 
agentūrų. C kartais savi - 
ninkai patys kreipiasi pas 
kurį nors agentą ar agentū
rą. Neretai ką nors pirkda
mas ar parduodamas tau
tietis kreipiasi ir pas savą , 
lietuvį agentą.

Su malonumu tenka kons
tatuoti, kad mano ilgos 
praktikos bėgyje vis dėlto 
turėta su savais montrea
lieciais gana daug ir labai 
sėkmingų transakcijų. Ne
retai net keletą jų su tais 
pačiais klientais teko atlikti. 
Tai tikrai puiku ir malonu . 
Didelis ačiū jiems ir garbė, 
kad palaiko saviškį.

Pasitaiko, deja, daug, per 
daug atvejų, kai tautiečiai, 
dėl vienokių ar kitokių su
metimų, nuėjo pas svetimus 
agentus, atiduodami stam
bias sumas komiso visiškai 
svetimoms agentūroms, 
sveti mie ms ž mon ėms...

Kodėl taip? Ką jie tuo 
laimi,ar ką bando nubausti ? 
Ogi nubaudžia, dažniausiai, 
jie patys save bei savo ir 
taip jau sunykusį lietuvišką 
solidarumą.

Būna ir tokių atvejų, kai 
tautietis sudūmoja vis dėlto, 
"duoti šansą" savam, lietu
viui agentui. Tai labai puiku 
ir patriotiška. Tačiau, duo- 

T psl

daryta nuotrauka ir pasakyti 
sveikinimo žodžiai.

Malonu priminti, kad Jo- 
nas Karalis turėjo gerą at
mintį. Kaikuriuos jį lankiu
sius atpažino iš seniau gir
dėtų balsų.

Jono Karalio šeimos liko 
3 dukterys,po vieną Hamil - 
tone,Sudbury ir Toronte.Sū
nus Antanas gyvena Sudbury, 
šeši proanūkai. Dvi seserys 
gyvena okup. Lietuvoje.

Visiems likusiems ar
timiesiems reiškiu gilią u- 
žuojautą, o Jonui-tegul bū
na ramu ilsėtis Kanados že
mėje. Kazys Be n i u š i s 

Senas Klubietis 

damas šiam agentui tą "biz
nį", jis/ar ji/ padiktuoja 
tokią neįkandamą kainą bei 
sąlygas, kad pastarasis iš
vargsta tą mandato laiko - 
tarpį veltui belakstydamas , 
su įvairiais klientais besi
tampydamas.O jeigu ir gau
na kokį pasiūlymą, tai bent 
kelių"mylių"skirtumo. A iš - 
ku, viskas yra veltui...

Kuomet baigiasi šio agen
to mandato laikas, po ke
lių šimtų išvažinėtų mylių, 
keletas bačkų išdeginto ben
zino, nunešiotų batų , nutrin
tų sėdynių ir priedo, dar 
šimtą, k'tą dolerių, išleistų 
skelbimams-savininkas su
galvoja atiduoti tą objektą 
kitai, svetimai agentūrai.At
sieit, šis agentas savo ban
domąją "Jūrų kiaulytės" mi
siją atliko,ir baigta su juo...

Atidavė kitai agentūrai,tai 
atidavė, bet dar kaip:-gi žy
miai sumažinta kaina,dras
tiškai palengvintomis są .- 
lygomis ir 1.1. , ir 1.1. Na,
savaime aišku, pardavimas 
neišvengiamai įvyko, bet dar 
gerokai nukertant kainą ir 
dar per kitą /jau trečią/ a- 
gontūrą’..

Kaip galima pavadinti to
kį žmogų? Tai yra tam tik
ros rūšies sadizmas, piktas 
kito žmogaiis/savol/ išnau - 
dojimas’. Kokią sąžinę tokie 
žmonės nešiojasi, nežinia.. „ 
Tragiška ir liūdna, o drauge 
ir gaila, matant tokį lietu - 
viško solidarumo nusmuki - 
mą...

Teneužmiršta ir gerai į - 
sisąmonina tokie tautiečiai, 
kad niekas savaime neatsi
tinka, kad yra re i kai i n - 
ga daug geros valios iš abie- 
jų pusių. O šis rašantysis 
lietuvybės dėlei aukojasi ne
menkai. Jis darbuojasi viso
keriopai: aktyviai puoselė - 
damas čionykštę lietuviškąją 
spaudą,asmeniškai dalyvau
damas mūsiškės kolonijos 
dainos meno junginiuose,ar 
kitaip prisidėdamas prie lie
tuviškosios veiklos.

Ir visa tai reikalauja lai - 
ko- to brangaus ir neapmo
kamo laiko’.Visa tai yra de - 
dama ant lietuvybės čionai 
išlaikymo aukuro, lietuviško
jo solidarumo stiprinimo 
vardan.

Tęsusi mąsto ir giliai pa - 
galvoja kiekvienas tautietis , 
jog solidarumas tai yra pa
triotiškas susipratimas, vie
nas kito pastangų įvertini
mas ir jų atatinkamas parė
mimas.

O paremdami sa vus lietu
vius verslininkus/ypač tuos, 
kurie daug darbuojasi visų 
labui/-parerusite bei ugdysi
te ir visą lietuviškąją veiklą.

D „ N. B a 11 r u k o. n i s
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mirusieji

• ŠALČtŪNAS Bronius mirė 
po sunkios ligos.L.iko žmona 
Marija.

• BALSYS Juozas mirė, pa
likdamas 2 dukras su Sei
mo mi s.
Užuojauta artimiesiems „

GRUODŽIO MENESI ...
Montrealyjc įvyko visa ei

lė šaunių ir svarbių paren- 
gimų:KLB Montrealio A-kės 
Valdybos ir organizacijų at
stovi} susirinkimas, "Vaivo - 
rykštės” paroda, Šęštądie - 
nines Mokyklos Eglutė, Rū
tos Klubo, Skaučių- Skautų 
Klubo Kūčios, linksmos ves
tuvės. Nauji] Metų sutikimas.

Plačiau apie juos -kitame 
"NL" numeryje.

NAUJA MUZIKO 
u, A.STANKEVIČIAUS DAINA

A leksa nd ras Sta nke vičiu s 
sukūrė naują dainą, panaudo 
damas poeto Henriko Nagio 
eilėraščio apie vandens ma
lūnėlius žodžius.Pirmą kar
tą ją dainuos Chicagoje soL 
Gina Capkausk enė.
e ADAKAUSKJENĖ Regina 
susirgo širdimi ir gydosi 
Montrealio General Ligoni - 
nčjė.
o VILKELIS Jonas buvo o- "VOLUNGĖS' 
poruotas General Ligoninėje;
sveiksta namuose.

Montreal! kun. B.Siamas ir mylinčių lietuvaičių, 
pradėjo Taikyti lietuviams 
pamaldas. Taipogi žinoma, 
kad 1913 m.lietuviai katali
kai gavo iš arkivyskupijos 
tam tikrą pripažinimą, nes 
nuo tų metų sausio mėn.l d „ 
buvo pradėtos vesti gimimų 
ir santuokų knygos. Pirmoji 
bažnyčia buvo pastatyta kun. 
J. Vyšniausko 1914-1915 me
tais, o antrąją, dabartinę pa
statė kun. J. Bobinas 1956 m. 
Neseniai,tačiau,buvo suras
tas vienas dokumentas,ku
rio dėka sužinome tikrą šios 
parapijos įsteigimo datą:tai 
1911 m. parapijiečiams iš
duota nario knygutė, ant ku
rios viršelio didelėmis rai
dėmis užrašyta, kad Šy„ Ka
ži micro parapija Montreal y- 
je yra įsteigta 19G7 m. vasa
rio mėn. 1G d. Kadangi jau 
tais metais lietuviai laikė tą 
dieną parapijos įsteigimo 
data, tai ir mes turime pri
pažinti ją kaip, jos faktinę 
pradžią. Reiškia, VASARIO 
mėn. 1O d., Šv. Kazimiero 
parapija, pirmoji ir vienin
telė- per daugelį metų Kana
doje, švenčia 75m.gyvavimo 
sukaktį. Nereikia nė sakyti, 
kad Jai svarbi sukaktis ne 
tik pačiai parapijai, bet ir 
Kanados lietuvių išeivijos 
istorijai bendrai. K. F. J.

1 MONTREAL! ATSKRENDA

tikrų

ARTĖJA DIDŽIOJI 
ŠV KAZIMIERO

PARAPIJOS SUKAKTIS
Neturint po ranka

dokumentų, kartais yra sun
ku nustatyti kaip paskirų 
bendruomenių ir institucijų , 
taip ir parapijų pradžią.Iki 
dabar nebuvo lengva susekti 
irŠv.Kazimiero parapijos į- 
kūrimo tikslią datą.Buvo ži
noma, kad 1907 m. atvyko į

Montrealio Lietuvių Zve- 
jotojų-Medžiotojų Klubu NI
DOS pakviestas, š. m. ;sau - 
siu mėn. 30 d. į Montre
al! atvyksta Toronto lietuvių 
jaunimo mišrus choras VO
LUNGĖ, kuris, vadovauja - 
mas jaunos muzikės Dalios 
VISKGNTIENĖS, Aušros 
Vartų salėje Montrealio vi
suomenei duos koncertą.

VOLUNGĖS Choras įsteig
tas muz.Dc Viskontienės 1976 
metų pradžioje su 13 dainą

4 0 9

VI NCAS
Dr.J. MALIŠKA

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

St. C at h ar in e W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235 

488-8528

IMISTti GYDYTOJAS 
14 4 0 

S uit <■ 
Tel :
X a m u_:

3 10 l 1 ( TORI A 
MONTREAL. P. Q.

PIEČAITIS
Nekilnojama Turto Patarnavimas Montrealyjc 
Investacijos JAV it Kanados provincijose

A ve si
113 Z 2 M 9

PRIES VIENUS METUS TALPINOME
ŠI MŪSŲ SKELBIMĄ: 

c c *•

B. C. L.

ADVOKATAS

UZ STANDARTINĘ KAINĄ,

Tel. 722-3545

"1

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA8 psl.

t

MIC

LEONAS 
SALES

gureckas
MENAGEH

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimai 

q e n t o r o ’ ' ' ' r. u o 1 945 m.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 
draudimo agentūra

$495 — 35th Avenue, Montreal H 1 T - 3 A 6

TEL. 72 7 - 3 1 20 Komų 376 - 3 7 8 1

mu mm&m/ *wt MtasMte 

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

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
5 0 Du Dorn ai n e, He Pe r r o t, Qu e , H7 V 5 V6 

Res. Tel: 453-9 14 2

ADVOKATAS

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

4701 Ban n an ty ne, Verdun (kampas 2— n d Av e. ) , Qu e? K4 G 1 E6 
Tel . Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-6245

notaras

J. BERNOTAS
Place Ville Marie, Suite 6 27 Montreal, P.Q.
I : ( 5 14) 87 1- 1 4 30.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

• Dome E. Suite 504
ui, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9 534

J.P. MILLER B. A. B. C L.

168 Notre Dome St. E. , Saite 205 
Tel: 366-2C63E 866 -2064.

1

Dr.A-O- JAUGELIENĖ(
DANTŲ GYDYTOJA 

H 10 Guy S t .
Suite 11-12 Montreal P. Q.
Te 1: 932-6662

Namu: 737-9681

m

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE 

□ ryto kasdien nuo 9
Šeštadieniais: nuo 9 a. 
5ekmodieniois : nuo 10 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Central St. Vili 
Tel : 366 -9 74 2

m iki 10 p.’ nv 
iki 9:30 p. m, 

m. iki 9:30 p - ni.
PRI STATYM AS 

P. Q.

36 5-0 50 5

Dr. A.S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L’ M. C. C. F. R. C. S. ( c) 

MEDICAL ARTS BUILDING. 15 3'8 Sh e r b r o o k St . W. 
Suite 2 1 5 t Montreal, P < Q. Tel . 931—4024

malonus atsiliepimai, ver
tingos jų koncertų recenzi - 
jos.

Prieš keletą metų,taip pat 
NIDOS Klubo pakviestas VO
LUNGĖS Choras, tik ką pa - 
vasariu pražydęs, paliko 
malonų ir mielą prisimini
mą. Tikėki me, kad ir šį kar
tą, išaugęs ir sustiprėjęs 
VOLUNGĖS Choras, vado 
vaujamas mielos, gabios mu
zikės Dalios VISKONTIE NĖS9 
Montrealio visuomenei atneš 
naujametinio džiaugsmo.Tad 
su lietuvišku nuoširdumu 
sutikime VOLUNGĘ ir jos 
visus , lietuvišką dainą my
linčius.narius.

J.? i a u č i u 1 i s

’. Šiuo metu Choras jungia 
Ąš viso 32 asmenis, mer
ginas ir vyrus, kurie pamilo 
lietu^įšką dainą.

Penkių metų laikotarpyje 
be daugelio pasirodymų To
ronte, VOLUNGĖ spėjo ap - 
lankyti Montreal}, Sudburį s 
Ottawą, Bostoną, New Yorką, 
Chicagą; IV-tojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
metu sėkmingai koncertavo 
Vakarų Vokietijoje ir Angli
joje.

1979 m. VOLUNGĖ šauniai 
pasirodė Ottawoje, Kanados 
Parlamento Rūmuose Baltų 
Vakaro orogramoję. VOLUN
GĘ! visur lydėjo šypsenos ir

SOL.GINOS ČAPKAUSKIENES PLOKŠTELEI LEISTI KOMITETO 
RĖMĖJU KOMISIJA MONTREALYJE

realyje tikisi plataus ir nuo
širdaus dėmesio ir prisidės 
prie sol.Ginus Čapkaus- 
kienės plokštelės išleidimo,

Plokštelė kainuos $ 12. 
rėmėjai -paaukoję iki $1GO 
mecenatai - virš $ 1GG.

Kiekviena, kad ir nedide
lė auka bus įvertinta ir pa
skelbta spaudoje.

Tam reikalui LITE y- 
ra atidaryta sąskaita ST 
29G9, arba tiesioginiai ga~ 
Įima kreiptis pas K. To- 
liušį 829 Valiquette, Verdun 
P.G.H4H 2El,tel:767-2y3G.

Sol.Ginus Čapkauskienės 
Plokštelei Leisti Rėmėjų 
Komisija Montrealyje

Ch:cagoje yra susidaręs 
Komitetas, išleisti solistės 
Ginos Capkauskienės plokš
telei.To Komiteto pirmi - 
ninkas yra J.Sulaitis.

Montrealyjc š. m. gruo
džio 13 d.kai kurių asmenų 
iniciatyva minėtam Komi - 
tetui talkininkauti, taip pat 
susidarė Rėmėjų Komisija:

J. Šiaučiulis-pirmi ninkas, 
P. Mališka - vicep-kas, A. 
Mylė - sekretorius, K.To- 
liuš’s-iždini nkas, J.Piečai- 
t;s - parengimo reikal.,L. 
Stankevičius- informacijai; 
nariai: - G.Kudžmienė, A. 
Urbonavičienė, J. Dalmotas

Rėmėjų Komisija Mont -
VIETOJE GELIU AUKOJO KANADOS LIETUVIU FONDUI

Monfcrealis neteko vieno brangaus lietuvio- a.a. An
tano MORKŪNO, kurio artimieji, draugai bei giminės įra
šė Jį atminti į Kanados Lietuvių Fondo narių eiles. Auko
jo: $ 50, - A. Neagaį $4G, - K.Ratavičius; po $ 3G, - V. A. 

Mažeikos, P.Eismantas; po $ 25, - R. Pc Brikiai, A. Da - 
naitis, B. J.Lukoševičiai, S.A.Staškevičiai; po $ 20, - V. 
E.Kerbeliai, V.Kačergius, J.E.Dalmotai, G.Stankaitis .

A. Mankus, J. M. Adomaičiai, A.E. Windeler, I. A. Kličiai ; 
$ 15, - A.R.Gtto; po $ 1G, - I.P.Lukoševičiai, G.J.Za - 
beliauskai, V.Piečaitis, B.Niedvaras, M.G.Kucinai, M.

Stankaitis, K.Toliušis, J. Kęsgail enė, R. J.Piečaičiai, S . 
Ališauskienė, G. Vilenįškienė; po $5,- ir mažiau - K. 
Martinėnas, J.Vasiliauskas.

Užuojauta artimiesiems’.
KLF VISIEMS DĖKOJA

YRA MADINGA
PASKELBTI ŽEMAS DRAUDOS KAINAS

DEJA
KAINOS BUVO TIK LAIKINAS REIŠKINYS

DABAR
PRAŠOME PALYGINTI KAINAS IR DRAUDAS

INSURANCE AGENCY INC
PIRMOJE VIETOJE MES SIŪLOME PATARNAVIMA

PARŪPINANT DRAUDA IR NELAIMĖS ATVEJU

VIENERllį METU,: Dėl peržemų draudos kainų 

bendrovės buvo parduotos, 
bendrovės bankrutavo; 
nukentėjusių tarpe yra ir lietuvių.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D. 
ALIUM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI AL1UMINIJUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

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

IIT8O MONTREALIO LIETUVIU
Ll lAo KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA PASKOLAS:MOKA UZ:
Term, indėlius 1 m..........14.5%
Certifikatus.............................%
Spec. Taupom, s—tas.. 14 % 
Taupymo s—tas .............H
su apdrauda iki S 2.00U 
Trumpalaikius indėlius,.15 
už S 20,000 ir daugiau 
Čekiu s—tas.................... 5

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.
Paskol os mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,9007o

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadien tais 
Penktodianiais 
Sekmadieniai s

3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6

10:15-12:30

6 - 8/
12 - 6

1446 RUE ST-ALEXANDRE MONTHĖAL. QUEBEC 
SUITE bOOA H3A 2G6 TEL. 288-9646

Jftącctice 'KaftCaw
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

t
Į

I

( Stot a

I

D. N. BALTRUKONIS
(MM I t B i. E S - f I. ASU IN ( .

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PAT AR N AVIM AS -PIRŠIMA S- PARDAVIMAS

445 Jeon Talon W. Suite 305, Montreal, P 0. 
Tel.: 273 - 9181 .......  ....Namu : 737 — 0844

767-4690
Tel . Bus: 482 -3460 

Res.

DA NPA R REALTIES CORP.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOM Y BĮ • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
590 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

Albertas NORK ELI Ū N AS, B.A C.S.f., IB.

ln*.>ntreol west 
automobile 
PONTIAC • BUICK • ASTRE 
NERIBOTAS PAS (RINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MŪSŲ. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .įS ĮTIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menagerhu Leo GURECKAS
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