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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

GLEMP GRĮŽO IŠ 
VATIKANO ‘

A rki vysk. Jozef G le mp , 
grįžęs po pasikalbėjimo su 
Popiežiumi, pareiškė,kad jis 

' neplanuoja pasimatyti su gen. 
W. Jaruzelski, įvedusiu ka
ro stovį Lenkijoje.

A rkivysk. G le mp atvežęs, 
kaip jis pareiškė, iš Vatikano 
Popiežiaus palaiminimą, nes 
"Popiežius zinOfkad mes sa
vo problemas turime patys 
išspręsti". -

DU MĖNESIAI NUO
KARO STOVIO

Suėjus 2 mėn. nuo karo 
stovio įvedimo Lenkijoje, 
Warsawoje iš lėto gatvėmis 
važinėjo virš 150 policijos 
sunkvežimių. Tą dieną buvo 
grįžę lenkų Kat. Bažnyčios 
atstovai iŠ pasikalbėjimti su 
Popiežiumi. Tie du įvykiai 
kėlė nerimą vyriausybei.

KISSINGER’IS JAUČIASI

procedūros - nepakankamo 
atlyginimo šėrininkams-vy
riausybė papildė ir pagerino 
atsiteisimo sąlygas, peržiū
rėjo kitus vproble matinius 
nutarimus ir pravedė su - 
valstybinimo įstatymą. Par
lamente.

Prezidentas Fr. Mitter- 
rand’as tvirtina,kad suvals
tybini mas buvo reikalingas 
atgaivinimu1 ir pertvarky
mui Prancūzijos ekonomi - 
jos, nes dabar yra 9.1% be
darbių ir 14% infliacijos. Ši 
programa, anot jo, taip pat 
padės Prancūzijos produk
tams atlaikyti kompeticiją 
užsienyje.

Konser vatyvi ų; ų opos i ei j a, 
kuri pralaimėjo rinkimus po 
23 metų valdymo,pareiškė , 
jog toksai suvalstybinimas 
yra brangus, nereikalingas ir 
pavojingas. Pagyvensi, m-pa - 
matysim. „ .Geriausiai laiko
si valstybės, kur žmonės su
pranta atsakingo darbo 
reikšmę.

ti visuomenę, kad provinci
niam deficitui sumažinti nė
ra kitos išeities, kaip tikap- 
karpyti biudžetus Ligoninėms^ 
mokykloms, vaikų dantų gy
dymui. ..

DVI DIDELĖS NELAIMĖS
Ocean Ranger, specialus 

alyvos gręžimo vandenyne 
kompleksas nuskendo Nev- 
foundland'e, Kanadoje, pra - 
rasdamas 84 įgulos žmones. 
Vedami tyrinėjimai, kodėl 
tai įvyko.

Antra nelaimė-taip pat 
Newfoundlande, įvyko su so
vietų laivu virš 4 tūkst.tonų 
Žiauri aądra grąsino, laivas 
davė SOS signalą, bet atsisa
kė netoli esančio danų laivo 
pagalbos, laukdami savojo. 
Laivas nuskendo niekam ne- 
išsigelbėjus.

KLB ŽINIOS;

"Trys didieji" padalinę savo nuožiūrą Europą, Jaltos Konįšprencijoje: 
Churchill’is,Roosevelt'as ir Stalin’as.

KLB KRAŠTO VALDYBA RAGINA
KANADOS KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA YRA 

LABAI PLATI, ŠAKOTA APIMANTI VISĄ LIETUVIŠKĄ 
VEIKLĄ. Atstovauja lietuvius, kanadiškose įstaigose, re
mia kultūrinę bei Švietimo Aiklą, remia lietuviško jau
nimo darbus. Todėl visi geros valios lietuviai yra kvie
čiami Vasario 16-sios proga savo auka paremti Bendruo
menės veiklą. Visos aukos atleidžiamos nuo mokesčių. 
Gyvenantieji toliau nuo didesnių lietuviškų centrų kviečiar

Europos Draugystės p-kas G. M. Radojevich kreipėsi į 
Valstybės departamentą,prašydamas padėti išlaisvinti V. 
SKUODĮ. Atsiliepdamas į tą prašymą, Valstybės Sekre
toriaus pavaduotojas. Dean.E...Fisher, atsiuntė i-ašią, ku
riuo parodė susirūpinimą V.Skuodžio likimu ir pranešė , 
kad Valstybės sekretorius Skuodžio reikalą laiko svarbiu 
ir kad tas klausimas yra JAV ir Sovietų Sąjungos pasi - 
tarimų programoje.

GERIAU
Buvęs JA V Valstybės Sek

retoriui. H.Kissinger’iui bu
vo padaryta sudėtinga šir
dies operacija, pakeičiant 
užblokuotą pagrindinę arte
riją ir dvi kitos, mažesnės .

Operacija pavyko gerai.
AFGANISTANE PRADĖJO 
VEIKTI LAISVĖS RADIJAS

Radijo pranešimus pradė
jo siųsti afganų partizanų 
" Kabulo Laisvės Radijas" 
afganų, ir rusų kalbomis.Vei
kia 36 siųstuvai. Toms 
programoms talkininkauja ir 
sovietų disidentas Vladimi
ras Bukowski.

MADRIDO KONFERENCIJA
STAGNUOJA

IIT-iąją Madrido Konferen - 
cijos dieną pasikalbėjimai 
nebuvo vykdomi dėl.Lenkijos 
krizės. Rytų Europos dele
gatai panaudojo procedūras , 
kad nevyktų NATO debatai 
dėl įvykių Lenkijoje ir kliu
dė 7 Vakarų ministeriams 
kalbėti Konferencijoje.

Neutralioji Šveicarija ska
tino uždaryti susirinkimą, 
nes dėl L enki jos krizės Kon
ferencija tapo neįmanoma.
SUVALSTYBINI MAS
ĮRAŠYTAS ĮSTATYMUOSE

Prancūzijos šuva Istybi ni- 
mo/naciona Liza vi mo/ įstaty - 
mas tapo patvirtintas, kai 
Konstitucijos Taryba atmetė 
opozicijos argumentą, jog 
toks įstatymas prieštarauja 
tarptautinei teisei.

Pagal naują įstatymą buvo 
suvalstybintos 5 didžiosios 
industrinės grupės, 39 ban
kai ir 2 finansinės kompani
jos.

Opozicijai padarius prie
kaištus dėl šuva Istybi nimo

NAUJAUSI LENKIJOS 
VYRIAUSYBĖS PAŽADAI 

o Žadama netrukus išleisti 
Lech Walesą, Lenkijos SoH- 
darnosč Unijos vadą iš namų 
arešto.Kur jis laikomas-nė- 
ra tikrų žinių.

Internuotas, Walesa vedė 
reguliarius pasikalbėji mus 
su ministeriu Darbo Unijos 
reikaiamsStanislaw Cioaek.

Dar yra suimta apie 4GGG 
asmenų.

Nepriklausomos Žemdir
bių Unijos, Kaimų Solidar- 
nosč vadas Jan Kulaj irgi 
yra namų arešte,nežinomoje 
vietovėje, nuo karo stovio 
įvedimo. Sakoma, kad ruo
šiamasi susitikimui Walesos 
Kulaj ir vyręsniųjų Kat. 
Bažnyčios atstovų.

PQ KABINETAS
POSĖDŽIAVO KALNUOSE

Tris dienas vyko uždari 
PQ Ministeriu Kabineto 
posėdžiai.Kažin kodėl ištai
gingoje Laurinijos kalnų 
užeigoje,kur sakoma 3 die
nos siekė $15„GGC kainos , 
padengiamos mokesčių mo
kėtojų/ nors ministerial sau 
algas pasikėlė dideliu pro
centu,/.

Žurnalistai buvo griežtai 
prižiūrimi, kad neišleistų į 
viešumą peranksti kai kurių 
pareiškimų. Net jiems einant 
į tualeto kambarius, juos ly
dėjo saugas...

Kaip žinoma, dabartinė 
vyriausybė išleido apie I mil 
dolerių įrengti Quebec’o par
lamento rūmuose tualetus iš 
marmuro-ir nebet kokio, ita
liškojo./Be to, 4 mil.dolerių 
vertės žirgynas išlaikomas 
- Floridoje/.

Tai vyksta bandant įtikin-

mi siųsti aukas tiesiog šiuo adresu; The Lithuanian Cana
dian Community, Box 446, Waterdown, Ont. LOR 2HO.

KANADOS LIETUVIU SĄJUNGĄ kartu su lat
vių jaunimu surengė gruodžio 1O d. prie Toronto miesto 
savivaldybės demonstracijas ryšium su Jungtinių Tautų 
paskelbtos Visuotinės Žmogaus Teisių deklaracijos 33- 
iomis metinėmis. Demonstracijose dalyvavo estai, lat
viai, lietuviai, lenkai ir ukrainiečiai.

MAŽUJU KOLONU U REIKALAMS Krašto Valdyba pa
skyrė Valdybos narį Algį NAUSĖDĄ, 51,Van Dusen Blvd. , 
Toronto, Ont. N8Z 3E8, tel. 231-1423. Visos mažosios ko
lonijos turinčios problemų savo veikloj, prašomos rašy
ti ar skambinti įvairiais reikalais A. Nausėdui, kuris, 
kiek jam sąlygos leis, padės ar patar.., visuose veiklos 
reikaluose.

ŠVIETIMO KOMISIJA NUPIRKO DAINORĖLĮ paruoš
ta muziko F. Strolios ir išsiuntinėjo visom šeštadieni
nėms mokykloms. Taip pat Švietimo Komisija apmokėjo 
mokestį visiems aukštesniųjų lituanistinių kursų lankyto
jams, gyvenantiems už Toronto miesto ribų. Švietimo 
Komisija yra suplanavusi suruošti pavasarį mokytojų su
važiavimą — konferenciją ir mokyklos pavasario šventę. 
Visais švietimo reikalais prašom kreiktis Į Švietimo Ko
misijos pirm. Dalią VISKONTIEnE, 54 Langsmuir Grės., 
Toronto, Ont. MBS 2A7.

PRANESA ALT A:

WASHINGTONO PAREIGŪNAS CHICAGOJE
Naujasis Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Žmo - 

gaus Teisių klausimams- Elliott Abrams sausio 20 d. Chi- 
cagos miesto centre i davė pranešimą Įvairioms tautinėms 
grupėms. Išryškino, kaip JAV vyriausybė stengiasi padėti 
už geležinės uždangos esantiems Žmogaus Teisių sąjūdžio 
nariams, kurie susilaukia represijų iš komunistinių • vy
riausybių. Iš lietuvių šiame pasitarime dalyvavo ALTos 
atstovas kun. J.Prunskis, turėjęs progos iškelti kai ku - 
riuos lietuviams rūpimus klausimus.

RADIJO PROGRAMA VASARIO 16-TAJA
Lietuvių ir anglų kalbomis Amerikos Lietuvių Taryba 

paruošė įkalbėtas juosteles Vasario 16 d. radijo progra - 
moms. Lietuviškai įkalbėjo dr.K.Šidlauskas ir dr. K„E- 
ringis, angliškai - dr.J. Valaitis ir A.Adomėnas. Šios 
paruoštos programos perteiktos įvairioms radijo stotims 
Chicagoje, So. Bostone, Brocktone,Hot Springs, Detroite, 
Racine,Hartforde, Seton Hali U-teto stočiai, Watchung, N. 
J., New Yorke.ir kitur.

SERBAI UŽTARIA SKUODI
C

JAV serbų Tautinio Komiteto veikėjas, Centro- Rytų

PRANEŠA ELTA;

FINKELSTEIN AS KRATOMAS IR TARDOMAS
Ryšium su hebrajų kalbos mokytojų byla Sverdlovske, 

Vilniuje padaryta krata buvusio Lietuvos Helsinkio grupės 
nario Eitano FinkeIšteino bute. Kaip praneša USSR News 
Brief /Briuselis, Nr. 21, 1981/, spalio 5 d. E. Finkel - 
šteinas buvo tardomas.

TERLECKAS PASIRAŠO SVEIKINIMĄ VALESA1

Vokietijoje rusų kalba leidžiamo žurnalo PGSSEV 
1981 , Nr. 1G/ žiniomis, 1981 m. sausio mėn. grupė po
litinių kalinių iš Permės koncentracijos stovyklos Nr. 36, 
pasiuntė Lenkijos darbininkams, "Solidarumo" profsąjun-r 
gos nariams tokio turinio telegramą: "Mes su jumis, 
broliai lenkai, jūsų žvaigždinėje valandoje ’. Astuonių pa
sirašiusiųjų tarpe buvo ir Antanas Terleckas .

NAUJA BAŽNYTINĖ ORGANIZACIJA KRITIKUOJA

’’KAIRIUOSIUS”!"
Amerikoje Įsisteigė nauja organizacija, "Institute for 

Religion and Demokracy", kuri apkaltino krikščionių ak
tyvistus perdideliu nukrypimu į kairę. Lapkričio 9 d. 
New Yorko Laisvės Rūmuose įvykusioje spaudos konferen
cijoje, liuteronų teologas Richard J. Neuhaus pareiškė, 
kad Amerikos religiniai vadovai pasidarė abejingi demo - 
kratijos prasmei. Institutui priklauso ir dr. Michael No
vak, kuris yra gerai susipažinęs su Lietuvos padėtimi. 
Vienas Instituto pirmininkų , metodistas Ed Robb, pabrė
žė, kad Amerikos bažnyčių vadovai elgiasi "dvilypiai", 
kai jie kritikuoja Čilės, Pietų Korėjos ir Pietų Afrikos 
režimus, bet tyli apie žmogaus teisų pažeidimus Kuboje, 
Vietname ir Zimbabvėje. Be to, krikščionių bažnyčios 
nepakankamai domisi suimtaisiais už tikėjimą Rytų Euro
poje ir Sovietų Sąjungoje,

PRANEŠA POGRINDIS
1979. lapkričio 11 d. Vilniaus kriminalinės paieškos 

skyriaus viršininkas papulkininkas Borovskis išsiuntė 
raštą nr. 1-86 Kauno Vidaus Reikalų Viršininkui, prašy
damas su šio rašto turiniu supažindinti ir Kauno Valsty
bės saugumo komiteto įgaliotinį. Jame tarp kita ko ra - 
šoma:".. .S. ŽUKAUSKAS šiuo metu dirba Kauno grei - 
tosios pagalbos stotyje felčeriu ir prieina prie narkoti
nių medžiagų. Priėjimas prie šių medžiagų įgalino jį pa
plėšti antitarybinę veiklą Kauno jaunimo tarpe..."

Šis raštas verčia susimąstyti apie tuos šmeižtus ir 
purvą, kuriais valdžia stengiasi apdrabstyti visus\kitaip 
galvojančius ir nenustebti,kai kiekvieną politinį proce - 
są šioje šalyje lydi šmeižtų banga.

1

1
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NE VISI YRA AVINAI..
Praeitais metais šioje vietoje rašėme apie tai, kaip 

šioje provincijoje dabar yra manipuliuojami prancūzų ka
nadiečių eiliniai žmonės ir net pati demokratija. Galėtu
me tylėti, jeigu tai neliestų ir mūsų pačių, ir visų, taip 
vadinamų, etn’nių grupių. Yra ir mūsų, ir ne mūsų tar
pe tokių, kurie siūlo tylėti. Vieni iš baimės, nes pekistu 
smogikų taktika yra gana efektinga, kiti gi iš paprasto ap
sileidimo ar pasyvumo, tardami, kad kol ant galvos kuolo 
dar netašo- nėra ko jaudintis. Yra ir tokių, kurie seniai 
jau, pasiglemžę pinigų maišus, išmovė į ramesnes pašvie
tęs. Tačiau, dėkui Dievui/arba Praamžiui, arba chro- 
mozomams/, ne visi žmonės yra avinai. Nevisi bėga ak
lai bliaudami paskui pirmąjį didįjį aviną. Yra ir tokių ir 
šioje provincijoje, kurie išdrįsta daiktus pavadinti tikrai
siais jų vardais. Toks yra Ted TILDEN, Tilden Rent- a- 
Car bendrovės pirmininkas. Savo kalboje, pasakytoje C,ue- 
bec’o biznieriams/prancūzams ir kitiems/ jis visai pa
prastai pareiškė, kad šioje provincijoje ir Montręalyje 
ekonominis gyvenimas tolydžio merdėja ir merdės, jei 
pekistai nepakeis diskriminuojančio įstatymo 1G1 ir jei - 
gu pagaliau neapsispręs,ar jie provincija, ar atskira vals
tybė. Jis taip pat tvirtino, kad Mcntrealis buvo išugdytas 
daugelio tautybių žmonių ir todėl buvo internacionalinis 
didmiestis, vartojus lygiagrečiai abi valstybines Kanados 
kalbas , ir kad pekistai savo kvailais ir siauraprotiškais 
nuostatais padarys iš Montrealio vegetuojantį, nuolat 
menkėjantį ir mažėjantį provincijos miestą.

Tr kas gi pasidarė? Pekistai ėmė isteriškai rėkti,kad 
tai įžeidimas jų tautinės garbės, jų aspiracijų suniekini- 
mas,o svarbiausia, girdi, kokia negražia kalba visa tai bu
vę pasakyta. To maža-sekė akcijos. Vyriausybės minis - 
teriai pasiūlė nebenaudoti Tilden automobilių / nors yra 
pasirašyta keliems metams sutartis/, sunaikinti kredito 
korteles, o didžiausioji mokytojų profesinė sąjunga ir dar 
visa eilė mažesnių r-adikaliųjų separatistų grupuočių /jų 
tarpe ir Š v. Jono Krikštytojo draugija/, įsakė savo na - 
riams nebenaudoti Tilden bendrovės nuomuojamų mašinų, 
o pačiam Tilden’ui /kurio tėvų tėvai gyveno 1 Guebec’e/ 
pasiimti savo bendrovę ir kraustytis iš šios provincijos. 
Visa tai įvyko demokratinėje Kanadoje už tai, kad vienas 
anglas pagaliau išdrįso pasitraukti iš avinų būrio ir pa - 
sakyti tai, ką visi jau šešetą metų slapta širdy nešiojo ir 
batų pasakę, jeigu.. .būtų išdrįsę.

Kultūrinių grupių ir Imigracijos ministeris, poetas 
Gerald Godin šiuo metu paskirtas meškerioti mūsų balsus 
bei simpatiją, beveik kas savaitę pasipiktina angliškųjų 
laikraščių "neobjektyvumu", o mes,girdi,tie ir tie "et- 
nikai" tik nesame pakankamai informuoti, todėl nesupran- 
tamevisų .gėrybių, kurios yra ir dar bus paruoštos gerbia
mojo švietimo ministerio dr. C. L aurin. Na, ir ką jūs pa
sakysite? G. Godin, žinoma, patogiai nemato ir negirdi, ką 
dr.Goebbelso tulžies, rasizmo bei neapykantos mokinys 
C.I aurin yra jau padaręs mums ir dar padarys ateityje . 
Jo įstatymas nr. 1G1 pavertė angliškai kalbančius, ir mus 
paskutiniais pastumdėliais šioje provincijoje, atimdamas 
žmogiškąsias teises. Uždraudė- kalėjimo baūsme’. - nau
doti vieną iš oficialiųjų Kanados kalbų viešumoje.

Kalbant apie dailų žodį, štai, jau minėtoji Šv. Jono 
Krikštytojo draugija pavadino federalinio parlamento pran
cūzus liberalų partijos atstovus, balsavusius už Kanados 
naująją Konstituciją- "krašto išdavikais". Pats šefas Re
nė I ėvesųue pavadino Kanados min.p-ką pamišusiu,kitus 
premjerus melagiais, pareiškė,kad Gttawa esanti sukčių 
gauja, kuri prievartaujanti Guebec’ą, ir 1.1., ir 1.1. , Visa 

• tai, aišku, yra diplomatiškas stilius, gražbylystė ir priim
tina, nes pasakyta pekistų. Ar ne?

Nesame tokie kvaili, kad nesuprastume šio tamsaus 
žaidimėlio: Gttawa juoda, pekistai balti; federalinė vai - 
džia- velnias,© Laurin, Godin, Rene ir kompanija- angelai. 
Nesame naivūs. Dar atskiriame melą nuo tiesos. Mūsų 
taip lengvai ne manipuliuosite. Esame pergyvenę gėrės - 
nius sukčius Berlyne ir Kremliuje. Todėl, dėkodamas Ted 
Tilden už atvirą ir drąsų žodį,pasakytą separatistams a- 
kių dūmėjams, noriu dar kartą pasidžiaugti su visais, ku
rie tiki žmogaus laisve ir demokratija ir pakartoti: Ne
visi už dolerį parduoda save. Ne vi - 
si yra avinai.

Henrikas NAGYS

2 psl.

SANKCIJOS IR JIĮ REIKŠMĖ
P.INDRE IKA

Lietuva ir Lenkija istorijos bėgyje yra pergyvenusios 
daug skaudžių įvykių, kol galų gale 1795 m. neteko savis
tovumo ir buvo okupuotos caristinės Rusijos. Kad atsi - 
kračius okupacinio jungo, buvo suruošti sukilimai: 1831 ir 
1863 m., kuriems nepasisekus, caristinė Rusija pritaikė 
žiauriausias sankcijas. Lietuvoje buvo įvestas despotinls 
režimas uždraudžiant spaudą, daug lietuvių ištremiant į 
Sibirą ir uždarant Vilniaus Universitetą.

Sankcijos paprastai taikomos vienos valstybės kitai, 
norint pastarąją sulaikyti nuo agresyvinių veiksmų prieš 
trečią valstybę, py. Sovietų Sąjungai 19 79 m. įsiveržus 
į Afganistaną, JAV prezidentas J« Carter paskelbė eko
nomines sankcijas prieš Sovietų Sąjungą.

Šiandieną pasaulyje priskaitoma 165 valstybės ir 54 au
tonominės teritorijos. Jeigu atskiras žmogus dažnai su
siduria su įvairiomis problemomis, tai esant tokiam di - 
deliam valstybių skaičiui, problemų iškyla kur kas dau
giau, nes vienos valstybės tvarkosi demokratiniais pa
grindais, kitos diktatūriniais, o sovietų Rusija ir Kinija 
komunistiniais, kur žmogaus teisės ir laisvės yra visiš
kai paneigtos.

Dėl žmogaus prigimtinių teisių ir laisvių kova vyko vi
sais laikais, stengtasi atsikratyti baudžiavos, svetimųjų 
valdžios ir 1.1. Kova ypatingai paaštrėjo, kada K. MarK- 
sas ir Fr. Engelsas paskelbė Komunistų manifestą (1847), 
kuriame jie išdėstė veiklos pagrindas ir kad komunisti
nės partijos privalo kontroliuoti valstybės valdžią. z Šio 
manifesto griežtai laikosi ir Kremliaus valdovai, pripar- 
žindami tik komunistų partijos diktatūrą.

Per 65 metus komunistinės imperijos ir jos pasiglemž
tuose Kraštuose komunistų partija išvirto į tikrą biuro - 
kratų lizdą, kuri laikosi vien tik militarine jėga ir tero
ru žmonių, trokštančių laisvės. Pasaulis gal nenustebtų, 
jeigu Raudonosios armijos maršalas, pasilipęs ant Leni
no mauzoliejaus, pasiskelbtų Sovietų Sąjungos diktatoriu
mi, nušalindamas komunistų partijos kišimąsi į krašto 
reikalų tvarkymą.

Panašiai taip atsitiko prieš Kalėdų šventes Lenkijoje, 
kur gen. W. Jaruzelski paskelbė karo stovį, nušalinda
mas komunistų partiją ir kariuomenės bei tankų pagalba 
ryžosi užgniaužti laisvėjimo procesą. Tačiau tankais ga
lima krašte palaikyti drausmę, bet jais niekam nepavyko 
išspręsti nei politinių, nei ekonominių problemų. Tai ro
do Sovietų Sąjungos įsivėlimas į Afganistano ir dabar į 
Lenkijos reikalus, sukeliant visuomenėje tik didesnę ne
apykantą komunistiniam rėžimui. Nors Maskva ir prita
rė gen. W. Jaruzelski žygiui, atydžiai stebėdama jo pa
sekmes ir darydama išvadas, kad be teroro komunistinis 
režimas ilgai negalėtų išsilaikyti, nes jo nekenčia netik 
darbininkas bet ir kiekvienas padorus žmogus.

Lenkijoje jau prasidėjo paradiniai teismai, kaltinant 
Solidarumo unijos vadus dėl iškilusių ekonominių sunku
mų, norint pridengti komunistinio režimo nesekmes. So
vietų Sąjunga nedrįsta įsivelti atvirai, nes juto,kad bus 
slinku susitvarkyti su 36 milijonais lenkų, kurie yra nu
siteikę patriotiškai ir paikiai pažįsta sovietinį rojų.

Gruodžio 30 d., kada pasaulis vos suskubo užgesinti 
languose išstatytas Lenkijai užuojautos žvakutes, JAV 
prezidentas paskelbė sankcijas, tardamas, kad pasaulis 
negali ramiai stebėti Lenkijoje vykstančius įvykius ir 
leisti Sovietų Sąjungai laisvai vykdyti nusikaltimus pries 
žmoniškumą. JAV ir kitos tautos neturėtų tęsti biznio, 
kai p.papras tai su Sovietų Sąjunga, nepritaikant jai sank
cijų ir lengvai jai leidžiant atimti tautos laisvę. Prezi-

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

SPAUDGJE PASIŽVALGIUS 
Prisimename, kad pr. m.

lapkričio 26-28 d.d.St.Pe- 
tersburge, Floridoje buvo į- 
vykęs visos Šiaurinės’A me - 
rikos lietuvių studentų suva
žiavimas.

Korė sponde nt ė M „P ete r ai - 
tienėpr. m. "Draugo" 286 nr. 
rašo, kad suvažiavime daly
vavo apie 1GG studentų.Su
važiavimą sveikino AI Tos 
St. Petersburg’o Sk.p-kas . 
Suvažiavimo vadovė visiems 
linkėjo nuoširdaus bendra
darbiavimo ir vyresniems 
išreiškė pagarbą.

Antrą suvažiavimo dieną 
studentams akademikams 
skaitė paskaitą VLIKo p-kas 
dr. K. Bobelis. Sekančią die
ną gerai paruoštą paskaitą 
ir atsišaukimą į mūsų jauni
mą davė Vilius Bražėnas.

Visuomenės veikėjų pas
kaitas akademinis jaunimas 
atidžiai išklaus^, domėjosi 
ir pokalbiuose-reiškėsi.Taip 
pat šis jaunimas šiame ku
rortiniame mieste turėjo ir 
smagių pramogų.

Korespondentė daro išva
dą, kad mūsų jaunimas gy
vas ir jo tautinis sąmonin
gumas neišnyks.

Visai kitokį vaizdą apie šį 
suvažiavimą patiekė"Tėviš-

kės Žiburiai"5Gnr.Ten ra - 
šoma,kad iš visos Šiaurinės 
Amerikos suvažiavo apie 3G 
studentų. Toronto Jaunimo 
Ansamblis "Atžalynas " 
jiems talkino pramoginiuose 
parengimuose. Suvažiavimui 
nedaug dėmesio skyrė lietu
vių visuomenė.

Vienas "Draugo" redakto
rių J. Šoliūnas pr. m. gruo
džio 9 d. vedamajame tvirti - 
na, kad mūsų spauda yra at
silikusi sava informacija ir 
patiekiamų žinių lygiu. To
dėl, redaktorius vėl tvirtina, 
kad nereikia kaltinti jaunes
niųjų skaitytojų,kai jie mūsų 
laikraščių neskaito. Kas, 
girdi, gali priversti domėtis 
Amerikoje išprusintą ir kul
tūringa skaitytoją skaityti 
nevykusiai suregztus
straipsneliokus? Mūsų poli
tinio gyvenimo aprašymai, 
girdi, dažnai yra savo gru - 
p ės liaupsinimai. Nedaug 
rasime juose kritikos, nes 
negalima užgauti"establish- 
mento".

Skaitant informacijas apie 
studentų-akademikų suvažia
vimą, reikėtų sutikti su re
daktorium ’ J. Šoliūnu, kad 
mūsų spaudos patiekiamos 
žinios savo lygiu nebūna vie
nodos, tik, kai redaktorius

ŽUVUSTUS DĖL LIETUVOS LAISVĖS pagerbė CHICAGOJE 
IV-tojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo metu.

Nuotr; Ed.Šulaičio 
dentas, paskelbdamas sankcijas, neabejojo, kad Sovietų 
Sąjunga yra atsakinga už karo stovio įvedimą. Prieš po
rą savaičių paskelbiant sankcijas Lenkijai, jau tada per
spėjo, kad Maskva yra kalta už krizės sukėlimą, lai
ku įspėdamas Brežnevą nesikišti į Lenkijos vidaus rei
kalus.

Iš Europos Bendrosios Rinkos kraštų, Amerika susi
laukė neigiamo atsakymo dėl sankcijų pritaikymo Sovie
tų Sąjungai vien biznio sumetimais, nes 1980 m. Bendro
sios Rinkos kraštai sovietinei Rusijai buvo pardavę pre
kių už 10,5 mil. dol.,kai iš JAV Sovietų Sąjunga nupir
ko preKių tik už 1,5 mil. dol. Be to, Bendrosios Rin
kos kraštai yra sudarę sutartį nutiesti 3000 Km. ilgio 
vamzdžių Sibiro natūraliųjų dujų gavimui į VakarųEuro- 
pą už 15 bil.dol. Todėl Lenkijos įvykiai ir sankcijos gar- 
lėtų sutruKdyti bizniui, nors So vi etų Sąjunga pareiškė,kad 
JAV sankcijų paskelbimas turįs mažą reikšmę, o grūdus 
ir technologines priemones ji galinti gauti ir iš kitų kraš
tų

Tačiau paskutiniame NATO užsienio reikalų ministerių 
susitikime Briuselyje vistiek prieita išvados, kad prie 
sankcijų reikia prisidėti. Pirmiausia panaudojant švel
niausia forma: suvaržant Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
diplomatams judėjimo laisvę, taip pat pasikeitimą moks
linėmis ir technologinėmis žiniomis, Lenkijos krizę iš
kelti Madrido Konferencijoje, kuri susirenka vasario 9 d 
toliau tęsti ginčų dėl Helsinkio susitarimo vykdymo ir i.t

Atrodo, kad Amerikos įtaka Europos kraštams darosi 
mažiau reikšminga ir europiečiai iškilusias problemas 
bando spręsti patys, dengdamiesi neutralumo skraiste, 
pamiršdami, kad rajus komunizmas stovi prie pat jų var
tų. Lenkijoje vykstą Įvykiai nedažnai pasikartoja, kurie 
taip drąsiai galėtų demaskuoti komunizmo terorą ir jo 
silpnumą, bet Vakarų Europa yra užmigdyta technologi
nio gerbūvio ir komunistinės propogandos ir tapusi ne
jautri pavergtų tautų laisvės troškimams.

iškelia išprusintus-kultūrin- 
gus jaunesniuosius skaityto
jus ir klausia, kodėl jie tu
rėtų skaityti mūsų spaudos 
nevykusiai suregztus
straipsniokus, norėčiau pa
brėžti, kad daugumoje turi - 
me paprastų- nuoširdžių 
skaitytojų,kurių savoji spau
da neatbaido.Tokiems skai
tytojams mūsų spauda yra 
mūsų išeiviškosios veiklos 
veidrodis. Studentų S-gos 
Suvažiavimo negalima laiky
ti bereikšmiu įvykiu. Mums 
reikėtų džiaugtis, kad dar 
turime ir spaudon rašančių 
bendradarbių. Žinoma, spau
doje turi būti vietos ir svei - 
kai kritikai. v

"Tėviškės Žiburiai" turi 
spec, skyrių "Jaunimo Žibu - 
riai", kur jaunieji bendra'- 
darbiau ja ir gal nesilaiko 
"establishmento". Atkrei - 
piau dėmesį į korespondentą 
Simą, kuris vertina operos 
"I Lituani" pastatymą To
ronte. Jis sakosi, kad muzi
ką studijuojąs jau 6 metus , 
ir todėl turbūt tvirti na: "Dar 
kitas vaidintojas buvo Erd - 
vilis.Dainavo gan gerai, bet 
nemokėjo vaidinti, .turėjo 
problemų ištarti porą žo
džių".

Eerdvilį dainavo buv. Me

tropolitan Gperos solistas 
Algirdas Brazis, kuris bū - 
damas operos veteranas, y- 
pač pasižymėjo puikia vai - 
Jyba. " Jis kunigaikštiškai 
scenoje laikėsi, nors buvo 
belaisvio rūbais aprengtas’’- 
taip rašė apie Erdvilį mu
zikinis kritikas "Drauge", 
kai opera "I Lituani"buvo 
statyta Chicagoje. Ir To
ronte Erdvilio vaidyba ir 
dikcija buvo be priekaištų. 
Gaila, kaip atrodo, kad mu - 
zikoje išprusintas Simas šį 
kartą be reikalo solistą Bra
zį sumenkino./G gal jis su
maišė veikėjų vardus?Red.Z

Kitoje vietoje "Jaunimo Ži
buriu” jaunoji korespondentė 
D. rašo,kad Kanados Lietu
vių Dienos prasidėjo labai 
nuobodžiai. Šeštadienio ban
ketas-vakaras nebuvo girdi , 
labai geras.Sekmadienio Ry- 
ersono salėje koncerto metu 
nereikėjo, girdi, skaityti po
ezijos.Tautiniai šokiai pati
kę, bet "po kiek laiko man 
viskas atsibodo".

Ryersono salėje ruoštame 
koncerte teko dalyvauti ir 
šias eilutes rašančiam. Kaip 
ir daugelis kitų, išėjau iš 
koncerto pilnas geriausių įs
pūdžių ir pakilios nuotaikos.

Taigi, atrodo, mūsų spau - 
doj būna didelių nuomonių 
skirtumų.,.

Liudas D a m u 1 i s, 
Gnt.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TAI BENT MEDŽIOKLĖ I
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VERTĖ A.Ž.
Medžioklės sezonui prasidėjus, spauda paskleidžia 

šiurpą keliančias istorijas apie tai, kaip išgudrėjo me - 
džiotojai ir brakonieriai. Kuo tik nesidaudojama: įmant
riausiais elektroniniais garsų pamėgdžiojimais, malūn - 
spąrniais, radaru, laserio spinduliais.. .Kas be ko, neiš - 
vengiamai sužinom, kad tas ar anas parapijietis turėjo 

laimės nudėti siirną,briedį ar šiaip kokį skeltanagį. Toli 
praeityje prieškarinais laikais, kai nuotraukose matyda

vome vien garbius valstybės vyrus - Achmed Zogu , 
Beck’ą ar rubuilį Goermg’ą, nuteriojusius Baltvydžio gi

rias.
Tiesa pasakius, jie net būtų niekingi mažulėliai, pa

lyginus su raudonųjų didžponių SSSR.herojiškais žygiais. 
Vieną jų aprašo savo knygoj Boris KAMARGV /Le rouge 
et le vert. La destruction de la nature en URSS, 1981/ ir 
"volens nolens" tenka pripažinti, kad šiame sporte Sovie
tų Sąjunga nenurungiama. "Retas kas Azarbeidžane", - 
rašo jis, - "nėra girdėjęs liaudies sakmės apie sovietų 
maršalo Cuikov’o medžioklę Kyzyl-Agačo draustinyje . 
Jis randas: ant Kaspijos jūros kranto į pietus nuo Baku. 
Nęgilūs Kyzyl-Agačo vandenys /šiandien toji įlanka pra
minta Kirovo vardu/ su savo užutekių gausybe, yra lai - 
koma mėgiamiausia pastote, kur paukščiai nutupia žie
moti ar pailsėti skrydžio metu.'Ten galima aptikt virš 
300 paukščių rūšių - visas rūšis, kurios pažįstamos SS 
SR teritorijoje. Šią drungno klimato sritį yra pamėgu - 
sios putpelės ir j juos panašūs plokščiasnapiai, ir jie čia, 
puikuojasi milijonais, o kartais ir dešimtimis milijonų. 
Komarov’as pažymi, kad niekad čia nestigo neturtėlių 
brakonierių, bet didingiausi dalykai prasidėję 1960 metų 
pabaigoje, kai atvyko maršalas Čuikov’as, Berlyno nu
galėtojas, kuris tuo metu buvo Ministrų Tarybos vice
pirmininku ir Civilinės Apsaugos viršininku.

"Jis atvažiavo į Baku savo nuosavu traukiniu, kurį 
jam buvo dovanojusi Vokietijos demokratinė respublika 
"išvaduotos iš fašizmo vokiečių tautos ženklan". Marša

las atsitempė su savim savo kovos draugus iš mūšių lais
vinant vokiečių tautą ir draugų draugus. Su dvariškių 
svita, auštant, jis įžengė į draustinį priešakyje vikšri - 
nių kariucmenės transporto autovežimių kolonos. Tieki
mas sekė iš paskos, atsieit, radijo įrengimų sunkveži
mukai, lauko virtuvės.

Vyslos Stebuklas ir Pilsudskis
S T . B IJ Ū N A S

/ pabaiga /

Negalima užmiršti, kad jaunystėje Pilsuikis buvo so
cialistas /kaip ir italų "ii duče"Mussolini/, net sprogdi - 
nes caro traukinius, bet į senatvę nuvirto į perdėm reak
cionierišką nacionalizmą, net su polėkiais "praplėsti te - 
vynę" machiaveliškai,ką ir mes, deja, savo kailiu paty - 
rėme ir dėl ko nukertėjome. Kodėl Pilsudskis save daž
nai net viešai vadindavo "litvinu", lyg nesuprasdamas , 
kad tas jo karjerai tarp lenkų gali būti daugiau žalinga , 
negu naudinga? Tiesa, jis kildino save iš žemaičių didi
ko, neva princo Ginetos ir anglui Readdy tvirtino net pa - 
vardę turįs lietušką /"derived from the word "castle"-pi- 
lis. Išeitų Pilsųd’.s, ar Pilsuodis?/. Atrodo, kad Pilsuds
kis jau anksti buvo svajojęs., lyg vadinant Jogailos II-ojo 
rolę, Lenki jai Lietu vą kaip keptą žąsį, mažai dovanėlei 
patiekti, net ir jėga, jeigu reikėtų, Iš Londono, tačiau , 
patyrė, kad ypač anglų vyriausybė bus labai priešinga 
skaldymui ant i-bolševikini o bloko centrinėje Europoje net 
jėga. Pilsudskiui reikėjo savo grobuonišką alkį sumažin
ti vien pagrobiant Vilnių, Lietuvos amžinąją sostinę. Ta
me užsimojime nieko didingo - o vien didelė menkysta , 
pretenduojant "kas stiprus,tas ir teisingas". Tai. jau iš 
anksto pilnai pateisimo ir prieš pačią Lenkiją vėlesnį vo
kiečių rusų ginklo smurtą, kurie gi. buvo daug stipresni už 
lenkus ir gals dar daug kartų ateityje tą Pilsudskio klai - 
dingą receptą vėl ir vėl panaudoti.

Vilniaus užgrobimas buvo brutali klasta, duriant dur
tuvu į nugarą savo geram, taikiam kaimynui bei net per 
5OG metų sąjungininkui. Tai galima įtraukti į civilizuoto 
pasaulio istoriją,kaipo didžiausio žiaurumo reiškinį, gal 
užmirštiną tik tuo atveju, jei lenkai nebenorės nieka
dos to vėl pdkartoti savo pačių naudai/neužmiršdami , 
kad Vilnių, kaip L ietuvos sostinę, mums gi pripažįsta a- 
bu didieji kaimynai - rusai bei vokiečiai/.

I enkų tauta yra davusi daug didelių mokslininkų, mu
zikų, poetų, net šventųjų, bet užsienio politikoje jiems 
niekada labai nesisekė, gal ir dėl lenkiškos kietos "na -
tūros" - poetiškai perdėtų ambicijų bei nekantrumo. P ri - 
spaudėjo, išnaudotojo reputaciją net žiauraus, neprotau
jančio , lenkai Baltgudi joje bei Ukrainoje buvo įsigi ję jau 
per vieną generaciją ten,kur lietuviai net 300 metų valdė 
kaip geri, žmonių mėgiami administratoriai. Atrodo, kad 
lietuviai, bent iki Jogailos- neėmė duoklių užkariautose 
žemėse, taigi ,pasaulio istorijoje bene vieninteliai už
kariautojai, kurie taip gražiai elgėsi. Tik klaustina, ką da
ro mūsų istorikai, kad ligi šiol dar vis nepatikrina šie 
nuostabaus fakto?

Nūdien lenkų kardinolo Karolio Wojtyios, tapusio Po
piežium ir labai mums draugingas pareiškimas / "mano 
pusė širdies yra likę Lietuvoje", viena iš pirmųjų frazių 
apsigyvenus Vatikane/ yra be abejo, mums malonus, bet 
antroji širdies pusė,aiškiausiai yra Lenkijoje. Nors len
kai linkę visiškai paneigti /lygiai kaip ir Pilsudskio/, len
kiškojo Popiežiaus ir jo motinos Emilijos Kacarowskos 
net dalinį lietuviškumą. /Pagal pavardę, neva Vaidila- 
senovės lietuvių pagonių šventikas -kunigas/, lyg atrody
tų gerbiamąjį Popiežių turintį lietuviško kraujo, bet neži
nia kiek. Būtų didelis netaktas, išskyrus labai diploma
tiškai ir talentingai laviruojant; , pabandyti "kvosti". Mes 
dar turėtume daug giliau patyrinėti, dokumentuoti. Pasau-

Kupini ryžto ir narsos kariai ištrypė pradžioje nen
drynus aplink įlanką, pyškindami į antis, žąsis, jerubes , 
egzotiškus vandens.paukščius. Paskui išsisklaidė ma - 
žesnėm grupelėm teriot vandens putpeles, kurios susi - 
meta į glaudžius būrelius užutekių įlankėlėse. Paleidus 
tankią ugnį į tokius telkinius, galima pritvatyt ne . de - 
šimtis, bet šimtus tų paukštelių.

Vikšriniai transporto autovežimiai, deja, susmego Į 
šlyną pakeliui. Čuikov’as juos paliko ir pasišaukė kitą 
koloną. Skubiai užkandus, prasidėjo trečias, šiuokart 
pagrindinis, maršališkos medžioklės veiksmas.

Čuikov’as įšoko į malūnsparnį ir, išjudinęs šernų 
būrį meldynuos, atvėrė ugnį iš lengvojo kulkosvaidžio . 
Jo dvariškiai pasileido iš paskos,. Netrukus aikštelėje 
jie išklojo medžioklės laimikius: dešimtis /ar šimtus , 
niekas neskaičiavo/ retų žąsų/"Lisūcha"/, penkiolika 
šernų, patelių ir šerniukų. Kai naudojami karo veiks - 
muose automatiniai ginklai, nukauti padarai tesudaro vos 
trečdalį aukų. Jei pritaikyti tą proporciją medžioklės o- 
peracijai, tenka spėlioti, kad trisdešimtis sužeistų šer
nų susislapstė dvėsti tankmėse.

Medžioklės pabaigoje / ji savo polėkiu ir ugnies a - 
pimtimi prašoka viską, ką žinom apie Rusijos autokratų 
medžiokles, ir ką aptinkant medžiotojų nasakojimuose/, 
taigi,- jos pabaigoj buvo paleisti į draustinį tankai. Tie
są sakant, jie atskubėjo išvilkti nugarmėjusius ir suge - 
duslus transporto autovežimius, bet nežiūrint to, gali
ma sakyt, kad maršalas įvedė medžioklėn visas ginklų 
rūšis, išskyrus raketas.

Praėjus keliems metams nuo to įvykio, Sovietų Są
jungoje rodė filmą, kurios herojum buvo pamišęs anglų 
generolas, kuris medžiojo elnius raketom, aprūpintom 
automatiškai taikinį vaikančiom galvutėm. Po seanso , 
soviettj ornitologai ir zoologai ironiškai prasitarė , kad 
filmos kūrėjas regimai savinasi šią originalią idėją,nors 
toji naujovė priklausanti mums/tarybiniams žmonėms/ 
Tolimųjįį Rycų įgulose to pobūdžio medžiokle verčiamasi 
nuo seno, ir tai daroma visu rimtumu /anglai parodė tai 
ka!p vaizduotės išmislą/. Mūsų rakietų korpuso karinin
kai teisingai įžiūrėjo šaudymo p r ati muose, kad nėra ge
resnio judančio taikinio paženjiui skriejančioms rakė - 
toms kaip šokuojančios antilopės. Šūvių išgąsdi nti gy
vulėliai skuodžia kiek kojos neša kalnais ir kloniais, bet 
kur jie bespruktų, raketos juos pasiveja. Logiška ir į - 
domu".

Elnias, išvengęs brutalumo... 
............  .................... ..i. ----------------------------------------------  

lio istorijon falšai teprašomi tik pagal labai gerus bei tik
rus dokumentus, o ne vien naiviai pirštu parodant.,

Šių dienų įvykiai - štai ir vėl Lenkija atbunda,tar - 
turn, Vyslos stebuklui nr.2? Kai Vilnius, Lietuvos sos - 
tinė jau seniai mūsų rankose ir tai, be kraujo lašo, mes 
norėtume lenkams palinkėti didelės sėkmės, bet ir drau
giškai įspėti dėl labai galimų nekantrumo rezultatų., kad 
kraujo jūros neplauktų be naudos vien kad bedarbiams po
etams duotų progą dailiai apdainuoti didelę nelaimę, o ir 
vėliau dar rašinėti naujas "odisėjas". Su poetais susidė
jęs toli nenueisi, sakoma. Iš esmės, poezija yra gerai , 
kaip didelis menas, bet tik savo vietoje. Tačiau, kai po
etai metasi. į politiką- blogai, nes politika yra kieta,griež
ta realybė, nemaišytina su svajonėmis, kaip ugnis su a- 
lyva.

Pagal globalinę strategiją, nežiūrint, kad lygiai kaip 
ir izraelitai, labai norėtų pagreitinti likimo eigą,kažin 
ar negeriau dar truputį palaukti? Grwell’io vi
zijų novelės’"1984" did eji įvykiai jau beveik čia pat.Ru - 
sų- kinų dvikova /kinams norint atgauti prieš 1GG m,pra
rastą pietų Sibirą./, atrodo, vos už kampo, ir laikas tartum 
dirba rusų nenaudai. Karštakošiams, kurie labai nor&ų 
savo raumenis "pamankštinti" jau dabar, bus tada daug 
lengviau gražiai sau paprašyti dovanėlės- nepriklauso - 
mybėsjkuri juk kiekvienam asmeniui bei kiekvienai tau - 
tai, gyvenančiai po saule, natūraliai priklauso.

"Nebūk per karštas - akis išdegsi, nebūk per lėtas- 
dalies neteksi", sena lietuvių patarlė mums gera, bet sla
vams, ypač lenkams, ji gali atrodyti kaip anatema, atsi
eit, papiktinanti nesąmonė. Išmetus pirmąją dalį, reikia 
palikti tik antrąją, būtent "nebūk per lėtas, dalies neteksi”, 
atrodo, lyg būtų karštai siekiamu objektu dabar Solida -
rūmo unijos Lenkijoje, su jos bene 12 mil. narių. ----________----- -

Dėl idealų mes,be abejo, pritartume, bet dėl takti - PASKAITYKIME VAIKAMS MUSIį LIAUDIES PASAKINIU 
kos, labai siūlytume sulėtinti tempą ir kiek laviruoti di- ------- -- ------------------------------- ----- --------- -- ----- - ------
plomatiškai, kad susidūrus su 4-5 kartus galingesniu uit- LAIKRAŠTIS} KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
ra machevialiniu kaimynu,deja, Vyslos stebuklas nr.2- MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS :TINKA KIEKVIENA 
neapvirstų augštyn kojom. Tačiau, daj-ykite, ponai, kaip no-PROGA-KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA 1 
rite, nes "kaip pas įklosite-taip miegosite". -------------------------- u -- --------- -— ------------------- --  —

- •••***"******«•«»»•*• 
alglmanto skiltis I

NEVAŽIUOKITE IR NESIKURKITE FLORIDOJE

Rašai sau, žmogus, kartais savo, kartais ir darbovie
tės (reiškia, amerikiniu! laiku ir džiaugiesi traukdamas 
paviršiun, daugumoje, lietuviškas temas. Galvoji, kad 
bent kartkartėmis pataikai, esi skaitytojų laukiamas, kai 
kada paglostomas, kai kada ir pabaramas. Va, tie paba
rimai, visada teikia progą susimąstyti, surimtėti, susi
dariusių vertybių skalę pergrupuoti. Gi pagyros (nieko 
bendro su išgėrimu. . .), nieko gero neduoda, nebent len
kia puikybės nuodėmėn, gadina charakterį.

Va, ir vėl teko gauti per nosį, už, regis, tokio nekal
to pobūdžio temą, kaip lietuvių kėlimasis Floridon, gra- 
dualiai, beveik kompaktiniai. Maždaug taip, kaip anais 
laikais, tuoj po karo, kaip mūsų veiksniai (gal ir prof. 
Pakštas) pageidavo ir tikėjosi iš europinių DP (Delayed 
Pilgrims) stovyklų. Tuo metu apie Floridas niekas ne
galvojo, užteko kokios ten Guatemalos ar Hondūro Beli- 
zės. Kaip ten bebuvo, dabar atsirado toks pusiaupažįs- 
tamas mandrapypkis, kuris beveik trijų dimensijų iški
liais žodžiais, ėmė netik barti, bet tiesiog pulti, už vie
ną kitą gerą ar palankų žodį apie tautiečių kraustymasi 
Floridon. Girdi, bandau demoralizuoti mases tautiečių, 
gyvenančių šiaurėje (manding, kanadiečių lietuvių neiš
skiriant, turbūt?) su kažkokiais, nevisai aiškiais pasiū
lymais keltis į pietus. Dar daugiau, tai yra aiškus bandy
mas skelti ir griauti lietuviškąją visuomenę, jos organi
zacijas, parapijas, klubus, draugijas, kultūrinius židi
nius. Visa tai, juk sėkmingai veikia šiaurėje, visa tai pa- 
pasiekta išimtinai sunkiu darbu, pastangomis ir tautie
čių solidarumu (vaje, koks gi dabar madingas tapo šis 
žodis, nuo lenkiško "solidarnošč"). Tai kas,kad šiluma 
kaulų nelaužo, tai kas, kad' tautiečiai neklauso bendrų
jų nurodymų ir, kiekvienas, individualiai, renkasi kam ir 
kur patogiau leisti užtarnauto poilsio dienas. Bet, ku
riems galams, anot to kritiko, lyg ir skatinti, ružavomis 
pastelinėmis spalvomis piešti tą ramų, palmėmis ošian
tį pavėsį ar saulėtus, balto puraus smėlio paplūdymius ? 
Esą, jau ir taip esame ganėtinai išlepinti, tapę mihkš-, 
tais, neprincipingais ir neperdaug jautriais savosios vi
suomenės nariais. Kas gi liks čia, šiaurėje,jei palaips
niui vis daugės persikelianciųjų skaičius ? Kas toliau 
rems savąsias institucijas, parapijas, mokyklas, kas iš
laikys ir lankys operas, minėjimus, kultūrinius vakaro
jimus ? Žodžiu, esą, reikia pykti ant visų tų, kurie rašo, 
tiesiogiai ae ne, skatina klimato pakeitimą,nes,esą, kam 
ne kam, bet lietuviškiems reikalams tuo suduodamas gi
lus smūgis.

Tas pikčiurna tautietis teigia,kad jei jis būtų lietuviš
ko laikraščio redaktorius, nepraleistų nė vieno žodely
čio, nei apie Sunny Hills, nei Daytona Beach, St. Peters
burg ar Miami Lietuvių klubo, veiklą, Geriau tylėkit, ig
noruoki! — ir visKas.

Jeigu tik tylėjimu ši, lyg ir šiokia tokia problema ga
lėtų būti išspręsta, tai būtų džiugus laimikis. Sunkumai 
susidaro tik tada, kai tautiečiai išvis nelinkę paisyti bet 
kurių pamokymų Gi tokios Floridos adresu, regis, var
giai ar kas klauso tokios ar kitokios propogandos žodžių, 
elgiasi kaip kiekvienam geriau, patogiau ar maloniau. 
Prieš žodinę kapituliaciją norėtųsi, tegu ir nedrąsiai, iš
kelti floridiečių lietuvių bendrosios veiklos aspektus, k.a 
LB apylinkių organizavimą, taut, švenčių pravedimą, ka- 
ritaryvinę ir socialinę veiklą. Lietuviškieji laikraščiai 
gausiai prenumeruojami ir skaitomi, neblogas, sakoma , 
ir lietuviškosios knygos kelias. Kai kur jau esama nuo
lat veikiančių chorų ar net ir tautinių šokių grupė. Ar 
tai ženklas, kad vadinamieji "senior citizens" yra nerar 
mūs, kūrybingi ir produktyvūs?

•
MYKOLO SLEŽEVIČIAUS iškilimas 1918 m. į tėvynės 

Lietuvos gelbėtojus nebuvo joks atsitiktinės ar kitaip sa
kant, jo politinės laimės dalykas. Laimė politinėje veik
loje nusišypso tik tam, kas moka jos siekti, yra giliai į- 
sitikinęs, jog idėja, dėl kurios jis kovoja, yra teisinga ir 
verta aukščiausio asmeninio pasiaukojimo. Kol tai pasie
kė, M.Sleževičius turėjo nueiti ilgoką gabalą kelio, inspi- 
ruodamasis Kudirkos ir kitų mūsų tautos apaštalų idea
lizmu ir visą laiką girdint' VARPO garsus savo ausyse: 
"Pakilkit, sukilkit už laisvę ir socialinį teisingumą, už 
Tėvynės prisikėlimą naujam valstybiniam gyvenimui'."

K. Škirpa, iš "Mykolas Sleževičius"

VYTAUTAS Gardiną stengėsi padaryti savo centru. 
Čia jis organizavo jėgas kovai su JOGAILA. 1391 m. su - 
tartimi Vytautas įleido į. Gardiną Kryžuočių įgulą. Jogai - 
los ir jo brolių kariuomenė išvarė iš Gardino ne tik 
kryžuočius, bet ir Vytautą, bet kitais metais Vytautas vėl 
atgavo Gardiną, kai lietuvių įgula išvarė lenkus ir atida
vė jam pilį Vytautas kryžuočių nebeįsileido, tačiau lei - 
do jiems pasistatyti pilį kitame Nemuno krante. Kryžuo- 
čiai ten įkūrė Naująjį Gardi ną /Neu-Garthen/, bet 1392 
m. su Jogaila susitaikęs Vytautas ją sugriovė. Kryžuo - 
čiai,keršydami 1393 m.Gardiną sugriovė du kartu. 1393 
m.Gardino pilyje kilo gaisras,kurio metu vos nežuvo pats 
Vytautas su savo šeima.

Tai tokios "politikos" painiavos...
B.Kviklys, iš "Mūsų Lietuva"
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ® ®
LIEPSNA , Montrealio Lituanistinės Mokyklos Laikraštė
lis, 1982 m. vasario mėn.16 d. Redaktorė- Lukoševičiūtė 
Aida. TalkinikaujazČičinskaitė Loreta. Jurkus Vytenis , 
Niedvaras Markus, Valinskas Marius.

Ir šiemet pasirodė tradicinis metinis mūsų Šeštadie
ninės Mokyklos leidinys, prirašytas ir iliustruotas jos 
mokinių. Atspausdinta. 33 rašinėliai, daygybė piešinių, 
mįslių, patarlių, ir redaktorės žodis.

Malonu ir įdomu jį sklaidyti, mokinių ir mokytojų į - 
dėtas darbas visų, netiktai tėvų, nuoširdžiai įvertinamas.

Šis tas iš šių metų "Liepsnos" :

LIETUVA
T ietuvių kalba yra labai sena. Vieni iš pirmųjų gy

ventoji} ant šio gražaus pasaulio buvo lietuviai. Lietuva 
turėjo labai daug nelaimių. Labai seniai Rusija susipyko 
su I ietuva ir prasidėjo karas. Išėjo, kad Rusija užėmė 
Lietuvą. Kokia nelaimė

. Vėliau rusai sumanė uždrausti lietuviams spaudą lo
tynų raidėmis. Bet lietuviai nepasidavė; jie rusiškų kny
gų beveik nepirko. Per spaudos draudimą, lietuviai iš
spausdino daugiau knygų, negu anksčiau. Tas parodo, kad 
lietuviai yra labai stiprūs. Nors jie pralošė karą prieš 
rusus, bet jų entuziazmas buvo labai stiprus. Spauda bu
vo uždrausta 4G metų.

Metai, kuriuos visi lietuviai turėtų atsiminti, tai y- 
ra 1918, vasario 16 d., kada Lietuva atstatė nepriklauso
mybę. Kiekvienais metais lietuviai švenčia šią dieną. 
Lietuviai turėjo vargti labai ilgai, iki tos dienos sulaukė. 
Visi lietuviai, kurie buvo gyvi, ta diena labai džiaugėsi. 
... Po nepriklausomybės atstatymo, Lietuva buvo lais- 
va. Lietuva buvo visai pakeista. Nebuvo daugiau rusų. 
Visi lietuviai galėjo kalbėti lietuviškai. Lietuva buvo 
žinoma visame pasaulyje, kaip laisva nepriklausoma 
valstybė. 194G m. rusai vėl užėmė Lietuvą. Visas tas 
skausmas vėl prasidėjo. Iki šios dienos lietuviai dar vis 
kenčia. Aš nežinau kitos šalies, kuri turėjo tiek kentė
ti, kaip Lietuva.

Marius Vali n s k a s, 8 sk.

MAIRONIS
Maironis gimė 1862 m. spalio mėti. 21 d. Žemaitijoje 

Jo tikroji pavardė buvo Jonas Mačiulis. Jis mokėsi Ka i
ne ir Petrapilyje. Baigęs mokslus, 188G m. pradėjo pro
fesoriauti. Jis profesoriavo ir visą savo amžių. Buvo 
ir Kauno kunigų seminarijos rektorius. Mirė 1932 m, 
birželio 28 d. Palaidotas Kaune, prie bazilikos.

Būdamas seminarijoje, J. Mačiulis pradėjo rašyti 
eilėraščius. Jo poezija turėjo didelį pasisekimą. "Pava
sario balsų" I ietuvoje yra išleista labai daug laidų.

Maironis rašė ir poemas: "Jaunoji Lietuva" / apie 
Lietuvos tautinį atgimimą/, "Raseinių Magdė" /apie sve
timas madas ir papročius/ ir "Mūsų vargai".

Maironis rašė ir dramas ir libreto: "Kame išgany - 
mas".

’storines dramas: "Kęstučio mirtis", "Vytautas pas 
kryžuočius", "Didysis Vytautas karalius".

Jis rašė istorines dramas todėl, kad jis pats mėgo.' 
Parašė pirmą Lietuvos istorijos vadovėlį. Buvo didelis 
Vytauto Didžiojo gerbėjas.

Maironio eilėraščius ir dabar dainuoja visi lietuviai 
pasaulyje. Jo eilėraštis "Lietuva brangi" - tai lyg ant
rasis Lietuvos himnas. Dauguma žmonių nežino, kad 
Maironis parašė "Marija, Marija", kuri giedama bažny
čiose.

Maironis buvo talentingas. Jis sugebėjo uždegti žmo
nes, ypač jaunimą, kad jie dirbtų Lietuvos naudai. Jis 
pirmas Lietuvos literatūroje ištobulino lietuvių kalbą.

Maironis buvo ir yra visų lietuvių mylimas poetas.

Loreta Čiči nskaitė, 8 sk.
JEI AŠ BŪČIAU DEŠIMTUKAS

Aš išeinu iš banko, esu gražus, žibu kaip sidabras . 
Mane nuveža į krautuvę ir įdeda į kasą. Ten aš susidrau

gauju su centais, penktukais, dešimtukais ir kvoderiais.
Vienas pirkėjas ateina ir kasininkė mane jam atiduoda.

Aš papuoliau į šeimą. Ten nesmagu, nejauku. Ponas, Mano kaimynės katė yra labai graži. Jos spalva y- 
prieš einant į lovą, mane su rūbais pakabina. Užmiršta ra balta ir juoda. Ji labai mažytė. Ji man labai patinka, 
išimti savo pinigus, ir aš nukrenta. Joc ūsai labai ilgi» Jos ausys yra trumpos ir mažos. Jos

- Auch’. Auch*. kaip skauda’. kojos yra labai trumpos. Jos uodegytė yra pasipūtusi, t
Aš čia vienas ant grindų. Iš ryto ta ponia mane suranda Adrija MacVicar, 3 sk.
ir įsideda į piniginę.Nuvažiuoja į krautuvę nusipirkti laik- VASARA 
raštį ir mane atiduoda.

Vasarą yra gražu. Paukščiai atskridę čiulba, me
džiai žaliuoja, gėlės žydi, peteliškės lekioja.Parke deda 
suolus. Mes galim apsiauti trumpas kelnes ir lakstyti . 
Mes einam žaisti į lauką. Kartais einame maudytis.Kar-

Aš pradedu susidraugauti, bet ir vėl aš atiduotas , 
kaip grąža, pirkėjui. Dabar aš papuolu į gerą šeimą: 
vaikai žaidžia, tėvai kalbasi. Šilta ir gera čia. Aš čia 
noriu visada būti.Dabar penkta valanda. Tėvai su vai - 
kais nuvažiuoja į krautuvę nusipirkti botų. Kaip visada , 
mane atiduoda kasininkei, ir ji mane su kitais dešiniu - 
kais apvynioja su popieriumi. Aš esu labai suspaustas . 
Sunkvežimis mane nuveža į banką. Aš daugiau nežibu ir 
aš negražus.

7 sk. Andrėja Ce Itoriūt ė
»

MOKYKLA

Aš einu į mokyklą. Mokykla yra šeštadieniais 
Mokykloje aš mokausi rašyti ir skaityti.

Juozas Žilėnas

VEIDU I ŠIAURE * >
. i

Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

JURGAIČIŲ PADANGĖJE
28 — /tęsinys/

Be to, mūsų daroo plotas tie
sioginiai matyti iš mūsų Špico raštinės. Jo Įkandin šian
dieną gana zirztus ir gelreiteris, nors šiaip jisai visai 
kitokio būdo negu Varnagė. Bet kuo daugiau mus moko ir 
ragina, tuo daugiau mumyse kyla noras pasipriešinti. Vy
rai simuliuoja,per dažnai ir perilgai valo moliu aplipu
sias kojas, teisindamiesi, kad jie negali panešti batų.

Kaip Įprasta, apie ketvirtą valandą virš mūsų padan - 
gės pasirodo rusų žvalgybiniai lėktuvai. Jų du aukštai, 
lyg vanagai palengva sukinėjasi virš mūsų aerodromo, 
apsuka ratą kitą ir pasuka Įsrutės link. Jų Įkandin kyla 
du vokiečių lėktuvai naikintuvai ir pasiviję įsijungia Į dvi
kovą. Atmetę galvas sekame dvikovą. Rusų lėktuvai, ne
tikėtai užklupti, vis bando manevruodami išsisukti iš 
dvikovos lauko, bet jiems nepavyksta. Vienas lėktuvas 
staiga apsipila ugnies liepsna, iš jo iššoka du rusų lakū
nai ir po minutės pakimba ore su parašiutais, gal už ki
lometro nuo mūsų.

Likęs antrasis lėktuvas, vietoje sekmlilgesnio apsigy
nimo, pasuka prie besileidžiančiųjų ir į juos paleidžia 
keletą serijų iš kulkosvaidžių, kad jie nepapultų į vokie- 
čių nelaisvę. Tai išpraktikuota enkavedistų taktika... Tai 
pastebėję vokiečių lėktuvai atidaro sutartinę ugnį ir lėk
tuvas kaip ir pirmasis apsilieja ugnimi ir suktuku nu
skrenda žemėn. Iš jo teiššoka tiktai vienas. Antras at
sitrenkia kartu su lėktuvu į netolimus Jurgaičių laukus . 

f Besileidžiančiųjų su parašiutais rusų lakūnų pusėn, 
nuo komendantūros ir aerodromo pasileidžia vokiečių ka
reivių būreliai, ginkluoti ir su šunims jų gaudyti.

Į kiemą įėjęs Špicas ir sekęs visą dvikovą irgi pasi
leidžia pats vienas gaudančiųjų pusėn. Varnagės veide 

Išvyti džiaugsmo ir pergalės šypsena, — užmiršta tik 
■prieš pusvalandį savo piktą nuotaiką šypsosi ir juokiasi, 
'kad ivanai čia daugiau atskristi neišdrįs.

Nukritusių lėktuvų dietose pakyla tirštų dūmų grybai ir 
sproginėjančių šovinių garsai. Už pusvalandžio keturi 
■4 p si 

vokiečių kareiviai atsiveda vieną sugautą rusų lakūną,far- 
ns eina šlubčiodamas. Metę kastuvus, sueiname ir mes 
pasižiūrėti seniai matyto rusiško veido. Aukšto ūgio , 
stambaus sudėjimo, gal trisdešimtuosius beeinantis. Mė
lynas lakūno kombizonas, šilti kailiniai batai, odinis la
kūno šalmas paženklintas didele raudona žvaigžde. Lei - 
tenantas. Jo veide rieda stambūs prakaito lašai, lūpos 
suspaustos dėl kojos žaizdos skausmo.

Atsiranda ir Špicas, kuris tuojau puola rusą kamanti - 
nėti vokiškai. Rusas į visus klausimas teatsako galvos 
papurtymu. Iš mūsiškių pakviečiamas mokantis rūsų ir 
vokiečių kalbas. Vienas iš atlydėjusių belaisvį, Špicui 
atiduoda iš jo atimtą rusišką pistoletą. Belaisvį nuve
da į Špico raštinę, iš kurios po trumpo apklausinėjimų, 
stiprios sargybos apsaugoje sunkvežimiu išvežamas Įs - 
rutėn.

Rugpiūčio dvidešimtos dienos naktis. Sąjungininkų aviar 
cija smarKiai bombarduoja Karaliaučių. Aiškiai girdėti 
stiprūs žemę drebiną bombų sprogimai. Šimtai prožek
torių šviesų spinduliais plausto juodą nakties tamsą. Šim
tai priešlėktuvinės artilerijos sviedinių sproginėjimai 
žaidžia kartu su dangaus skliaute mirgančiom žvaigždėm .

Sukeltų didelių gaisrų pošvaistės raudonai plasdena 
kartu su šviečiamųjų raketų šviesom. Variu nudažytos 
atošvaistės mirga mūsų barakų sienomis. Oi’o pavojaus iš
vyti budime prie netoli barakų esančių slėptuvių. Graži 
žvaigždėta naktis, nevienam iš mūsų primena naktigonių 
išvykas į gimtųjų laukų gojus. Mes su Edvardu esame 
kartu prie pakelėje miegančių beržų, išsitiesiame griovy
je ir stebime ilgai betrunkantį mirties žaidimą virš krau
juojančio Karaliaučiaus.

Edvardą pirmąjį kartą sutikau prieš aštuonius metus 
Šaulių Sąjungos sporto instruktorių stovykloje, Kleboniš
ki o miške.

Antrąjį kartą Kaune, atlieKant būtiną kariuomenės tar
nybą Lietuvos Karo Aviacijoje Aukštojoj Fredoj.

Paskutiniu laiku buvo apsigyvenęs Anykščiuose, iš kur 
kartu ir pasitraukėme tąis pačiais ’’kimokeliais iki šio 
griovio. Jis labai jautriai pergyvena savo paliktos šei
mos likimą. Nuolat ją mini ir sielojasi. Tad ir dabar 
kartoja jau nekartą sakytas mintis,ieškančias pavėluoto 
sprendimo.

— Žinai Juozai, aš niekaip vis dar negaliu suprasti, 
kodėl jinai neatvažiavo į Anykščius? Juk buvome susita
rę ir aš jos laukiau iki paskutinės valandos.. Kokia prie
žastis ją sulaikė nuo mūsų susitarimo? Aš nustebau,kai 
Petras grįžęs iš Kuktiškių pasakė kad ji neatvažiuosian
ti. Aš netikėjau. Kas ją galėjo sulaikyti? Greičiausiai 
— tai josios tėvai...

Gaila dukrelių Danguolės ir Birutės. Žinai Juozai, aš 
jas dažnai sapnuoju, matau ir girdžiu jų krykštavimą, jų 
žaismą, jų nuostabiai gražias akis. . . Ir dabar, kai kur 
nors kelyje pamatau mergaitę, man primena jas, ir ją...

Lieja savo skausmą man, savo likimo broliui, minėda
mas neužmirštamus, iš šii’dies neišraunamus vardus. . . 
Jo akinių stikluose žibėjo sodri kančios ašara.

"žinai mielas, kartais pagalvoju bėgti iš čia ir grįžti 
į Tėvynę pas jąsias. Taip norėtųsi pamatyti dar nors kar
tą, sužinoti priežastį, o tada tebūnie taip, kaip likimo 
lemta. Bet, ar aš įstengčiau prasiveržti pro raudonųjų 
užtvaras"? — vėl ima abejoti, pats prieš save kalbė
damas .

Trumpas puskarininkio Varnagės švilpuko signalas nu
traukia slogius Edvardo nebaigtus sakyti žodžius. Oro 
pavojus atšauktas ir mes palengva grįžtame į barakus 
poilsiui.

Naktį sapnuoju Edvardo žmoną ir jo dukreles. Jos vi
sos čia atėjusios ieškojo Edvardo. O gal jos jo ir ieško , 
pabudęs rytmetį pagalvojau. Juk sapnuose kartais atsi
spindi ir tikroji gyvenimo realybė.

Rugsėjo pirmoji. Atsikeliu apimtas karščio, svaigs
ta galva, virpa kojos, visą kūną krečia šaltas šiurpulys , 
krūtinėje dega ugnis, neturiu nė mažiausio apetito.

Sunkiai laikaus rikiuotėje per rytinį patikrinimą. Špi
co prašau kad mane išleistų į ambulatoriją. Nenoriai iš
klauso mano prašymą. Prieš duodamas sutikimą, pirma' 
visus apžiūri ar ganėtinai suveržti diržai, ar gerai nu
valyti batai. Jei ne, tai liepia pakelti koją ir su pieštu - 
ku išbraižo žymes ant batų, o paskui tuo pačiu veidąiš- 
teplioja.

Yra ir daugiau į ambulatoriją, norinčių, bet turime 
laukti kai jau visus išskirsto į darbus ir visos grupės 
išeina. Tada griežtai sukomanduoja ligoniams mars, 
marš, kurie turi greitai apsisukti, bėgti ir ,pranykti iš 
didžio pono akių. Nueiti į antroje pusėje aerodromo 
esančią ambulatoriją ir atnešti iš daktaro paŽymėjima 
sveikas ar ligonis.

Taip ir man šį rytmetį tenka laukti apsisukti irstaigiai 
dingti. Sukdamasis vos neapvirtau. į ambulatoriją einame 
trys e — Šlubis, Sportininkas ir aš. Skubame. Geri du ki
lometrai kelio kol pasiekiame. Pavargstu ir t suprakai
tuoju nejuokais.

Po trumpo daktaro apžiūrėjimo, gaunu kelias tabletes 
asperino ir pažymėjimą, kad dviems dienoms atleistas 
nuo darbo, reikia gulėti. Sportininkas taip pat, Šlubis 
tik perrišimą sužeistos kojos žaizdą.

Svaigstančia galva krentu į lovą, norėdamas užmigti, 
bet kur tau.

NEPRIKLAUSOMA LIETUYA
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IS PADANGĖS MIELOS
/is SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

PAMINĖJO SKULPTORIŲ 
PETRA R/MSĄ

RŪPINAMASI MIŠKŲ 

TVARKYMU
1GG- sioms skulpt. Petro 

Rimšos gimimo dienos su
kaktuvėms paminėti vyko jo 
darbų paroda su apie 1GG 
jo darbų Kauno Skulptūros ir 
Vitražų Galerijoje.,

Ypač pasižymėjo barelje
fais, medaliais, skulptūromis. 
Prisimename jo "Vargo Mo
kyklą"/'Art o ją", " Skausmą " 
ir kt.

KAZIO SAJOS
PJESIŲ RINKINYS

Gabus dramaturgas Kazys 
Saja išleido trumpų viena
veiksmių pjesių rinkini "Me
lų Diena" „ Rinkinyje randasi 
18 dramų., komedijų, tragiko - 
medijų, groteskų.

ATIDARYTAS MARTYNO 
JANKAUS MUZIEJUS

Bitėnų Pradinėje Mokyklo
je įvyko Martyno Jankaus 
Muziejaus atidarymo iškil
mės. Buvo daug svečių iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos. 
Vyko koncertas, paskaitos , 
poezijos skaitymai.

Muziejaus pastovuose iš - 
dėta Bitėnuose spausdintos, 
jau gerokai pageltusios kny
gos, laikraščiai, įvairiausių 
leidinių faksimilės, nuotrau-z 
kų„ Buvo išdėta ir dailininkų 
bei tapytojų darbų, kuriuose 
pavaizduotas Martynas Jan
kus.

7981 m. VALSTYBINĖS 
PREMIJOS LAUREATAI

Už eilėraščius premijas 
gavo:A„ Bernotas, "Paglostyk 
Žolę";I.Gutauskas- poezija 
vaikams - " Juoda žemelė- 
baltas pyragėlis" ir "Dan
gaus kalvis perkūnas".

V. Kubilius-už monogra - 
f i ją "Kazio, Borutos kūryba' 
už muzikos kompoziciją - 
F. R. Bajorasisonata smuikui 
ir fortepijonui "Prabėgę 
metai";lietuvių liaudies dai
nų ciklas balsui ir kameri - 
niam orkestrui "Auki.auki , 
žalias berže". Smuikininkas 
R. Katilius- už koncertines 
programas;

Dailininkai - S. Jusionis 
gavo premiją už tapybos kū - 
rinius kaimo tematika ^’Der
lius", "Sekmadienis", "Stu - 
dentų talka kolūkyje",Antano 
Strazdo portretą, peizažus - 
"Balandis", "Liepa", "Vasa - 
rai baigiantis", "Ruduo prie 
Būtingės".

MEDICINOS FAKULTETUI
200 METU

Vilniaus Universitete Me
dicinos Fakultetas buvo įs
teigtas pries 2GG metų. Si 
sukaktis buvo paminėta kon
ferencija, kaip rašoma, sa 
moks Ii ni nkai s s veeiai s iŠ 
Maskvos, Leningrado, Kije vo, 
Rygos,Tartu ir kitų miestų. 
Neminima kol kas kaip pa - 
tys lietuviai, lietuvių kalbo
je šią sukaktį paminėjo. Sve
čiai-gerai, bet pirmiausia - 
savieji ir sava kalba.

Kauno veikia «G-ji"Miško 
Projekto" įmonė. Inžinieriai, 
technikai dirbo daugiau kaip 
pusmetį Kretingos, Šilutės , 
Plungės, Raseinių, Pakruo
jo ir. Akmenės apskričių 
miškuose. Jie rinko žinias 
apie medžių rūšis, jų amžių , 
aukštį ir apimtį. Tokiu būdu 
specialistai galės patiekti 
pasiūlymus, kur reikia miš
ką kirsti, kur sodinti jaunuo
lyną. Ta pačia proga bus 
užplanuoti turistiniai marš
rutai, poilsio vietos.
KAUNAS GALŲ GALE 
REMONTUOJAMAS

Dar prieš 1G metų Kauno 
Laisvės Alėjos pastatai pra
šyte prašėsi remonto, per - 
dažymo ir aptvarkymo. Galų 
gale vyriausybė suteikė ga - 
limybes tai padaryti.

Buvusiuose Lietuvos ne
priklausomybės metais Tei
singumo Rūmuose dabar 
randasi Valstybinio Filhar- 
moninio Gfkestro filiale. 
/Jau anais, prieškariniais 
laikais, vos atsistačiusi jau
nutė Lietuvos respublika su
gebėjo išlaikyti valstybinė
mis lėšomis reguliarias o - 
peros, dramos, baleto ir fil- 
har menini o orkestro prog
ramas. Tuo tarpu čia, tur
tingiausia me kontinente- te
atrai verčiasi iš subsidijų ir 
privačios iniciatyvos para- 
mų, kasmet iš naujo rūpi - 
nantis pajamomis ir paramo
mis/.

Laisvės Alėjoje pastatai 
galų gale atremontuoti ar 
remontuojami. Buvęs "Ver
salio" restoranas dabar va
dinasi "Vakaras", rekonst
ruojamas. Buvęs garsus iš
taigingas restoranas "Met - 
ropotĮs/ taip pat rfekonst- 
ruojamas.

Rašoma, kad ateinančiame 
penkmetyje Kauno miesto 
pramonės įmonės padidins 
beveik ketvirtadaliu produk
ciją, modernizuojant gamy
bos metodus. T ai palies ra - 
dijo gamyklos, "Drobės" vil
nos išdirbinių įmonę, stiklo 
fabriką "Aleksotas", dailio
sios keramikos gamyklą 
"Jiesią" ir kt.

Žadama pastatyti beveik 
1GGG butų naujame Šilainių 
rajone. /Dabar jaunos šei - 
mos turi laukti 1G metų savo 
butui įsigyti, nors ir abu dir
ba. Kolonistams, aišku-privi
legijos^ i škabose- rusų kalbą/

Bus pastatytas dar vienas 
tiltas per Nerį.

GERIAUSI AUTOMOBILIU 
TAISYTOJAI-KAUNE

Kaune buvo surengtos au
tomobilių "Žiguli"profesio - 
nalų taisytojų meistriškumo 
varžybos.. Jose dalyvavo 
virš 40 meistrų iš Kauno, 
Leningrado, Minsko, Vitebs
ko,Gomelio, Rygos ir Tai - 
linn'o autocentrų. 3 pirmą
sias vietas laimėjo kaunie
čiai.

Valstybinės Filharmonijos Kauno Filiale ir 
Koncertų salė.

Laisvės Alėja. Gale matosi buvusios Įgulos Baž
nyčios bokštas. Antroje krautuvės iškaboje - jau 
rusiškomis raidėmis , rusų kalba užrašas, nors 
Kaunas - L i e t u v o s miestas, lietuvių darbu ir 
pastangomis nuo senovės įkartas, išlaikomas ir to
bulinamas, kiek "broliškųjų viršininkų" leidžiama. 
Ar už tai reikia mokėti rusiškomis raidėmis?

Vytautas Rudokas

Būrų dainiaus rankom pasodintas, 
Ąžuole Tolminkiemio laukų, 
Kaip ištvėrei? Šimtmetis kelintas, 
G puošies vešliausiu vainiku ’.

Ir girdžiu, kaip gilės žemėn dunksi, 
Tik ar šitaip sužaliuos kažin . - 
Šito amžių milžino paunksnėj 
Mes tokie maži, tokie maži...•
Lig šiol lenkiaus žibuoklės žiedui, 
Prieš auksą keliai nesilankstė.
"Ir viską gautum, kas žadėta, - 
Tereikia peržengt vieną slenkstį..."

G ne, brangieji'. Kas bebūtų, 
Pakaks man laimės ir mažytės. 
Tegu aš graušiu juodą plutą, 
Bet niekam nežadu lankstytis.

IŠ MUSŲ. ISTORIJOS

© Anais laikais prie vieškelių ir kryželių rodyklės bu
vo tik rusų kalba. Juozas su Motiejum Baltūsiu 1895 m . 
nutarė Sekminių šventėms pagražinti pakeles ir lietuviš
kais užrašais. Juozas tai padaryti turėjo Kapsuose, o 
Baltūsis- Zanavykuose Jie spausdintomis lotyniškomis 
raidėmis prisigamino tokių užrašų: "Kaimas Margių, vals
čius Paežerių", "Kaimas Gerulių, valsčius Pilviškių" ir 
prikabinėjo aplinkui į visas puses po tris varstus. Dėl to 
per Sekmines žmonės turėjo kuo stebėtis. Netrukus su - 
sinervinusi policija ėmė lakstyti ir lupinėti lietuviškus 
užrašus. Žmonės tai matydami, skaniai juokėsi: ko ge
ra, dėl lietuviškų užrašų sugrius Nikalojaus II imperija.

J.Rimantas / iš "Petras Rimša pasakoja'*/.
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JEIGU GERI IR GALI
JEIGU NORI

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

A, A. f ALCOHOLICS ANONYMUS)ATEIK I LIETUVIU 
GRUPES^ SUSIRINKIMĄ^. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, 1222 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

8 vai. ,vakaro. .

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366-2548 ( namu ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 277-7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

Donaldui D.: 661—1733.

1982.11.18
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© Kas Kristijoną Donelaitį sudomino rašyti "Metus", gal 
Tolminkiemio būrai ? Kas sudomino kunigaikštį Sapiegą 
redaguoti Lietuvos Statutą, gal Balbieriškio baudžiaunin
kai? Kas sudomino studentą Kalinauską organizuoti 1863 
metų sukilimą prieš rusus, gal Muravjovo gerai ištepta 
kartuviij virvė? Kas domino Mintaujos gimnazistus,at - 
sisakiusius rusiškai kalbėti maldą, gal tos panelės, su ku
riom jie kartai s.pašokdavo valsą? Kas sudomino studen
tą Basanavičių vėliau išleisti "Aušrą" ir kas'sudomino 
studentą Kudirką patraukti Varpo skambalą, gal svajonės 
gauti geras vietas, sotų gyvenimą, caro ordinus? Kas su
domino sodžiaus berną Lukšį pirmuoju žūti Nepriklauso
mybės karuose? Kas sudomino Darių ir Girėną skristi 
per tuomet dar nenugalimą Atlantą?

B.Raila /iš "Laumių juosta " /

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tek: 669—8834

VE/OROOŽ/AI

- Kiek metų kaip jūs esate vedę?
- Dvidešimt septyneri metai,
- Dvidešimt septyneri? Ir dabar nori skirtis? Kas gi 
atsitiko? - tardo advokatas moterį.
- Mano vyras visiškai nemoka elgtis prie stalo, Jis elgia
si pasibaisėtinai’.
- Jeigu Tamstai toks elgesys taip rūpi,tai kodėl iki šiol 
nieko nedarei?
- Žinote, - pradėjo aiškintis moteris, - ligi šiol tie da
lykai man nebuvo aiškūs. Aš prieš keletą dienų nusipir - 
kau knygą, kurioje rašoma, kaip reikia elgtisl

JEIGU M.Č apkaus ka s
JEIGU duobių kitiems kasti nepatarti na, tai kas jas iškas 
numirėliams?
JEIGU susilaikymas- dorybė, tai kodėl reikia dirbti?
JEIGU tvirtinama,kad per daug girtų vairuoja,tai koks 
yra leistinas girtų vairuotojų skaičius ?
JEIGU visi pastebi girtą žmogų, tai kodėl niekas nepas
tebi, kada žmogus nori atsigerti ?
JEIGU visiems rūpi dėl ko pora skiriasi, tai kodėl nie
kam nerūpi, dėl ko pora tuokiasi ?
JEIGU visi žmonės lygūs, tai kodėl jų algos nelygios ?

JEIGU neperšokus griovio nesakyti "Gp", tai koks tiks
las sakyti "Gp" griovį peršokus?
JEIGU laikas pinigai -,tai kodėl negalima jo pasiskolinti?
JEIGU tyla gera byla, tai kokiam tikslui mokyti vaiką 
kalbėti ?
JEIGU akis mato viską, tai kodėl ji nematė kamšties nuo 
kurios ji sutino ?
JEIGU pradžioje buvo žodis, tai kodėl niekas nežino, koks 
tas žodis buvp?
JEIGU nėra to blogo, kas neišeitų į gerą,tei kodėl re i Ida 
viską gerai daryti?
JEIGU kitus reikia šelpti, tai kokia nauda bus juos sušel
pus?
JEIGU Kristus atpirko mūsų nuodėmes, tai kodėl nega
lima nusidėti ?

LEVENDRĖLĖ, LEVENDRA ...

Levendrų kvapas ir malonus ir stiprus, o iš jų žiedų 
išsunkta alyva tinka ne tik kvepalams gaminti , bet turi 
ir dezinfekuojamos galios. Paskutiniojo karo metu, kai 
pradėjo trūkti vaistų ir kitokių medicininių medžiagų, 
Britanijos atitinkamos Įstaigos pradėjo maldauti gyvento
jus* rinkite savo darželiuose levendrų žiedus ir siųskite, 
kur nurodyta'. Jų alyva reikalinga valyti medicininiams 
instrumentams, karo lauko ligoninėms ir pirmosios pa
galbos punktams. '

Apie 193C m. Britanijoje buvo Įsteigta dirbtuvė le - 
vendrų alyvai gaminti. Dabar tas fabrikėlis augina apie 
90 akrų levendrų. Joms reikia atitinkamos, žemės ir kli
mato.

Levendras jau žinojo romėnai /jų žiedus naudodavo 
pirtyse/. Viduramžiais turtingieji niekada neišdeidavo į 
gatvę be levendrų šakelės, kad nejaustų gatvių smarvės.

1982 METU.

EKSKURSIJOS 
I LIETUVA

GEGUŽĖS 27, LIEPOS 22 ir RUGSĖJO 9 

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU *.
-VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

Taipgi, mes paruošiame reikalingus dokumentus 
atsikviesti vizitui Jūsų gimines iš Lietuvos I

KELI ONĖS LĖKTUVU Į MIAMI TIK $169.00.

Kreiptis: ADRIA VOYAGE INC.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W 1Y7

30 METU PATYRIMAS KELIONIŲ, PATARNAVIME I 
TEL: (514) 844-5644

5 psi.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB jr A JB J*
TORONTO LIETUVIŲ rf+KJMVlfl
KREDITO KOOPERATYVE ..........-...... ...........

MOKA:
14 % už 90 dienu term. ind.
14 % už 6 mėn. term. ind.
14%% už 1 metu term. ind.
13 % už 3 metu term. ind.
15 % už pensijų plana
14 % už namu plana
14 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

IMA:

už asm. paskolas nuo 18%% 

už mortgičius nuo 17% '%

AKTYVAI viri 28 mil. doleriu

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

>r 532-1149 1A6

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
Trečiadieniais uždaryta E 

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 14 %
1 80-185 d. term. ind. 14 %
term, indėlius 1 metų 14’/z% 
term, indėlius 3 metų 13 %
pensijų s-tq 15 %
spec. taup. s-tq 14 %
taupomqjq s-tq 11 %
depozitų-čekių s-tq 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo 18^2%
mortgičius nuo 173/į%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmesd. 9.30 v.r. — 1 v,p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75' r įkainoto turto'vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolos iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Ne:man»e mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamos įvairios sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMtAS

NAUJA „VILNIAUS" 
KARALAITĖ

KLB Toronto A-kės Val
dybos surengtame ’'Vilniaus" 
Karalaitės Baliuje Lietuvių 
Namuose, vasario 6 d,,titu
lą laimėjo RASA RIMKUTĖ . 
Jos palydove išrinkta ASTA: 
ŠERNĄ IT Ė.

Naujoji Karalaitė atsto
vaus lietuvius tradiciniame 
Tautybių Karavane ir per 
visus lu82-uosius metus. Ji 
laimėjo $ 1GGG, kuriuos pa
aukojo S. Kuzmas.

Toronto U-tete ji stu
dijuoja biologiją, yra 2G m. 
amžiaus.

Asta Šernaitė, 21 m.studi
juoja architektūrą. Ji laimė
jo Lietuvių Namų pašiurtą 
$ 5OG premiją.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
MOTERŲ BŪRELIO VEIKLA

Stepas V a r a n k a
— Be moterų ir pasaulis ne
būtų j do mus.

— o —
Įsisteigęs jau daugelį metų 

Kanadoje, Toronto Moterų 
Būrelis savo visuomeninę
— kultūrinę — šalpos veiklą 
nuolat plečia, gerina ir daž - 
niau pasirodo viešumoje.

Moterų Būrelio Vaidybą su
daro: Birutė Abromaitienė - 
pirmininkė, Petra Jankai tie - 
nė — vice-pirm. , Lėlė Po
cienė — sekretorė, Irena Že
maitienė — iždininkė, Kons
tancija Butienė — narė;

Parengimų Komisija? Ste
fanija Ciplijauskienė, Graži
na Butkienė, Laima Mačio-

nienė ir Birutė Remeikienė:
Revizijos Komisiją: Liusė 

Matulevičienė, Aldona Jankai- 
tienė ir Ada Jucienė.

Vaidyba su Būrelio narė - 
mis 1982 m. sausio 31 d., sek
madienį, 3 v. p p. surengė 
nuotaikingą ir jaukią popietę 
Lietuvių Namuose, Gedimino 
Pilies Menėje. Į popietę su
sirinko 150-160 kviestų tau
tiečių. Iš popietės ir loteri
jos gautas pelnas buvo numa
tytas skirti Suvalkų?'Trikam - 
pi o" lietuvių šaipai. Vertas 
parėmimo užmojis. Susirin
kę svečiai buvo pavaišinti 
skaniai pagamintais pietumis 
su vynu, kava, tortais, py
ragaičiais ir vaisiais.

Prieš pateikiant pietus , 
Būrelio pirm. Abromaitie
nė tarė trumpą sveikinimo 
žodį: "Su meile noriu pasvei
kinti Moterų Būrelio vardu 
visus čia atsilankiusius pra
leisti ir paremti šią mūsų 
popietę. Yra malonu matyti 
tiek svečių ir Būrelio nares. 
Ši popietė yra Būrelio ban
dymas padaryti ją tradicine 
švente. Jūsų gausus atsilanr- 
kymas teikia skatinančių vil
čių, kad jūs pritariate tai idė
jai.

Nedidelis Moterų Būrelis 
savo veiklą pradėjo nuo pir
mųjų dienų Lietuvių Namų 
įsigijimo. Pradžioje buvo 
maži namai ir maži darnai. 
Toronto lietuviams įsigijus 
didelius namus, pagyvėjo ir 
padidėjo Moterų Būrelio gre
tos ir veikla- Lietuvybės iš
eivijoje išlaikymo pareiga 
verčia moteris aktyviau veik-

6psl.
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NOTI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK Į LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.y. ,

SKAMBINKIT Tek: 487 - 5591

toronto
A. L U K 0 ŠI U S

KAS DAROSI SU MŪSŲ PLANAIS,

KAS DAROSI SU PENSININKU NAMAIS?
Kokie bebūtų tie mūsų su

manymai bei užplanavimai , 
nežiūrint kaip ir kam jie bū - 
tų kilę dar visiškai nieko ne
pasako, kad jie ir bus įgyven
dinti.

Tų vis naujų, neblogai at -
rodančių patrauklių ir gana sklypo kaina, o tuo pačiu ir 
viliojančių sumanymų bei 
planų nemažai gimsta ir 
mums čia, kad ir ne savoje 
tėvynėje begyvenantiems.

organizacijos veiklą. Dėl to 
visas, šis jau senokai užpla
nuotas reikalas gerokai užsi
vilki no ir kažkaip, tarytum 
iš akligatvio, nepajuda.

Su kiekviena diena kyla ir 
šiam projektui pramatyto

viso šio objekto bendroji fi
nansinė sąmata.

Šalia įvairių nesutarimų 
tarpe Valdybos ir narių, ne-

tNSUflANCC *JCom«relM«T

533-1121 Walter Dauginis
Insurance Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto

822-8480
Ontario

Dresher-Btraasku INSURANCE AGENCY LTD.

Vitų rulių'drevda • VALTERIS DRESERIS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1X8

mažą kliūtį sudaro ir tai,kad 
šiame projektuojamame pas
tate norima įrengti didžiulę 
ir modernišką salę. Valdžia 
tokios salės įrengimui ir to
limesniam jos išlaikymui jo
kių kreditų nė garantijų ne- 
duoda.Reikia turėti, ir pasi- 

kad tai bus daroma
savais pinigais ir iš savos 
kišenės.

Šioje organizacijoje vyksta 
keisti reiškiniai. Ištisa eilė 
kandidatų, pareiškusių norą 
tapti teisėtais šio Klubo na
riais, tiesiog dėl juokingų

Tiktai deja, kaip ir visuomet 
šitokiais atvejais veik dides
nioji jų dalis planais ir pasi
lieka.

Tai. dažniausiai atsitinka, 
kada priartėjama prie prak
tiškojo jų įgyvendinimo.Tada 
aiškiausiai ir pamatoma, kad
toli gražu nepakanka vien už- žadėti 
planavimo bei geros valios. 
Svarbiausia-dar reikia bend
ro sutarimo, ryžto, pašiau - 
kojimo, na ir nelengvo, vargi
nančio, kieto darbo.Tą mes 
visi gerai žinome ir savosios 
patirties. Nėra išimčių, kad
ir šioje iš paviršiaus žiūrint, priežasčių buvo atmesti. Vie- 
gana gerai atrodančioje To
ronto lietuviškoje kolonijoje . 
Nevieną gražų ir naudingą 
projektą mes čia įgyvendino
me, betgi tas pareikalavo vi - 
sų nemažų pastangų.Ne vis
kas jau taip gerai ir čia klo
jasi, kaipo kitiems kad galbūt 
atrodo, arba ir kaip mes kad 
norėtume.

Vieni tikriausiai jau pa
vargstame nuo mus prade
dančios slėgti gyvenimo naš
tos, kiti nenorime prasidėti, 
neišdrįstame,o dar kiti sam
protaujame, kad tai iš viso ne 
mūsų reikalas-tegul daro ki
ti ...

Bene pati didžiausioji to 
viso- kliūtis, tai tarpusavio 
nesutikimai, nuomonių nevie
nodumas, menkas bendro rei
kalo supratimas,kitais nepa
sitikėjimas, Mes,lietuviai ši- jai 
to nesutarimo "meno" tikrai 
nestokojame’.Tiesa, šioje ko
lonijoje sugebame tai paslėp
ti, kitiems neparodome, per- 
garsiai ne šūkauja me, bet vi - 
sa tai mažai mums padeda.

Kaipo pavyzdį- paimkime 
kad ir garbingą mūsų "senjo
rų" organizaciją, jau visą ei
lę metų gyvai besireiškianr 
čią. Tai Lietuvių Pensininkų 
Klubas, kuriam prieš porą 
meti) kilo sumanymas staty
tis šio krašto valdžios stip
riai finansiniai remiamus 
Pensininkų Namus.

Suprantama, kad tai didžiu
lis objektas, pareikalaujantis 
didelio ne tik pasiruošimo, 
bet ir visų jėgų įtempimo. 
Nei burtais, nei magiškos 
lazdelės mostelėjimu to ne
padarysi. Iš valdiškųjų ins
titucijų bei šio mięsto vado - 
vybės jokių ypatingų kliūčių 
nebūtų. Sutikimas gautas , tik 
visa bėda - nesutarimas įsi- kados nebuvo įgyvendintas 
metė ir apsėdo šią organiza- b e vienybės, susiklausymo 
ei ją. Daugeliui nesuprantama, ne tik tarpe savo narių, bet 
koks nelabasis įsimaišė ir ir plačiosios visuomenės 
vis drumsčia šios garbingos pritarimo ir padėjimo?

ni pripažinti nepatikimais,ki
ti perdaug smarkiais, kiti kad 
dar dirba- perjauni.Kai kam 
teko griovėjo vardas ir šiai 
grupei buvo nepriimtinas.

Kai kurie iš tų tariamųjų 
"griovėjų' 
gerai pažįstami ir net dirba 
visuomeninį darbą; Iš kur ir 
kodėl kyla ši nieku nepagrįs
ta baimė? Ką gi pagaliau , 
šios organizacijos vadovybė 
mano laimėti šitaip elgda
masi? Ar iš tikrųjų visi at
mestieji nebetinkami šiai 
organizacijai? Tai klausi
mai, į kuriuos deja niekas 
neatsako, ir kurių neišspren
dimas labai kenkia aukščiau 
suminėto svarbaus projekto 
įgyvendinimui ir bendrai 
šiai garbingo . amžiaus su 
laukusių asmenų organizaci

Visais k el ion iii reikalais 
bei kur pasaulyje skambinti: 
T ei. 533 - 353 1

y Bačėnas ALL seasons travel, b.d.
1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont
M6P 1A5

l'Antrosios Jaunystės" lakštingalos^ pianistė muz.Darija De 
Deksnytė; iš dešinės: D.Dargienė, I. Maeionienė, A.Jucie-ė 

visuomenei yra nė>A.5k'landžiūnienė, A.Jankaitienė,V.Siminkevičienė.

Visi mes ėjome per gyve
nimą, bet nevisi iš jo pasi
mokėme, o jei ir "pasimokė
me", tai savaip ir savanau
diškai. Į šį klausimą bene 
tiksliausiai mums atsako gy
venimiškoji išmintis 
sako štai ką:

LN Moterų Būrelio p-kė Birutė Abromaitienė atidaro Po
pietę.'š dešinės-de.A.Pacevičius,p. Matulevičius ir p.Kli
mas .

■■T

MĮjĮaMŽ t . ,

kininkaujantis Lietuvių Na - 
maras, telkiant lėšas jų 

G ji puošimui, jaukumui ir lie- 
Žmogusjsu- tuviškų reikalų ir tradicijų

laukęs senatvės,daugiausiai išlaikymui.
ir vėliai suvaikėja, grįžta at
gal į tas pačias 
dienas. Jis nė tik galvoja ,
mąsto,planuoja,dirba, bet ir 
elgiasi visur kaip vaikas".

Gaila, nesinorėtų šį paly
ginimą taikinti mūsų judriai 
besireiškiantiems pensinin
kams, bet ir nenorint,tokia 
mintis peršasi... Čia gyve
nantieji ne tik norėtų viską 
aiškiai žinoti apie šias pas
laptyje laikomas statybas, 
bet jiems tai yra ir privalo
ma. Argi kam nors nesu
prantama, kad joks didės - 
nis projektas niekur ir nie-

ti ir reikštis ne tik šeimoje, 
bet ir visose bėgančio gyve
nimo srityse. .

Kviečiu visas lietuves įsi
jungti į bendrą mums rūpimą 
darbą. Dirva yra plati. Turi
me dėti visas pastangas,kad 
mūsų vaikai ir jaunimas ne
liktų nudžiūvusi nuo medžio 
-i 'š aka ’'. Bai gi an L kvi eč iu pr a - 
dėti pietauti. Būrelio narės 
pasiruošusios mieliems sve
čiams patarnauti. Skanaus 
apetito".

Nemažai rūpesčio ir pra
kaito išpylė organizuojant šią 
popietę G. Butkienė, S. Cipli
jauskienė, A. Jucienė, L Že
maitienė ir L. Pocienė. Pa- buvo ir tebėra vienetas,tal-

tarimais prisidėjo J. Pacevi- 
cienė ir B. Noreikienė. Vi
sos narės rūpinosi tortais, 
pyragais ir loterijos fantais. 
Loterija buvo gana turtinga. 
Dalyviai ją gausiai parėmė. 
Loteriją sklandžiai pravedė 
G. Butkienė. Jai talkino P., 
Jankaiti enė.

Prieš traukiant loterijos 
bilietėlius, Gražina pareiš
kė: " Esu tikra, kad pamatę 
laimikiais užpildytą stalą, 
ne vienas iš čia esančių 
svečių pagalvojo, kad ir vėl 
siūloma pirkti ir vėl prašo
ma pinigų ir aukų.

Lietuvių Namų Būrelis

Mūsų talka prasidėjo Lie- 
kūdikystės tuvių Namams atsikėlus į 

šias patalpas, kada reikėjo 
ne tiktai lėšų, bet ir mote
riškos rankos.

Reikėjo išdekoruoti šią 
Gedimino Pilies Menę.Rei
kėjo scenoms užuolaidų, 
balkonams kilimų ir įvairių 
kitų dalykų. Per eilę metų 
moterys, ruošdamos meno 
parodas, praturtino Lietu
vių Namų sales lietuvių 
menininkų paveikslais.

Šiuo metu.LN puošmenų, 
kuriomis mes, moterys, ga
lėtume padėti— netrūksta. 
Taigi, kad mūsų veikla ir 
toliau klestėtų, šios popie - 
t ės metu nutarėm padaryti 
loteriją ir iš surinktų pini
gų, siuntiniais sušelpti mū
sų tautiečius gyvenančius ir 
vargstančius Suvalkų Tri
kampyje. Jūsų dosnumas, 
mieli svečiai,padės mums 
įgyvendinti naujus mūsų už
simojimus. Mūsų darbai, o 
jūsų parama, suteiks nevie
nam vargstančiam Lenkijo
je;, Vokietijoje ar kur kitur, 
džiaugsmą".

Reikia paminėti, kad į ren
giamą popietę MB Valdyba 
kvietė LN Valdybą, LN vyrų 
Būrelį, Kultūros Komisijąnš 
jų dauguma nepasirodė. Ko
dėl ? Greičiausiai iš baimės , 
Kad Ievos dukros kurį nors 
nepavergtų, ir neprisiviliotų. 
/(Tikiu, kad to nepaimsiteuž 
tikrą pinigą). Remdami vie-

ni kitus daugiau laimėsime.
Popietės atrakcija buvo mo

terų šešetukas sekstetas 
"Antroji Jaunystė", alfabetine 
tvarka. Dargienė Dana, Jan- 
kaitienė Aldona, Jucienė Ada, 
Maeionienė Laima,Siminkevi- 
čienė Valė ir Skilandžiūnie - 
nė Aldona. Sekstetui vadovau
ja muz. Darija Deksnytė. Seks
tetas padainavo sekančias dai
nas: "Obelėlė ir upeliai? žo
džiai Gailės, muzika Vaitke
vičiaus, "Kai ateis pavasaris" 
— žodžiai Baranausko, muz. 
Bražinsko. "Ilgesio daina", 
žodžiai Baltakio, muz. Bra
žinsko. "Vakaras ežero" žo
džiai Lapašinsko, muz. Rau
donikio ir "Tik tu prisimink" 
. . . Pianinu lydėjo Darija-

Moterų Būrelio rengiamą 
popietę parėmė’ savo atsilan
kymu dr. Antanas Pacevičius, 
daiL Jokūbas Dagys, LNpir- 
mininkas A. Senkus ir kiti vei
kėjai. Vyt. Babelis svarbes
nius popietės momentus nu - 
fotografavo. Tikiu, kad pama
tysime ir spaudoje vieną kitą 
popietės momentą.

Popietei einant į pabaigą, 
LN pirm. A. Senkus tarė pa
dėkos žodį Moterų Būreliui 
už jų veiklą. Popietės daly
viams už $6.00, labai nebran
gią kainą teko geri, skanūs 
pietūs, vynas ir programa. 
Dalyviams suteikė malonią 
nuotaiką, o rengėjams už pa
aukotą prakaitą ir rūpestį , 
gal šiek tiek pelno geram 
tikslui.

Tikiu, kad greitu laiku vėl 
išgirsime apie kokį, nors 
Moterų Būrelio parengimą.

- ooo-
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosovuose namuose —

830 Main St. East 
L8M 1L6

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

KOOPERATYVAS

JNO LIETUVIU
KREDITO

TALKA

Po $5: K. Jurgelis, j.Rickus.p. Čečkauskas, P. Karec - 
kas, J. Žemaitis, J. Stanius, J.Merkevičius, V.Merke
vičius, V. Aponavičius, S. V. Matukaičiai, A. Lukas, B. 
Milašius, F. Bobinas, P. Lukošius, J. Tolys, A. Viners- 
kis2 P. Kovelis, V. Pašilienė, S. Bikjnas, P. Rakauskas, 
V. Bilevičius, B. Pliskevičiūtė, A. Sarpalius, J. Sakalau
skas, A.Renkys, K. Simaitis, J. Kažukauškas, A. Maksi
mavičius, F. Vaitiekūnas, R. Giedraitis, A. Joniką, J. Ka- 
reckas, R. Bagdonas, V. Čėsna, R. Petrauskas, O.Savic
kienė, J. Šešelgienė, B. Vengris, J. Vengris, V. Adomai
tis-, L. Meškauskas, F.Pajerskas, V.Grikietis, K-Mila
ševičius, L. Vindašienė, A. Budininkas, V. Venskevičius, 
B. D. Kriaučiūnai, A. Grybas ir p. Višniausk'. i

Po $4; P. Armėnas, M.BieKša. B. Juodelė, V. Vitkevi
čius.

MOKAMI; už: 
depozitu^ (P.C'.A.) 
suhtnupas 
term, tlcpoz. 1 m. 
term, depo? 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dieno depozitus

IMAME UŽ:
nckiln. turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%

6%
13%

14% %
N< nokomo gyvybės ir o«m. paskolų drauda.

141/< e* Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

k etvirt aditni oi s nuo 10 iki 5 vol. 

pehktcdier i oi r. nuo 10 iki 7 vai. šeitodieni ai s nuo 9 iki 12 vol.

L iepes — rugp i u^ ic mėn. Šeštadieniais uždaryta.

DARPO V AL AWDOS

Po $3: P. Rimkus, A. Godfilis, A. Aušrotas, V. Stabin- 
gis.

Po $2: F. Kemežienė, I. Banevičius, C. Chromanskis,p. 
ŠaKaiys-Vizbaras, V.Triponas, A. Juraitis ir $1. - A. 
Ramanauskas.

Hamiltono Tautos Fondo Atstovybė reiškia didžiausią 
padėką šauliams , rinkusiems Tautos Fondui aukas: M. 
Juodžiui, J. Tarvydui, J. Deveikiui, J. Deksniui, St. Sen
kui ir L. Borusai.

Dėkojame širdingiausiai visiems aukotojams už aukas 
mūsų kovai, tikėdamiesi, kad ir 1982 metais mes visi bū
sime vėl dosnūs mūsų tėvynės reikalams. Nuoširdus

deralinės valdžios pagalbos . 
Skaičiuojama, kad 75% aud
ros paliesti} namų ir biznio 
įstaigų neturėjo specialios 
nuo potvynio apdraudos, nes 
tokios audros retai ištinka.

Garsusis Auksinių Vartų 
tiltas išliko sveikas, kuris 
per 45 m. savo gyvavimą yra 
daug ko matęs: praleidęs ne
mažai audrų ir žmogiškų tra
gedijų, kai nusivylę gyveni
mu nuo jo šoks ta j 113 pėdų 
gilumo vandenį ir daugiau ne
beiškyla. Tolau atsitikimų 
tiltas jau turi užregistravęs 
netoli 700. Audros metu jis 
buvo uždarytas, nes nuošalia 
jo esančio kaino nuslydus at
šlaitei, buvo užblokuotas iš - 
važiavimas, sugriautas na
mas ir jame palaidota mote
ris.

Audrai praėjus ir nušvitus 
saulutei, gyvenimas eina į 
normalias vėžes: biznieriai 
jau pradėjo skelbti išpardavi

mus ir žmonos valytis nuo 
purvų, keliuose pilna mašinų , 
kurios važiuoja lėtai, nes ne
žinia kada atsidursi purvo 
klane.

Be liūdnų atsitikimų tokiais 
atvejais atsitinka ir linksmes
nių. Prieš audrą nekilnojamo 
turto agentūros vedėjas And - 
rew Ch. Turner, išgirdęs,kad 
artėja audra, sėdo į lėktuvą 
ir atsidūrė Reno, Nevadoje . 
Čia, susitikęs draugus ir po 
geųų pietų, ryžosi išbandyti 
savo.laime lošimų klube. Vos 
tik įmetus 7 dol.į alkaną ma
šiną jis nustebo, kai prieš jo 
akis iššoko skaitlinė 7 73.102. 
Neužilgo prisistatė Klubo ve
dėjas ir Internal Revenue Ser
vice agentas,kuris pareiškė, 
būk dėki ngas prezidentui, kad 
jis sumažino mokesčius, nes 
turėtumei sumokėti 70% lai
mėtos sumos, o dabar gausi 
1O% nuolaidą. . .

P. I n d r e i k a

AUKOS TAUTOS FONDUI

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA

ačiū visiems.
Hamiltono Apylinkės Tautos Fondo 

Atstovybė.

Pirmoji auka-VysKupo Valančiaus Šeštadieninės Mo
kyklos mokiniai Vasario 16 d. minėjimo proga suaukojo 
53.31 doi., vadovaujant K. Mileriui, Mokyklos vedėjui, už 
tai reiškiame nuoširdžiausią ačiū K. Mileriui ir visiems 
mokytojams bei Tėvų Komitetui.

Hamiltono Apylinkės Bendruomenės Valdybos Vasario 
16 minėjimo proga likutis 225 dol ir 50 dol aūka.

$200: Hamiltono DLK Algirdo Šaulių Kuopos Valdyba;
$1OO: Hamiltono Medžiotojų-Žūklautojų Klubas "Gied

raitis", St. S. Rakščiai, A. Patamsis;
$64: A. F. Povilauskai;
$60: J. A. Asmenavičiai, J. E. Steibliai, P-Z. Sakalai ;
$55: A. Obcarskis;
$50; K. E. Gudinskai, R. Geidukytės, J. G. Skaisčiai, P. 

S. Kanopos, F. A. Rimkai, V. A. Januškos, SLA 72 kuopos 
Valdyba;

Po $40: A. St. Petkevičiai, M. Lazdutis, J, E. Bajorai
čiai, Dr. B. Vidugiris;

Po 35: A. S. Šukaičiai, Br. Grajauskas, J. G. Krištolai
čiai, J. M. Tarvydai, Z. A. Pulianauskai;

Po $30; M. Juodis, J. A. Deksniai, M. I. Repečkos, J.
E. Bubniai, J. O. Adomauskai, V. B. Perkauskai, P. E. Ro
čiai;

Po $25: B. B. Vensiovai, V.B.Morkūnai, Ig. Varnas, V. 
M. Leparskai, Dr. V. Kvedaras, Pr. Kažemėkas, Dr. O.Va
laitienė, Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas, J. Liaug- 
minas, P. Pleinys, A. B. Juozapavičiai, J. B. Domeikos iš 
Brandford.

Po $20.- Hamiltono Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
Valdyba, St. N. Senkai, Ant. Lukas, J. Povilauskas, P. La- 
tauskas, K. Giedraitienė, St. Pilipa vičius, J. A. Mačiukai , 
P.Masys, Al. D. Jankūnai, J. E. Gngaliai, E. P. Šeiriai,P
F. Brasai, J. J. Kamaičiai, P. Bulkė, P. O. Budvydžiai, J. 
Lekutis, A. A. Erštikaičiai, B-Raupėnas, Ot. Stasiulis, A. 
Liaukas, J. E. Mažulaičiai, Z. Stonkus, A. D. Kamaičiai , 
B. A. Šilgaliai, J. B Sadauskai, Br. Steponavičius, B.Cvir
ka iš Delhi.

Po $15: Prel. Dr. J. Tadarauskas, Dr. A. Sauaoris, A. 
Ginūnas, V. Bagdonas, F. Urbaitis, J. Stonkus, V. Saulis, 
L. M. Borusai, Al. Grajauskas, J. Dubinskas, V. Norkevi-

fsANTRANCISCO į

AUDRA NUSIAUBĖ SAN FRANCISCO

Šiaurinė Kalifornija randa
si žiemos lietų juostoje, nors 
čia klimatas yra malonus, kur 
temperatūra žiemos metu svy
ruoja tarp 40-50 laipsnių ši - 
iumos, o vasaros laiku siekia 
60-80 laipsnių. Pašonėje as an 
čiame Pacifiko vandenyne žie - 
mos laikotarpyje dažnai susi
daro rūkai, kuriuos sukelia su
sitikusios šalto ir šilto oro 
srovės. Iš susidariusių rūkų, 
jiems sutirštėjus, dažnai iš
krinta lietus, kurio dažniau - 
šia trūksta.

Sausio 4-5 d. netikėtai San 
Francisco apylinkes užklupo 
didžiulė audra su stipriu ir 
smarkiu vėju, kuris labai grei
tai paplukdė miesto gatves van
denyje, vėju' verčiant medžius 
ir jais užblokuojant judėjimą . 
Netrukus iš kalnų atšlaičių van
duo pradėjo nešti purvą ir van
deniui atmirkius žemės sluoks
nį, jis kartu su augalais ir ak
menimis užvertė kelius. Išti
są parą lyjant^nuo kalnų van - 
duo pasipylė upeliais išaugda
mas į sraunias sroves. Jos 
leisdamos! žemyn, viską nai
kino, nuo jų neatsilaikė ir na
mai patekę į galingas sroves. 
Žemesnėse gatvėse paliktos 
mašinos tučtuojau paskendo

APYLINKES

naktį buvo nuverstas nuo pa
matų ir nustumtas į gatvę nuo 
kalno purvo griūties. Griūtis 
nuvertė ir kaimyno dviejų aukš
tu namą, kuris užverto ant Va
lės namo, jį galutinai sutriuš
kindamas. Ant abiejų namų 
dar daugi au pradėjo griūti pur
vo, kuris per gatvę pasiekė 
ir kitus namus, užpildamas 
garažus ir kambarius. Purvo 
griūtis kalne paliko taką 50 pė
dų pločio ir 25 pėdų gylio, ku - 
ris prasidėjo 40 pėdų kalno 
viršūnėje. Vaiez ir jo žmona 
dar suskubo išbėgti iš namo, 
palikdami miegančius vaikus ir 
atsidūrę purvo jūroje pradėjo 
šauktis pagalbos. Atskubėję 
gaisrininkai ir kaimynai nebe
galėjo prieiti prie purve pa
skendusių namų, nes pasipylė 
gazas.

Ašarotomis akimis ir skaus 
mo surakinta širdimi Vaiez 
pasaKoja, kad jis su žmona 
stebėjo TV, o vaikai jau bu
vo sumigę, kaip staiga sudre
bėjo namo sienos ir pasigir - 
do vaikų kliksmas. Jis puolė 
atidaryti vaikų miegamojo du
ris, bet su durimis jį par
trenkė purvo kalnas, kuris 
verždamasis pro sulaužytas 
sienas išnešė į lauką ir tik

montrea
SESELES AKTYVIOS MONTREALYJE

Putnamo Seselių Namai

čius,
$13: P. Gužas, ir $12 --A.M. Pusdešriai.

Po $1O; G. M elny kas, M-Jonikas, L-Kriaučiūnienė, J. 
Stankus, J. Raguckas, J.Koperskis, J. Klypas, Z. Gašlū
nas, A. Sakalauskas, P. Volungė, J. Kažemėkas, E. Apo
navičius, A. Keliaeius, V. Kybartas, G. Paukštys, J. De
veikis, V. Sakas, A. Petraitienė, A. J. Gedrimai, Kostas 
Meškauskas, K. K. Deksniai, A. E. Kybartai, I.Vegis, P. 
Girnius, P. Lukošius, R.Matukaitis, P. Vitas, A. Jan
kauskas, V. Kezys, O. Šarūnienė, E. Kronas, J- Gim
žauskas, Z. Stanaitis, J. Stanaitis, Al. Meškauskas,K. M- 
Kvedarai, A. Čerškus, M.Šniuolis, M. Pike, G. Marti- 
tįsius, V. I. Liškauskai, J. Romikaitis, A. Stasevičius, J. 
K. Januškevičiai, J. Astas, V. Kežinaitis, ' P. Zaba- 
rauskas, J. Naujokienė, P. Navickas, St. Kalvaitienė, S. 
A. Urbana vič i ai, P. Stukas, K. H. Norkai, A. M.Garkūnai, 
O. Mikšytė, K. Mikšys, Pr. Enskaitis, P. Žulys, St. El- 
vikienė, H. R- Rimkevičiai, F. P. Krivinskai.

$7: J. Ziurlienė, po $6: — A. Dudonis irL.Klevas

vandens srovėje, siaučiant 
stipriam vėjui, buvo užmes
tos ant šaligatvių arba priplo - 
tos prie namų.

Audra ir vėjas dar labiau 
pasmarkėjo apie 11 vai. vaka
ro ir daugelyje vietų užgęso 
elektra ir rodėsi, kad Pacifi
ko vandenynas pradėjo veržtis 
iš savo krantų. Įsižiebus elek
trai, TV ekrane pradėjo rodyti 
potvynio padarytą žalą.

Tarp tų vaizdų iškilo ir tra
gedija Vaiez šeimos, kuri pra- 
rado tris vaikus: 4, 9 ir 13 m. 
amžiaus. Iš namų griuvėsių, 
užverstų tonų tonomis purvo , 
jie buvo atkasti tik po vienos 
paros. Jų namas pirmadienio

subėgę kaimynai jį ištraukė 
kartu su žmona. Bet vaikų 
klyksmas jau buvo nutilęs. . . 
Nelaimės ištikti prieglaudą 
rado šv. Petro parapijoje , 
Pacifica- Visko netekusiai 
šeimai klebonas jau paskelbė 
rinkliavą.

Audra pareikalavusi 24 gy
vybių ir dar 12 žmonių liki — 
mas nežinomas. Sužeista507 
asmenys, sugriauta namų 413 
ir 5223 sužaloti. Išviso pada
ryta nuostolių 250 mil. dol. 
sumai,bet apskaičiavimas dar 
nėra baigtas. Gubernatorius 
Brown paskelbė 6 šiaurinės 
Kalifornijos apskričius nelai
mės ištikta zona, prašant fe-

Sol.Gina Capkauskienė su Sesele Margarita, kuri yra 
buvusi ilgesnį laiką Montrealio Seselių Namų Vyresnioji. 
Solistė nekartą koncertavo Putnamo Seselių Namuose.

Hour ’
Service

f,50 kelnes

ir atsiimant
SKAMBINKIT: 365-71461

NETTOYEURS 
365-7146 
7661-A CtNTBME

CLEANERS

JOMS 365-1143
415-We nte. UuUi

766-2667
NUU1MD

1982.11.18

mas vaikams,paveikė ir su
augusius. Dabar sudaro di - 
dėlę užsiėmimų dalį "Rūtos" 
Klubo narių programoje./.

Montrealio Seselių Namų 
patalpose vyksta ne tik gy - 
vas "Rūtos" narių judėjimas 
ir veikla, bet ir įvairių or - 
ganizacijų posėdžiai, muz . 
Seselės Teresės vad. Mer
gaičių Choro"Pavasaris"re- 
peticijos ir kitų grupių re
peticijos, paskaitos ir 1.1.

Putname Seserys įsteigė 
ir tvarko vienuolyną ir nuo 
196 8 m.baigas pastatą,ati - 
darė Matulaičio Namus , 
skirtus priežiūrai ir globai 
senesniųjų ar paliegusių lie
tuvių. Čia taip pat tęsia ir 
svarbų lietuvybės darbą kul
tūrinėmis programomis, kū
rybiniais užsiėmimais ir kt.

Montrealyje Marijos Nek . 
Prasidėjimo Seserys įsikū - 
rėl953 m. ,įsigijusios dviejų 
butų namelį.Lietuvybės dar
bą dirbo įsteigusios Vaikų 
Darželį lietuvių šeimoms.

Vėliau priimdavo ir kitų 
tautybių vaikus.

Kai, laikui bėgant, vaikų 
skaičius sumažėjo, 1976 m. 
rudenį, Sesuo Paulė ir Se
suo Clivėta sušaukė bendrą 
susirninkimą. Buvo pasiūly
ta steigti vyresnio anyžiaus 
lietuviams Klubą. Sumanymo 
vykdymui laikas buvo jau 
pribrendęs ir jam entuzias
tingai pritarta. Sudarius 
statutą, išrinkta Valdyba ir 
Klubas inkorporuotas, C<ue - 
bec’o vyriausybės patvirtin
tas, pavadintas RŪTA./Se - 
selės Jonės puoselėtas me
ninių rankdarbių entuziaz -

ni

Coūvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georgas ________ LaSalle

7 psi.

GUY 1 
RICHARD 
ROOFER COU VRKUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjos ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD , 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo* atl teka spiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Nainiu stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

FUNERAL HOME

J.F.Wil son & Sons Inc.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Ave.
Chateauguy , Verdun ,Que.
Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956

7

7



LN LAIKRAŠČIO RĖMĖJAI , APSIMOKĖJĘ UŽ METUS 

NEMAŽIAU $ 20, IR AUKOTOJAI

$ 6G, - Br.Narbutas, Toronto.
« Po $ 5G, -St.Reutas, LaSalle, Que., J. Jankauskas,To
ronto;

$ 4G,-A.Kynas,Altą.
$35, - A.Kenstavičius, B.C.
Po $ 3G, - J. Lukošiūnas, L aSalle, Que, Br. Mozūras , 

Mtl.
Po $ 25, - iš Toronto: M.Račys, J.Karka, dr. J. Zmui- 

dzinas, S.Fredas, J.Pikelis, B.Saulėnas,dr.J.Yčas, K. 
Smigelskis; P.Gulbinskas; iš Hamiltono - J.Bersėnas ,St. 
Dalius, Kredito Unija TALKA; Vyt. Grickett, Chicago , 
V. Blažys , Laval, Que. ,P.Satkūnas, Man., M. Mažeikienė, 
P. Q ., A.Rudokas, Gnt. ,Alb.Paškevičius,- Gttawa, J. 
Vieraitis , Florida, Aug. Bajoras, Mtl., J. Laimikis, Lavai,

Po $24, - V. Daugelavičienė, Mtl., A. Latvaitis, Longueil 
$ 21 , - K.Rašytinis, Mtl. Adv. Joana KURAITĖ

PAMINĖJOME VASARIO

Vincas PIECAITIS

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

DUODA PASKOLAS:MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m.
Certifikatus.....................
Spec. Taupom, s-tas.. 13 
Taupymo s—tas.............11
su apdrauda iki $2.00U 
Trumpalaikius indėlius.. 14% 
už $20,000 ir daugiau 
Čekių s—tas .....................

.14.5%
%
%
%

%

%

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

Po $ 2G, - iš Montrealio: St.Stravinskas,A.Mačiulis , 
K.Martinėnas,S.Morkūnas,M.B.Makauskas, B.Kaspera
vičius, S. J.Verbyla,P.Norkeliūnienė,A. Vapsvienė, G. 
Kudžmienė, L.Urbonas, J. Meliauskas, Z.Barysa, J. Vaiš
noras, M.Juodviršis, V.J.Daniliauskienė,P.Effertas,P. 
yizbarienė; iš LaSalle T P.Bendikas, A.Čepulis, J. Bit - 
neris, R.Simaniūkštisį S.Šiliauskas, Lachine,P.Q .

Iš Toronto: H.Šiaurys,D.Renkauskas, M. Baltaduonis , 
AIg.Ptašinskas,A.Statulevičius,A.Vaičiūnas, V.Kalend- 
rienė, L.Novog, Z.Jackus, A.Kuolas,A.Bubelis>J.Riau- 
ka, P.Dabkus, L.Merkelis, E. Smi Įgys, M. Petruli s;

Iš Hamiltono: A.Mingėla, A.Šukaitis,L.Skripkutė, O. 
Stasiulis, P. Lesčius, VI. Bagdonas; iš St.Catharines -J. 
Šarapnickas; Gntario prov.- J. Vitas, P.Česnulis, J.Auš
rotas, VI.Juodis, K.Jonušą, F.Vilįmavičius,J.Paužuolis, 
K. Valaitienė, L ietuvių Klubas GIEDRAITIS; iš Manitobos: 
R.Tekutis, M.Šarauskas,, K.Strikaitis, P. Liaukevičius; 
J.Karosas, Alberta; iš Gttawos- V.Trečiokas, V.Kudž- 
ma, J. V. Danys; Pr. Matulionis, Mich. JA V, N.Gauber, Cal. 
JAV, Ch.Matūzas, N. Y., JAV, kpt. L. Baršauskas, V. Vo
kietija; P.Q provincijoje- Br. Zinkevičius, A. Bulota, D. 
Ralys;

Po $ 5, - R.Lukša, L.Stanius; $3,-Algis Milčius ;
Po $ 2, - D.Jaugelienė, A.Daniliauskas.

Visiems nuoširdžiai dėkojame’. "NL 
/ bus daugiau /

Lietuvos valstybės atsta - 
tymo 64-tąsias metines, Va
sario 16-tąją Montrealio lie
tuvių visuomenė minėjo iš
kilmingomis pamaldomis a - 
biejose parapijose.

Po pietų pagrindinis šios 
šventės minėjimas - Aktas 
vyko jau įprastoje geroje 
Verdun Catholic High School 
salėje, vasario 14 d.

Prie įėjimo pasitiko Seš - 
tadieninės Mokyklos mokinės 
pasipuošusios tautiniais rū - 
bais, su šypsena ir tradici - 
niu laikraštėliu "Liepsna” . 
Pasitiko ir šalia vienas kito 
staliukai rinkliavai šios 
šventės proga- KLB veiklai 
palaikyti- Lietuvių Fondui ir 
VLIKo veiklai remti-Tautos 
Fondui. Tai nuo seno pasi
tvirtinusi ir sklandi proce
dūra Kanadoje, ypač gerbia
ma ir Montrealio lietuvių.

Uniformuoti šauliai su 8 -

16—AJAC. C.
2 dainas Aušros Vartų Vyrų 
Choras. Jungtinis AV Para - 
pijos ir "Pavasario” choras 
nuotaikingai padainavo 4 ori
ginalias liaudies dainas,har-< 
monizuotas J.Tallat- Kelp
šos, J. Bendoriaus, K. V. Ba
naičio ir A. Vanagaičio Į - 
si jungę jaunieji balsai rodė 
jau gražią pažangą. Jiems 
smagiai dirigavo Aleksand
ras Stankevičius. Akompona- 
vo Sės.Teresė.

6 tautinius šokius pašoko 
Montrealio Jaunimo Ansam
blis "Gintaras”,parodęs ge - 
rą pažangą išpildyme. Ma
loniai nustebino vyrai lazdų 
šokyje, įgavę daug stipresnės 
technikos ir spritnumo.

Šokiams grojo du akorde - 
onistai: Sės.Teresė ir Linas 
Staškevičius. Ansambliui 
vadovauja Rasą Lukoševičiū- 
tė.Su šokėjais'daug dirba ir 
Silvija Staškevičienė.

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9-3 ———-— — —
Ketvirtadieni ai s 12-8 6-8

Penktadieniais 12-6 12-6
Sekmadieniai s 10:15-12:30 —-__________.

Wtaccucc 'KafaCaa
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

s laiku s ougo j ii 
ir re tno d e Ii u O i u

r PįO r d u o d u

1448 RUE ST-AIEXANORE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE t>OOA H3A 2436 TĖL 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
IMMI I B1.ES - (1 ASK INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

PAT ARN AVIM AS-P IRKI M AS - P ARDAVIMAS

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

ĮSIDĖMĖKIME:
o Montrealio Vyrų Gktetas , 
pasižadėjo dalyvauti "NL " 
Spaudos Vakare-Baliuje, ba

landžio mėn.24 d.,Sv.Kazi
miero Parapijos salėje.Gk- 
tetui vadovauja muz. Alek
sandras Stankevičius.

iomis vėliavomis buvo pasi
ruošę įėjimui, laukdami kol 
visi sueis į šalę.

Programa pasižymėjo 
punktualumu, duodant 15 min. 
akademinio laiko.

Dr.J. MALlSKA

P. Q.

J 4 4 0 
S uit <> 
Te i :

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

Namu: 488-8528

Dr,A.O. JAUGELIENĘoj
DANTU gydytoj a 

14 10 Guy S t .
Suite 11—12 Montreal
Tel t 93 2-66 62

Namu.: 73 7-9681

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE

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

76 26 Central St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel: 366-974 2 ir 365-0 505

~T Iškilmes atidarė pranešė
ja Teresė Keršytė. Buvoį- 

'ę* neštos vėliavos, sugiedotas 
& Kanados Himnas, pagerbti 
re visi žuvusieji už Lietuvos 
C] laisvę. Pagerbti kūrėjai-sa- 
p vanoriai. Iš 3-jų pakviestųjų 
Č montrealiečių į sceną atėjo , 

turbūt , nė vieno tokio minė-

Uždarymo ir padėkos 
trumpą, šiltą žodį tarė KLB 
Montrealio A-kės Valdybos 
p-kas Vincas Piečaitis.

Sugiedotas Tautos Himnas, 
išneštos vėliavos. Žmonės 
plūdo į dar nenusileidusios 
saulės apšviestą pavakarę .

Atskirai Vasario 16-toji 
buvo paminėta Šeštadieninė
je Mokykloje dieną prieš.

b. n.

Tel . Bus: 482-3460
Res. 767-4690

DANPAR REALTIES CORP.
3 10 VICTORIA AVE SUITE 4 09 

MONTREAL. P. Q. H3 Z 2 M 9

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

gi

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 She: brook St . W. 
Suite 215, Montreal , P. Q. Tel. 9 3 1-40 24

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. , b.c.l.

4 Notre Dome E. Suite 50 4 
Montreal, Quebec, H 2 Y 1B7,

AbVOKATAS

878-9534

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

168 Notre Dame St. E. , Suite 20 5 
Tel: 366-206 3 K 866-2064.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M. Eng. L. L. B. , B. C. L.

4701 Bonnontyne, Verdun (kampas 2—nd Ave»), Que. H4G 1 E6 
Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence; 366—6245

NOTARAS

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

8 psl.

jimo nepraleidęs savo gyve - 
nime čia, kūrėjas-savanoris 
Kazys Sitkauskas. Kiekvieną 
kartą jis neša ir vėliavą.Pa- 
garbos ženklan jis buvo ap
dovanotas raudona rože.

Paskaitą skaitė adv. Joana 
Kūraitė, dabartinė KLB-nės 
Krašto Valdybos p-kė.Skai - 
tė, reikia pažymėti,trumpais,

ĮSIGIJO SNIEGO 
VALYTUVĄ

AV parapijos susirinkime 
iškėlus pageidavimą, Para
pijos Komitetas nutarė ir įsi
gijo sniegui valyti maši - 
ną. Pačiu laiku, nes sniego 
šiemet iki ausų.

RENKU
lengvai suprantamais saki-
niais/kas daugelio, ypač jau-

ffinimo, buvo labai įvertinta/ , 
re šiltu, seserišku tonu, gyveni - 
£ miškai primenant mūsų situ- 
reaciją išeivijoje ir okup. Lie
ptu voje, būtinybę visiems lie- 
[^tuviams praktiškai ■ dirbti 
[įkartu, nes visi be išimties . 
špagai prigimtį esame pa- 
įgšaulio lietuviai. Jos konden - 
resuotas, neištęstas žodis buvc 
[g visų šiltai priimtas.
■p Sveikino estų, latvių, ukrai- 
Iniečių, Quebec’o prov. Imi - 

gracijos ir Kultūrinių Grupių 
Reikalų ministerijos atsto - 
vas, Montrealio miesto me- 
rp atstovas.

Rezoliucija buvo paskaityts 
tik lietuviškai, vertimai nu
siųsti Kanados min.p-kui P . 
E.Trudeau, Kanados Užsie - 
nių Reikalų min.Mark Mac- 
Guigan ir Jungtinių Tautų p- 
kui.

Meninėje dalyje padainavo

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medžiagą.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Portraits 
Weddings

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

TONY LAURINAITIS

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

PETRAS ADAMONIS
c. i. •.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6^95 — 35th Avenue, Montreal H 1 T - 3 A 6 

TEL. 7 2 7 - 3 1 2 0 Namų 3 7 6 - 3 7 8 1

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

Komercinio privataus tur}to, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikto nuo 1 945 [n.

LEONAS
SALES

gureckas
MENAGER

heal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

» NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU

♦ NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

* MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

» UŽEIKITE! ,įS ĮTIKINKITE!
PASINAUDOKITE! _____ _

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Dafnšine, 11 e Perrot , Que, H7V 5 V6

TRANS-QUEBEC SIDINGS LT. D 
ALIUM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALI ŪMINI JUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

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

PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu Leo GURECKAS

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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