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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

VIENU TAUTZUD2IU MAŽIAU

Maskva pranešė, kad sausio 
mėn. 25 d. mirė Michail Sus - 
lov’as, Kremliaus pagrindinis 
komunistų partijos ideologas , 
79 m. Jis ilgesnį laiką sirgo 
nuo arterijų užsikimšimo.

Suslov'as,kaimiečio sūnus, 
iškilo iki Kremliaus elito Sta
lin'o laikais ir artimai įta - 
kojo Brežnev’ą. Vakaruose- 
žinomas kaip paslaptingas ir 
labai įtakingas asmuo, savie
siems - ideologinis vadas , 
saugojąs partijos linijos gry
numą. Jis rūpinosi,kad Sovie
tų Sąjunga liktų kultūriniai už 
Geležinės Užuolaidos ir jon 
nepakliūtų meno, literatūros 
ar moralinės įtakos.

Manoma, kad Suslov'ui la
bai nepatiko Vakarų Europos 
komunistų bloko nepriklauso
mumo nuo Maskvos ženklai . 
Jis propagavo karinę inter
venciją Čekoslovakijon, Veng- 
rijon ir Afganistanan.

Savo jaunystę praleido Vol
gos kaimelyje ir 15 m.būda
mas įsivėlė į 1917-18 m.revo
liuciją. į partiją įstojo 19 m . 
amžiaus ir buvo pasiųstas į 
Maskvą suintensyvintam gim
nazijos kursui darbininkų mo
kykloje. Vėliau studijavo Eko
nomijos Institute Komunistų 
Akademijoje.

1931 m. partija jį paskyrė 
į taip vadinamą Liaudies Dar
bininkų ir Žemdirbių Komisa
riato Inspekciją. Uždavinys- 
atlikti "valymus".

Suslov'as prižiūrėjo žiau
riuosius valymus Urale ir Uk
rainoje. Vėliau pasiųstas į 
pietų Rusiją, Rostovą, rūpino
si partijos organizavimu. į 
Centro Komitetą pakliuvo 1939 
m.

1944 m. jis prižiūrėjo de - 
portacijas iš Kaukazo srities, 
kur įvairios tautelės buvo Star- 
lino apkaltintos kolaboravimu 
su vokiečiais.

Po 12 metųChraščev'as vie
šai paskelbė, kad tie kaltini
mai buvo neteisingi.

Montrealio dienraštis 
"The Gazette", sausio 27 d. 
laidoje rašo, kad baigiantis 
II Pas.Karui, Suslov’as buvo 
atsakingas ir prižiūrėjo 
" Lietuvos integravimą į So
vietų Sąjungą, įskaitant de
portacijas į Sibirą tūkstan - 
čių žmonių., kurie buvo įta
riami nelojalumu".

Reikėtnj " Gazette News 
Services".painformuoti, kad 
ne tik "nelojalūs" buvo iš
tremiami, ne tik pagal nu- 
skurdusio ruso standartą 
"buožės", o ir vaikai, dažnai 
atskirti nuo motinų, mote - 
rys, seneliai,paprasti dar
bininkai, ūkininkai. Kad jis 
taip pat rūpinosi išžudymu 
kelių dešimčių tūkstančių 

laisvės kovotojų- partizanų
1946 m.,atlikus šią misi' 

ją, buvo pakviestas į Maskvą 
įsijungti į Centralinio Komi
teto aparatą, kur išsilaikė 
iki mirties.

PASPRUKO PER SIENAc
Iš Mueicheno pranešama 

kad 2G m.amžiaus Rylų Vo 
kietijos pasienio sargybinis 
pabėgo j Vakarų Berlyną pro 
užminuotą lauką ir 9 pėdų 
aukštumo užtvarą. Kiti sar
gybiniai šaudė į jį, bet nepa
taikė. Jis atbėgo uniformo - 
je, bet be ginklo.

UŽDARYS DU TREČDALIUS 
PAVILIJONU

Praėjus 15 m.po atminti
no Kanados 1OO m. sukakties 
švenčių sezono Expo 67, Man 
& His World pavilijonų 2/3 
bus uždaryti. Priežastis -ne 
beapsimoka. Pirmiausia - 
pastatai buvo ’ numatyti tik 
vienam sezonui ir nebuvo pri 
taikinti ilgesnį laiką atlaiky
ti mūsų aštrias žiemas.

Šią vasarą įėjimas į Jie 
Notre Dame bus laisvas .Čia 
bus sukoncentruotos paro - 
dos IG-tyje pavilijonų. La 
Ronde Parkas pasilieka, kaip 
buvęs, 
geriau 
riniai 
Helen 
kuri priklauso Montrealiui

Ieškoma naujų būdų 
finansiniai ir kultū- 
išnaudoti puikią St. 

salą apvalius metus ,

LENKU RAŠYTOJAI 
ĮTEIKĖ PROTEST k

Į Lenkijos parlamentą pa
siųstas naujas protesto laiš
kas, kurį parašė 27 Lenkijos 
intelektualai ir rašytojai.

Jame reikalaujama iš ka
ro stovį įvedusios vyriausy
bės, kad ji baigtų" muši mus , 
įkyrius persekiojimus žmo
nių, kuriems atimta laisvė". 
Parlamente buvo patvirtinta 
karinė vyriausybėjr univer
sitetų priežiūra pavesta ka
riškiui istorikui.

Protesto notoje buvo rei
kalaujama pilno suimtųjų są
rašo ir vietovių, kur jie lai
komi, vardų.

Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus Komiteto atsto
vams Lenkijos vyriausybė 
leido aplankyti -dvi stovyk
las, kur buvo internuota 5GG 
žmonių.

Raudonasis Kryžius ne
paskelbė jokių komentarų.

SOVIETAI ŽVALGO
JAV LAIVYNO
LĖKTUVNEŠĮ

Du sovietų žvalgybos lėk
tuvai peržengė JAV oro gy
nybos zoną ir apžiūrėjo nau
ją lai vą-lėktuvnešį ties Vir
ginijos pakraščiu. JAV lėk
tuvai juos at ydžiai. stebėjo -, 
kol jie sugrįžo atgal į Kubą.

LIETUVIU SAVAITRASTIS
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LIETUVOS PASIUNTINY J •'•i' RŪMAI WASHINGTGN’E . 
Nuo 1924 m. prie jų plevėsuoja I ietuvos trispalvė. Šalia 
šių rūmų randasi ir kitos ambasados: Ispanijos, Meksikos, 
Italijos, I enki jos, Ghanos.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS RŪMŲ RESTAURAVIMAS
Š.m.sausio 1G d., Lietu - 

vos Pasiuntinybėje Wa
shingtone įvyko posėdis 
Pasiuntinybės ramų restau
ravimo reikalu. Dalyvavo 
Lietuvos atstovas dr. S.A. 
Bačkis,p.Gna Bačkienė ir 
dr. Romas Krivickas, JAV 
L B-nės atstovai-inž. Vytau
tas Kutkus, p-kas, inž. Vy - 
tautas Izbickas, JAV LB Ta
rybos p-kas, Viktoras Na
kas, Visuomeninių Reikalų 
Tarybos narys ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovai- 
dr. Jonas Valaitis, vicep-kas, 
inž. Grožvydas Lazauskas, 
sekretorius ir dr. Jonas Ge
nys, ALTos atstovas Wa - 
shingtone.

Lietuvos atstovas prane
šė, kad iki šiol Pasiuntiny
bės rūmų remontui jau gau
ta aukų $35.OGC, iš karių 
jau $2.000 buvo panaudota 
patiems reikalingiausioms 
pataisymams.Aukojo 28 or
ganizacijos ir daug pavienių 
asmenų. ALTos ir JAV LB 
atstovai taip pat .susitarė 
dėl bendrosios administra
cinės struktūros. Dr.Jonas

31-OJI "DRAUGO” DAILIOSIOS LITERATŪROS PREMIJA - 
BIRUTEI PŪKELEVIČIŪTEI

Chicagoje/ prieš tai gyveno 
ir pradėjo reikštis kaip ra
šytoja, Montrealyje, Kana - 
doje/.

31-ojo "Draugo" Dailio
sios Literatūros Konkurso 
Komisiją sudarė Balys Gai- 
džiūnas, Viktoras Mariūnas , 
Vacys Rociūnas, Dalia Sta- 
niškienė ir dr.Danguolė Ta- 
mulionytė. Buvo gauta 9 kū
riniai. Vienbalsiai premi
ja paskirta romanui "Devin
tas Lapas", kurio autorė - 
Birutė PŪKELEVLČIŪTĖ , 
jau ilgesnį laiką gyvenanti

da ir Ričardas KONTRIMAI Premijos įteikimas numa
lš Los Angeles. tylas kovo 20 d., Clevelande.
PRANEŠA ALTA:
ALTo PIRM. DR. K. ŠIDLAUSKO TELEGRAMA DĖL
ĮVYKIŲ, LENKIJOJE

Kai naujoji Lenkijos vyriausybė pavartojo karinę ir 
policinę prievartą prieš žmogaus teisių siekiantį Solida - 
rūmo sąjūdį L enkijoje, Amerikos Lietuvių Tarybos pirm, 
dr. K. Šidlauskas pasiuntė telegramą Valsybės sekreto - 
riui A.M. Haigjjr. atkreipdamas dėmesį, kad priespauda 
L enkijoje vykdoma vadovaujant Maskvai ir todėl yra 
reikalas paskelbti ekonominį boikotą prieš Sovietų Sąjun
gą, kartu saugojant Lenkijos žmonių gerovę.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOBYMĖS MINĖJIMAS
KONGRESE

JAV Atstovų Rūmuose Washingtone, 
priklausomybės atkūrimo minėjimas įvyks

JAV

Lietuvos Ne - 
vasario 17 d.

Amerikos Lietuvių Tarybos prašomas tuo rūpinasi kon - 
(X'“ į grės manas Frank Annunzio /dem. ,IL./. Amerikos Lie

tuvių Taryba visiems Atstovų Rūmų nariams ir senato - 
riams siuntinėja laiškus, prašydama į minėjimą įsijung
ti. Drauge siunčiama ir ALTG išleista knygelė: "Lithu - 
ania must be free", kur surinktos kongresmanų ir sena - 
torių 1981 m. Vasario 16 d. proga pasakytos, kalbos, rei- 
kalaujant Lietuvai laisvės.

PRANEŠA ELTA:
RYGA - "POGRINDINIO KAPITALIZMO” SOSTINĖ

Genys buvo vienbalsiai iš
rinktas šio restauravimo 
komiteto pirmininku. Inž. 
Vytautas Izbickas buvo iš
rinktas šio komiteto atstovu 
technikiniams reikalams . 
Ateityje bus sudarytos spe
cialios restauravimo fon
do ir teisinė komisijos. Su 
šiuo Pasiuntinybės restau
ravimo komitetas pradeda 
darbą. Lietuvos atstovas ir 
p.G. Bačkienė ir Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visuome
nei už nuoširdų atsiliepimą 
ir gausias aukas.

Peterio 
paties

Pasiuntinybės rūmų res
tauravimo komitetas ragina 
visuomenę ir toliau siųsti 
aukas tiesiog į Pasiuntinybę 
/ rašant čekius: Lithuania i 
legation, 2622 16th Street, 
N.W., Washington, D.C. , 
2GGG9/ arba per savo orga
nizacijas. Norintieji gauti 
atleidimus nuo mokesčių - 
gali aukoti per egzistuojan - 
čias organizacijas arba fon
dus, turinčius nuo mokesčių 
atleidimo statusą, nurodant 
aukos paskirtį.

Rygoje klesti "pogrindinis kapitalizmas", dienraštyje 
The Baltimore Sun /1981.11.8/ rašo Jurio Gzolso slapy
vardžiu pasivadinęs latvių kilmės žurnalistas, neseniai 
apsilankęs L atvijoje, "Pas mus visko yra", juokauja ry- 
giečiai. "Visa Sovietų Sąjunga pavydi mums, pogrindžio 
kapitalizmo centrui". Vieno rygiečio žodžiais, Latvijoje 
veikia dvi ekonominės sistemos - valsybinė, kurioje vis
kas oficialiai nebrangu, bet tikrovėje siaučia nedateklius, 
ir pogrindinė, kurioje ir retos prekės prieinamos už 
aukštą kainą. Šiuo metu, ekonominei, padėčiai blogėjant, 
vis daugiau prekių iš oficialiojo ūkio nukreipiamos į po
grindinę sistemą. Joje nėra jokių taisyklių - tai anąrchiš 
kas kapitalizmas".

Gzols rašo, kad Rygoje vis ilgėja eilės prie mėsinių, 
pieninių, geriausi produktai pradingsta dar nepasiekę len
tynų. Pakeliui jie nubyra draugams, juos pavagia par
duotuvių personalas ar sau "nurašo" biurokratai. Rygoje 
dabar daug kalbama apie kompartijos pareigūno 
Tomsono bylą Šis kompartijos pareigūnas savo
iniciatyva ėmė tyrinėti maisto parduotuves viename Ry
gos rajone ir patyrė, kad beveik pusė jų apgaudinėja vals
tybę ir klijentus. Tomsonas nuodugniai dokumentavo sa
vo kaltinimus ir įteikė juos aukštesnėms institucijoms. Jo 
nustebimui, jis pats buvo apkaltintas ryšiais su "užsienio 
agentais". Jam telefonu pradėjo grąsinti mirtimi', jį 
apžiūrėjo psichiatrai, gatvėje sumušė padaužos ir galiau
siai jis atsidūrė ligoninėje.

"Visos didelio masto juodosios rinkos operacijos 
daromos su partiečių žinia", tvirtina 29-metis Gjans Za- 
vandovskis, kuris pats verčiasi kaip pogrindinis juvely - 
ras. "Besipelnant, reikia išmokėti daugelį kyšių. Kai 
visi apgaudinėja sistemą, žmonės jaučia, kad tik kvailiai 
nepasiglemžia savo dalies".

Už amerikietiškas "Levi" firmos "džinsus", kurie 
simbolizuoja Vakarų gėrybes, Rygoje mokama $3GG.GG. 
Taip pat labai brangi kosmetika, amerikietiškos cigare
tės ir žurnalai. Neseniai buvo suimtas "lūpų dažų" mili
jonierius, kuris Rygoje buvo įsirengęs sudėtingą privačią 
dirbtuvę ir įsteigęs pardavimo skyrius Leningrade bei Ki
jeve.

ESTU POGRINDŽIO ŽURNALAS PASIEKIA VAKARUS
Vakarus pasiekė penki numeriai estų savilaidiniožurnalo 

Laisva idėjų ir žinių tėkmė Estijoje. Vienas numeris/1981/ 
paskirtas Sibire numarinto estų patrioto Jurio Kukko at - 
minimui.- Penktas numeris /1979/ aprašo akciją prieš 
Molotovo-Ribbentropo paktą. Straipsnyje "Prieš 4G metų'' 
tvirtinama, kad 194G -ais metais estai turėjo nepasiduoti 
Sovietams, bet kovoti, kaip kovojo suomiai: "Jei Sovietų 
Sąjunga būtų ginklu užpuolusi Estiją, mūsų pareiga būtų 
buvusi ginti savo tėvynę - paskelbti generalinę mobiliza - 
ciją ir pasiųsti diplomatus tarptautinės paramos ieškoti". 
Rašoma, kaip estai buvo tardomi apie Antaną Terlecką ir 
Julių Sasnauską. Endel Ratas neatsakė nei į vieną KGB 
tardytojo Matulevičiaus klausimą. ErolUdam, kuris pa-

*'Draugo" premijas yra 
laimėjusi ir už 3 savo ro- 
manus:Aštuoni Lapai"/1956/ 
"Rugsėjo Šeštadienis'/197G/.
'Naujųjų Metų Išturi ja"/1974/. sirašė pabaltiečių memorandumą prieš Molotovo-Ribben- 

31-osios premijos,,2.GGG tropo paktą, pareiškė tardytojams, jog memorandume nė-
dol3 mecenatai yra Raimon - ra nei vieno "šmeižto", kaip kad tvirtina sovietai.
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Už Lietuvos išlaisvinimų! Ui ištikimybę Kanadai!
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” TEN KUR GĘSTA LIETUVYBĖ
KĄ, SAKO LIETUVIAI POGRINDYJE

Buvusiame Luganėnų valsčiuje, Jurotiškio rajone,/da
bar BTSR/, yra Lazdūnų bažnytkaimis su 5GG gyventojų. 
Anksčiau ten buvo dvaras, geležinkelio stotis. 1912 me
tais parapijiečių lėšomis ir kun. Pr. Marcinkevičiaus rū
pesčiu buvo pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. Nors Laz
dūnų parapijos ribose yra apie 1O lietuviškai kalbančių 

kaimų, tačiau nuo 191G metų buvo panaikintas net evangeli
jos skaitymas bažnyčioje lietuvių kalba. Ypač piktai prieš 
lietuvius kovojo kun. Pr. Mackevičius/miręs 1919 m./.Lie
tuviškos dvasios buvo kun. kleb.Gumbaragis, skatinęs lie
tuvius šviestis ir savo lėšomis išleidęs keletą lietuvių 
moksleivių į Vilniaus gimnaziją. 1928-1931 m.klebonavęs 
kun. J.Karvelis taip pat rūpinosi lietuvybe. 1931 m.buvo 
paskirtas klebonas lenkas.

Neseniai I azdūnų salą aplankė vienas tautietis ir ap
rašė savo Įspūdžius. Pateikiame juos.

1976 metų rugpjūtis. Dabar Lazdūnai priklauso Gar
dino srities Yvijos rajonui. Lietuvių kalba iki šiol išsi - 
laikė šiuose kaimuose: Pašalys, Babrėnai, Dievergiai, 
Gudanionys, Valdzikai, lazdūnai,Daunorai, Saškai.Jas- 
konys, Zamašos, Bežemiai, Uosiagiriai, Miegaunys.

Jaunesni kaip 5G metų gyventojai lietuviškai nebe - 
supranta. 1 ietuviškai skaityti moka tik keletas žmonių 
Pašalyje, Gudenionyse, Dievergiuose. Šiuo metu niekas 
nebeprenumeruoja nei laikraščių, nei žurnalų iš Lietuvos. 
Jaunimas laiko save baltarusiais, baigę mokyklas išvaži- 
nėja dirbti į Baltarusijos miestus -Gardiną, Molodečną , 
ir savo vaikus jau leidžia į rusiškas mokyklas. Likę gy
venti gimtuose kaimuose norėtų mokėti lietuviškai, bet 
skundžiasi, kad nėra sąlygų - nei knygų, nei mokyklos .Šar
vo vaikų leisti į Lietuvą nenori, nes toli.Kai kurie su - 
pranta ir lietuviškai, bet nekalba. Pasisveikinant net vai
kai atsako "Labą dieną".

Šiuo metu apie 8G% vyresnio amžiaus žmonių kalba 
lietuviškai šiuose kaimuose: Pašaly, Valdzikuose, Gude
nionyse, Dievergiuose; apie 5G% - Uosiagiriuose, Jasko- 
nyse; apie 2G% - Šeškuose,Dabrėnuose; atskiri žmonės - 
likusiuose kaimuose.

Visuose kaimuose, išskyrus Babrėnus, I azdūnus, 
Daunorus, pavardės grynai lietuviškos. Minėtieji kaimai 
yra kolūkių centrai,todėl iš baltarusiškų ir lenkiškų apy
linkių kaimų pritraukė mišrius gyventojus. lietuviškų 
kaimų gyventojai tuokiasi daugiausiai tarpusavyje - "Za- 
gūnai su žagūnais"/taip vadina Lazdūnų salos lietuvius 
vietiniai ir kitakalbiai/, bet nėra nusistatę, imti Į porą, ir 
iš gudiškų kaimų. Dažniau vyras veda gudę, nekaip mer
gina gudą. Nors ir taip vadinamų atitekėjusių gudų ar gū
džių tėvai kalbėję lietuviškai.

Ryšiai su Lietuva
Iki karo buvo glaudesni ryšiai su Vilniumi. Žmonės 

važiuodavo per Sekmines į Vilniaus Kalvarijas.Turėdavo 
Vilniuje giminių, pažįstamų. Šiuo metu į Vilnių vyksta re
tai, daugiausiai tik apsipirkti. Pažįstamų ir giminių čia 
turi nedaug. Kaip ir anksčiau, Vilnius yra labiausiai žino
mas Lietuvos miestas. Daugelis palaiko ryšius su Kaunu, 
kai kurių vaikai ten mokosi ar dirba.Pavyzdžiui, Juzefą 
Plakienėyra išleidusi savo vaikus į Kauną. Seni žmonės 
pasiklauso Vilniaus radijo ir televizijos laidų.

IR GERAI, IR BLOGAI- 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

Tau t o s a k a
Senas dainas moka tik kai kurie.Išmoko jas iš Laz - 

danuose buvusių kunigų. Ypač pasidarbavo kun.Gumbara- 
gis, išmokęs vaikus ir jaunimą daug dainų ir ratelių.Pa- 
sakas žino iš savo tėvų. Pvz. Juozas Avižičius iš Paša
lio kaimo daugybę pasakų išmoko iš ’motinos,taip pat Silo- 
mena Ažičienė iš Pašalio. Dainų moka Jonas Varnelis iš 
Pašalio, Vikcija Audzevičiūtė, Amilija Spiecienė iš Die- 
vergių, Juziukas Labočius iš Valdzikų, Jonas Remeišis iš 
Uosiagirių, Juzefą Plakienė iš Babrėnų. Tai daugiausia 
tos pačios dainos,kurios buvo populiarios ir Lietuvoje 
prieš karą:" Tu rūta,rūtela", "Pasisėjau žalią rūtą", 
"Gieda gaideliai", "Verdu bulvienę", "Pasisėjau linelius" 
"Ko tu, mergele, taip gailiai verki".

Bažnyčia
Visi Lazdanų salos gyventojai priklauso Lazdūnų 

parapijai.. .Kun.Gumbaragis apie 5G-sius metus už vai - 
kų mokymą buvo pasodintas į kalėjimą ten ir numirė.Nuo 
to laiko lazdūnų bažnyčia neturi kunigo ir paversta grūdų 
sandėliu. Pats pirmasis klausimas atvykstantiems iŠLie- 
tuvos yra :"Ar negalit padėti mums dėl bažnyčios?" Baž
nyčios vidus pa lyginti, tvarkingas. Išorė taip pat. Ypač 
gražus šventorius su baroko imitacijų vartais ir gra. - 
žiomis kalinėtomis saulutėmis. Šiuo metu lazdūniečiai 
melstis važiuoja į Yvi ją, L ipniškius. Trobas. Tik seni žmo
nės retai begali nuvažiuoti Į bažnyčią... .Poterius kalba 
tik lenkiškai, lietuviškai daugelis moka tik "Tėve mūsų"..

Kultūros paminklai
1/ Lazdūnų bažnyčia, statyta 1910 metais, uždaryta 

1951 metais. 2/ lazdūnų dvaro griuvėsiai. D varas pYiklau- 
sė Milevskiui. Yra parko likučiai. 3/ Medinė koplytėlė 
gudiškame Bečiašnykų kaime, 2 km į šiaurų nuo Lazdūnų. 
4/ Seni kapai Gudenionių kaimo viduryje. 5/Akmuo su 
ženklu senose Gudenionių kapinėse. 6/ Gatvinis Gudenio- 
nų kaimas, daugiau kaip 50 kiemų, su senoviškom sody - 
bom ir dviem kryžiais kaimo galuose.

Tuo ir baigiasi reportažas apie Lazdūnų lietuvišką 
salą Baltarusijoje.

Matome, kad lietuvybės padėtis Lazdūnų saloje y- 
ra tragiška. Jei tokia padėtis tęsis dar 20 metų /o gal ir 
tiek. nereikės/, lietuvių ten neliks.

Ko reikėtų, kad lietuvybė saloje atgytų? Užtektų vieno 
dalyko - lietuviškos mokyklos. Neseniai teko važiuoti per 
Krėvą /taip pat Baltarusijoje/. Vienas senas krėvietis , 
užklaustas, ar čia moka kas nors lietuviškai, atsakė, kad 
nemoka ir pridūrė: "Vokiečių okupacijos metais /1941 
1944/ čia buvo Įsteigta lietuviška mokykla ir netrukus vi
si vaikai kalbėjo lietuviškai.

Sakysite, kaip steigti Lazdūnų saloje lietuviškas mo
kyklas vaikams, kurie jau lietuviškai nekalba. G kaip yra 
steigiamos rusiškos mokyklos vaikams,kurie kalba tik 
lietuviškai /Gervėčių, Pelesos salos/ ? Juo labiau mes 
tttrime teisę reikalauti lietuviškų mokyklų ’vaikams, iš 
kurių lietuvių kalba Įvairių okupantų atimta.

Kodėl taip sparčiai nyksta lietuviškos salos Baltaru
sijoje, kai jos išsilaikė carų valdymo, bei baltalenkių o- 
kupacijos laikais? Yra keletas priežasčių: nėra lietuviškų 
mokyklų, nėra lietuviškos inteligentijos/po šio karo iš 
Baltarusijos buvo išgyvendinti lietuviai mokytojai, kuni
gai ir kiti inteligentai/, katalikų bažnyčios uždarytos, o 
veikiančiose pamaldos tik lenkų kalba ir 1.1. Bet visas 
priežastis galima suvesti į vieną: oficiali partijos ir 
vyriausybės linija yra tokia, kad lietuvių kalba Baltarusi
jos TSR-je turi išnykti, visi lietuviai turi virsti gudais , 
po to rusais, ir tam lietuvybės sunaikinimui yra sudary - 
tos visos reikiamos sąlygos.

Mūsų spaudoje kartais telpa viena kita žinutė iš Bal
tarusijos, užsimenama,kad ten dar yra lietuvių ir kad lie
tuvių kalba ten sparčiai nyksta. Ir viskas- daugiau jokių 
išvadų. Aišku, kad tikrųjų priežasčių negalima oficialio
joje spaudoje kelti, kodėl lietuvių kalba ten taip sparčiai 
nyksta. Lankosi ir mokslinės ekspedicijos lietuviškose 
BTSR apylinkėse, bet jų tikšlas tik užfiksuoti tai,kas ne
išvengiamai pasmerkta išnykti. Kitaip sakant, parašo epi
tafijas ir tuo pasitenkina. Net ir mūsų lietuviai nemano 
sukti sau galvos dėl to, kad nuo amžių lietuvių apgyventos 
vietos tampa nelietuviškos, kad lietuvių kalbinis arsenalas 
mūsų akyse sparčiai siaurėja, dėl to širdies skausmo , 
kuris gniaužia Baltarusijos lietuvio širdį, kai jis su savo 
vaikais jau nebesusišneka lietuviškai, kai jis jaučiasi Lie
tuvos brolių visiškai užmirštas ir pasmerktas...

Neseniai mūsų vyresnysis brolis sunaikino lietuvybę 
Rytprūsiuose /Kaliningrado srityje/, šiandien jis aktyviai 
naikina lietuvybę Baltarusijos TSR. G koks jo apetitas bus 
rytoj?

Lietuvybės nykimas Lietuvos rytuose turi jaudinti 
kiekvieno doro lietuvių širdį. Bet ne dejuoti reikia, o veik
ti, teikiant visokeriopą pagalbą BALTARUSIJGS LIETU j- 
VIAMS. Atostogų metu ar važiuodami apsipirkti krišto
lais, netingėkite užsukti ir Į lietuviškus Baltarusijos kai
mus, nuvežti ten gyvenantiems lietuviams lietuviškos 
spaudos, kalendorių, vaikams knygučių, vadovėlių, kurie 
gali būti ir panaudoti, ir jūs pamatysite jų akyse dėkingu
mo ašaras.•.

Kova už lietuvybės išsaugojimą - tai ne nacionaliz - 
mas. Tai gynimasis nuo mūšų vyresniojo brolio agresy
vaus šovinizmo. A.B .

/Iš PERSPEKTYVGS , Nr. 9., 1979, gauta Vakaruose 198G 
m.. PLB serijinis leidinys/.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE

J.V.SŪDUVAS

Netrukus viso laisvojo pa
saulio lietuvių kolonijose bus 
minima mūsų tautos suvere
numo ir valstybės nepriklau
somybės atkūrimo šventė .Va
sario Šešioliktoji, su atitin — 
karnomis paskaitomis,kvies
tais svečiais ir derama me
nine programa. Kaip ir kiek
vienais metais dėl šventės 
pravedimo ir jos programos 
šen bei ten iškils užmetimų, 
priekaištų, kad paskaitinin
kas per daug leidžiasi į isto
riją, kartoja visiems žino - 
mus įvykius, kai tuo tarpu 
reikėtų laikytis prie dabar
ties gyvenimo reikalavimų, 
atmetant trafaretines minė
jimų taisykles.

Kritika yra būtina ir rei
kalinga pažangai. Visi nori
me, kad žymiausia mūsųvals- 
tybinė šventė, kada pati tauta 
neša rusiškos okupacijos jun
gą, būtų paminėta kuo geriau
siai. Todėl kiekvieno parei
ga prie jos pasisekimo pri
sidėti savo lėšomis, darbu ir 
naujomis idėjomis. Tačiau, 
parengdami jos programą, 
turime nepamiršti pagrindi
nio faktoriaus — jos istoriš
kumo.

Mūsų tautos didinga istori
ja buvo pagrindinis veiksnys, 
davęs impulsą ir jėgų tauti
nio atgimimo žadintojų dar
bams, savanorių ir partiza
nų kovoms su pavergėjais. 
Istorinis palikimas neturėtų 
būti pamirštas gyvenant lais
vėje svetimuose kraštuose. 
". . . Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia. .. "įrašėį 
Lietuvos Himną Vincas Kudir
ka. Praeitis ir kalba tebūnie 
mūsų pariotizmo šaltiniai.

"Tauta neturinti istorijos— 
nėra tauta" rašė senovės Ro
mos senatorius Ciceronas 
Mūsų istorija yra pagrindi
nė herojiškų kovų ir pasiau
kojimų, ginant savo žemę ii 
laisvę. Nesutepta užkariau
tu engimu nei jokiais masi
niais beginklių belaisvių žu
dymais, kaip tuo pasižymėjo 
žiaurieji Rusijos carai ir dar 
bartinių imperijų kūrėjai. 
Mūšų istoriją savinos! ir sa
vinas! gudai, lenkai ir rusai. 
Gudai neturėdami savo isto
rijos, ir siekdami savo tau
tinio identiteto, savinasl mū
sų praeitį, nes be istorijos 
nėra tautos. Lenkai savon 
istorijon yra įrašę jau kuone 
visuą didžiuosius mūsų ku
nigaikščių karinius žygius , 
paversdami juos savo tauti
niais laimėjimais. Rusų se
niausiose kronikose daugiau

sia aprašoma lietuvių kuni
gaikščių valdymas ir žygiai, 
nes Lietuvos valdovai seno
vėje netik valdė didžiuosius 
Rusijos plotus, bet ir padė
jo sukurti senąją Rusijos is
toriją.

Naujieji bolševikiniai Krem
liaus carai, klastodami mūsų 
istoriją ir jos įtaką rusų tau
tai, visur ir visokiom pro - 
gom perša didžrusių tautos 
praeities ir komunistinių, he
rojų garbinimą, gerai žino
dami , kad be istorijos neįma
noma sukurti ir sovietinės 
tautos. Kiekviename Lietu
vos mieste ir žymiausioje 
vietoje ant pedestalo pasta
tytos stovi įvairių generolų 
statulos bei Raudonosios ar
mijos karių bareljefai. Kare 
kritusių rusų karių kapai lai
komi komunistinės santvar
kos šventovėmis. Juos puošti 
- prižiūrėti ir garbinti varo
mas lietuvių mokyklinis jau
nimas, kai tuo tarpu žuvusių 
už lietuvių tautos laisvę par
tizanų kapai niekinami ir ar
domi. Okupanto ir partijos 
tikslas iš jaunosios lietuvių 
kartos prisiminimą ir pagar
bą ištrinti savo tautos praei
čiai. Vietoj to grūdamas ru
so ir rusų tautos liaupsini - 
mas.

Ypatingai okupanto budriai 
yra saugojamas ir slepiamas 
paskutinis Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės laikotar
pis ir niekinamas Vasario 16 
-tosios aktas komunistinėje 
propagandinėje literatūroje 
ir jų paruoštuose moksliniuo
se traktatuose stengiamasi 
įrodyti, kad Lietuvos Nepri
klausomybės valstybės atsta
tymas esąs buvęs svetimų i m~ 
peralistų padarinys išnaudo
ti lietuvių liaudį.

Parengiant Vasario 16~to - 
<’ios minėjimo programą, ne
vertėtų apsiriboti vien tik is
torinio dokumento, pasirašy
to Lietuvių Tarybos Vilniuje, 
skaitymu scenoje. Paskaiti
ninkas neturėtų vien kartoti 
istorinius faktus ir savanorių 
kovas, apgynusias tautos ap
sisprendimą į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimu Jis tu
rėtų mokėti supažindinti, 
ypač jaunąją lietuvių kartą, 
su šiandieninėms okupuotos 
Lietuvos problemomis ir ko
kias pastangas ten deda ru
sas, naikindamas visą tai, 
kas yra sukurta istorijos ei
goje ir atsiekta laikotarpyje 
po Vasario Šešioliktosios pa
skelbi mo.

P.«. Šios aktualios m ntys, artėjant mus taip nepaprastai 
vienijančiai šventei- Vasario 16-yrą vertos ypatingo dė
mesio šventės minėjimų paskaitininkams bei rengėjams.

Suaktualinti žvilgsnį Į gyvenimo reiškinius visada yra gy
vybingumo išraiška. ___

DVI M.K.ČIURLIGNIG 
GALE RUGS CHICAGGJE

"Drauge" /1981.12.1?/ bu
vo įdėtas pasikalbėjimas su 
M. K. Čiurlionio Galerijos 
Jaunimo Centre pirmininke 
V, Alekniene. Jos noras, kad 
ši Galerija tobulėtų, jauni
mas ja susidomėtų, kųriniv 
atneštų - dovanotų, lankytų .
2 psi.

Nuo 1957 m. ši Galerija 
turi gerą pasisekimą. Ji au
ga, kūrinių lygis kyla.Šioje 
Galerijoje kviečiami lietu
viai dailininkai ruošti savo 
kūrinių parodas.Planuojama 
kviesti ir amerikiečius dai
lininkus pasinaudoti šia Ga - 
lerija.

M. K. Čiurlionio Galerijos 
pirmininkės troškimas, kad 
visi dailininkai ruoštų čia 

parodas, dovanotų kūrinius , 
visa kauptų vienoje vietoje , 
kad laikui atėjus, būtų gali
ma parvežti kūrinius Į lais
vą Lietuvą.Tai gera ir gra
žu.

Tačiau ji pažymėjo ir 
liūdnesni faktą:Chicagoje y- 
ra ir II-oji M. K. Čiurlionio 
vardo galerija...

Kadangi dail, Adomas 
Varnas dalyvavo šioje gale

rijoje ir ją rėmė,tai siūlo
ma pastarąją pavadinti šio 
nusipelnusio dailininko Ado
mo Varno vardu. Tai gražus 
sumanymas pagerbti a. a. 
šimtmetį išgyvenusį daili
ninką, portretistą, mūsų lais
vosios valstybės pinigų pro
jektų autorių, karikatūristą , 
lietuvį patriotą Adomą Var
ną.Sis menininkas būtų.ver
tas tokio įamžinimo.Tuo pa

čiu nei direktorius, nei val
dyba karjeros neprarastų.

G ginčas baigtųsiir sene

PATARLĖSIR PRIEŽODŽIAI

- Meška ima jėga, o žmogus - razumu.
- Pasiutusių miltų pasiutus ir košė.
- Maža gyvatė, didelė gyvatė - vis tiek gyvatė.
- Rambaus arklio ir rimbas nepataisys.
- Paukštį plunksnos gražina, o žmogų- protas. \

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

liai taikoje numirtų. Gal ir 
dangus būtų visai valdybai 
garantuotas. J. Vaidlonis

2

2



NIEKAIP NENUGALABIJAMAS 
KOMPARTIJOS SEKRETORIUS

Vertė A. Z.
Teroristiniai veiksmai, nukreipti prieš valdžios as - 

menis tampa Vakaruose kasdieniu reiškiniu., Jokia nau- 
jiėna. Miklinusi tame sporte ir samdyti žudikai, ir mė - 
gėjai. Taip pat abiejų lyčių atstovai. Prezidentą Ford'ą, 
galima sakyti, buvo pamėgusios moterys. Vakarų spau
da tokius įvykius skelbia, o neskrupulingi reporteriai vi
saip išnaudoja sensacijas.

Sovietų Sąjungoje tokie dalykai slepiami, ir todėl su
sidaro įspūdis, kad ten jų nepasitaiko. Pasirodo, ne visai 
taip. Maria Samatan, kruopščiai palesiojus spaudą, apti
ko, kad 1979 m. vasaros, 198G m.pavasario laikotarpyje 
būta net trijų pasikėsinimų prieš Estijos kompartijos 
sekretorių. Šie reiškiniai, pasak jos, užbėga gyvenimui 
už akių, bet jie bus būdingais reiškiniais to, kas dėsis,gal 
būt, visoje SSR teritorijoje už penketo ar dešimties me
tų. "Čia, Estijoj",-rašo ji savo knygoje DROITS de l’ 
HGMME et REPRESS1GN en URSS,/198G/, - "mes randa
mos neslaviškose žemėse ir baltai /tiesa, jų veiksmas 
buvo nukreiptas prieš rusus/ neturi mūsų šimtametės 
kantr5?bės. Man tenka patikslinti prieš pradedant pasako
jimą, kad sovietiniam žmogui tos trys Baltijos respubli - 
kos vaidenas kaip maži rojukai. Valia skaitytojui pasida
ryti savo išvadas". Toliau rašoma:

" Pirmas pasikėsinimas prieš Vaino įvyko ant plen- 
7 to, netoli Kohtla-JUrve ir skalūnų/plonais sluogsneliais 

skylanti uoliena/ kasyklų. Maištą provokuojančios dar- 
bo sąlygos ir gyvenimas pusbadžiu pastūmėjo darbininkus 
streikan ir po to, viešai išreikšti savo įtūžimą. Vidaus 
ministerijos daliniai apkūlė darbininkus guminėmis laz - 
domis, bet kulkų nepaleido. Užmuštų nebuvo, bet sukrė
tė didelį skaičių žmonių ir padėtis tame sektoriuje liko į- 
tempta.

Kadangi Vaino, pirmasis Estijos kompartijos sekre
torius /ir Augšoiausios Tarybos deputatas/ buvo kilimo 

"iš Kohtla-JiVrve srities, jis pasišovė atvesti į protą dar - 
R' bininkus. Netoli miesto pasislėpę girioje šauliai paleido 
* į automobilį ugnį. Vaino išsikrapštė sveikutėlis, bei šo - 

feris žuvo. Valdžia, savaime aiškų, pasistengė,kad ne- 
“ pasklistų gandai apie tą įvykį, bot nukauto šoferio draugai 

paskelbė vietinėj spaudoje nekrologą, nors ir nepateikda
mi smulkmenų.

Antras atentatas įvyko, kai Vaino su nauju šoferiu va- 
~ žiavo Talinan. Paslaptingas automobilis staiga pralenkė 

partijos sekretoriaus mašiną ir trenkė ją į griovį. Nei šo- 
"~feris, nei Vaino nesusižeidė. Liudininkai matė tik, kad 

eismo policija skubiai pakeitė Vaino automobilio imatri
kuliacijos plokštes, idant niekas nesuprastų, kad valdišką 

‘ mašiną ištiko avarija.
Trečias pasikėsinimas įvyko, kaip kad žmonės paša - 

kojaą ‘imt Rocda ai- mare,- vieno iš Tallinn’o paplūdymių -s 
“HEstljdš'"bosas” tėh turi milžinišką težicleaciją,'saugomą, 

kaip kad dera, augštų tvorų, Vilkšunių ir ginkluotų sargy
binių. Kurtą, kai Vaino išėjo į uždraustos gyventojams 
miško zonos pamiškę, kažkas į jį šovė, bet ir vėl nepatai
kė. Pasikėsintojų išaiškinti nepavyko.

Kari/Genrikovič/ Vaino yra estas, gimęs 1923 m. ir 
baigęs Tomsko geležinkelių elektromechanikos institutą 

'bei augštąją ko m.partijos mokyklą. Įstojęs partijoj 1947 
m., jis užėmė nuo 1948 m.eilę atsakingų pareigų. Jis bu
vo politiniu instruktorium pramonės vadyboj, sunkiosios 

"’pramonės ministerio pavaduotoju, transporto ir pramo - 
nės ministerio pavaduotoju,Estijos ekonominės tarybos 
vice-prezidentu, o nuo 196G m.Estijos kompartijos sek
retorium. Po paskutiniųjų rinkimų jis perėmė iš Ivan 

TKebino pirmojo kompartijos sekretoriaus pareigas.
Žmonės sako, kad kai vyko paskutiniai rinkimai į Aug- 

ščiausiąją Tarybą, daūg kas išbraukė iš balsavimo lapelio 
~ Vaino pavardę. Nežiūrint to, pagal oficialius pranešimus 

jis gavo 99% balsų.
Surusėjęs estas Ivan Kebin irgi nebuvo perdaug popu

liariu, bet žmonės manė, kad kartkartėm jam pasitaikyda-
■ vo paskutiniųjų metų būvyje, ginti specifinius Estijos inte- 
’ resus. Jis, pavyzdžiui, atmetė Maskvos planus įkurdinti
Estijoj vieną agru-miestą. Apie Vaino, priešingai, sakoma 
kad jis tėra vien SSSR kompartijos vasalu, ir kad jo veik 
la visur kur nukreipta prieš Estijos interesus. Užtat jis 

"’ laikomas asmeniškai atsakingu už visas nelaimes, užklu- 
" pusias respubliką, o ypatingai už maisto trūkumus / nors

■ tai visuotinas reiškinys SSSR teritorijoj/. Estai įsitikinę, 
kad Kebin 'o laikais Estija maitinosi geriau už kitas SSSR

' respublikas, ir kad šiuo metu jie gyveną pusbadžiu. Ankš
čiau Tallinn’as suvartodavo 75 tonas mėsos per dieną/15G 
gramų gyventojui/. Šiais metais /198G/ Estijos sostinei 
niekada nepavykdavo gauti daugiau kaip 4G tonų per die - 
ną. Pasitaikydavo, kad kai kuriomis dienomis ši kvota nu
smukdavo iki 3GG kilogramų mėsos, o to kiekio nepakak
davo net aprūpint viešbučiams, kur apsistoja užsienio tu- 
risfai. Provincijoje estai mėnesių mėnesiais nemato mė
sos, o ką besakyti apie kiaušinius, sviestą, pieną. Tuo tar
pu tiek patarnavimų, tiek gaminių kainos Estijoje sparčiai 
kyla.

Šią žiemą Estija išgyveno energijos krizę. Vietoj 22G 
voltų, jėgai p ės parūpino vos 2GG voltų, taip kad elektros 
lemputės ruseno mirksėndamos užuot švietusios. Elekt
ra nutrūkdavo ištisom valandom. Įmonėse buvo atsilieka
ma planų .vykdyme, o tūkstančiai paršiukų nugaišo nuo 
šalčio kiaulių auginimo kolūkiuose. Bet Vaino, likęs iš
tikimu "centro” nurodymams visą tą laiką, ir toliau skel
bė "siųšt maistą broliškoms respublikoms”. Nenuostabu, 
kad taip dalykams susidėjus,tauta priskyrę jam visas ne
laimes".

Aptardama tautinę rezistenciją Baltijos respublikose 
Maria Samatan neslepia savo pagarbos Lietuvai t L atvi - 
joje ji neįžiūri reikšmingesnių tautinio sąmoningumo 
reiškinių, nei tautinio, nei religinio pasipriešinimo sri - 
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VILNIUS - Gobelenas, Elena KERBELIENĖ 
Iš "Vaivorykštės" parodos Montrealyje.

tyje. Apie Estiją ji rašo taip:
"Estai visumoje yra antikomunistai ir nepriklauso - 

mybės šalininkai, bet kraštas iki šiol nesubruzdo. Tol , 
kol gyvenimo lygis dėka gyvulininkystės gaminių buvo re
liatyviai augštas, tol, kol suomių turistai, kuriems lengva 
gaut visą ir kurie supranta estų kalbą, sprukdavo Tallin- 
nan ir Tartu nuo prohibicijos siaubo jų krašte , išleisti 
svetimą valiutą, kurios Sovietų Sąjunga taip trokšta,-vis
kas ėjo gerai.. „ Ta prasme estai gyveno beveik neblogiau 
už savo kaimynus suomius ar lenkus.

Kas atsitiko nuo to laiko? Atrodytų, gyvenimo lygis 
žiauriai smuko. Užtat mes apsakėme pasikėsinimus prieš 
Vaino, pirmąjį krašto sekretorių, kuris laikomas to nuos
mukio kaltininku”. Vertė A. Z.

Vyslos Stebuklas ir Pilsudskis
ST. BIJŪNAS

Kaikurie lenkų poetai tvirtai tiki, kad jų tėvynė jau 2 
i rtus išgelbėjo Europą: 13 a. sulaikė totorių invaziją , 
jau pralaužusią Lenk jos ribas,/užmiršdami, kad 2OOme- 
tų pu to lietuviai, užėmę Ukrainą, gynė Europą nuo tų pa
čių totorių/, i r .1920. m. atmušė rusų Raud. armiją prie pat 
Va.rsuvxus-. ;>i. ‘ V; ofo

Š i a ndic n, at rodo, le nka i vprt iė sa v o • nū o po Inu t u r ėtųadii r 
pridėti Hitlerio; o nūdien'ir..”earot!Leonido sparnų ap - 
laužymą? Legenda apie neva šgelbėjimą Europos / ir 
pasaulio/ nuo raudonojo tvano.buvo sufabrikuota princo 
Sapiehos /lietuvių kilmės didiko/, tada Pilsudskio užsie
nių reikalų ministerio ir tuščiu varpu skambėjo eilę me
tų, sukeldama rimtų abejonių.

1920 m. vidury, sakoma, milijoninės rusų armijos , 
vadovaujant labai jaunam gcn.Tucaačcvskiui "raud.. na - 
poleonui", atbangavo iki pat Varšuvos, ką Vakarai tuoj 
suprato, kaip didelę grėsmę sau. Atsieit, bolševikai ga
li greit užimti Lenkiją, tada užlies lengvai Vokietiją,1918 
m. gale sumuštą , nuginkluotą ir - po trumpo poilsio-ims 
pliekti prancūzų, anglų kailį jų pačitj namuose l Tačiau 
bolševikai, nespėdami pasivyti bebėgančių lenkų,priar - 
tėję prie pat Varšuvos, sustojo, nes plačioji Vyslos upė 
buvo didžioji natūrali kliūtis. Jai peržengti pa
krikusi rusų Raud. armija jokiu būdu negalėjo pasigamin
ti tiek pantoninių tiltų, kad permestų iš karto didesnes jė
gas, kum} lenkai nepajėgtų tuč tuojau sunaikinti, kol į tą 
prietiltį būtų spėta perkelti vis daugiau ir daugiau rusų 

pastiprinimų.
Prancūzų ir anglų karinė parama lenkams buvo di

delė. Dar 1919 m. permesti visą karinę medžiagą prirei
kė net 95 traukinių. Šį transportą tvarkė prancūzų garsus 
gen. Maxi me Weygand. Jis 1920 m., ginant Varšuvą nuo 
rusų, neoficialiai vadovavo lenkų kariuomenei ir net no - 
rėjo sau paimti lauras už, neva, Vyslos stebuklą-triuš- 
kinančią priešų pergalę. Jo sūnus parašė knygą, kur 
liaupsina tėvelį ir .. meluoja/kaip gali atrodyti kiekvie
nam geram lenkui/, bet šiek tiek tiesos visgi yra, kaip 
matysime vėliau.

Prancūzijos vyr. karo vadas, maršalas Ferdinand 
Foch’as, kuris 1918 m. gale su anglo saksų pagalba sumu
šė Vokietiją ir privertė ją nusiginkluoti, dabar pavėluotai 
Įžiūrėjo ten didelį vakumą, Į kurį gali veržtis rusai, jei 
nugalėtų Lenkiją. Mat, Leninas kada tai išporino, kad , 
neva, pasaulio revoliucija turės triumfuoti virš lenki jos 

. lavono. Tai atrodė tik naivus sapnas. Šį kartą, betgi būta 
nei truputį kitaip. Tai. buvo ne Trockio, Rusijos karo ko
misaro iniciatyva agresijai, bet Pilsudskio užgaidos- 
užgrobti Ukrainą bei Baltgudi ją, kurios sukėlė rusų pasi - 
priešinimą ir atvedė rusų armiją, ir tai ne milijoninę 5 o 
tik 200.000 prie, pat Varšuvos, lenkams bejėgiškai daž
nai net bėgčiomis, pasitraukiant. Nors jų jėgos, atrodo , 
turėjo būti lygios rusams, po to, kai iš Prancūzijos gen. 
Hallero vadovaujama, atvyko lenkų armija iš 120.000 vy
rų/statistika rodo,kad net Estija tuo laiku turėjo 70.000 
vyrų armiją-pagal gen.St. Raštikį/.

Be to, į Lenkiją atvyko ir 200 prancūzų karininkų, 
vadov. gen.Henry, kaip karo patarėjai. Jų tarpe ir garsu
sis kap.Charles de Gaule, vėliau Prancūzijos išvaduoto - 
jas iš Hitlerio jungo. Ignacas Paderewski, pasaulinio 
garso pianistas vadovavo koalicinei Lenkijos vyriausybei 
16.1.1919 - 9. XII.1919. Po.jo valdžios vairą perėmė mar
šalas Pilsudskis su jo aiškia machiaveline reputacija.

alglmanto skiltis 1
LIETUVIŠKAS FLORIDOS KAMPELIS

Iš kitų pasakojimų jau buvo nemažai girdėta apie lietu- 
vių kaimo kūrimosi perspektyvas Sunny Hills vietovėje , 
šiaurinėje Floridos dalyje. Pagaliau, pasitaikė proga par 
čiam ten nuvykti ir vietoje pasitikrinti turėtus f aktus, par 
lyginti iškilesnes ir prastesnes tenykščias sąlygas. Ža
dėjome viešėti porą dienų, išbuvome visas aštuonias. Var 
dinasi, užteko laiko gana visapusiškai apžiūrai, susipa
žinimui netik su pačia vietove,bet ir platesnėmis aplin
kybėmis. ' " 1

Nesijausiant ekspertu ar kokiu nors pranašu, žinoma, 
nenori ir negali teigti, kad štai, ten tai jau tikrai lietu
viams "pažadėtoji žemė", bent jau saulėlydžio dienųpra
leidimui, tačiau galima drąsiai teigti, kad tie, kurie 
mėgsta gamtą, metų laikų pasikeitimus, gryną, pušų sa
kais kvepiantį orą ir savais tautiečiais gausią kaimynys
tę, atrodo, neturėtų nusivilti Sunny Hills. Jei likusio
je Floridoje nuosavybių kainos yra aukštos, čia regis, 
dar viskas prieinama eiliniam darbo žfnogai. Sklypųkai- 
nos nėra dirbtinai iškeltos, tad, yra tautiečių pirkusių ar 
perkančių po keletą sklypų. Lietuvių koncentracija, dau
gumoje, šiuo metu yra apie vieną ežerą, kuris yra tin - 
karnas maudytis (tikrai gero balto smėlio dugnas ir pa- 
plūdymis), meškerioti, irkliniams ir būriniams laive
liams. Motorinėms valtims, artimoje apylinkėje yraki- 
tas, žymiai didesnis ežeras, be jokių sodybų aplink jį. 
Įvestas visiems vandentiekis, visai gero skonio vanduo 
atvestas iš čia pat iškastų artezinių šulinių. Bendros ka
nalizacijos nėra. Atskiros sodybos turi individualius sep
tinius tankas. Verdama ir šildoma — šaldoma elektra. 
Turimi ir suspausto gazo tankai (virimui ir kūrenimui), 
jei kam tas patinka. Trijų pagrindinių televizijos kana
lų (ABC, CBC ir NBC) spalvotos laidos ekrane ryškios. 
Žemės ir pastatų nuosavybės mokesčiai žemi. Vyresnio 
amžiaus sulaukusiems yra svarbus dalykas medicininė 
pagęlba. Greitosios pagelbos mašina čia atvyksta per 5- 
7 minutes nuo pašaukimo. Artimiausia, nauja ir moder
ni ligoninė, Chipley mieste, maždaug 15min. kelio. Ten 
pat ir super parduotuvės ir visi kiti kasdieniniai reika
lingi patarnavimai. Didesniems apsipirkimams ir užsa
kymams — Panama City miestas, 35 mylių atstume. Čia 
yra ir keleivinis oro linijų susisiekimas. Du kart savai
tėje atvyksta autobusiukas ir nuo jūsų namų, be jokio mo
kesčio, nuveža ir parveža norinčius apsilankyti (apsipirk- 
kimas, vizitai pas gydytojus ir pan.) minėtuose miestuo
se. Tik turi paskambinti jiems vieną dieną prieš .Kalbant 
apie gydymą, reikėtų pažymėti, kad aktoriaus Henriko 
Kačinsko patyrimu, kuris pernai turėjo labai rimtą ir 
skubią operaciją Chipley ligoninėje, jis ir ponia, buvo ir 
yra pilnai patenkinti ten turimais specialistais, chirur-

* gaiš ir bendrąją tvarka ir globa toje ligoninėje.- Vyt. Be- 
"°l;eckaš, Suti'iiy HillšTiėtuviškosios salos pirmūnas ir vle- 
*nas iniciatorių, visada ir visiems tautiečiams teikiąs glo

bą, paramą ir turįs atsakymus į beveik visus su įsikūri
mu rūpimus klausimus, tvirtina, kad toje vietovėje, jei 
neturi skolos už namą,per mėnesį,įskaitant mokesčius, 
elektrą, šildymą ar šaldymą, virimą, vandenį, jokiu bū
du nekaštuos daugiau $150. OO.

Katalikai turi neperdidelę, bet jaukią šventovę, kurios 
vadovas kun. Pr. Jaraška. Savaime suprantama, čia vyks
ta nuolatinės ir reguliarios lietuviškos pamaldos. Vargo- 
ninkauja ir chorą veda muz. V. Mamaitis. Susirinkimams, 
minėjimams,pobūviams turima erdvi salė, pušyne, prie 
didesnio ežero. Jūros palūdymiai pasiekiami už maždaug 
45 min. autovežimiu. Puikus smėlis, kopos, švarus van
duo, molai ir tiltai meškeriojimui šv. Andrejaus vardo 
valstybiniame parke.

Tautiečių tarpe (jau gyvenančių ar sklypus įsigijusių), 
lyg ir piažoka kanadiečių lietuvių. Šiaip, turistų iš Kana
dos, itin daug Panama City Beach apylinkėse prie kai 
;kurių viešbučių, krautuvių ir restoranų plevėsuoja ir 
ikaiTadinė klevo lapo vėliava. Klimato atžvilgiu, vietovė 
turi vėsesnius rytmečius (kartais ir šalną) gruodžio, sau
sio ir vasario mėnesiais, Tačiau, saulei patekėjus, kitą 
kartą ir nežinosi, kad paryčiui būta šalnos. Nakčiai už
dengus nuo galimos šalnos .augina mos daržovės, o prie at 
skirų sodybų., matysi ir palmių medžius gražiai žaliuo
jančius. Tvirtinama, kad vietovė yra aukščiausia vieta 
nuo jūros lygio visoje Floridoje, tuo būdu, priedui aplink 
myliomis besitęsiantieji pušynai, veikia klimatą tiek,kad 
vasaros metu, drėgnumas yra žymiai mažesnis už kitas 
Floridos apylinkes. Kanadiečiai lietuviai turėtųpatys su
sipažinti su Sunny Hills ir vietoje įsitikinti su galimybė
mis įsijungti į augančios ir besiplečiančios lietuviškos 
kolonijos ateities perspektyvas.

Prancūzai bei anglai, didieji Lenkijos rėmėjai labai susi
rūpino, kai Pilsudskis, visai nepaisydamas Versalio su
tarties, pagal kurią Baltgudija bei Ukraina buvo palikta 
rusams, staiga metėsi į ginklo avantiūrą : jas abi užgrob
ti ir prijungti prie Lenkijos, Talkinamas kazokų atama
no Petliūros, Pilsudskis gale gegužės men. 192G m. į - 
žengė į Kijevą. Nepalikdamas nei savo pavaduotojo ., nei 
aiškių instrukcijų, išskubėjo į Varšuvą atšvęsti didelį 
pergalės triumfą. Deja, jam jau nebeteko grįžti į Ki - 
jevą. Paliktą be vado lenkų kariuomenę rusai pradėjo 
spausti iš visų pusių,priversdami skubiai trauktis. Taip, 
birželio gale lenkai jau buvo pasitraukę 300 km atgal.Ru
sai juos vijo Varšuvos link ir gen.Tuchačevskis,kad įe
lektrintų savo karius pergalei, jau iš anksto pažadėjo, kai 
tik bus užimta Lenkijos sostinė, duoti 48 vai. " laisvas 
rankas", vadinasi laisvę plėšikavimui bei lenkų moterų 
"meilei'bGen«, M.Weygand’o užrašuose 7 liepos 192G m. 
yra atžymėta:" lenkai nieko nenori suprasti. nuolat di - 
dindami visų neapykantą sau. Lenkų draugams visai ne
aišku, kaip diriguoti lenkų aklą Pegasą, kuris nepripažįsta 
sau jokių varžtų".
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
IV-toio MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO

TV Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo Organizacinio Komi
teto p-kas Juozas RIMKEVIČIUS / kairėje / ir iždininkas 
A itanaš SANTA RAS. Simpoziume buvo skaityta virš 150 
paskaitų, dalyvavo virš 180 kalbėtojų paskaitose ir sim-

, ' poziumc. Nuotr: J. V.Dani o
ližę ir priėjęs išvadų, kad 
mūsų jaunimo dalyvavimas 

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS organizacijose nesumažėjęs, 
, „ , , „ . „ bet -ryškiai sumažėjozjau -L„E I MA NTAS .rūmo dalyvavimas bendri-

KETVIRTASIS

Kas ketvirti metai mūsų 
išeivija' susilaukia Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo. Nuo 
praeitų metų lapkričio mėn. 
25 iki 29 dienos Chicagoje , 
Jaunimo Centre įvyko IV 
Mokslo ir Kūrybos Simpozi
umas.

Simpoziumams ruošti iš 
anksto sudaromos organiza- 
c i nė Vadovybė ir Taryba. Šių 
organų sudėtin įeina mūsų 
mokslinių institucijų, profe
sinių sambūrių, kultūrinių ir 
ideologinių mūsų organiza
cijų, Lietuvių Bendruomenės 
atstovai bei įvairių mokslo 
sričių žinovai.

Į simpoziumus kviečiami 

ir atvyksta mūsų profesoriai 
iš įvairių universitetų ar ko
legijų, mokslininkai, kulturi - 
ninkai, rašytojai, pirmai! jan - 
čių įmonių ekspertai ir 
žmonės- akademikai.

IV Simpoziumo mokslinės 
programos vadovas dr.Pr. 
ZUNDE teigė, kad lietuvių 
mokslininkų laisvajame pa
saulyje priskaitoma iki 2-jų 
tūkstančių. Taigi, šį kartą , 
kai dalyvavo apie 2GG, susi
darė gal tik vienas dešimta-’ 
dalis, bet visgi šis IV Sim
poziumas buvo labai reikš
mingas mūsų išeivijos gyve
nime įvykis.

S j kartą Simpoziume buvo

1981 m. LAPKRIČIO PABAIGOJE , CHICAGOJE
arti 15C paskaitininkų, kurie 
davė tikrai pasididžiavimą 
keliančių paskaitų iš {vairių 
mokslo bei kūrybos sričių.

Išsamiai ir daugumoje au
toritetingai Simpoziumą ap
rašė mūsų spauda, iškėlė 
mūs1} mokslininkų bei kul
tūrininkų-pirmūnų pagrindi- 
nes mintis. Simpoziumo va
dovybė, tiesa, paskaitas ir 
svarstybas suskirstė sekci
jomis pagal mokslo ar kūry
bos sritis. Sekcijose pas
kaitos buvo skaitomos įvai
riose salėse ir dažnai tuo 
pačiu laiku. Daugiausia, sa
koma, klausytojų buvę pa - 
skaitose politinėmis temo - 
mis.

Šias eilutes rašantį labiau 
domina paskaitos iš mūsų 
jaunimo, psichologijos bei 
pedagoginės srities. Š.m. 
sausio mėn. 16 d. "Draugo" 
numeryje rašoma:

"Torontiškis dr.R. P e t- 
r a us k as aptarė jauni - 
mo padėtį. Jis padarė 1956, 
1960, 1972 ir 1979 metų jau
nimo užpildytą anketų ana- 

niuose lietuvių parengimuo
se, organizacijų valdybose, 
piniginės aukos, lietuviškų 
knygų skaitymas, sugebėji
mas lietuviškai rašyti, ve - 
dybinio partnerio tautybės 
svarba, lietuvių draugų tu - 
r ėjimas ir noras grįžti Tė
vynėn, jei I ietuva būtų lais
va.

Dr„ A.Norvilas ap
klausinėje 8-nius studentus, 
kalbančius angliškai ir lie
tuviškai. Išryškėjo, kad stu
dentų anglų kalba yrą kas
dieninė, o lietuviu-proginė. 
Vartojama su vyresniaisiais 
iš pareigos, arba su jaunes
niaisiais -vadovaujantis mū - 

sų kalbos išlaikymo min
timi. Kalbos mokėjimo at
žvilgiu, studentų anglų kal
ba sava, patogi, lietuvių-ne - 
sava, ribojanti išsireiškimo 
gali mybe s. Ga luti nėję i š va - 
doje minėtiems studentams 
-anglų kalba būtina, lietuvių- 
nebūtina.

Chicagos, III., Universi
teto doktorantė V. Masiony- 
tė-Aukštuolienė kalbėjo apie 
dvikalbius vaikus. Ji apsiri
bojo pradžios mokyklos I ir 
VI skyrių mokiniais. Jos 
studijos rezultatai neįrodė, 
kad dvikalbiai vaikai turė
tų daugiau protinio lankstu
mo, negu vienkalbiai.

Čia reikėtų pastebėti, kad 
lietuviško švietimo darbuo
tojai ir Kanados /anglų- 
prancūzų/ iškilieji pedago
gai yra įsitikinę, kad dvikal
biai vaikai turi tam tik - 
rų pranašumų. Tiesa,prof. 
A. Norvilo ir doktorantės 
Masionytės - Aukštuolienės 
išvados,atrodo, padarytos iš 
labai riboto apklaustųjų 
skaičiaus. Jei jų studijos 
būtų lietusi os gausi ngesnį 
apklausiamųjų skaičių,gal ir 
rezultatai būtų išėję kiek ki
tokie.

Daug džiugesnį įspūdį su
daro to paties Universiteto 
doktorantės Julijos Z o - 
barskienės studija a- 
pie lietuvių vaikų intelekto 
ypatų mus. Ji iš veda,kad lie - 
tuvių vaikų intelektualinis 
lygis / WECHSLER Intel! - 
gence Scale/ yra aukštesnis 
negu amerikiečių vaikų.Taip 
pat ji radusi, kad lietuviai 
tėvai/ypač motinos/, mokslą 
vertina daugiau negu ameri
kiečiai tėvai.

Mūsų eiliniam išeiviui, ne 
simpoziume dalyviui, ir šias 
eilutes rašančiam,didelį su
sidomėjimą kelia ir Simpo - 
ziumo leidinys, kur patiekia
mos paskaitininkų ir dalyvių 

trumpos biografjos, jų nuot - 
raukos, skaitytų paskaitų tu
riniai ir visa Simpoziumo 
eigos programinė medžiaga. 
Leidinys paruoštas lietuvių 
ir anglų kalbomis ir sudaro 
stamboką-virš 450 puslapių 
knygą.

Sis leidinys, kaip ir anks - 
tesnieji, yra mums ir istori

fluiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiiiiitiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimit'

VISUOMENE DAR NEĮVERTINA MOKSLO
Žymus Kanados moksli

ninkas ir televizijos moksli
nės serijos vedėjas bei 
mokslo populiarintojas dr„ 
David Suzuki kalbėjo Quebe- 
cfo prov.Protestantų Moky - 
tojų Sąjungos konferencijoje. 
Joje dalyvavo virš 1GGG mo
kytojų. Jo tvirtinimu, vi šuo- 
menė praranda savo likimo 
kontrolę, nes yra perdaug 
nutolusi nuo mokslo, kuris 
labiausiai įtakoja mūsų gy
venimą. Industrijos, medici
nos, karinės srities mokslas 
turi pačią didžiausią įtaką 
mūsų gyvenimo būdui, tvir - 
tina dr.Suzuki.

Jis skundėsi,kad moksli
ninkų bendruomenė yra visai 
atskirta nuo kitų žmonių i r 
mažai kas supranta ir įver
tina mokslininkų reikšmę . 
Politikai daro nesuskaičiuo
jamą kiekį nutarimų dėl 
branduolinės energijos iš- 
vysytmo arba dėl alyvos šal
tinių gręžimo vandenynų 
dugne, nesuprasdami gauna
mų mokslinių ir techninių 
patarimų. Jis pabrėžė, kad 
80% federalinių politikų yra 
advokatai arba biznieriai ir 
visi labai menkai pasirodė 
testuose apie mokslo supra
timą. .

” Jie padaro sprendimus iš 
politinio taško, dėl priežas
čių, kurios nieko bendro ne
turi 

jai didelė kultūrinė vertybė 
ir visam laikui išliekanti in
formacija apie išeivijos įna
šą ir svarbą Tėvynei Lietu
vai.

Smulkiau apie Kanados 
lietuvius, Simpoziumo daly
vius ar kitus dalykėlius, pa- 
sustengsiu duoti kitame"NL" 
numeryje.

niniais faktais",-kalbėjo jis. 
Anot jo, ypač skaitytuvų- 
kompiuterių technologija a - 
ki vaizdžiai parodo, kaip 
mokslas gali paveikti visuo
menę. Jie turės didelę įtaką 
žmonėms, nors ir galvojama, 
kad kompiuteriai - kvailos 
mašinos ir žmogus gali jas 
išjungti, jeigu taptų nesu
kontroliuojamos. Netrukus , 
esą, būsiančios mašinos, 

- kurios galėsiančios galvoti 
ir ios galės išvystyti dar la
biau pažengusius "inteligen
tiškus" kompiuterius. Jie 
galės galvoti šviesos bangų 
greičiu, 1OGO kartų greičiau, 
negu žmogaus smegenys, ir 
nebus veikiamos jausmų,li
gų ar kitų faktorių, kaip kad 
žmogus. "Reikia atsiminti, 
kad kompiuteriai gali galvo
ti šviesos bangų greičiu 24 
vai. į parą, 7 dienas savai
tėje ir 52 savaites metuose". 
Po 1G tokio vysytmo metų , 
gal vejantys kompiuteriai bus 
tokie pajėgūs, kad nebegalės 
su mumis bendrauti. Būtų 
lyg pasikalbėjimas su... 
skruzdėle. Mokslini nkai
dažnai pasako, kad tikrai ne
klysta dėl ko nors, bet n eko
nėra neklystamojo daugiau - 
šia klysta žmogus.''’

Tad - kodėl negalėtų ir 
mokslininkai susirūpinti, kur 
padaryti mašinų vystymo ri
bą?,-norisi paklausti pa

su moksliniais ar tech-‘ prastą mirtingąjį ... b. n.

J u ozas Šile n a s

VEIDU I ŠI AU R E%

Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

SENOJOJE PRŪSU ŽEMĖJE
25 — /tęsinys/ ' . '

Po pusvalandžio išjudame ir palengva slenkame pla
čiais miesto kvartalais. Ar kada nors vėl teks pamatyti 
seoą karalių miestą, ae kada nors vėl teks pažvelgti į 
lietuvybės lobius slepiančias pilies bokšto sienas? 
mi utyse klausi a mo.

Įsibėgėjęs traukinys neria šiaurės rytų kryptim į Lie
tuvos žemės pusę. Savotiškas džiaugsmas kutena, krūti
nę. Kaskart vis labiau juntame gimtųjų laukų vėjo artu
mą, plėšiantį skausmą ir savo bepajėgiškumą tą skaus
mą nustumti tolyn.

Vagonuose slogi tyla. Tyli vokiečiai, tylime ir mes, 
tyli ir mūsų’’jaunimas". Plieniniai vagonų ratai vienodai 
monotoniškai tuksena pro žaliuojančius laukus ii* gojus, 
nešdami plieninius vežimus,pabūklus ir žmones į šiur
pulingą mirties zoną. Gal veltui lauks paliktieji namai 
prie Reino, Elbės, Nemuno ir Dubysos, mirties trauki
niai jų atgal gal neparvež.. .

Pirmoji trumpo sustojimo vieta Tepluva. Miestas iš
sistatęs Priegliaus, Deimenos upių santakoje, kadaise 
buvęs svarbus Nadrūvų žemės centras, istoriniai reikš
minga vieta, kryžuočių ordino pilis, komtūro buveinė.

1383 m. Tep’uvoje, D. L. K. Vytautas persikrikštijęs , 
gavo Vygando vardą. Pirmojo Pasaulinio Karo metu, Tep- 
luvos apylinkėse vyko stiprios rusų — vokiečių kovos.

Sekantis sustojimas Vėluva. Aukštas miesto rotušės 
bokštas mus pasitinka ir palydi išvykstančius tolyn. 
Kertame žalumose paskendusį Alnos upės slėnį. Medžiais 
pasipuošusios ū.<ių sodybos primena Lietuvos laukų veidą. 
Nesustodami prabėgame nedidelę Narkyčių geležinkelio 
stotį. Galop, po kelių valandų kelionės, įvažiuojame į di
delę judrią Įsrutės geležinkelio stotį. Stotyje pilna kariuo
menės.

Mes paliekame savo kelionės draugus Werchmachto 
karius ir persėdam į siaurojo traukinio vagonus. Skubiai 
išvykstame Nordęnburgo link. Pro mus pravinguriuoja 
daugelis upių upelių mėlynos vagos, gerai išdirbtų juod
žemių juostos, daugelio kaimų ir vienkiemių sodybos. Į 

akis krinta daugelio lietuviškų vietovardžių, ant kelro - 
džių rodyklių matosi senieji lietuviški vardai,nevykusiai 
suvokietinti: iš Didlaukių padaryti — Dittlocken, iš Juod- 
laukių — Jodlauken.

Šį kartą mūsų bendrakeleiviai daugumoje moterys ir 
seniai vyrai. Atgyja iki tol mus lydėjusi slogi nuotaika. 
Lietuviški vieto vardžių vardai ir malonū s moteriškių vei
dų šypsniai paliečia mūsų jautrumą. Užtraukiame šir
džiai malonią gimtųjų laukų sutartinę. Jos klausosi mūsų 
bendrakeleiviai ir greitai pro mus slenkantieji laukai.

Tvanki dienos saulė krypsta vakarop. Išlipame mažoje 
Fnedenau lauko stotelėje, iš kurios iki mūsų paskyrimo 
vietos, kaip sako mūsų vadovas puskarininkis, turėsime 
pėsti eiti.

Išeiname. Platus dulkėtas lauko vieškelis mums pri
mena kalvuotus Žemaitijos laukus. Dar penki kilometrai 
kelio. Ant mūsų gula greitai artėjantis vakaras ir jaučia
mas nuovargis. Sunkios sviesto dėžės, tempia rankų rau
menis. Nešame jas, pasikeisdami.

PasieKiam nedidelį NordFriedenau kaimelį. Mūsų va
dovas, pasitaręs su kitais vokiečiais, nutaria ieškoti kai
melyje nakvynės vietą ir kelionę tęsti rytoj. Sukame į 
stambesnio ūkio sodybą. Senas ūkio šeimininkas neno
riai mus priima, nakvynei vietą duodamas daržinėje. Už
kandę sauso davinio, poilsiui krentamo į pernykščių javų 
šiaudus.

Rytmetį, vietoje greito iškeliavimo, mūsų vadovas pus
karininkis liepia mus eiti padėti ūkio šeimininkui iš lau
ko suvežti nuplautus kviečius. Tai visai netikėta ir mū
sų manymu grynas puskarininkio sumanymas atsilyginti 
ūkininkui už vakar jam paruoštą vakarienę, prie kurios 
jisai išsėdėjo, iki vidurnakčio. Mes nenorime eiti, aiški
name, kad tai ne mūsų darbas, nieko bendro neturįs su 
kariuomene, kurioje mes esame. Mes turime .skubėti į 
paskyrimo vietą.

Puskarininkis, iš karto su mumis kalbėjęs įsakmingai, 
pradeda kalbėti su mumis gražiuoju, — padėjus suvežti 
ūkininkui kviečius, jis iš ūkininko gausias vežimą mūsų 
daiktams nuvežti. Nenoroms sutinkame. Porą valandų 
padirbėję gauname pažadėtą vežimą ir į jį sumetam sa
vo daiktus ir išskubam į Jurgaičius.

Prastas lauko vieškelis, duobėtas ir dulkėtas. Kaitri 
dienos saulė kepina mus ir mes greitai pavargstame. Pus- 
karinihkis, jau pirmame kilometre, vos tik iš kaimelio iš
važiavus, įsitaisė ant vežimo šalia senio lydinčio vežimą, 
ragina arklius ir mus kad paskubėtume m eiti. Matyt, jam 
svarbu atgauti prarastas laikas. Keikiame prastą didžio
jo reicho kelią ir didįjį poną puskarininką, besėdintį ant 
vežimo ir tik beraginantį mus paskubėti.

Prieš pietus, dulkini, suvargę ir ištroškę galop pasie

kiame mūsų paskyrimo vietą — Jurgaičių-JurgQnfield'o 
aerodromą. Mus pasitinka rajono viršininkas, jaunas pui
kioje uniformoje špicas - viršila,priima mūsų puskari- 
ninko raportą apie atvykimą. Špicas permeta mus di
daus viršininko žvilgsniu ir trumpu rankos mostu parodo 
apsistojimo vietą — nedidelius medinius barakus. *

Į nedidelį barako kambarį įtalpina 16 žmonių. Kamba
ryje nėra jokio reikalingiausio baldo, nei stalo, nei lovų. 
Jų vietoje pasienyje guoliams pamesta senų sutrintų šiau
dų. Vienintelis kambario apyvokos daiktas, — tai nedide
lis geležinis pečiukas pačiame kambario viduryje.

Ateities perspektyvos nedžiuginančios. Šešiolikos žmo
nių grupėje mes anykštėnai esame tik penki; aš, brolis, 
Vanagas, Adomas ir Japonas, kiti kitose grupėse. Vos 
spėjome pasidėti daiktus, puskarininkio raginami turime 
eiti į kiemą ir stoti į rikiuotę, priešais špico raštinę. Su
stojame į eilę po du. Iš raštinės išdidaus viršininko žings
niu išeina špicas. Vienoje rankoje pluoštas popierių, ant
roje pieštukas. Atokiau atsistojęs prieš mus, permeta 
mus visus savo išdidžiu žvilgsniu ir nieko nesakęs, pri
artėja prie manęs, paišelio galu perbraukia per mano 
apdulkėjusią barzdą, liepdamas kad iki rytojaus ryto jos 
nebūtų.

Bandau aiškintis, bet gavęs pakartotinai griežtą įsaky
mą, sutinku ją nusiskusti. Dar karią vanago akimis per
meta visus, porą žingsnių atgal ir išdidžiu tonu prisi - 
stato mums, kad esąs tiesioginis mūsų viršininkas. Jo 
turime klausyti ir savo pageidavimus bei nusiskundimus 
tik jam vienam tegalime išreikšti. Taip pat priduria,kad 
už neklausymą ir nevykdymą jo įsakymų būsime baudžiar 
mi kariuomenės teismo. Visą tai išrėžęs, paklausė arsu- 
supratome. Gavęs neigiamą atsakymą, paklausia, kas kal
bame vokiškai. Atsiliepia buvęs gimnazijos mokytojas , 
kuris paskiriamas vertėju ir liepia jam persakyti jo žo
džius.

Manėme šiuo prisistatymu pirmoji rikiuotė taip ir baig
sis , bet kur tau. Suskirsto į devynias grupes po šešius 
žmones, paliepia puskarininkiui nuvesti prie jau mūsųbe- 
laukiančių sunkvežimių, kažkokiems tai skubiems dar
bams atlikti. Sėdame į sunkvežimius ir važiuojame į 
antrą pusę aerodromo .Už poros kilometrų sustojame krū
mokšniais apaugusioje vietoje,prie tinklais užmaskuoto 
degalų sandėlio. Turime skubiai pakrauti į sunkvežimius 
alyvos ir žibalo statines. Vos spėjome pakrauti vieną 
sunkvežimį, prisistato kitas ir taip be atvangos iki saulė
leidžio prakaituojame prie neįprasto, sunkaus darbo.

Esame be pietų ir ištroškę, keikiamės ir skubame,no
rėdami greičiau pabaigti. O tai, tik temstant pakrauname 
paskutinį sunkvežimį, kuris nuvažiuoja,mus palikdamas į 
barakus pareiti pėstiems, atvažiuotu keliu. /b.d./
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UŽKLIUVO VESTUVIŲ C
MUZIKA

Susirūpinęs pataikautojas 
svetimųjų papročiams ir 
Kremliaus viešpačiams, ra
šo:
... "Respublikoje nėra orga
nizacijos ar įstaigos, kuri 
galėtų parūpinti vestuvėms 
muzikantus ir kontroliuotų 
vestuvėse atliekamų muziki
nių kūrinių meninį ir idėjinį 
lygį. /Kaip galima pritaikin
ti sovietišką ideologiją mu - 
zikai? Red./
... Manome, kad estradiniai 
ansambliai, analogiškai kaip 
ir pučiamųjų orkestrai lai
dotuvėms aptarnauti,turi bū
ti steigiami prie kultūros 
skyrių, o buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinatams 
reikėtų tarpininkauti teikiant 
muzikantų paslaugas vestu - 
vėms.
...Vestuvių ir vardynų ap
tarnavimo biurų darbuotojai 
turi sunkumų propaguodami 
šiuolaikines tradicijas."

J.Stasiukėnas, 
Buitinio gyventojų aptarna
vimo ministro pavaduotojas.

Kas blogo, jei žmonės sa
vo asmeninei šeimyninei 
šventei pasirenka tradicijas 
ar muziką pagal savo skonį? 
Ir ko taip persistengti pa
taikaujant svetimiesiems??

Neatrodo, kad Buitiniams 
reikalams ministeris turėtų 
ką veikti, jeigu užsiima to
kiais niekais. Geriau pasi - 
rūpintų,kad greičiau gautų 
butus ir nekolonizatoriai, ir 
nepartiečiai.. „ 
RAGINA NEPERSIIMTI 
BLOGAIS PAPROČIAIS

Privačiuose laiškuose ra
šoma ir viešai spaudoje ke
liama didelė bėda su girtuok
liavimo išplitimu ir per tai 
įvykstančias įvairias helai - 
mes.

" Neretai, siekdami kad 
darbas būtų ritmingas, kad 

,f laiku būtų vykdomi gamybi
niai planai, įstaigų bei orga
nizacijų vadovai nuolaidžiau
ja vairuotojams, pažeidu- 
siems nustatytą eismo tvar
ką, užmiršdami, kad toks el
gesys pratina juos nepaisyti 
bendrų socialistinės teisėt
varkos normų.Todėl dar ne- 
išgyvendintas vairuotojų gir
tavimas. Apie tai byloja ne 
gailestingi statistiniai duo
menys: kas šeštas vairuoto
jas, įvykdęs avariją dėl sa - 
vo kaltės, būna neblaivus.
... dėl vairuotojų stokos 
liaudies ūkyje drausminau- 
čios priemonės, numatančios 
vairuotojo teisių atėmimą, 
padaro didelių nuostoliiį 
valstybei ir kartais priver
čia ieškoti kompromisinių 
kelių. Kai kurių šalių patir
tis šiuo klausimu rodo, jog 
kol kas pati efektyviausia 
priemonė kovojant su šia ne
gerove - didesnės piniginės 
baudos. Mes pritariame au- 
toriaus/atsakant į viešą nu
siskundimą, Red. past./,kad 
didelės piniginės baudos tu
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rėtų efektyvų ne tik draus - 
minantį, bet ir auklėjamąjį 
poveikį".

V.Vaitasius , 
Valstybinės automobilių 

inspekcijos viršininko ' 
pavaduotojas

AUTENTIŠKOS ŽEMAIČIU 
dainos ir Šokiai

Netoli Šatrijos kalno, Tuo
kės miestelyje randasi ir 
Tuokės kolūkio centras.

Prieš 1C m., Tuokės vidu
rinės mokyklos lietuvių kal
bos ir literatūros mokytoja 
Joana Misiūnienė sumanė 
suorganizuoti etnografinį an
samblį. Jo programoje ypač 
rūpinamasi senosiomis že - 
maičių dainomis, šokiais bei 
žaidimais.Daugelį jų surin
ko pati šio ansamblio vado
vė J. Misiūnienė. Medžiagos 
parūpi nimui pasitarnavo ir 
Vilniaus Valstybinio Univer
siteto ekspedicijos dalyviai, 
kurie Tuokės apylinkėje už
rašė nemažai senų dainų. 
Gana daug jų prisiminė ir 
kai kurie ansamblio dalyviai.

Pirmoji programa - pynė 
buvo pavadinta "Patalkių Va
karonė". Ji susidėjo iš ru
giapjūtės pabaigtuvių žemai
tiškųjų papročių.

Per 1G m. luokiškiai su- 
rengė virš 5G koncertų.Da
lyvavo ne tik įvairiuose 
miestuose- Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Klai pėdoje, bet i r 
ūkiuose, valstybinėse ir ap
skričių D ai nų Šventėse, pa - 
sirodė televizijoje. "Patai - 
kių Vakaronė" įrašyta į 
plokštelę. Visur susilaukė 
gero įvertinimo ir už pynę 
"Žemaičių Vestuvės". Da - 
bar yra paruošę naują prog
ramą " Dainuojam ir šokam 
ištisus metus".
MIRĖ KALBININKĖ

Neseniai Vilniuje mirt 
kalbininkė Zuzana Jonikaitė. 
Kalbotyros mokslus baigė 
nepriklausomos Lietuvos 
laikais, Kauno Vytauto Di
džiojo Universiteto, 1937 m. 
Filologijos mokslų kandida
tės laipsnį gavo 19G3 m.Kurį 
laiką mokytojavo Telšių . 
Rietavo, Sedos, Švėkšnos ir 
Kauno vidurinėse mokyk1 o - 
se.

1949 m. buvo priimta į 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutą. Daugiausia ji 
dirbo Lietuvių Kalbos Žo
dyno redakcijoje.
KAUNE - 10 LINIJU
TROLEIBUSAMS

Kaip rašoma,Kauno mies
te atidaryta lO-toji trelei - 
boso linija-tai būtų, mūsi š - 
kai tariant, elektriniai važ - 
menys,tramvajus. Susisie - 
kimu! tirštėjant, kaip čia ro
do patirtis, tramvajai pusi - 
rodė labai nelankstūs ir 
trukdė susisiekimą. Jų bė
giai buvo išardyti,elektros 
laidai nuimti ir jų vieton į- 
jungta į susisiekimą naujų , 
patogių autobusų serija. A - 
lyvai brangstant,kas žino , 
gal apsimokės vėl grąžinti 
tramvajus...

Nauji Teatro Rūmai Vilniuje. Architektai Algiman
tas ir Vytautas Nasvyčiai.

PATRIOTIZMO TEMOMIS
Myliu Lietuvą, ir Ji yra 

man šv°nta žemė. Jokia kita 
žemė man nėra taip brangi, 
nors daug yra puošnesnio ir 
švelnesnio klimato šalių. Gal 
kam Italija su jos sostine Ro
ma yra šventa žemė. nes ten 
katalikybės centras su vy
riausiuoju jų’lcrivių - krivai
čiu" — Vatikano popiežium. 
Gai kam Vidurinių Rytų Pa
lestinos žemė, kur smurtu 
įsikūrė Izraelio valstybe, gal 
daugeliu.’ Jeruzalės miestas, 
Golgotos kalnas, Betlehemo 
miestelis, — gal kam vispir- 
mo.n eilėn šventos vietos. Ten 
plaukia turistai, ir įsitikinę 
iki fanatizmo žmonės, norį 
tas vietas pamatyti ar net sa
vo atodūsiais bei maldomis 
jas pagarbinti. Gai tikintie
siems musulmonams M°kka 
jo jos paslaptingu juodu ak
meniu yra ta šventoji vieta, 
kur j ų daug tūkstančių kasmet 
suplaukia. Gal Azijos tautos 
(indai ir japonai)neturi šven
tų vietų?

Ten, kur tiek amžių kovota 
dėl laisvės, kur ilsisi mūsų 
tėvų—protėvių kaulai, kur ii* 
šiandien mūsų tautos kamie
nas, nors ir svetimų žmonių 
ir visiškai klaidingų idėjų 
kankinamas, — ten yra nuo 
Praamžių mano tautos žemė, 
kurią dažnai ir mintyse, ir 
sapnuose lankau ir kurią no
riu pamatyti me tą išprievar
tautą, bet savystovią, apsiva
liusią nuo bet kurių s vetimy
bių.

Myliu lietuvių kalbą, išsi
laikiusią tūkstantmečius ir 
vartoju ją kasdien be jokių 
svetimybių, nes man ta kalba 
yra šventa. Man lietuviškas 
raštas, — ar tai periodinis, 
ar neperiodinis, yra didžiai 
vertingas ir šventas, nors pa
sitaiko ir negarbingų raštų. 
Mes neturime tokių šventų 
raštų, kaip turi žydai, ar ma
hometonai, ar pasisavinę iš 
žydų krikščionys. Man yra 
svetima vadinti šventu Seną
jį Įstatymą, kuriame yra su
rinktos žydų tautos legendos. 
Gi Naujas Įstatymas, sukur
tas gerokai po Kristaus mir
ties man yra svetimas, nes 
jo vykdytojai praliejo mūsų 
protėvių upelius kraujo, ir 
mūsų giminingų tautų gyvena
mas plotas keleriopai suma
žėjo.

Man yra šventa pro senoj i 
lietuvių tikyba (ji deja, nebe- 
kultyvuojama), kuomet buvo 
garbinama gamta, kurios mes 
esame visi vaikai. Jei mūsų 
visa gyvybė yra koordinuoja
ma ir vadovaujama slaptųjų 
elekto-magnetinių ir pana- 
šių jėgų, tai ar nenatūralu bu
vo garbinti Perkūną,tos Plek
tro-magnetinės jėgos milži- 
hišką pasireiškimą. Jei po 
mirties mūsų bočių vėlės am
žinai supdavosi šventų ąžuo
lų viršūnėse, tai kuo tas ti

RADIO 14 10 MONTKF.AI.

KIEKVIENA ANTRADIENI nu.
PROGRAMOS VEDĖJAS L
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kėjimas yra blogesnis už 
krikščionių bei mahometonų 
lakios fantazijos sukurtą ro
jų?

Anaiptol, vietoj galvojimo 
apie mirtį (ir iliuzorinį bei 
idelizuojamą dangų), kuri yra 
absoliutaus poilsio pasireiš
kimas, aš visas mintis kon
centruoju į šio gyvenimo tęs
tinumą. Darau viską, kad bū
čiau sveikas, kad būčiau visą 
laiką užimtas pozityviu dar
bu, kad visuomet laikyčiau 
galvoje tik pozityvias mintis 
ir >' id tuo būdu įvertinčiau tą 
gražųjį pasaulį ir tęsčiau ja
me galimai ilgą gyvenimą, nu
teikdamas jį skaisčiomis,op
timistinėmis pažiūromis bei 
viltimis į ateitį. Man labai 
įdomus yra gyvenimas ir vi
si žmonių sugyvenimo ir ne
sugyveni mo pasireiškimai , 
kol sąmoningai jį pajėgiu ver
tinti. Man gaila visų tųlietu- 
vių, kurie neįskiepija savo 
atžalynui mūsų šventos kal
bos meilės, kai lygiai gaila 
s un ki ai s er ganė i ų, mi rks tan - 
čių alkoholyje, ar paniekinan
čių šeinio gyvenimą, arba 
sąmoningai ar nesąmoningai 
niekinančių lietuvių kalbą ir 
kenkiančių bendruomeniniam 
mūsų gyvenimui. k; .

Jei yra šventa Lietuvos že
mė, jei yra brangi ir šventa 
prošenovinė kalba, tai kaip 
man nemylėti mūsų žavingą, 
širdį skaidrinančią, mintį ra
minančią lietuvišką dainą,nes 
ji man teikia dvasinį džiaugs
mą ir drauge fizinę stiprybę ? 
Myliu tas dainas aistringai: 
labiau, negu kitą gyvybinį pa
sireiškimą; myliu jas kaio ko
lų brangiausią mano dvasios 
perl ą. Daina mane lydi nuo 
pat kūdikystės dienų, kuomet 
dainuodavau:"O tu moteriške, 
ar nematei kiškio. . ." Daly - 
vavau įvairiuose choruose nuo 
pat 8 metų amžiaus ir daina
vau jas visą netrumpą savo 
amžių, nors tarpais neišveng
davau dainuoti ir svetimas , 
kad ir labai nemielas dainas. 
Ar skamba nūdien Lietuvos 
kaime mūsų senovinės dai
nos? (Girtųjų šūkavimas, tai 
nėra tikras dainavimas... ). 
Jei dainuodavome: "Tu mer
gele, tu jaunoji, kodėl žiemą 
nedainuoji.. . ", tai šiandien 
kažin at Lietuvos sumieščio- 
nėjęs jaunimas beturi progos 
ir noro suvaržytose gyveni
mo sąlygose puoselėti lietu
višką dainą. Dar blogiau su 
jaunimu yra išeivijoje. Ar 
daug turime chorų, kur mūsų 
jaunimas dainuotų: vis daugu
moje pagyvenę ar net susenę. 
Neturi laiko ir, žinoma, no
ro, daugelio mūsų emigrantų 
tėvai užimti savo vaikų auk
lėjimu ir skiepijimu mūsų tė
vynės kalbos ir dainos meile. 
Jei mūsų vaikai išmoktų ir 
pamėgtų bent po keliasdešimt 
mūsų dainų ir jas nors bent

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAM A

11. 3* iki Uv.aakUea

. STANKEVIČIUS
Ten 669 8834

LIŪDNAS MONOLOGAS

"Buvay vairuotojas patyręs 
"Buvau vairuotojas patyręs 
ir šilto -šalto matęs vyras.,. 
Važiuoju tądien pro Pagėgius, 
žiūriu per kelią liepos bėga, 
beržiokas vienmarškinis skuba, 
aplenkęs telefono stulpą... 
Aš jiems signalinu, baruosi. 
Ir jau kad trenksiuosi į uosį’., - 
Dabar ligoninėj guliu.
dejuoju, keikiuos ar tyliu. 
Nepakeliu galvos nei rankų. 
G sugėrovai... neaplanko".

PASIKALBĖJIMAS VII NIAUS 24-TGJG 
MARŠRUTU AUTGBUSE

_ Vairuotojau, kodėl nesustojate prie Liaudies ūkio 
pasiekimų parodos stotelės ?

- Prie stotelės nebuvo nė vieno keleivio.
- Man ten reikėjo išlipti...
- G iš kur man žinoti ’. Su vairuotoju kalbėti 

draudžiama.

/Pastebėkite rusicizmą "iš kur man žinoti". Lietuviškai
sakoma "kaip galiu žinoti ".../

retkarčiais paniūnuotų, tai ne
būtų tiek atšalusio lietuvybei 
jaunimo mūsų emigracijoje. 
Daina yra tas stebuklingas 
eleksyras, kuris ne tik skaid
rina dvasią, bet ir palaiko 
tautinę bendrystę.

Mažoje Prūsų Lietuvoje tiek 
lietuvybė užgeso, kiek buvo 
puoselėjimas (ypač Vydūno) 
lietuviškos dainos. Bet atsi
rasdavo vad. susirinkiminin- 
kai, kurie nuvertindavo ar net

KRĖVOS SUTSRTIS IR LIUBLINO UNIJA

14G1 m. sausio 18 d. aplinkybių priverstas, Vytautas da
vė Vilniuje Lenkijai raštą, vadinamą Vilniaus-Radome u- 
nija. Šiame rašte Vytautas pažadėjo bųti ištikimas Len
kijai, niekad Lenkijos neapleisti, reikalui esant, ginti ją 
nuo pavojų. I ietuvą Vytautas gavo valdyti, kaip Jogailos 
pagalbininkas, kaip Le.iki.jo-: vietininkas Lietuvoje. Vy
tautas vyriausią valdžią Lietuvoje gavo iki savo mirties 
ir pažadėjo, kad po jo mirties visa Lietuva turės atitekti 
Jogailai ir Lenki jai, tik mažą jos dalį gaus Vytauto žmo
na ir brolis.

M. Jučas /iš "Nuo Krėvos sutarties iki Liub
lino unijos" /

5 psl.

pasmerkdavo lietuviškas dai
nas, iškeldavo pirnadsko mal
dų ir giesmių vertingumą ir 
pačią lietuvybės pagrindą, jos 
dainų pasireiškimą slopinda
vo. Daina mus jungia, daina 
yra džiaugsminga gamtos do
vana, daina yra kilniausias 
lietuvybės pasireiškimas, ir 
dainuojantis lietuvis yra tvir
tas lietuvybėje, kaip tas — 
". . a.’uols drūts prie Nemu - 
nėlio '. J. V.

5

5



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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais )0-3 E
Antradieniais 10-3 E

Treč'iodieniois uždaryto E 
Ketvirtodieiiiais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 '? E

ANAPH..YJ1 skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

LIETUVIU NAMAI I4SLI

AUTO AIKŠTELIŲ KAINOS
Nuo sausio 11 do LN auto 

aikštelėje pakeistos kainos: kaio
už automobilių laikymą pir
mas 3 valandas- 75 c., ar
ba už dieną - $1.50. Mene - 
siui - 20, 25 ir 30 dol.

RENGIAMASI UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALUI

Organizacijos, norinčios 
dalyvauti Užgavėnių Karna
valo, raginamos kreiptis pas 
S.Kuzmą, Valdybos narį.

VEIKLŪS ŠACHMATININKAI
LN šachmatininkai ruo

šiasi rungtynėms su kitais 
Tor onto šach mati ni nkai s.

GERA PROGA MUZIKAMS
CISC Radijas kviečia so

listus arba grupes/iki kvin - 
teto/ į perklausą - audiciją 
radijo programai,,

Gali dalyvauti kanadiečiai 
ir legalūs imigrantai muzi
kai, kurie yra dalyvavę bent 
3-juose profesiniuose pasi
rodymuose«Jie turi būti ne
dalyvavę paskatinių dviejų 
metų CBC radijo programo
je.

3 jury komisijos nariai 
dalyvaus perklausoje kiek
vieno kandidato.

Dalyviai turi paruošti 20 
min< programą, į kurią įeitų 
1 kanadietis kompozitorius 
1 kanadiečio kompozitoriaus 
kūrinys.Programa bus įra
šyta į juostelę, ir parinktieji

TAVO REIKALAS
MŪSŲ .

,17/JA. Į LIETUVIŲ A A (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
‘(IKUPĖŠ SUSIRINKIMĄ^ SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ. Z/9 Ml Ml CO AVENUE 'Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 y; y.

SKAMBINKIT :487-5591

EIGŲ GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

6psl.

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term, ind.............14 %
term, indėlius 1 metų 14’/2% 
term, indėlius 3 metų 13 %
pensijų s-tą........................ 15 %
spec. taup. s-tą..................... 14 %
taupomąją s-tą ....................11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODa‘ PASKOLAS: 
asmenines nuo .................. IS’/i^s
mortgičius nuo 173,4%

Raginami prisidėti ir jau
nesnės kartos šachmatini n -

ATNAUJINTA "LOKIO" 
SVETAINĖ

"Lokio" svetainė, be kitų 
patobulinimų, yra įsigijusi ir 
automatišką gėralų pilsty - 
tuvą.
"ATŽALYNAS " IR
"GINTARAS" ATNAUJINO 
REPETICIJAS

Pasibaigus Kalėdų atosto
goms, šiais metais jaunimo 
tautinių šokių grupės "Atža
lynas" ir "Gintaras" atnau
jino repeticijas c Jos vyksta 
Toronto Lietuvių Namuose .

kandidatai vėliau galės dar 
kartą įgroti transliavimui 
"Mostly Music" programai. 
Ji girdima nuo pirmadienio 
iki penktadienio, 10.35 v. v. 
- vidurnakčio CBC Radio ir 
11,35 v.r.- 1 v.p.p. CBC 
Stereo stotyse.

Dalyvavimo anketas ga
lima gauti raštuCBC RADIO 
MUSIC NATIONAL AUDI - 
TORS, Box 5OG, Station A, 
TORONTO, Ont.

Paskutinė data- KOVO 1 d. 
pavasario programai ir 
SPALIO 15 d. - rudenio.

Daugiau informacijų gau - 
site: Linda LIT WACK ,
RADIO NETWORK 
PROMOTION,CBC, Toronto; 
tel: 925-3311,Ext. 3486.

A. LUKOŠIUS

toronto

ĮŽENGĖM i

Ar kas jų laukė ar ne, jie 
vistiek čia atėjo pas mus. 
Atėjo,ir jau taip lengvai ne
beišeis. Bent metus čia 
tikrai pabuvos. Teks mums 
visiems su jais apsiprasti, 
prie jų prisitaikyti, norime 
ar ne su jais skaitytis,ką jie 
mums neša priimti, nes to
kia jau yra nusistovėjusi lai
ko tėkmės vaga.

Panašiai kaip ir anksty- 
vesniaisiais metais tokiomis 
progomis, įvairiai mes čia 
Toronto lietuvių kolonijoje 
palydėjome iškeliaujančius 
ir pasitikome naujuosius, 
1982-uosius, metus.

Nežiūrint to, kad laikai ir 
net žmonės pasikeitė, viskas 
lyg pasunkėjo /išsiplėtė be
darbė/, visos didžiosios,čia 
mūsų turi mos salės ir vėliai 
lingavo, ūžė gausiai atsilan
kiusiais svečiais. Kita dalis 
būrėmės į mažesnius ir dau
giau šeimyniškus vienetus .

Prisikėlimo parapijos au - 
ditorijoje ir Toronto Lietu - 
vių Namų salėse, galima sa
kyti, kad iškilmingai ir šių 
Naujųjų Metų sutikimai pra
ėjo maždaug tuo pačiu, jau 
eilę metų nusistovėjusiu 
tempu, madingai ir tvarkin
gai, dalyvaujant tiek, kiek su
talpinti begalima svečių.Kaip 
jau įprasta, vyravo daugiau 
vyresnio ir solidnesnio am
žiaus mūsų tautiečiai.

Tiktai vėliausiai įsikūręs 
Anapilis, kuris dar beveik 
dažais tebekvepia, suviliojo 
bene daugiausiai jaunesnio
sios mūsų kartos atstovų. Iš 
viso į čia suplaukė per 5GG 
gerai nusiteikusiųjų. Jie, kaip 
ir pridera tokiomis pro - 
gomis, pilna to žodžio pras
me, siautė, ūžė, rankomis su
sikibę, jungėsi į bendrą, di - 
dingą šokį,kad net tratėjo A- 
napilio mūrai.

Pastebėtina ir tai, kad sa - 
vaitę prieš. č;<1 tvyh-o ir pir
mosios bendros lietuviškos 
Kūčios, į kurias atsilankė 
per 3GG tautiečių. Abiems 
renginiams maistą patiekė 
visiems pažįstama gabi 
šeimirųnkė J.Bubulienė.

Kita, taipogi nemaža dalis 
mūsų tautiečių besikeičian - 
čius metus sutiko įvairiuose 
skirtinguose savųjų sambū - 
riuose bei rateliuose.

Pas buvusius ilgamečius 
montrealiečius G.ir H,Ado
monius šių, vos tik praside
dančių metų Popietės laike , 
įvyko įdomi staigmena.Pa- 
sirodo, kad su naujųjų metų 
pradžia, Henrikas kaip tik

/ \ VASARIO 16 PROGA

KANADOS LIETUVIŲ 
A BENDRUOMENĖ

PRAŠO AUK U

VISUOMENINEI - POLITINEI VEIKLAI PAREMTI

KANADOS LIETUVIU. BENDRUOMENĖ VIENINTELĖ 
KANADOJE NUOLATOS RŪPINASI LIETUVOS IR 
JOS SUVERENUMO REIKALAIS, PALAIKO NUOLA
TINIUS RYŠIUS SU KANADOS VYRIAUSYBIU INSTI
TUCIJOMIS IR INFORMUOJA KANADOS VISUOMENĘ.

1981 m. atliktų darbu santrauka yra paskelbta.

KLB yra Kanados Vyriausybės pripažinta ir įregistruota, 
todėl $ 10,00 ir didesnės aukos atleidžiamos nuo 
mokesčių.

Prašome aukoti per KLB Apylinkių Valdybas,arba siusti: 
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 

1011 College St.
Toronto, Ont. M6X 1A8

KLB KRAŠTO VALDYBA

r* -

82 - S I U S

priartėjo prie savo 65-tojo 
gimtadienio slenksčio.

Visai jam to nenujaučiant, 
/ nes buvo tikėtasi būrelio 
svečių visai kita intencija jų 
pačių bute/, savo sūnaus dr.
Algirdo iš Montrealio jis 
buvo pristatytas jų gyvena
mo apartamentinio pastato 
salėn, kur jau laukė virš 5G 
sukviestų svečių.

Susirinkusių jis buvo 
griausmingai sutiktas, su
giedota Ilgiausių Metų, na ir 
pasodintas šalia savo šei - 
mos prie garbės stalo.

Visų svečių vardu jį pa
sveikino šio rašinėlio au - 
torius, o po to ir visa eilė 
Henriko bičiulių. Montrea - 
liečiu vardu žodį tarė L. Gi
rinis- Norvaiša, to.rontiečių 
A. Firavičius,A.Vaičiūnas , 
Prisikėlimo Parapijos kleb.
Tėv.Aug.Simanavičius ir kt.

Prisiminimui šios bran
džios amžiaus sukakties , 
Henrikui buvo įteikta visų 
bendra dovana, gražus mūsų 
tautos herbas - Vytis. Vi
si sveikinusieji pabrėžė 
Henriko nuotaikingą charak - 
terį, visuomet gertą nuotaiką 
bei jo laimėjimus užauginant 
taip gražią šeimą. Linkėta ir 
toliau tos nuotaikos nepra - 
rasti, ypač dabar, išeinant į 
tikrą ir užtarnautą poilsį . 
Dėkodamas ir visiems atsa - 
kydamas, Henrikas ragino 
svečius linksmintis ir jung
tis šion gražion šeimyniškon 
šventėn.

Po to buvo vaišinamasi 
"slaptai” į čia sugabentu 
maistu, keliamos sklidinos 
taurelės už laimingą ateitį , 
nuotaikingai patrepsenta , 
muzikai palydint...

Bendroje, visų pasirašy- 
toje sveikinimo kortelėje , 
tarp kitko buvo įrašyti ir to
kie žodžiai:
... ’Henrikai’. Ir Tave liki
mas neugražino į aną išsva
jotą pasakų, dainų,pasviru
sių kryžių-Tūpintojėlių šalį . 
Priešingai Tavo norams-bu- 
vai atviliotas visai į kitą 
šios žemės rutulio pusę ir 
pali litas.

Ėjai Tau-sk>rtu šio gyve - 
nimo keliu. Ėjai ir rinkai 
sudužusio gyvenimo trupi
nius.G prisiminimą anų ra
miųjų saulėleidžių tenai prie 
Nevėžio, lakštingalų nuosta
bų čiulbesį, gegutės raudą , 
tėviškės palaukių baltutę ra
munėlę, kaipo didžiausią tur
tą vis nešeisi giliai paslėpęs 
savo širdyje..V

Tavo bičiuliai

DRAUDA (SB;
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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

VASARIO 16 ŠVENTĖ
Pagrindinė Lietuvos Ne

priklausomybės Atstatymo 
Šventės dalis vyks Vasario 
21 d., ANAPILIO salėje. 
Paskaitininkas - prof. dr. 
Kazys E ringis, neseniai pa
sirinkęs gyvenimą JAV-se „

KL FONDAS PRIMENA:
PAŠALPGMS GAUTI 

PRAŠYMAI bus priimami 
tik iki VASARIG 16 d.

Fondo nariai visada turi 
pirmenybę pašalpai gauti.

Prašymus siųsti: Kanados 
Lietuvių Fondas, 28 The Pa
lisades, Toronto, Ont. , M6S - 
2W8,arba 1573 Bloor St.W., 
Toronto, Ont., M6P 1A6.

Planuojama jaunųjų meni
ninkų paroda.
LIETUVIŠKOS TELEVIZIJOS 
PROGRAMOS

Nuo sausio 1 d. pradėta ro
dyti lietuviška programa per 
kabelinį Maclean- Hunter 1G 
kanalą, keturių savaičių lai
kotarpiais. Sekanti serija -

ONTARIO AGRIKULTŪROS MUZIEJUS ruošiasi parodai.
Čia matomas vienas traktorių, sumontuotų 1922 m.

NAUJAS DARBŲ 
APMOKYMO PLANAS

Šį mėnesį prasidės įžan
ginė darbų apmokymo prog
rama, iškilus skubiam rei - 
kalui.Programa bus vykdo
ma Sheridan College, Bromp-
ton, Gnt.

Yra 1GG vietų suaugusiem. 
norintiem pagerinti savo ži
nias 5-kiose aukštos- tech
nologijos srityse. Programa 
yra remiama provincinės ir 
federalinės vyriausybių.

Jeigu šių kursų pareikala
vimas bus didelis, jie galėtų 
būti praplėsti ir įvesti į ki
tas Gntario prov. kolegijas . 
Apie 2.OGO asmenų aukš
tosios technologijos kursuo
se galėtų gauti vyriausybės 
paramą.

Į šiuos kursus pageidauja
mi suaugę studentai,turin
tieji bent 2 m.patyrimo dar
be ir 12 skyriaus matemati

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Te/. 533 - 353 1

vasario 1 -1G v. r., vasario 4
- 1 v.p.p. Kito laikotarpio 
savaitė pradedama vasario 
8 - 9 v. r. ir 1.1.

Per kabelinę Graham sto
tį perduodama, kaip ir anks
čiau, kiekvieną KETVIRTA
DIENĮ, 7:3G v. v.

LIETUVIAI EVANGELIKAI 
LIUTERONYS REPETUOJA

Išganj4ojo Parapijos Cho
ras repetuoja pirmadieniais 
7 v. v. parapijos patalpose.
• Per ateinantį pusmetį nu
matomi svečiai kunigai: E . 
Gerulis, A. Trakia, St.Noi
manas ,P .Dilys, J. Josupaitis, 
A.Jurėnas.
• M.Dambarienė-536-1433 
ir V. Dauginis- 533-1121 in
formuoja Išganytojo Parapi
jos reikalais.

[DOMI STATISTIKA
Prisikėlimo Parapijoje 

1981 m. buvo sutuoktos 23 po
ros, pakrikštyta 4G kūdikių s 
palaidoti 37 asmenys.

kos žinių, kurie norėtų”post- 
secondary"treningo elektro
nikos ir kompiuterių/skai
tytuvų srityse.

Atatinkami studentai ga
lėtų gauti mokslą veltui ir 
nedarbo draudimą arba pra
gyvenimo išlaidas bei para
mos priedą savo šeimai.

Reguliariems studentams 
Sheridan College patiekia 
kursus iš micro-kompiute- 
rių tvarkymo ir elektroninės 
datos tvarkymo.

Dabar pirmą kartą pro
vincinė ir federalinė vyriau
sybės finansuoja kursas dar
bininkams, kurie norėtų lan
kyti Kolegiją ir pasitobulin
ti savo specialybėje.

Verta atkreipti dėmesį ir 
pasinaudoti šia programa. 
/Canadian Scene,Issue 1099, 
January 22, 1982/.

Marcus von Steen
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MOKAME U«: 
depozitu-; (P.C.A.) 
santaupas

.t.Uuio. dcpoz. 1 m. 
j/Uęrni. depo? 3 m.

reį. pensijų fondo 
90 diem- depozitus

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO 

KOOPERATYVAS

830 Main St. East 
L8M 1L6

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

TALKA
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13

14 Y. % 
13% 
14 %

14 Vi %

DARBO VALANDOS: p irmodienieni ai s-k etvirtadi^ni oi s nuo 10 iki 5 vai.

- penk t ed i-er i oi r. nuo 10 iki 7 vai, šeštadieniais nuo 9 iki 1? vol.

L iepos — rugpiuė io mėn. še štodi eni ai s uždaryta. 
imiontiTĮrerTnĮuiui i ioiniiiinuurtTi ■ ------- -

į GRAŽIAI PAVYKO 
į LITERATŪROS IR 
"DAINOS POPIETĖ
| 1981 m.gruodžio 13 d,, Jau

nimo Centre,Hamiltono Lie
tuvių Pensininkų Klubas su
rengė gerai pavykusią Li
teratūros ir Dainos Popoetę. 
Jai gabiai vadovavo L.Stun- 
gevičicnėo

Klubui sėkmingai pirmi
ninkauja P.Enskaitis.

stcatharines
ANTISOVIETINE 
DEMONSTRACIJA

Didelė pavergtų tautų an- 
tisovictinė demonstracija Į- 
vyko sausio 9 dieną prie 
miesto Rotušės, dalyvaujant 
virš 1GCG žmonių.Tiek su
skaičiavo ir dienraštis "The 
St. Catharines Standard", 
plačiai aprašydamas viso 
įvykio eigą. Nors ta de
monstracija iškėlė dabartinę 
sovietų priespaudą Lenkijoje, 
tačiau joje/lenkų salėje/, di- 
džiausiems šalčiams siau
čiant, dalyvavo ir daugybė 
kitų, pa vergtųjų tautų atsto - 
vų.

Kalbas pasakė 19 žymių 
Kanados valdžios bei visuo
menės asmenų, jų tarpe du 
ministerial ir visa eilė fe - 
deralitiio bei provincinio 
parlamento narių. St. Cat - 
harinas vyskup.T. Fulton su
kalbėjo maldą, vietoje kal
bos. Įdomiausia lietuviams 
gali būti tai, kad pavergtų
jų tautų’vardu pagrindinį žo
dį pasakyti buvo pakviestas 
pasakyti lietuvių atstovas 
prie Pavergtų Tautų Sąjun
gos, S.Šetkus.Jo kalbos ne
maža dalis buvo pacituota 
dienraščio "The Standard" 
pir įname puslapyje. K or .

VISI I VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMĄ C

Kanados lietuvių Bend
ruomenės St.Catharines A - 
pylinkės Valdyba ruošia iš
kilmingą VASARIO 16 MINĖ
JIMĄ š. m.VASARIO 13 d., 
ŠEŠTADIENĮ, FOLK ARTS 
COUNCIL / Multiculture 
Centre/salėje, 185 BUNTING

k

Hour 

wervice

£1,50 kelnes 
pristatant 

ir atsiimant
3 615 •711416

____ NETTOYEURS CLEANERS 
365-7146

) 365-1143
________________ I / 415-Mk ntt. lauua

766-2667
niSAUMO
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IMAME UŽ:
nekilo, turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%

N< nok.m. gyvybe* ir •••’’• po»kolų drauda.
Nemokamas pftno* žekiif patarnavimai.

ROAD o
Minėjimo pradžia 6 vai.v. 

programos pradžia 6:3C.
Programoje- trumpa ofi

cialioji dalis, Tėv. J. Liaubos 
invokacija. paskaita KLB 
Krašto Valdybos p-kės adv . 
Joanos KURAITIS o Meni n ėję 
dalyje - Toronto "Gintaro" 
dainų ir šokių A nsamblis,iš
kiliosios lietuvaitės prista
tymas -karu n avi mas °

Po minėjimo—vaišės, šilta 
vakarienė, šokiai, baras ir 
turtinga loterija.

SEKMADIENĮ, vasario 14, 
1O vai.r. iškilmingos pa - 
maldos už žuvusius kovo
se už laisvę, Sibiro ; tremti
nius ir tautos kankinius 
partizanus.

Po pamaldų- V. VAINIKO 
PADĖJIMAS prie paminklo.

VASARIO 13 d., ŠEŠTA
DIENĮ, 1G v. r. punktualiai , 
TAUTINĖS VĖLIAVOS PA
KĖLIMAS prie City Hali , 
Chųręh str., dalyvaujant 
miesto merui Roy ADAMS , 
" Standard" reporteriui ir 
tautinių grupių atstovams su 
vėliavomis.

Valdyba PRAŠO VISUS 
NIAGAROS PUSIASALIO lie
tuvius SKAITLINGAI daly - 
vauti vėliavos pakėlime ir 
minėjime. Juk tai mūsų iš
eivijoje viena iš svarbiausių 
švenčių.Šiais metais sueina 
64 motai nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo ir 
42 nuo rusų okupacijos.

Valdyba prašo organiza
cijas dalyvauti su vėliavo
mis vėliavos pakėlime, mi - 
nėjime šeštadienį ir sekma
dienį iškilmingose pamaldo
se.

Į minėjimą bilietus plati
na Stasys GUDAITIS, te 1:358- 
7554, Wellande-Petras ŠID -
LAUSKAS, tel:734-9158 arba 
735-1762, Buffalo, N. Y., E Ie
na ŠAKIENĖ,tel: 875-1431.

KLB St.Catharines
A-kės Valdyba

GERIAUSIA VIETA IR
PIGIAUSI NAMAI

Geriausia vieta ir pigiausi 
namai pensininkams apsigy
venti St. Catharines, Ont. 
Šiais metais aplankęs Vanc- 

ouver'io lietuvius,grįždamas, 
lėktuve radęs žurnalą, ėmiau 
skaityti. Užtikau gyvenamų 
namų palyginimą kainų. Šiais 
metais kainos šiuose mies
tuose; Vancoaveryje — 2-jų 
aukštų, po 2 miegamus 365 , 
OOO dol., Calgar/še 270, 
OOO dol. , Toronte 177,000 
dol. O St. Catharineje —tik 
'74,000 -- 78.000 dol. Be 
to, čia ir namu yra didelis 
pasirinkimas. Vancouver’yje 
yra sunku gauti išnuomuoti 
gyvenamą butą. Priežastis- 
aniplūdis iš Quebec o prov. 
verslininkų ir šiaip turtingų 
asmenų.

Dabar Vancouver'io mieste 
geresnėje vietoje namui sta
tyti vien sklypas kainuoja apie 
200, OOO dol. Pa v. Vancou - 
ver'yje ar Caigary’je parduo
damą kad ir vienos šeimos 
namą, pirkdamas St. Cathari
nes už trečdalį kainos tokį 
pat namą, likusius pinigus 
investavęs,vien iš procentų 
gaii karališkai gyventi, žie
mą išvažiuo'i į šiltus kraštus 
ir 1.1. Be to, ir St. Cathari - 
nes mieste nėra ilgai trun — 
kančlo varginančio gilaus 
sniego. Rašau šias eilutes 
gruodžio 6 d. , kol kas sniego 
dar neturime. Vėlybos gėlės 
dar žydi, žolė žaliuoja,Taigi, 
ir klimatas yra palankus, ma
žai tenka valyti sniegą prie 
namo

Miestas turi apie 125,000 
gyventojų. Geras susisieki
mas, per miestą eina greit
kelis ir .autobusais gali pa- 
sieKti koki tik nori miestą. 
Už pusvalandžio gali pasiekti 
ir Niagara Falls, N. Y. JAV 
miestą.

Paskutiniu laiku jau yra at
vykę pensininkų lietuvių nuo 
latiniam apsigyvenimui iš 
Sudbury: p. p. Sakalauskai , 
Gaorėnai, Strakauskai. Pasta
rieji atidarė restoraną ir ge- 
rai verčiasi. Iš Moatreaiio 
atsikėlė .p-p. Tauterai, Kazy 
lauskai; iš Toronto p.p Kriš
čiūnai; iš Hamiltono p.p- Der- 
vaičiai. Neminiu tų lietuvių , 
kurie yra atvykę tarnybos at
veju ir įsigiję nuosavybes.

St. Catharines dvasinius 
reikalus aptarnauja Tėvai 
Pranciškonai. Turi maldos 
namus, salę organizacijų su 
sirinkimams. Veikia Bendruo
menė. RamovėaaJ, Šauliai, 
SLA organizacijos.

Kas mano keltis į St, Cath
erines miestą ir pigiausio
mis kainomis įsigyti namą, 
gali kreiptis į Adelę LAURI
NAITIENĘ, kuri dirba namų 
pardavimo versle ir yra ži
noma kaipo laoai sąžininga 
šioje srityje. Be to, padeda 
lietuviams ir socialiniuose 
reikaluose, nes ji, prieš per
eidama į nuosavybių parda-
vimo verslą, keliolika metų 
dirbo Kanados valdžios so
cialinių reikalų ministerijo - 
je.

ADELĖS LAURINAITIE
NĖS verslo adresas: ZaLĖ
PAU ASSOCIATES Real Est
ate Limited, 20 Hartzel Road 
St. Catharines, Out. L2P1M3. 
Tel: (1-416) 684-8595; namų 
684-7182. J. Šarapnickas

GUY €
RICHARD 
ROOFER—-COUVRTOR 

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjos ir darbo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka spiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 

364-1470

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges_________________________ La Selle

LAISVĖS KOVA REIKALAUJA
AUKlį

Lietuvos laisvė yra aukš
čiausias mūsų visų laisva - 
me pasaulyje išblaškytų lie - 
tuvių tikslas. Mūsų tėvų že - 
mė yra žiauraus priešo pa
vergta ir neša sunkų jungą . 
Bet Lietuva yra gyva: mūsų 
brolių, kūrėjų-savanorių,ka
rių pralietas kraujas ir visų 
laisvės kovotojų sudėtos 
kančių aukos ant tėvynės 
laisvės aukuro, dega neuž
gesinama šviesa.

Lietuvoje kovojančiųjų pa
siaukojimas Įpareigoja ir 
mus visus, nežiūrint minčių 
skirtumo, vieningu pasišven
timu, ryžtu, darbu ir aukomis 
padėti jiems, kad laisvasis 
pasaulis girdėtų pavergtos 
tautos laisvės šauksmą.

Jau 42 metai kaip Lietuvos 
žemę dengia sunki nedalia , 
kaskart vis plačiau ir dau
giau girdime apie kovojan
čios tautos pasiryžimą siek
ti laisvės, apie naujus tautos 
didvyrius, kurie nepabūgę 
žiauraus likimo, drąsiai ko
voja už aukščiausią žmoni
jos tikslą- tautos ir asmens 
laisvę.

Artėjanti Vasario 16-toji 
kiekvienam lietuviui tepri
mena nebaigtą mūsų Tėvy n 
nes laisvės kovą ir neatšau
kiamą pareigą visomis gali
momis išgalėmis prie jos 
aktyviai prisidėti ir ją rem
ti.

Vasario 16 dieną paminė - 
kime ne tuščiais žodžiais,ne 
praeities lakiais prisimini - 
mais,' bet savo nuoširdžiais 
darbais. Vienas jų būtų auka 
skirta Tautos Fondui, kuris 
finansuoja VLIKo vedamą 
Lietuvos laisvinimo akciją . 
VLIKas finansiniai remia 
lietuviškas radijo progra - 
mas Madrido, Ro'fiiosjVati
kano ir Manilos,kurių ^Su
laikomomis bangomis kas
dien skrenda tiesos žodis į 
pavergtą Lietuvą. Tai labai 
svarbi tarnyba, nes okupaci
ja užsitęsė ir Lietuvos žmo
nės yra atkirsti nuo laisvojo 
pasaulio. Jų gyvenimą užgo
žia nuolatinė sovietinio ko
munizmo propaganda ir me
las. Laisva radijo informa
cija stengiasi atitaisyti tą 
melą. Žmonės patiria, kas 
vyksta laisvajame pasaulyje, 
gali geriau orientuotis.

VLIKas įvairiomis kalbo
mis leidžia ELTOS biule - 
tentus,informuojančius lais
vojo pasaulio kraštų vyriau
sybes apie dabartinę padėtį 
sovietų okupuotoje Lietuvoję. 
Jos laisvės klausimas visą 
laiką yra judinamas ir vi- 
siems gerai žinomas.

VLIKas palaiko nuolatinį 
ryšį su viso pasaulio lietu
viais šer savo įgaliotinius. 
Su kitomis pavergtomis tau
tomis jis visur remia lais
vinimo akciją, vysto ir puo
selėja santykius su diploma
tinėmis atstovybėmis ir vy
riausybėmis, kurios nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos .

Jaunieji - Aldona ir Gintaras N a g i a i
SUMAINĖ ŽIEDUS

1981 m.gale,gruodžio 19 , 
Gintaras Nagys , Birutės 
ir Henriko Nagių sūnus su
mainė žiedus su Aldona Ra
dzevičiūte, Bronės ir Liudo 
Rudzevičių dukra Aušros 
Vartų bažnyčioje LaSalle .

Bažnyčios vidų puošė rau
donos poihsetijos,balti kas
pinai su rūtų pakelėmis suo
lų kraštus.

Pasigirdus "Gintaro" An
samblio liaudies instrumen
tais grojamai Sadutei, įžen- 
gė jaunųjų svita: pats jau
niausias Seamus Murphy, 
Aldonos sesers sūnus iškil
mingai nešė žiedus. Jaunąją 
elegantiškame baltame rūbe 
vedė jos tėvas ir 5 poros pa
mergių ir pabrolių. Vyr. 
pamergė- jos sesuo Onute 
Murphy, seserys Birutė Ra
dzevičiūtė, Danutė Radzevi
čiūtė, Gina Šiliauskaitė ir at
vykusi iš Chicagos Agnė Ka- 
tiliškytė, Gintaro puseserė . 
Pabroliai-P. Vaupša,! .Intas 
R. Murphy, G. Brikis. Vyr . 
pabrolys-R.Ališauskas sto
vėjo su jaunikiu prie alto
riaus. Maloni nuotaika ir 
švelni rimtis švietė iš visų Atėjo laikas ir jaunajam 
veidų. Gražaus raudonumo tarti padėkos žodelį. Atėjo 
pamergių rūbai ir šviesiai laikas ir piršlį pakarti Rai - 
pilki pabrolių.elegantiškai ir mundo Šiaučiulio asmenyje .
gražiai derinosi prie nuotai
kos.

Apeigas atliko, asistuoja - 
mas Rudzevičių šeimos 
draugo kun. V. Stankūno, T ė v. 
J. Kubilius, pasakydamas ir 
išmąstytą, jautrų tėvišką žo
dį. Apeigų metu Įspūdingai 
giedojo sol. Gina Capkaus - 
kienė, akomponuojant Mme 
M. Roch.

Salėn nusileidę svečiai 
rado gerokai pasikeitusias 
patalpas. Balti -raudoni kas
pinai sklido palube, kabėjo 
varpeliai, eglaitės puošė sce
ną ir pagrindinio stalo šo
nas. Virš jo- siurpryzas-4 
šiaudinukai specialiai gauti 
šių vestuvių proga. Vienas 
jų vedybų "sodas" gautas iš

Informacija, ryšys gyvuoju 
žodžiu su pavergta tauta yra 
labai prasmingi, reikalingi ir 
būtini žingsniai. Be radijo, 
be ELTOS informacijų,be 
kontakto su politikais ir dip
lomatais, mūsų laisvinimo 
akcija prarastų efektingumą. 
Todėl padėkime ir toliau 
VLIKui tęsti šią laisvės ko
vą. Nemažinkim jo darbų, 
nes kiekvienas jo akcijos 
susiaurinimas būtų priešo 
laimėjimas. l ėšų mažinimas 
pakentų laisvinimo akcijai - 
nutiltų radijo balsai, nutiltų 
informacija svetimiesiems, 
nutrūktų kontaktai su svar
besniais as meni mis. Ką tada 

dail. Anastazijos Tamošai
tienės, kiti atkeliavo iš Chi - 
cagos, padaryti Marijos 
Kr i aučiū nie n ės.

Apvalūs stalai papuošti 
gėlėmis ir žvake, laukė sve
čių.

Jaunavedžių tėvai pasitiko 
jaunuosius su druska,duona 
ir vynu juos pasveikindami.

Rasa Lukoševičiūtė gerai 
pravedė vaišių eigą.

Išgėrus tostą ir sugiedojus 
Ilgiausių Metų.prasidėjo vai
šės, kurios buvo paruoštos 
elegantiškai, įvairiai ir ska
niai p.Kurylo, Bare netrūko 
įvairiausio nektaro, grojo 4 
žmonių orkestras.

Liudas Rudzevičius paša - 
kė trumpą žodį, linkėdamas 
jauniesiems laimės ir ilgo 
gyvenimo. Kalbėjo jaunojo 
tėvas Henrikas Nagys,ang - 
liškai ir lietuviškai, pasi - 
džiaugdamas lietuvaite mar
čia. Birutė Nagienė padėkojo 
visiems atvykusioms iš arti 
ir iš toli.ir sudėjo porą liau- 
d i š kų po s me lių. s ve i ki n da ma 
jaunuosius ir pažadėdama 
nebūti pikta anyta.

Įspūdingos kartuvės vien iš 
pažvelgimo gąsdino, bet jau
noji išpirko "nusikaltėlį" su 
juosta.

Atėjo laikas ir didelį ves
tuvinį raguolį pjauti, ir kiek
vienam asmeniškai pasvei - 
kįnti jaunuosius, ir svočiai 
Zinai Katiliškienei vietoje 
nuimto nuometo uždėti ska
relę. Jaunoji buketą atida - 
vė savo motinai « keliaraištį 
pasigavo jaunimas.Juostoms 
virš galvų besiplakant, va
landą laiko truko atsibučia- 
vimai ir išlydėjimas iki du- 
rų. Jaunųjų motinos , susika
binusios, atlingavo ir atidai- 
navo iki durų.

Jaunimas šoko, dainas dai
navo ir linksmi buvo visi., k.

kaltinsim?
Lėšoms teikti Tautos Fonda 

kasmet praveda metinį VAJU 
ir prašo visus tautiečius sa
vo auka paremti pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimą.Aukd- 
kim, kiek kas galime Tautos 
Fondui. Sudarydami testa - 
mentus, nepamirškime pa
skirti bent dalį savo turto 
Lietuvos laisvės kovai.

Pasaulio įvykiai kiekvienu 
metu gali atnešti netikėtu - 
mų,todėl savo tautinę pareį- • 
gą būkime pilnai atlikę, kad 
nebūtume apkaltinti istorijos.

J.Šiaučiulis,
Tautos Fondo Atstovybė

Montrealyje
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MIRUSIEJI:
• Mirė Marijona MACĮ - 
JAUSKTENĖ.

ĮDOMUS POEZIJOS VAKARAS 
Šis vakaras , įvykęs sausio 
buvo tuo įdomus, kad'jį or
ganizavo jaunas lietuvis Rai 
mondas Filipavičius/Ray Fi
lip/. Jis yra atkreipęs savo 

""poezija ir baladėmis kita-

' SPAUDOS BALIUS
"NL” laikraščio Spaudos 

Baliaus vakaras Montrealyje 
įvyks balandžio mėn, 24 d. 
SV. Kazimiero parapijos sa
lėje.

Sakoma, - daugiau galvų - 
daugiau proto. Tai ir laik
raščio leidėjai šiam spaudos 
baliaus rengimui nori suda
ryti komisiją iš Montrealio 
lietuvių, ypač tų, kurie gy
vena rytinėje miesto dalyje. 
Spaudos Bendrovės Valdyba 
šiam reikalui yra numačiusi 
pasitarimą vasario mėn. 7 d. 
sekmadienį 5 vai. vak. Al
berto NCRKE LIŪNO BRAU - 

n,DGS įstaigoje: 6695 -35 Avė.
/ prie St. ZotiQue /. Kvie
čiame visus lietuvius, galin
čius patalkininkauti, atvykti 
į šį pasitarimą, o ypač jau
nesniosios kartos vyrai ir 
merginos, pageidaujami pa
sitari me d i ly vaut i.

Tokios komisijos ar būre
lio sudarymas nėra jokia nau
jiena, nes jau ankstesniais 
laikais /R. Maziliauskui, P. 
Paukštaičiui redaguojant/ to
kios komisijos buvo sudaro
mos ir spaudos balių vakarai 
gerai pavykdavo. Be to, Po

kalbių poezijos mylėtojų dė
mesį. Šį vakarą pradėjo ba - 
lade "Montrealio Pilnatis" , 
pritardamas su draugu gita
romis. Jo sukurta ir gitarai 
muzika buvo gaivi ir maloni, 
nuoširdžiai atlikta.

Veteranas poetas Henrikas 
Nagys pasirinko dramatiš
kas eilėraščius, kuriuos 
skaitė lietuviškai ir angliš
kai, sukeldamas susidomėji
mą ir siurpryzą. Denise 
Boucher-kontroversijas su
kėlusi avangardiste- skaitė 
gerai apvaldytu stilium gana 
rafinuotus posmus, pjesės 
ištraukas.

Nežiūrint didelės pūgos , 
prisirinko įvairiakalbių-35 „ 
Tokį vakarą pritraukta pub
lika su dideliu dėmesiu pri
ėmė poetus. Ir tai yra komp
limentas organizatoriui ir 
autoriams. Žadama daugiau 
tokių vakarų. ' d .

P.S. Dėl techniškų prie 
žasčių šis straipsnis praei • 
tame numeryje nebuvo ats
pausdintas.

ORGANIZACIJĄ PASITARIMAS
/pabaiga/

"Rūtos" Klubas:- Sės. Te-

u'MINĖJIMAS
įvyks s.m. vasario 14 d.

11 vai. r.- IŠKILMINGOS MIŠIOS
Aušros Vartų ir šv. Kazimiero bažnyčiose

3 vai. p.p. - MINĖJIMO AKTAS
Verdun Catholic High School Salėje 
6100 Champlain Blvd., Verdune;

PROGRAMOJE: Montrealio Ansamblis ’’GINTARAS” 
AV CHORAS ir 
mergaičių choras ’PAVASARIS” 
diriguoja — A. STANKEVIČIUS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO 64 METU 

sukakties

RENGIA- KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA 
VISI DALYVAUKIME I

MCNTREA1IC AUŠROS VARTŲ VYRU CHORAS koncerte.
Diriguoja Aleksandras Stankevičius. Nuotr:A.Mi c kau s

ronte tokia komisija - Rėmė- resė pastebėjo, kad Auksinio 
jų Būrelis veikia jau keli me- Amžiaus Klubas "Rūta" gy - 
tai. Tad pamėginkime ir vėl, vai veikia. Jo veikla, rengia - 
montrealiečiai'. momis paskaitomis, baza -
"NL" Spaudos B-vės Valdyba rais susidomėję visi montre

VEDYBINIS SKELBIMAS
Geros išvaizdos, išsilavinęs, 45 metų amžiaus 
armėnų kilmės vyras ieško lietuvaitės tarp 
20 — 45 metų, vedybų tikslu.

Laiškus siųsti NL Redakcijos adresu : 
Vedybinis Skelbimas

7722 George St. La Salle, P.O. H8P 1C4

P. Q.

r 
E

DANIU GYDYTOJA 

14 10 Gu y S t . 
Suite 11—12 .Montreal 
Tel : 93 2-6 6 62 

Namu.: 73 7-96 61

Dr,A.O. JAUGELIENėi

St. Catharine W.
600, Montreal, P, Q. 
666-8235

4 88-85 2 8

DANTŲ. GYDYTOJAS 
1'4 4 0 

S uit e 
T e 1 : 
Namų:

§ Dr.J. MALIŠKA

aliečiai.
L. K. Mindaugo Šaulių 

Kuopa: - Viktoras Sušinskas 
apibūdino L.K. Mindaugo K - 
pos veiklą, kviesdamas vi
sas kitas organizacijas ar 
sambūrius solidarizuoti vie
ni kitiems- lankytis į vieni 
kitų ruošiamus parengimus 
ir neužsidaryti tik savojo 
būrelio kiaute. Ypač kvietė 
visus atsilankyti i mindau- 
giečių rengiamą Na ijųjų Me - 
tų sutikimą.

Jaunimo Sąjunga: - Rasa 
Lukoševičiūtė pristatė labai 
pozityvią Jaunimo Sąjungos 
veiklą, džiaugdamosi,kad net 
Jaunimo Kongresas įvyksiąs 
1983 m. Montrealyje.Pabrė
žė, kad Jaunimo Sąjungos na-

čiumi mažėja. Juo skaudžiau 
kad nesiskundžiama pinigais 
Mokyklos išlaikymui, bet 
mokinių dramatišku mažoji - 
mu. Jis siūlė ieškoti būdų 
prieiti prie tų šeimų, kurios 
nuo lietuviškos veiklos trau
kiasi arba atsitraukusios <A - 
peliavimas į tuos, kurie vi - 
sur lankosi yra lygus- kaip 
kad bažnyčioje pamokslo te - 
ma tiems, kurių bažnyčioje 
išvis nėra...

B. Nagienė priminė, kad 
šalia visų reikalų, reikia ne
pamiršti ir remti tiek skai
tymu. tiek informacijoms 
savąją spaudą.kuri randasi 
čia pat, LaSalle. Jeigu 
kiekviena aorganizacija ne - 
raginama, nors telefonu pa -

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:

Term, indėlius 1 m..........14.5%
Certifikatus ..................... 15 %
Spec. Taupom, s—tas.. 14. %
Taupymo s—tas............ 11 %
su apdrauda iki $ 2.000 
Trumpalaikius indėlius,. 15 %
už $20,000 ir daugiau
Čekiu s—tas..................... 6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto. 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6

10:15-12:30

6 - 8 
12-6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

Did e 11 s

1448 HUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE OOOA H3A 2G6 TĖL 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
IMMEVRI.ES - ( I ASIt I.V( .

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS- PARDAVIMAS

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

Tel . Bus: 4 82-34 60
Res. 767-4690

DflNPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE ŠIITE 4 0!) 

MONTREAL. P. IL H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta' kasdien nuo 9 a. 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m.
S ek m o d i e n i o i s : nuo 10 a.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

76 26 Central St. Vii!
366-9 742 ir 365-0 505

i 10 p. m. 
9:30 p. m.

9:30 p » m*

tn iki
iki ' 

m« iki
PRI STATYM AS

e LaSalle, P< Q«

Dr.A.S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrook St . W. 
Suite 215, Montreal, P - Q. Tel. 931—4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. , b. c. l

4 Notre Dome E. Suite 504
Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9 5 34

ADVOKATAS

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

E. , Suite 20 5 
866-206 4.

168 Notre Dame St.
Tel : 366-206 3 h

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En 9 ., M < En g. L. L. B. , B. G L.

4701 Bonnantyne, Verdun (k amp as 2—nd Ave. ) , QuK4G 1 E6 
Tel. Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6241

NOTARAS

riai yra veiklūs ir įvairiose 
kitose organizacijose-skau- 
tuose, ateitininkuose bei 
sporto grupėse.

Irena Lukoševičienė, kal
bėdama apie montrealiečių 
kultūrinę veiklą, suminėjo 
"Vaivorykštės" grupės mo
terų veiklą. Jos nemažai pa - 
sireiškė ir pas kitataučius • 
Kiek pesimistiškiau pasisa
kė apie čia užaugusią ir au
gančią kartą. Net replika - 
vo į Jaunimo Sąjungos opti
mistišką pasisakymą. Anot 
jos, daugiausiai veikla suka
si nedaugiau 8 asmenų sąs - 
tate. Ji klausė: "Kur dingo 
kiti, perėję Šeštadieninę Mo - 

ikyklą ir Lituanistinius Kur
sus? Jų turėtų būti nema
žiau 1GG asmenų".

Pranas Paukštaitis, saky
damas, kad "geriau vėliau - 
negu niekad" - priminė, kad 
reikėjo seniau pramatyti a - 
teitį. Permažai savo laiku 
buvo kreiptas dėmesys į pri
augančią kartą, ypač studen
tus. Atrodydavo, kad jais lyg 
permažai buvo pasitikėta.Ko 
iš jų galima perdaug norėti 
šiandien, kai dabar jau jų 
vaikai mokyklinio amžiaus 
arba ir vyresni.Todėl ir 
Lietuviškoji Mokykla skai-

informuotų apie save, pa
lengvintų ir paįvairintų in - 
formacijas. Ji taip pat siūlė 
kviesti platesniu mastu daž
nesnes diskusijas, patiekiant 
nedaugiau 2 konkrečių temų, 
jiems rasti sprendi mus bei 
vykdymo būdus.

Baigiant, V-bos p-kas V. 
Piečaitis visiems nuošir
džiai padėkojo, pakvietė atsi
gaivinti kava ir užkandžiais .

Galutinas šio susirinkimo 
išvadas aptarti teks KLB - 
nes Montrealio Apylinkės 
Valdybai. P r. Paukštaitis

Tonys Photo Studio 
Portraits Portraits 
Manage Weddings 
Passeport Passport 
2540 SHERBROOKE E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

XI

8 psi.

J. BERNOTAS
p. a

(514} 871-1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Doiiiiine, 11 e Perrot, Que, H7V5V6 

Res. Tel: 4 53-914 2

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

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWICZ 
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 32H975

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenua, Montreal H1 T - 3 A 6
TEL. 7 27 - 3 120 Narnų 376 - 378 1

Albertas NO RK ELI Ū N AS, B.A. C.S.f., LB.

Komercinio pm ataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia r. u o 1 945 (n.

PONTIAC • BUICK • ASTRE

MENAGERSALES

* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU

♦ NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

• MUSQ. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

* UŽEIKITE! .[S ĮTIKINKITE!
PASINAUDOKITE! ______

PASiKALfitČKroE SU I
MenagerUu L eo GURECKAS 

freed west 
automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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