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SAVAITINIAI IVYKIAI
JAV PREZIDENTAS 
KALBĖJO KONGRESE

Pasiekęs vidurį savo pre- 
zidenavimo kadencijos , 
JAV prez. R. Reagan'as pa
sakė kalbą Kongrese, kurios 
visi su nekantrumu laukė.

Kaip paprastai , jis buvo 
jai pagrindinai pasiruošęs.

Jis tvirtai įsitikinęs, kad 
Amerika pradeda atsigauti 
iš recesijos. Palengvi iti di - 
džiausiai bedarbei per pas
kutinius 40 metų, jis pasiūlė 
šiuos pagrindinius punktus: 
1/ pratęsti 6-iems mėne
siams nedarbo kompensaci
jas tiems, kuriems jos už- 
sibaigė;2/ mokesčių paleng
vinimai darbdaviams, kurie 
samdys ilgiau išbuvusius be 
darbo;3/padidins sumas spe
cialybių apmokymu i; 4/ su - 
mažinti paaugliams vasaros 
darbų atlyginimus.

Jis siūlė 1% pakelti pa ja - 
mų mokesčius ir sumažinti 
už vietos ir importuotą aly
vą.

Taip pat siekia užšal - 
dyti vieniems metams fe- 
deralines algas ir pensijų 
atlyginimus, kariškių ir ci
vilių.

Nežiūrint įvairios kritikos, 
prez. Reagan’as sušilaukė 
ovacijų rno visų atsistojimu ir 
katutėmis.

ARGENTINA NORĖTU 

ATSIGRIEBTI
Amerikiečių žvalgybės ži

niomis, Argentinos vyriau
sybė pradėjo įrengti karines 
bazes Antarktikoje, atrodo , 
kad galėtų pietų kryptimi 
lengviau atakuoti Falkland’© 
salas ir,reikaluiesant,komp
likuot i' britų gynybos veiks
mus. Galimas dalykas, kad 
Pietų Atlante padidėjęs Ar
gentinos laivyno veikimas 
skirtas Falkland’o gyventojų 
erzinimui.

Britų min.p-kė M. Tatcher 
pareiškė, kad atsižvelgiant , 
jog Argentina nesutiko atsi
sakyti galutinai visiems lai
kams nuo salų užpuldinėji - 
mo, nė jėgos vartojimo, grę- 
sia tolimesnių atakų galimy
bė. Britų gynybos daliniai y- 
ra pasiruošę,aviacijos pat - 
ruliai sustiprino savo veiki
mą.

4000 britų kareivių, da - 
bar apsistojusių Falkland’e , 
nusiskundžia šviežio van - 
dens, skalbyklų, sanitarinių 
Įrengimų trūkumu. Pagei
dauja nemokamų telefoninių 
pasikalbėjimų su Britanijoje 
esančiais namiškiais ir a- 
laus.

Kodėl Argentina dabar taip 
labai, suskato reikalauti Fal
kland’o, kai socialinė nely - 
gybė yra pasiekusi kraštuti
numą, o pasipūtusi juntos vy

riausybė daugiau rūpinasi 
savo išpūstu prestižu, uni - 
formomis ir medaliais, ne
gu gyventojų gerbūviu.?

ANDROPOV’AS NORI- 
KALBĖTI SU UN

Jūri Andropov'as pakvietė 
Jungtinių Tautų generalini 
sekretorių Perez de Cuellar 
atvykti kovo mėnesi i Mask
vą aptarti/o, stebuklas’./ Af- 
ganistano problemas.

Perez de Cuellar, kaip 
manoma, pasiūlys laipsnišką 
Sovietų kariuomenės atitrau
kimą, grąžinimą afganų pa
bėgėlių ir pakeitimą dabar 
sovietų Įvestos vyriausybės 
koalicine valdžia.

Kaip žinoma, sovietai Įsi
veržė į Afganistaną 1979 m . 
gruodžio mėnesi neva tai 
"prašomi" afganu vyriausy
bės .

Šis Andropov'o noras ga
lų gale spręsti Afganistano 
situaciją, parodo arba jo 
praktiškumą- nes sovietai 
įsitikino, kad afganai jų ne
nori ir prievartinis ten bū
vimas kainuoja perdaug 
žmonių gyvybėmis, finansais 
ir svarbiausia-bloga sovie - 
tams reklama pasaulio aky - 
se, arba- yra prispirtas prie 
sienos krašto vidaus nuo - 
taikų, ekonominių sunkumų ir 
griežtesnės laisvojo pašau - 
lio laikysenos.Arba- kas ži
no-gal ruošiasi dar didės - 
niems "žygiams".

MASKVOS ĮMONĖSE 
VYKSTA VALYMAI

Tekstilės pramonės va
dovybėje vyksta valymai:at - 
leista nemažas skaičius fab- 
rikųdirektorių ir kitokių pa- 
.reigūnų. Jie buvo apkaltinti 
apsileidimu ir vagystėmis .

MELAS-KOMUNISTU 
KASDIENINĖ DUONA

Prancūzų komunistų par
tijos vadas Georges Mar
eliais radijo pasikalbėjimo 
metu pareiškęs, kad gavęs 
iš naujojo Kremliaus Vieš
pačio Andropov’o. Jame tei
giama, jog Įkalintasai sovie
tų disidentas Anatolij Ša - 
ransky esą matęsis su savo 
motina ir bado streiką bai - 
gęs.

Tačiau Prancūzijos Ša- 
ranskiui išlaisvinti Komite - 
to narys pareiškė,kad kal
bėjęs .su Šaranskio motina 
telefonu ir ši jam pasakiusi , 
kad jos sūnus bado streiko 
nebaigiąs. Ji tvirtino, kad 
sūnaus jai neleido aplankyti, 
bet ji gavusi iš jo laišką. Jis 
esąs gydomas ligoninėje,kas 
3 dienos yra maitinamas per 
prievartą.

A. Šaransky 1978 m. buvo 
nuteistas 12 metų sunkiųjų 

darbų kalėjimo neva už šni
pinėjimą JAV-bėms.

SOVIETU PROPAGANDISTAS 
NAUJOSE PAREIGOSE

Jurij Andropov’as pašali
no iš pareigų virš 1O metų 
išbuvusį pagrindinį Krem - j 
liaus tarptautinių reikalų 
skyriaus propagaudinštą ir i 
diplomatą Valentin Falin’ą.

Jis perkeltas vyriausybės i 
žinių "Izvestia" laikraščio j 
politinio komentatoriaus pa
reigoms.

Falin'as, 56 m. , išbuvo 7 
metus Sovietų ambasadorium 
Bonnoje. Tuo laiku jis,gerai 
pažindamas Vakarų Vokietiją, 
turėjo progos gerinti santy
kius tarp abiejų kraštų.

Kai kurie komentatoriai 
mano, kad naujos pareigos jį 
vers koncentruotis į dar sti
presnę propagandą, taikomą
V. Vokietijai, kad ši prie
šintųsi JAV planui išdėstyti 
naujas branduolines raketas 
šių metų vid.iryje.

Viename iš paskutinių'Tz- 
vestia" laidų buvo atspaus - 
dintas ilgokas Falin’ o 
straipsnis, kuriuo jis plūdo 
JA V-bes.

Andropov’as taip pat nori 
skubiai įrodyti, kad ne poli
tinės sistemos klaidingumas 
kaltas dėl visose srityse 
didėjančio nuosmukio. Da - 
bar storpiau gaudomi iman- 
tieji kyšius bei valstybinio 
turto vagys ir vagiukai. To
kių nuolatinių ir masinių va
gysčių jokia valstybinė sant
varka pasaulyje dar nebuvo 
išugdžiusi. Tokio fenomeno 
nėra kitose-ne sovietinėse- 
valstybėse, nebuvo jo nė ne
priklausomuose Pabaltijo 
kraštuose iki sovietų inva - 
z i jos. Sovietinė santvarka 
atnešė ne tik ekonominį su - 
klypimą.bet ir modalinį nuo
smukį. Jeigu žmogus tik 
Įrankis valdančiosios parti
jos, jeigu tik"mėšlas būsi - 
moms kartoms", - tai kodėl 
nevogti, jeigu visko trūksta? ,

Tuo labiau, kad "šaunieji 
parteicai" visko gauna, pra
dedant rankšluosčiais ir bai
giant butais ar automobiliais.

PRANEŠA A LT A

VASARIO 16- JAI
ALTO garbės narys aav. Steponas Bredes atsiuntė laiš

ką, skatindamas priminti, kad artėjant Vasario 16-tai die
nai įvairių miestų lietuviai stengtųsi susirišti su jų mies
tų leidžiamų laikraščių redakcijomis, su ten esančiomis 
radijo programomis, kad ta proga būtų reikiamai painfor
muota apie Lietuvos nepriklausomybės minėjimą ir tinka
mai nušviesta padėtis okupuotoje Lietuvoje, pabrėžiant lie 
tuvių laisvės siekimus.

PROGRAMOS RADIJO VALANDĖLĖMS
ALTa ruošia programas radijo valandėlėms Vasario 

16 minėjimams lietuvių ir anglų kalba. Jau yra gauta gana 
gausiai pareikalavimų, bet dar bus priimami skubiai at - 
siųsti ir nauji prašymai. Pramatant pašto patarnavimo 
lėtumą, užsakymai turi būti padaryti tuojau, kad būtų ga
lima laiku persiųsti.

H-Ų PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ KULTŪRINIŲ RENGINIŲ KOMITETO DARBUOTOJAI 1-15-83 POSĖ
DYJE, I—je eilėje: Dale Goceitiene, pirmininke, Ingrida Bubliene, Vanda Alekniene ir Maryte Smilgaitė. 
II —je eilėje: Bronius Kviklys, Algis Jonušas, Aldona Vtselkiene, kun, Algimantas Kezys, Juozas Ka — 
paci.nskas ir dr. Jonas Račkauskas Nuoti. Z- Z ū

PRAHOJE SUIMTAS 
ŽMOGAUS TEISIU 
GRUPĖS NARYS

Prahoje buvo suimtas Če
koslovakijos Žmogaus Tei - 
siu Grupės vieno skyriaus 
vadas Ladislov Lisa. Grupė 
išsirinko kitą-Janą Kozlik .

BILL 101 -
DVIVEIDIŠKA KOMEDIJA

Toji pati St. Mary's Mont- 
realio ligoninė, kuriai kaž - 
kokia fanatikė iškėlė bylą, 
remdamasi Laurin įstatymu 
1O1, kad, girdi, prieš pusantrų 
metų jos motinai toje ligo
ninėje nebuvo leista"pran - 
cūziškai numirti”,dabar ga - 
vo iš paties ministerio so - 
cialiniams reikalams/ taigi , 
ir ligoninėms /Pierre Marc 
Johnson, Lachapelle premiją 
ir atžymėjimą už "puikią 
pacientų sveikatos priežiū
rą". Ministeris, paklaustas 
kaip suprasti tokį dviveidiš
kumą, pareiškė, kad jis čia 
jokių dvigubų standartų ne
matąs. Na, kas nenori, tas 
ir nemato. . .

II-JŲ PASAULIO LIETUVIŲ D1FNU LEIDINYS

V-jo Lietuvių Jaunimo Kongreso Akademinės Progra
mos K emisija paruošė "Kongreso Vadovą". Šis leidinys 
bus tuojau naudojamas paruošti PLJK atstovus Studi - 
jų dienoms, kurios vyks 1983 m. liepos 11 — 21 d. Trent 
Universitete, netoli Toronto.

PERSEKIOJAMASIS PROTESTUOJA

Lietuvos TSR Valstybinio saugumo komiteto 
pirmininkui

Nuorašas: Žmogaus teisių komisijai prie SNO 
Jono S a d ū no 

PAREIŠKIMAS

1982.10.11 mano bute buvo padaryta krata sąryšyje 
su byla, ieškant mano rašysenos. Iš tikrųjų krėtė jus do
mino ne mano rašysena, o laiškai, adresai, pašto siun
tinių kvitai ir pan. Prokuroro pavaduotoja R. Juciūtė , 
kažkieno buvo verčiama skubėti ir mane tardė net ligoni
nėje. Labai tiespanašu , kad kažkas su manimi nori su - 
sidoroti. Kai kurie argumentai verčia galvoti, kad tai 
VSK darbas.

1. VSK darbuotojams labai nepatiko mano susiraši 
nėjimas su sąžinės kalinais ir su daugelių Vakarų pa
saulio žmonėmis.

2. 1974 spalio 22, baigiantis dviejų dienų tardymui, > 
VSK darbuotojas Vincas Platinsiąs prievartavo mane va
žiuoti į Simną pas kun. Sigitą Tamkevičių ir Įrašyti } 
magnetofoną pašnekėsi su kunigu. Du saugumiečiai ma
ne nuvežė į Alytų ir, įdavę miniatiūrini magnetofoną, nu
siuntė pas kunigą Sigitą Tamkevičių. Kadangi pokalbio 
neįrašiau, Vincas Platinskas ant manęs labai įniršo.

1975 m. birželio pabaigoje išsikvietė Vincas Platins
kas Į VSK būstinę ir nusivedė į konspiratyviu} butą Cvir
kos g. Nr. 17, kur visokiais gąsdinimais prievartavo 
mane, kad būčiau VSK bendradarbiu. Labai gaila, bet 
tuo metu, neturėjau jėgos prievartavimui atsispirti ir for
maliai sutikau Vincui Platinskui padėti.

Kadangi niekada ir apie nieką neteikiau VSK darbuo
tojams jokių žinių, todėl suprantama, kodėl dabar esu 
persekiojamas.

Jums, VSK Pirmininke, preiškiu:
1. Griežtai atsisakau bet kada bendradarbiauti su 

VSK.
2. Protestuoju prieš tai, kad esu nekaltai persekio

jamas .
3. Esu pasiruošęs būti nuteistas , patalpintas į psi- 

cniatrinę ligoninę ar būti visiškai sunaikintas, bet nieka
da nesielgsiu prieš savo krikščionišką sąžinę.

J. S a d ū n a s 

/Komentarų nereikia. Kaip žinome, didžiausias Jono SA- 
DŪNO nusikaltimas- kad jis yra Nijolės Sadūnaitės broliu
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AUSZRA,
Laikrasztis, iszleidziamas 

per

Dra. Bassanawicziu.

OOOO

„Aussra* iszeina Ragainėj 20. kozno menesio formate knygnias 
arknszines in 8, turinczios 16 laksztu.

Preke: ant meto arba 12 N. *2 Mk -= L rnb., 
ant ’/» metu arba 6 N. t Mk. = 50 leap, 
ant */* metu arba 3 N. 50 Pf, — 25 kap.

Apgarsinimai, spanstnwej .Auszros* priimami, kasztuoj* *s 
kozns pašiau dalita eilute po 20 Pf. = 10 kap.

lApsistelinoti galima .Auszra* prie wizu wok. ciec. pusta, 
nuo 10. majaus salo m.

Ragainėj, Kairinis 1883.
Del redakcijds atsiliepia .T. Mikszas Ragainėj 

Spaustuwe Albuuo 6l KlbeikOa.

Su AUŠRA sustiprėjo ir pasiryžimas atgauti Lietuvai 
ir lietuviams nepriklausomybę. AUŠROS reikšmė buvo 
milžiniška, nes ji paskatino rašyti ir susikalbėti bendrine 
kalba. Buvo subūrusi per 70 bendradarbiu.su pertrauko
mis ėjo 3 metus. Redaktoriai buvo dr. J- BASANAVIČIUS, 
dr. J. ŠLIŪPAS, M. JANKUS irJ.MIKŠAS.

Dr. Vincas KUDIRKA, mūsų himno žodžių autorius , 
taip aprašo savo Įspūdžius, perskaičius AUŠRĄ:

"Gavau "Aušros" Nr.l. Žiūriu, ant pirmo puslapio 
stovi Basanavičius. "Pranašas" - pamislijau tada apie 
Basanavičių jau lietuviškai. Ėmiau skubiai vartyti "Auš
rą" ir. . . Tiek pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą, ne - 
drįsdamas pakelti akių ant sienų mano kambarėlio. .. ro-

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

ARGI NEBUVO NE VIENO 
AMERIKIEČIO, KOVOJUSIO 
UŽ LIETUVIUS ?

"BRIDGES" 1982 m. lap
kričio mėn. laidoje paskelbė, 
kad JAV-bių civiliniame ka
re UŽ AMERIKIEČIUS kovė
si 417 lietuvių, iš kurių 373 
šiauriečių pusėje/jie laimė - 
jo/ ir 44 pietiečiai pusėje 
/pralaimėjusių/.

Įdomu, kiek amerikiečių 
/ne JAV-se gyvenančių lie
tuvių ar lietuviškos kilmės 
asmenų/ kovėsi už Nepri - 
klausomos Lietuvos atsta
tymą, ar kituose karuose , 
ginant Lietuvą, norint atsta
tyti nepriklausomą Lietuvą? 
Kiek?Argi nebuvo nė vieno ?

A merikietis

SUDRUMSTA RAMYBĖ 
"Nepriklausoma Lietuva" 

laikraštyje gruodžio 29 d. Ha
miltono skyriuje buvo patal
pinta "Pasirūpinta Hamiltono 
buvusiu klebonu", — pasira
šė D.A. Su tuo D.A. ponia 
ar ponu norėčiau pąsidalinti 
mintimis.

Atrodo, kad D. A. yra me
dicinos žinovas ir gerai nusi

mano apie ligas. Cituoju, nes 
rašo: "Jau keletas metų kaip 
Hamiltono parapijos buvu - 
šiam klebonui, prelatui J. 
Tadarauskui buvo reikalinga 
mediciniško personalo pagal
ba, ir priežiūra, tačiau vis
kas buvo delsiama ir nesirū
pinama". Toliau rašo:

"Hamiltono vyskupo ir rū
pestingų parapijiečių pastan
gomis pagaliau buvo suteik
ta Prelatui medicinos pagal
ba ir poilsis". Kodėl tie rū
pestingieji paliko jį vieną bė
doje net kelis metus?

Toliau vėl rašo: "Tačiau 
atsirado mūsų kolonijoje ke
letas moterų, kurios bėgio
ja su pareiškimais vysku
pui ir prašo parapijiečių 
parašų toliau drumsdamos 
Prelato ramybę ir sveikatą, 
įrodi nedarnos, kad jis ir to
liau turėjo likti parapijoje , 
nors jo jėgos.pastoraciniam 
darbui buvo per silpnos".

Atrodo, kad ponas ar po
nia D.A. savo apžvalginiame 
straipsnyje nesiremia fak
tais, bet tik gandais ar plet—

Z psl.

Kanadiečiai Tautos Fondo vadovybėje- iš kairės- rekordi - 
ninkas aukų rinkime A . Firavičius. Šalia- dr.K. Bobelis, 
kons. A . Simutis, torontietis A . Rinkūnas.

Nuotr:Ii. Tamošaičio

dos,girdėjau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinant}, sykiu at
leidžiantį: o tu, paklydėli, kur iki šiol buvai? Paskui pa
sidarė taip graudu, kad apsikniaubęs ant stalo apsiver - 
kiau. . .Po tam pripildė mano krūtinę rami, smagi šiluma 
ir rodos, užaugau išsyk, ir tas pasaulis jau man perąnkš- 
tas. . . Pajutau save didžiu,galingu: pasijutau lietuviu e - 
sąs...".

Ir dabar, po tiek įvykių ir metų, artėjant 65-osioms 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaktuvėms, tu - 
retume atgaivinti džiaugsmą ir pasididžiavimą būti lietu
viu, pasiryžimą visomis jėgomis kovoti ir remti tuos, ku
rie kovoja už mūsų tautos teises j laisvą gyvenimą - per 
vieningą visų lietuvių darbą, reprezentuojant savo tau
tos reikalus ir juos ginant, per savęs nuolatinę švietimą 
sekant savąją spaudą ir tarptautinius laikraščius , 
persavo vaikųa uklėjimą per savo.a tsilankymus 
l svarbiąsias šventes ir, nemažiau svarbu --ūko - 
m i s .nepamirštant nei L ietuvių Fondo, nei Tautos Fondo.

KAI IDEALISTUI ATSIVERIA AKYS

IŠ •

VYTIS Nr6
JASKUNAS Henrikas, Vlado, gimė 1927 m. II. 4 d. 

Panevėžyje, darbininkų šeimoje. Iš pat mažens tai navo * 
ūkininkams . Lietuvą užėmus vokiečiams, Henrikas , bū
damas 15 metų, kartu su tėvu komunistu stojo i kovą prieš 
fašizmą. Jo tėvo namuose rinkdavosi raudonieji partiza
nai . Čia buvo slepiama pogrindžio literatūra. Vyko pil
nakraujis darbas. Gestapas kažką užuodė ir Henriką a- 
reštavo. Vyko tardymai . ^Tį mušė, bet Henrikas tylėjo.

Į Lietuvą įžengus rusams, Henrikas , kaip komunis
tinio pogrindininko sūnus, buvo priimtas dirbti į miliciją. 
/1945. 5./

Bet jau 1945 m. rudenį H. suorganizavo antitarybinę 
jaunimo organizaciją "Raudonoji kaukuolė".

Kokie motyvai privertė 18 metų jaunuolį stoti į kovą 
prieš tuos, kurie dėjosi išvadavę Lietuvą? Priežastis 
buvo viena - nežmoniškas stalinininis teroras.

kais. Tokios nepagrįstos ži
nios neturėtų būti rimtai 
skaitomos. Jokios abejonės 
nėra, kad D.A. neužkrito ant 
bėgiojančių moterų ir tų pa
reiškimų neskaitė.

Vieną laišką parašytą jo 
Ekselencijai Hamiltono vys
kupui Paul F. Reding skai
čiau, ir aš visai nedvejoda
mas pasirašiau. Ten buvo 
sklandžiai surašyta Prela
to J. Tadarausko nuopelnai 
34 m. laikotarpyje, dėkoja
ma vyskupui už rūpestingu
mą, prašoma ir toliau ne
apleisti Prelato ir jį prisi
minti savo' maldose. Apie 
jo grįžimą klebonauti, nebu
vo visai užsiminta.

Vis dėlto, parapijiečiai tu
ri pripažinti ir nepamiršti 
dr. J. Tadarausko milžinišką 
įnašą į Hamiltono "Aušros 
Vartų" parapiją. Kultūri - 
nis bei organizacinis'gyve
nimas Hamiltone klestėjo , 
o jeigu kelis metus Prelatui 
sunegalavus nukentėjo baž
nytinis patarnavimas, tai 
krikščioniška širdis turėtų 
atleisti ir suprasti.

Tas laiškas parašytas vys
kupui tik kukliai parodo mū
sų pagarbą ir dėkingumą bu
vusiam klebonui.

Prelato ramybę drumstė 
ne lankytojos (kodėl ne lan
kytojai), bet neteKimas pa
rapijos, netekimas draugi} 
ir nežinoma ateitis. Šiuo 
metu, jau kelios savaitės , 
kaip Prelatas ilsisi geroje 
priežiūroje Putname.

Gaila, kad kuklus laiškas 
Vyskupui sudrumstė ramy
bę p p. D.A. ir kitų rūpestin
gųjų parapijiečių, kurie, net 
prieš Šv. Kalėdas nerado sa
vo širdyse krikščioniško at
laidumo bei taikos.

Užuojauta p.p D.A.,kuris 
(ar kuri) nežino ką rašo.

H. , kuris nuo mažens buvo mokomas žiūrėti tiesiai 
į akis, negalėjo susitaikyti su tuo, kg daro vadinamieji 
"išvaduotojai" Lietuvoje. Jis puikiai su"okė stalininio 
režimo tikslą. H. matė vykdomas bjaurias provokacijas, 
žmonių apiplėšimus, trėmimus į Sibirą iš kurio šimtai 
jau niekados nebesugrįžo; į Lietuvą.

Jis negalėjo ramiai žiūrėti, kaip kalėjimai buvo 
grūste prigrūsti jo tėvynainių, kai už vieną žodį bausda
vo 25-metams. H. matė, kaip iš tardymų išvilkdavo pus
gyvius žmones. O kiek jų, neišlaikę fašistinių kankinimų, 
amžiams pasiliko tarp šių kalėjimų sienų. Ir dirbdamas 
milicijoje, puikiai žinodamas, kas jo laukia už nepaklus
numą, nepabūgo stoti prieš stalininę šmėklą, kuri siau - 
tėjo Lietuvoje.

H. suorganizuota jaunimo organizacija "R.K." tu
rėjo grynai nacionalistinį pobūdį. Rašė ir platino litera
tūrą prieš šį terorą. Piešė ir kabindavo labiausiai ma
tomose vietose plakatus. Štai keletas jų: Stovi mergina — 
Lietuva, o ją smaugia smauglys su Stalino galva. Arba ki
tas: stovi mergina — Lietuva, o ją puola slibinas, vienoje 
rankoje laikydamas pjautuvą ties merginos kaklu, o kita 
ranka, kurioje yra kūjis, taikosi smogti Lietuvai per 
galvą, bet prieš šią šmėklą stoja į kovą raitelis su kala
viju rankose - Vytis. Tokių ir panašių plakatų buvo labai 
daug.

H. su savo draugais gelbėdavo, išvesdavo bei paslėp
davo zsužeistuosius iš ligoninės. Naktį iš gatvės vogdavo 
lietuvių partizanų lavonus ir juos laidodavo. O jie juk bū
davo saugomi dieną ir naktį. Kam grėsdavo arešai - pa
slėpdavo, dirbdamas pasų stalo viršininko pavaduotoju , 
kiek galėdamas padėjo visiems dokumentais. . .

Bet 1947.11.14 Henriką ir 17 porganizacijos narių a- 
reštavo. Vyko žiaurūs tardymai. Iškentęs geštapo kalė
jimo tardymus, iškentė ir stalininj tardymą.

H. sesuo Irutė Jaškūnaitė, nepakėlusi žiaurių tardy
mų , susirgo. Ją patalpino į Vilniaus kalėjimo ligoninę. 
Manoma, kad jai buvo.labai sužeistos rankos - pati nega
lėjo rašyti net laiškų motinai. Toj ligoninėj ji ir mirė.

1948 m. H. išveža į Vorkutą. ,Tuo metu Vorkutoje bu
vo nežmoniškai žiaurios sąlygos. Nfebuvo ko valgyti, šim
tai kalinių mirdavo badu, vaikščiojo pusplikiai, skarma
luoti, jokių higienos reikalavimų, siautėjo epidemijos . 
Darbas šachtose sunkus, varginantis. O kiek užgriūdavo 
šachtose žmonių. Vyriausybė Maskvoje dėjosi nežinanti 
kokiais metodais dirba jos parankiniai. Bet visa tai ma
tė H. ir nutarė, truks pliš, atkreipti Maskvos dėmesį j 
šį mirties lagerį. Skundai, laiškai nepadėjo - jų papras
čiausiai nepraleisdavo, tada H. nutarė - reikia sustabdy
ti šachtas, nutraukti gamybai anglies tiekimą - gal tada 
Maskva atkreips į juos dėmesį-. Ir taip 1953 m. liepos 
men. H. suorganizavo didžiulio masto protestą. Jam pa
vyko įtikinti žmones ir sustabdyti visą šachtą Nr- 7, ku
rioje dirbo 5‘ 5 tūkstančiai žmonių. Sustojus jo šachtai , 
H. savo veikimo planą perdavė kitom šachtom ir taip į 
darbą neišėjo apie 15. tūkst. žrponių, q iš. viso , lageryje 
tuomet buvo apie 18 tųkst. žmonių, yįąi jie sugebėjo išsi
laikyti taip, kad lagerio administracija neturėjo preteksto 
panaudoti ugnį. Tik šachtoje Nr. 29, kuri negavo H. nu
rodymų kaip laikytis protesto metu, žuvo apie 200 žmo
nių.

Šachta Nr. 7 sugebėjo išsilaikyti 1O parų ir sulaukė 
atstovų iš Maskvos. Bet pati sukilimo pradžia buvo sunki 
Kai H. apie savo sumanymą, kad reikėtų sustabdyti šach
tas pasakė ten sėdinčiam lenkų pulkininkui Feliksui Kin- 
sarskiui, šis tik palingavo galva ir pasakė: "Neįmanoma, 
o jei ir pavyktų, tai tik kraujo kaina". . H. nepritarė ir 
ukrainiečių alamanas Devando. Tačiau H. nenusiminė. 
Jis ėjo per barakus, aiškino ir agitavo žmones, kad blo
giau už esamas sąlygas nebus. Jam pavyko - nors H. bu
vo gana jaunas organizatorius /26 m./, bet juo patikėjo. 
Ir vieną 1953 m. rytą 6 vai. pagal trimito garsus neišėjo 
į darbą statybinis būrys, gąl apie 7 valandą neišėjo ir 
7 šachtos angliakasiai. Pradžia buvo gera. Dabar svar
biausia išlaikyti rimtį, tvarką, kad tik nebūtų chaoso ir 
nesutarimų. O tuos, kūrie kėlė paniką, provokavo muš
tynes, uždarė į specialų baraką. Nors tokių buvo tik vie
netai, jie galėjo viską sugadinti.
Svarbiausia nepasiduoti provokacijoms, kad lagerio vado
vybė neturėtų preteksto panaudoti jėgą ir ginklus. O juk 
nuo pat protesto pradžios visą jų teritoriją apsupo kul - 
kosvaidžių žiedu. Ir jie tarsi laukte laukė kokio nors są
myšio lagerio viduje.

Iš tikrųjų, lageryje protesto metu buvo tokia pavyz
dinga tvarka,geležinė drausmė, kokią nė vienas prižiū - 
rėtojas per visą lagerio gyvavimo laikotarpį nebuvo ma
tęs. Čia H. labai padėjo jo draugas Achmedas Kniazevas.

/ bus daugiau /

VASARIO 16-os proga galima iškirpti čia patalpintą pa - 
vyzdį ir auką pasiųsti paštu. Tai ypač patogu, jeigu ne
galite atsilankyti į VASARIO 16 minėjimą.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 
1011 College St, Toronto, Ont, M6H 1A6 

visuomeninei, politinei ir kultūrinei 
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II ČE DACAIlim IIETIIIIIII niCKlner eksponatai, Lietuvos PARTIZANŲ ir dabartinė POGRIN- 
l|■“SE rAvAULtU LIETUVIŲ DIElMOSE D7IO SPAUDA. Paroda turės apie 600 eksponatų ir už

Viena iš Įdomiausių ir Įvairiausių programų II PA - 
SAULIO LIETUVIU DIENOSE yra K u 1 t ū r i n i a i 
renginiai, kurie tęsis per visą Dienų laikotarpį. Kultu - 
rinių renginių apimtį, turinį,eigą ir vietą plačiau nušvie
tė rengėjai komiteto posėdyje š. m. sausio 15 dieną Jau
nimo Centre Chicagoje. Posėdį atidarė Ingrida B u b - 
1 L e n ė, sveikindama susirinkusius, dėkodama visiems 
už atliekamas pareigas, supažindindama Kultūrinių Ren
ginių Komiteto narius, kurių yra net devyniolika, sava - 
rankiškai su talkininkais tvarkančius, organizuojančius 
dvylika atskirų renginių.

II-jų PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ didžiausias kul
tūrinis renginys yra I LITUANI opera, statoma LIEPOS 
1 d. Auditorium.teatre, Chicagos miesto centre. Šiam 
renginiui vadovauja Lietuvių Operos pirmininkas Vytau
tas Radžiussu Operos valdyba ir talkininkai .Nau
jam pastatymui reikalingas papildomas dekoracijas pie
šia dail V. Vijeikis ir dail. A. Trinkūnas . 
Didžioji operos bilietų dalis jau išparduota. Garbės ren
gėjams, aukojantiems $1.000, skiriamų ložių dar yra . 
Vis laukiamos aukos, reikalingos spektaklio išlaidoms . 
Aukojantiems po $ 1OO, - ir po daugiau yra skiriami du 
atatinkami bilietai ir įrašai operos programoje. Spėk - 
taklio finansų tvarkymą atlieka Algis J a n u š a s.

Pasaulio lietuvių dailininkų parodai, kuri > rengiama 
ČIURLIONIO GALERIJOJE, Jaunimo Centre, vadovauja 
Vanda A leknienė. Parodoje dalyvaus 37 dailinin
kai iš 7 kraštų. Jos atidarymas yra šeštadienį, BIRŽE - 
LIO 25 d. , 6:30 v. vakare ir ji tęsis iki LIEPOS 4 dienos.

Po dailės parodos atidarymo, Jaunimo Centro didžio
joje salėje 7;3O v. v. Įvyks KŪRĖJŲ VAKARAS. Šiame 
vakare su dailiojo žodžio kūryba dalyvauti pakviesti Ber
nardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Algir
das Landsbergis ir Birutė Pūkelevičiū- 
t ė. Vakaro metu bus ir II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
Kultūrinių Renginių oficialus atidarymas. Po programos 
ruošiamos vaišės kavinėje, susipažinimui su mūsų kul - 
tūros kūrėjais. Kūrėjų vakaro rengimui vadovauja Dalė 
Goceitienė.

Sekmadienį, BIRŽELIO 26 d. prasidės ir kitos paro
dos Jaunimo Centro patalpose. Spaudos paroda, sutelkta 
ir suorganizuota Broniaus Kviklio, yra skiriama 
AUŠROS leidimo šimtmečio paminėjimui. Parodoje bus 
AUŠROS dviejų metų ir VARPO septyniolikos metų komp
lektai, vyk. VALANČIAUS laikų draudžiamosios spaudos

• KUOMET PER DAUG GENEROLU • 
R. Bulovas

J Po bolševikų laimėjimo Rusijoje, vienas užsienio 
‘korešpondentas nėrė jo gauti interviu su estų kariuome - 
nės vadu,bet tas buvęs labai užimtas ir negalėjęs jo pri
imti. Tada korespondentas prašęs atsakyti tik į vieną 
klausimą: "Kodėl baltieji rusai pralaimėjo pilietinį ka - 
rą?" Kariuomenės vadas atsakęs: "Perdaug generolų", 
ir išėjęs.

Jeigu pažiūrėsime į antibolševikinių rusų karo žy - 
gius, tai rasime, kad jie buvo išblaškyti po Įvairias Ru
sijos vietas. Gen. Nikola j N. Judenič’ius vedė baltųjų ru
sų armiją 1919 m. spalio mėn./jis turėjo keletos britų 
karo laivų paramą/ Petrogrado /dabar Leningrado/link. 
Jo kariuomenė buvo sumušta ir išvyta į Estiją.

Šios armijos karininkai dėstė estų karo mokykloje. 
Tik keli pramoko estiškai. Kiti išvažinėjo Į kitus kraš - 
tus,estams įvedus į karo mokyklą estų kalbą. Gen.N.N. 
Judenič’ius /1862-1933/ mirė Paryžiuje.

Kitas frontas buvo Pietų Rusijoje ir Ukrainoje.Gen. 
Mihail V. Aleksejev’as, buvęs 1915-1917 m. ir Aleksandr 
F. Kerenskį j vyriausybės generalinio štabo viršininkas, 
po spalio mėn. revoliucijos pabėgo į Pietų Rusiją. Prie 
jo prisidėjo gen. Lavr G.Kornilov’as, buvęs armijų va
das ir Kerenski’o vyriausybėje vyr. karo vadu, pastaro
jo atleistas ir areštuotas už tariamą ar tikrą sąmokslo 
rengimą prieš vyriausybę.

Jie organizavo antibolševikinių rusų frontą prieš 
raudonuosius. Vyr. vadu buvo gen. M. V. Aleksejev’as 
/1857-1918/. Jo savanorių kariuomenę labai susilpnino 
Donp kazokų pasitraukimas iš jo vadovybės. 1918 m.pra
džioje gen. Aleksejev’as mirė. Vyr. vadu tapo gen. L.G. 
Kornilov’as. Jis pasitraukė į Kubanės sritį. Puolant Eka 
terinodar’o/dabar Krasnodar/ miestą, gen.Kornilov’as 
buvo užmuštas /187O-1918/ patrankos sviedinio kovo mėn.

Jo vieton stojo gen. Anton I.Denikin’as, baudžiaunin
ko sūnus, iškilęs iš eilinio?caro kariuomenėje. Iš pra - 
džių jis pasiekė žymių laimėjimų,užimdamas didelę da
lį Pietinės Rusijos ir Ukrainos, bet 1919 m. negalėjo už
imti Maskvos. 1920 m. pradžioje jo kariuomenė buvo 
sumušta sovietų generolo Aleksandr I. Jegorov’o/A . I. Je- 
gorov’as iki karo buvęs kalvis, caro kariuomenėje iški - 

.• lęs iki pulkininko,perėjęs pas bolševikus, iškilęs iki mar
šalo, per "valymus" 1938 m. sušaudytas/.

Pakrikusi gen. A .I.Denik’n’o kariuomenė pabėgo į 
Krymą ir jis atsisakė iš vadovybės. Gyveno /1872-1947/ 
iki 1946 m. Paryžiuje. Išvykęs Į JAV, netrukus mirė.

Gen.Piotr N. Vrangel’is perėmė vadovybę. Jis su - 
tvarkė kariuomenę ir vėl pradėjo žygiuoti į šiaurę. Bet 
tuo laiku sovietai sudarė Rygos sutartį su lenkais. Jie iš 
Lenkijos išvytą kariuomenę pasiuntė prieš gen. Vrangel’į. 
Sovietų generolas Michail V.Frunze /1885-1925/ priver
tė gen. Vrangel’io kariuomenę vėl bėgti į Krymą. 192Om. 
lapkričio mėn. baltųjų rusų armija/beveik 1OO tūkst. / 
buvo evakuota laivais Į Konstantinopolį /dabar Istanbulą/ 
Turkijon. Gen. P. N. Vrangel’is mirė Briuselyje/1878-1928

Dar vienas žymus frontas buvo Sibire. Čia socialis-
1983. I. 27

ims visą apatinę salę Jaunimo Centre. Jos atidarymas 
Įvyks BIRŽELIO 26 d. ,6:30 v. v. Paroda tęsis iki LIEPOS 
4 dienos.

Tuo pačiu metu Jaunimo Centro pirmo aukšto klasė
je vyks LIETUVOS FILATELIJOS paroda, kurią organizuo
ja Jonas Adomėnas su kitais filatelistais ir LIE - 
TUVOS PINIGę /nuo VYTAUTO laikų/ ir MEDALIŲ pa - 
rodą, kurią organizuoja Jonas Augustinius.

Valeškos Meno Studijoje ir Algimanto Kezio S. J. ve
damojoje Galerijoje miesto centre BIRŽELIO 26-LIEPOS 
4 d. d. vyks dail DOMŠAIČIO paveikslų paroda.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS paroda,organizuojama Al
donos Veselkienės, Įvyks BIRŽELIO 26 d-LIEPOS 
4 dienomis Chicagos miesto FIELD muziejuje.

LIETUVIU LIAUDIES MUZIKOS rečitalis, kankliuo
jant Čiurlionio ansamblio solistei Mirgai B a n k a i t y- 
t e i, ruošiamas BIRŽELIO 27 d. , 5:30 v. v. Chicagos Cul
tural Center Theater miesto centre, taikomas amerikie
čių publikai.

LIETUVIŠKĄJĮ TEATRĄ PASAULIO LIETUVIŲ DIE
NOSE atstovaus ANTRASIS KAIMAS su dviem spektak
liais /8:OO ir 10:00 v. / BIRŽELIO 28 ir BIRŽELIO 20 
dienomis Playhouse salėje.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ parodą ruošia Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muziejus. Jos atidarymas su vaišėmis Į - 
vyks pirmadienį, BIRŽELIO 27 d. ,7:30 v. v. Paroda tę
sis iki LIEPOS 4 d. Parodai vadovauja Muziejaus savi - 
ninkas Stanley Balzekas, Jr.

LIETUVIŠKŲ FILMŲ ištraukų vakaras, organizuo
jamas Marytės Smilgaitės, įvyks BIRŽELIO 29 d. 
trečiadienį, Jaunimo Centre. Čia bus rodomos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo ištraukos iš Lietuvos, iš lietuvių e- 
migracijos JAV ir dabartinio išeivijos gyvenimo.

Kultūrinių Renginių Komitetui talkininkauja Kazys 
Bradūnas, Birutė Šontaitė, dr. Vytenis D a - 
m u š i s ir dr. Jonas Račkauskas, dėdamas pas
tangas gauti lėšų iš amerikiečių privačių ir valstybinių 
fondų.

KANADOS lietuvių kultūrinius reikalus šiame Komi
tete atstovauja Kanados LB Kultūrinės Komisijos pirm. J. 
Siman avičius. Kultūrinių Renginių Skyrių PLD 
leidinyje redaguoja Vacys R o c i ū n a s. Visus ren
ginius rūpestingai koordinuoja pirm. Ingrida B u b e 1 i e- 
n ė.

LIETUVIŲ SPAUDOS KIOSKAS, vadovaujamas Kazio 
Rožansko, veiks Jaunimo Centre per visas II PA - 
SAULIO LITETUVIŲ DIENAS. KRK Infromacija
WWMMMAAMMWMANNM

Lietuvos kariai Nepriklausomybės kovose. Neturėjome 
tada nei perdaug generolų, nei karių, tačiau laimėjo pa
siryžimas ir teisingumas. Dabar laimės mūsų visų su
sipratimas, vieningumas ir darbštumas. . .

tai- revoliucijonieriai /tokio vardo politinė partija.su - 
trumpintai vad. eserai, prie kurios priklausė ir A. F.Ke
renskį/ sudarė vyriausybę Omske 1918 m. spalio mėn. ir 
karo ministeriu paskyrė admirolą Aleksandr V.Kolčak’ą, 
vadovavusį karo metu Juodosios jūros karo laivynui.

Adm.A.V.Kolčak’as tais pačiais metais lapkričio 
mėn. nuvertė Omsko vyriausybę ir pasiskelbė Sibiro dik
tatorium. Iš pradžių jis pasiekė žymių laimėjimų prieš 
raudonuosius, kad net Vakarų sąjungininkai ir gen. A. I.D 
Denikin’as pripažino jį provizorinės vyriausybės galva . 
1919 m.adm.Kolčak’o puolimas Į vakarus nuo Uralo, kur 
jis norėjo pasiekti britus, išsikėlusius prie Baltosios jū
ros, buvo atmuštas sovietų generolų- M. V.Frunzės ir M. 
N. Tuchačevskio /pastarasis caro gvardijos karininkas , 
grįžęs iš vokiečių nelaisvės, perėjo pas raudonuosius , 
iškilo iki maršalo ir 1937 m.per "valymus" sušaudytas/. 
Adm.Kolčak’as pasitraukė į Irkutską. Čia jo pasekėjai ir 
čekų legijonas, kuris kontroliavo transsibirinį geležinke
lį, jį apleido. Jis pats buvo išduotas bolševikams ir 1920 
m. sušaudytas. Adm. Kolčak’o pasitraukimas į rytus į - 
galino bolševikus vėliau sumušti gen. Denikin’o armiją .

Samaroje/dabar Kuibyšev/ buvo įsikūrusi kita eserų 
vyriausybė,kuri vėliau susijungė su Omsko vyriausybe. 
Samaros eserai atidarė adm.Kolčak’o frontą. Už tai bol
ševikai amnestavo eserų partiją 1919 m. Bet 1921 m.ese
rų partijos vykdomasis komitetas buvo areštuotas. 1922 
m. vasarą Komitetas it pagauti partijos nariai Maskvoje 
buvo nuteisti įvairiomis bausmėmis. Maskvos teismo pa
vyzdžiu, eserai buvo įkalinami ir teisiami visoje Rusi - 
joje.

Vyr. prokuroru buvo Nikolaj V.Krylenko /1885-1938/, 
kuris pirmas iš karininkų po Spalio revoliucijos perėjo 
pas raudonuosius. L.Trockis jį paskyrė vyriausiu ka - 
riuomenės vadu lapkričio mėn. 1918 m. jis iš vyr. vado pa
reigų pasitraukė. Krylenko turėjo jaun. leitenanto laips - 
nį. Vėliau jis buvo vyr. prokuroru ir teisingumo ministe
riu. 1938 m. per "valymus" sušaudytas su kitais revoliu
cijos vadais. <

ADOPTACIJ A

Atvira sąžine Kalbant, lietuvių tarpe adoptavimas kūdi
kių nėra jau taip dažnas įvykis. Gal net priešingai apie tai 
kalbama, tik retomis progomis. Beveik nieko ta tema ne
kalbame nei mūsų socialinio gyvenimo bendravime, nei , 
pagaliau, iš mūsų šventovių sakyklų. Tuo tarpu gyvenamo
je aplinkoje adoptavimas tikrai nėra retas reiškinys. Štai , 
tik eilinė, paprasta statistika liudija, kai kaimynas ameri - 
kietis yra adoptavęs du (dabar jau paauglius) vaikus. Tar
nyboje, viename skyriuje, bent trys bendradarbiai yraadop- 
tavę kūdikius. Ir matai ir jauti, kad toki tėvai tikrai su mei
le, nuoširdumu ir rūpestingumu teikia globą ir totalinį pri
sirišimą savo adoptuotiems vaikams. Atrodo, kad tie vai
kai jaučia tikrą meilę, pagarbą ir prisirišimą savonebiolo- 
giniams tėvams. Turbūt, tas yra normalu, lauktina, priim
ta ir pilnai suprantama.

Buvo itin malonu sužinoti, kad ir netolimų kaimynų, jau
nesnių amžiumi lietuvių šeima, ką tik įsisūnijo naujagimį, 
tuo metu, berods, vos 9 dienų amžiaus berniuką. Gražus , 
žvalus ir sveikas kūdikis. Įdomumo dėliai, galima primin
ti, kad visas tas procesas, juridiniai reikalai, tai šeimai 
kaštavo ar tik ne septynis tūkstančius dolerių. Žinoma, ne 
apie piniginę vertę čia kalbame, vien tik bendrajai infor
macijai. Mūsų minimu atveju, džiaugiamės ir tuo, kad kar
tu sulaukiame ir vieno naujo lietuviuko. Žinant, tos šeimos 
lietuviškus nu»istatymus, abejoti netenka, kad tas vaikiu
kas bręs lietuviškoje aplinkoje ir nusiteikimuose. Vadina
si, šiuo atveju, visiškai nesvarbu kokios kilmės ar tauty
bės buvo jo motina (ir tėvas), svarbu, kad jis bus augina
mas šeimos, kuri brangina lietuviškas ir krikščioniškas 
vertybes, šeimoje, kurioje jis jausis pilnateisis esąs ir 
pilnas tos šeimos narys.

Yra didi tragedija, kad šiuo metu yra tiek daug pamesti
nukų, nemylimų ir niekeno nenorimų vaikų. Taip lyg norė
tųsi kreiptis Į tas mūsiškių bevaikes šeimas, . primenant, 
kad iš kurios pusės bežvelgiant (lietuviškos, krikščioniš 
kos, žmogiškosios), yra tiek daug benamių, našlaičių, ku
riems suteikti normalų, sveiką, sotų gyvenimą ir tikslą, 
tikrai būtų didelė vertybė, ir, kaip sakoma, bent mora
linėje plotmėje žvelgiant, įsigyti turtą, kurio nei kandys , 
nei rūdys nieKados neįstengs sunaikinti.

Taip, sutikime, kad toli gražu, ne Kiekviena bevaikė šei
ma, jau automatiškai kvalifikuotųsi būti gerais tėvais. Bet 
ir atrankos keliu žvelgiant, nedaug klystant, lyg ir norėtų
si teigti, kad tikrai dauguma lietuvių šeimų pilnai tiktų mo
tinos ir tėvo vaidmeniui ir kartu patirtų pilna pasitenkini
mą, ištraukę iš "vargo ir nedalios kokį neprivilegijuotą kū
dikį.

Atrodytų, kad kas ne kas, bet bent jau mūsų religinės 
organizacijos, pačių parapijų neišskiriant, turėtų parodyti 
daugiau lankstumo ir užsiangažavimo tokiam kilniam dar
bui, kuris susilauktų pilno įvertinimo ne vien tik žemėje , 
bet ir danguje.

Ypač šiais laikais, kai abortai tapo lyg ir mados dalyku, 
kai moraliniai ir bendrieji nusiteikimai vra beveik pasiekę 
prarajos zenitą, tokia adoptacijos akcija, gal galėtų Išgel
bėti visą eilę jau užsimezgusių gyvybių. Bendrai žvelgiant, 
lietuvių visuomenė, atskiros šeimos, yra pilnai materialiai 
ir psichologiškai pajėgios bei pasiruošusios, kad ir adoptar- 
ciniu būdu motinystės—tėvystės procesui. Kas gi sulaiko, 
atbaido? Turbūt, lyg naujovė,bet kažkoks nerašytas "tabu". 
Tuo tarpu, neužmirština, kad pasiekti dangaus vartus ne - 
užtenka vien tik tikėjimo, bet būtini ir geri darbai. Ar tai 
neįpareigoja, bent jau musų tikinčiuosius ?

Buvo daugiau antibolševikinių dalinių, kaip baronas 
Ungern’as, kuris švaistėsi po Mongoliją iki jį bolševikai 
sugavo ir sušaudė arba kazokų atamanas Scmionov’as su 
kazpkų daliniais.

Tolimuose Rytuose sovietai buvo įkūrę fiktyvią To - 
limųjų Rytų respubliką, kad iškrapštytų ten išsikėlusius 
japonus, prieš kuriuos nedrįso kariauti. Kada japonai pa
sitraukė, respublika buvo prijungta prie soviet’nės Rusijos 

Antibolševikiniai rusų generolai neturėjo bendros 
strategijos ar programos, nepripažino jokios vyriausy - 
bės ir kariavo kaip kariniai diktatoriai įvairiose vietose, 
matomai, kad atstatytų caro valdžią. Kiekvienas iš jų 
troško būti Rusijos išgelbėtoju. Pasitraukimai iš bendros 
vadovybės, dezertyravimas ir paprastos išdavystės la - 
bai silpnino jų jėgas. Raudonieji partizanai siautė baltų
jų rusų armijų užnugaryje, keldami sąmyšį ir terorizuo
dami gyventojus. Po trejų metų kovų antibolševikinių ru
sų jėgos buvo nušluotos vieningo raudonųjų fronto.

Bolševikai turėjo vieną centrinę vyriausybę Maskvo
je. L. Trockį, karo komisaras nuo 1918-1924 m. suorga - 
nizavo ir savo iškalbingumu įkvėpė kovos dvasia Raudo
nąją Armiją. Keletas gabių karo vadų jam padėjo laimė
ti pilietinį karą.

Be to, sovietai paskelbė patraukliai skambančią eko
nominę programą, kuria patraukė savo pusėn daugelį ru
sų. Nerusai, kaip Vidurinė Azija, Transkaukazija ir Uk
raina buvo jėga prijungti. Rusai nepajėgė užimti tik Suo
mijos, Baltijos kraštų ir Lenkijos.

Per 1936-38 m. "valymus", daugelis pilietinio karo 
vadų buvo sušaudyti. Trocki’s, kurį Stalinas ištrėmė 1929 
m. ,tuo laiku gyveno Meksikoje ir savo raštais vedė ašt
rią stalinizmo kritiką. 1940 m. jis buvo nužudytas ledo 
dvikapliu belgo dean Van den Dreschd.

Pagal ukrainiečių pasakojimus, raudonieji Ukrainos 
partizanai, įsikūrus sovietų valdžiai,gavę pensijas iki 
gyvos galvos. Per minėtus "valymus" vieną naktį jie buvę 
suimti ir išgabenti Į Gulago Archipelagą,Sibiran.

Taip Stalin’as su savo pakalikais atsilygino už pilie
tinio karo laimėjimą.
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" LITHUANIAN EASTERN 
EGGS!" /MARGUČIAI'. Antanas 
Tamošaitis.

Išleido Lithuanian Folk 
Art Institute "Lietuvių Tau
todailės Institutas Kanadoje/.

Ši liuksusinė knyga apie 
margučius turi 80 psl. ang
lų kalba teksto ir 216 psl. pui
kių iliustracijų. Iš jų 135 
pilni puslapiai puošnių spal
vingų margučių.

Dail. Antanas TAMOŠAI
TIS margučių menu susido
mėjo ankstyvoje vaikystėje, 
išmokęs marginti iš savo 
motinos ir padrąsintas pra
džios mokyklos mokytojos 
rinkti margučių piešinius. 
Taip jis ir pradėjo rūpes
tingai rinkti savo šeimoje ir 
apylinkės ūkininkų šeimose 
margučių pavyzdžius. Vėliau, 
lankydamas Kauno Meno Mo
kyklą ir jau važinėdamas 
plačiau po Lietuvą rinkti į- 
vairių tautodailės darbų pa
vyzdžius.

1945 m. jis jau buvo su - 
rinkęs virš 1500 spa^'otų 
margučių piešinių. Rengda
mas šią knygą ,dail.Antanas 
Tamošaitis yra aplankęs ir 
visą eilę margučių kolekcio
nierių bei žinomų marginto- 
jų Kanadoje ir JAV-se.Fo - 
tografavo pavyzdius, kopija
vo, rinkdamas žinias. Ši kny
ga yra ir puikus mūsų tautos 
meniškųjų gabumų pristaty - 
mas.

Graži dovana kiekvie - 
nam.nes parašyta anglų kai-
ba.

ifti FTTl IftJ
KALENDORIUS
LITHUANIAN CALENDAR

Kanadoje Toronte išleistas, 
jau devinti metai, LiętuviųKa 
lendorius 1983-iems metams 
Jį paruošė Stasys Prakapas . 
Išleido Prisikėlimo Parapi - 
jos Ekonominė Sekcija. 188 
psl. Tiražas 3.000.

Leidinys pasižymi turinio 
įvairumu ir vis gerėjančiu 
techniniu apipavidalinimu, 
palyginus su jau buvusiais .

Be kalendorinių puslapių 
yra nemaža eilėraščių ir 
pasiskaitymų,-jumoristinių , 

• VANDA ALEKNIENĖ, ČIURLIONIO GALERIJOS pirmi
ninkė, rūpinasi reprezentacine pasaulio lietuvių dailinin
kų paroda, kuri b>’s Qhicagoje, Čiurlionio Galerijoje, Pa - 
šaulio Lietuvių Dienų metu.

ATSIUSTA PAMINĖTI:*
"Lietuvių Dienos" žurnalo gruodžio mėn. numeris 

jau išsiuntinėtas skaitytojams, bendradarbiams ir platin
tojams.

Šiame "Lietuvių Dienos" žurnalo numeryje randame: 
Tarptautinis Lietuvos interesų atstovavimas; VLIKO sei
mas Kalifornijoje: VLIKO seimo rezoliucijos; Jurgis JA- 
NUŠAITIS - teisingai įvertinta VI IK-o ir Tautos Fondo 
darbus; V. PLEČKAITIS-Pasižymėjusi kanklininkė /Mir
ga M. BANKA IT YTĖ/; Birutė PŪKELEVICIUTĖ - Vaikas 
su kiškiu.

Anglų kalbos dalyje: KALĖDOS. Dinamiška audimo 
menininkė iš Kanados, suruošus! parodą Čikagoje /A . 
TAMOŠAITIENĖ/. L. Baskauskas - LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS/ tęsinys/. T. Brazaitis - Pabaltijos vergys
tė dar tęsiasi.

Šio numerio viršelį puošia Mirgos M. Bankaitytės 
nuotrauka su trumpa biografija angliškai.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis, paskuti
niame puslapyje - garbės prenumeratorių sąrašas.

"Lietuvių Dienas" leidžia A. F. Skirtus '4364 Sunset
B.N . Blv. Los Angeles, Calif. 90029.

istorinių, medicininių ir net 
kulinarinių sričių. Patarlės 
ir priežodžiai. Sąrašai lie
tuvių profesionalų gydytojų, 
verslininkų, kelionių ir drau
dimo agentų, bankų, redakci - 
jų, parapijų ir kt. Iliustruotas 
nuotraukomis, piešiniais, ka
rikatūromis.

Pridėtas nemažas rėmėjų 
sąrašas ir padėka.

Būtų naudinga prie kalen
dorinių lapų paskirti vietos 
pasižymėti pastaboms, b .

Juozas Šilėnus

VEIDU Į ŠIAURĘ
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis 

/tęsinys/
2/60/

Visuose barakuose pilna anksčiau atvykusių kareivių * 
ir civilių, moterų, senių ir vaikų. Niekur nerandam vie
tos, kur galėtume nors valandėlei prisiglausti, tad išsi - 
mėtom po visus barakus ir tiesiog skverbte įsiskver - 
biam į užpildytas patalpas. Rogutes paliekam visas vie - 
noje vietoje, jas surišam į vieną krūvą ir prie jų paliekam 
sargybą. Kišeninėm lemputėm pasišviesdami, įsiskver
biant į besiilsinčiųjų tarpus ir radę vietą, prisiglaudžia m 
šalia jų ant plikų purvinų medinių grindų.

Mudu su Vytu radom vietą netoli durų, šalia sienos. 
Pasidedam kuprines ir atsisėdam ant jų, pasiruošę nu - 
snausti sėdom, nes išsitiesti nėra kur. Vyto pusėje visu 
ūgiu išsitiesęs knarkia augalotas, barzda apžėlęs senyvo 
amžiaus vokiečių kareivis. Jis užima gana didelį grindų 
plotą.
Mano-pusėje į kamuolį susirietusi sunkiu nuovargio mie
gu miega vidutinio amžiaus moteris. Už jos, nugarą pri
glaudęs, guli vyras. Visa patalpa nugulta įvairiomis kryp
timis suvirtusiais kūnais, kartu civiliai ir kareiviai. Sun - 
kus, tvankus ir dvokiantis oras slegia prie grindų, nuo 
ledais užšąlusių langų stiklų varva vanduo. Viduryje kam
bario iš geležinio pečiuko žėruoja dar iš vakaro neužgę - 
susios ugnies žarijos. Rausva jų šviesa žaidžia murzinom 
barako sienom ir vargingajam poilsiui sukritusių žmonių 
veidais. Jie atrodo labai panašūs į anuos pakelėje maty - 
tus lavonų veidus. . .

Suremiam nugaras į sieną ir bandom užmigti nors va
landai, kitai. Gerai būtų ištiesti kojas, bet nėra kur. Vo - 
kietis knarkia ir leidžia nosį riečiantį kvapą. Tikras 
biaurybė. Vytas stukteli jam į šoną, minutei knarkimas 
nutrūksta, bet ir vėl važiuoja, kaip su ratais.

Moteris miega ramiai, pilkon skaron įsuptas veidas 
gęstančių žarijų atspindy atrodo gražus ir kažkur maty - 
tas.

Tikrai matytas atsitraukimo kelyje , Žemaitijos ke - 
lyje. Kas ji - lietuvė, vokietė, rusė ar latvė?j Spėlioju 
pats sau vienas, žiūrėdamas į ją. Jos krūtinė dažnai kil
nojasi nuo vargingo poilsio, galva atremta į nedidelį, ant 
pečių nešti pritaikintą maišioką. Už jos gulintis vyras 
ant akių užsitraukęs didelę kailinę kepurę atrodo dar ne
miega, o budriai sergi miegančiąją. Dažnai jis pakelia 
galvą, apžvelgia šalimais sugulusius, pasitaiso nusmuku
sią kepurę ir vėl padeda galvą ant to pačio maišioko.

Pro naujai atvykusių ir poilsio ieškančių žmonių' 
varstomas duris ūžtelia šalčio srovė. Ji minutei sujudi
na arčiau durų gulinčius. Joms užsidarius, jie vėl prilim
pa prie purvu įdrėkusių grindų. Priešingam kambario 
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kampe girdėti neramus vaiko unkštimas ir jį raminantie
ji vyro ir moters balsai.

Lauke, už sienos girdėti vežimus traukiančių arklių 
kojų trypimas. Stogu raitosi ūkaujantis vėjas ir gūdus 
miško medžių ošimas. Miegas merkia akis, bandau už
migti, bet galva, neradusi atramos, svyra tai į vieną, tai 
į antrą pusę ir knapsi žemyn.Kojos užtirpo ,ir jas bijau 
pajudinti, kad nesulūžtų- jos sunkios, lyg švininės.

Vokiečio kriokimas nervina netik mane, bet ir kitua 
Šalia moters gulintis vyras pakilęs, stipriai vokiškai nu
sikeikia, pavirsta ant antro šono ir piktai žiūri į kriokian
tį. Vis tik, turbūt, buvau užmigęs, nes sapnavau. Rodos, 
einu kartu su Kostute smėlėtu Šventosios upės pakraščiu 
ir džiaugiamės dienos gražumu. Kvapnus šilelio pušynas 
vilioja mus, ir mes bėgame į jį įkaitusiu geltono smėlio 
pakraščiu, vaikystėje bėgiotu taku. Aš noriu ją pagauti, 
bet ji išsineria iš mano rankų ir šoka į vandenį, pasine - 
ria ir dingsta. Aš neriu paskui ją,bet jos niekur nerandu. 
Šaukiu vardu, bet ji neatsiliepia. Man taip jos gaila.To - 
lumoje girdžiu jos balsą, bešaukiantį motiną. Šalia jos iš 
vandens gelmių iškyla pakelėje matyti lavonų veidai, upės 
vanduo pasidaro raudonas, jis kyla ir liejasi iš krantų. . . 
Man darosi baisu, noriu bėgti nuo artėjančio vandens, bet 
kojos lyg akmeninės, negaliu jų pakelti ir iš vietos paju
dėti. Dangus grūmoja didele audra, pasidaro tamsu, ma
ne slegia didelė baimė artėjančio kruvino vandens? Be 
galo gaila dingusios Kostutės, ir aš ją šaukiu vardu, bet 
ji neatsiliepia.

Vyto pajudintas, pabundu iš sunkaus sapno. - Ko tu 
šaukei Kostutę? Minėjai, ar sapnavai? - užgirdau j) klau
siant. Sapnavau. . . Širdis smarkiai plakė ir galva svai - 
go, kūną krėtė sapne matyto vaizdo ir pakilusios tempe
ratūros šiurpulys. Vos išjudinau mirtinai užtirpusias ko
jas, skauda visi kūno sąnariai,troškina; nugara įdrėkusi 
nuo garais šlapios sienos. Norisi ir valgyti. Kad neapsirg- 
čiau, paimu dar iš tėvynės atsinešto aspirino.

Po keturių valandų vargingo poilsio, šeštą valandą 
ryto vėl išjudam. Sunkūs pirmieji žingsniai, nelinksta už
tirpusios kojos. Išėjus iš tvankos, kūnu laksto šalti dre
buliai; einame ir kalename dantimis.

Mus lydi antrą dieną nesibaigianti pūga. Kelias vie
tomis užverstas sunešto sniego pusnimis ir mes klam - 
pojame per jas, skęsdami iki kelių. Besitraukiančiųjų 
kolonos praretėjusios, sunkiai stumiasi kariškos gur - 
guolės, klimpsta į sniegą, arkliai garuoja prakaitu.

Baigiasi didysis miško masyvas, protarpiais praei - 
name plynus, vėjo galandamus laukus. Pro juos švyste - 
Ii juoduojančios Baltijos jūros bangos. Įdienojus, truputį 
apstoja snigti, aprimsta vėjas, išsisklaido žemę gulę de
besys. Prieš mūsų akis padidėjo matomumo horizontas . 
Iš šalia kelio esančių sodybų įsilieja nauji vežimai,be - 
suraukiančių kolonos vėl sutirštėja.

Vienoje vietoje tarpumiškėje vėl užeiname iššaudy
tų belaisvių vietą. Artėjant į ją manėme, kad tai miško 
kirtimo kelmynas. Priartėjus- pamatėme širdį veriantį 
vaizdą. Gal pusės kilometro tarpe abipus kelio, lygiai 
kaip ir naktį, matyti, gulėjo daugybė iššaudytų belaisvių. 
Daugumas jų buvo apnešti sniegu ir tik iškeltos rankos, 

kojos, nugaros ir apnuogintos galvos kyšojo iš po pusny
nų. Kaikurie sukniubę į apledėjusią žemę, vėjo nudras - 
kytais drabužiais, automatinių šautuvų išdraskyton krū
tinėm, varnų ištęstom akim. . . Didžiuliai varnų būriai , 
nebodami keliu einančiųjų, mėsinėjo suledėjusius kūnus , 
aštraiais snapais plėšo juos dengiančius skudurus, paky
la ir vėl leidžiasi ant kruvino puotos stalo.

Kitoje vietoje, miško pakraštyje, didelio varnų erze
lio apsuptus nelaimingųjų kūnus mėsinėja iš kažkur at - 
klydęs nususęs arklys. Jisai dantimis plėšo lavonų vidu
rius, mėto į šalis išplėštas žarnas ir kitas kūno dalis . 
Grobiu nepasidalindamos, pešasi varnos. Jų riksmas toks 
žiaurus ir neužmirštamai baisus.

Visu keliu einančiųjų akys nukreiptos į pasiutusį gy
vulį, bet nė vienas nedrįsta ant jo sušukti ir nuvyti nuo 
žmogaus išniekinimo. Niekas.net ir iš kareivių nepake
lia rankos ir nepaleidžia šūvio. Mes beginkliai, ir mes 
negalime sudrausti įsiutusio arklio. Bežadė tyla lydi mū
sų sniegą minančius žingsnius. Lengviau atsidustam, kai 
praeinam tą vietą.

Mažu kelio posūkiu kylame į pušim apaugusias aukš
tumėles, sunkiau tempiam rogutes sniegu užverstu keliu. 
Aprimus vėjui,darosi truputį šilčiau. Nuo aukštumėlės 
atsiveria graži platuma. Dešinėje, už plačios ledo juos
tos siūbuojantis jūros veidas, už mūsų baisi, siaubinga , 
krauju nulaistyta miško žaluma, kairėje užšąlusių Aisma- 
rių lyguma, už jų Prūsų žemės, kurčių artilerijos smūgių • 
drebinamas krantas. Prieš akis lengvais posūkiais į 
aukštumas vingiuojantis kelias.

Artėjame prie Neukrung’o. Pakelėje kelių namų gy
venvietė. Netoli nuo jos, retų medžių antkalnėje užeiname 
kelių tūkstančių belaisvių laikiną sustojimo vietą. Jie su
kritę ant puraus sniego medžių užuovėjose šildosi prie su
sikurtų lauželių. Katiluose šildosi sniegą ir godžiai jį ge
ria. Kaikurie iš jų atrodo sunkūs ligoniai, apraišiotom gal
vom, parištom rankom, vaikšto pasiramsčiuodami lazdom. 
Kiti guli ant sumestų skudurų su mažais gyvybės ženklais. 
Negyvieji apnuoginti, nuo jų kojų nutrauktas apavas, nu 
plėšti rūbai; jie pridengti apmestom šakom.

Gyvųjų sunykę, išbadėję veidai pilki, kaip ir jų sku - 
durais pavirtę rūbai. Jie godžiai seka akimis keliu slen
kančius sunkiai pakrautus vežimus ir žmones, bene kas 
nors jiems pames gabaliuką duonos. Juos saugo stipri 
vokiečių kareivių sargyba su šunimis, kurie grėsmingu 
lojimu lydi mus, praeinančius. Prie pakelėje esančio 
namuko, kuriame atrodo yra sargybų būstinė, stovi du į 
belaisvius nukreipti tankai, kiek atokiau nuo jų,ties ke
lio posūkiu, juoduoja kiti trys.

Sunkiai tempiam rogutes prieš didoką, slidžiai nuva- 
žinėtą kalną, dar sunkiau Į juos kopia sunkūs kariuome
nės ir civilių vežimai. Slidinėja ir klumpa arkliai. Juos 
lydi' raginančių riebūs keiksmai ir skaudūs botagų kir
čiai. Kaikurie vežimai užsiskersuoja ir užblokuoja visą 
judėjimą. Juos nustumti sargybiniai varo arčiau esančius 
belaisvius. Jie slidinėja, klumpa ir keliasi, visom jė - 
gom kovoja, kad apsisaugotų nuo juos lydinčių sargybi - 
nių kirčių. Atviri šautuvų vamzdžiai graso mirtimi.Šiaip 
taip pasiekę aukštumą, atsidustam lengviau ir mes,atgyja 
iki šiol buvusi prislėgta nuotaika. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

LIETUVOJE GAMINTI 
APARATAI I KUBA

Šiaulių televizijos apara
tų gamykla pirmą kartą iš
siuntė savo gaminius į Ha
vanos televizijos centrą. Tai 
penktoji užsienio šalis, į ku
rią eksportuojami šiauliečių 
gamybos televizijos apara - 
tai.

MINIMA V. MYKOLAIČIO - 
PUTINO 90 m. GIMIMO 
SUKAKTIS

Vilniuje, Meno Darbuoto
jų Rūmuose buvo surengtas 
vakaras paminėti lietuvių 
klasiko rašytojo Vinco My - 
kolaičio-Putino 90 m.gimi - 
mo metines.

Vakaro įžangin) žodį tarė 
poetas A. Baltakis, paskaitą 
apie rašytojo gyvenimą ir 
kūrybinį palikimą bei moks
linę veiklą skaitė filologijos 
daktaras V. Galinis.

Buvo patiekta ištraukų iš 
Putino prozos ir poezijos 
kūrinių.

Putinut skirti vakarai vy
ko Mokslininkų Rūmuose, 
Valstybinėje Bibliotekoje, 
Literatūros Muziejuje Kaune 
ir kitur.

15 KONCERTU 
RYTU VOKIETIJOJE

Lietuvos Kamerinis Or
kestras, vad. S. Sondeckio, 
išvyko gastrolėms į Rytų 
Vokietiją, kur per 3 savaites 
surengs 15 koncertų. Progra
moje- daugiausiai Vakarų 
klasikai. Kartu su orkestru 
vyksta altistas, tarptautinių 
konkursų laimėtojas J. Baš- 
metas iš Maskvos. Numaty
tas koncertas ir su prancū
zų pianistu R. Gerber.

Pirmą kartą R. Vokieti joje 
šis orkestras gastroliavo 
1977' mv ■ .

PAGERBTAS DONELAITIS
Klaipėdos Kristijono Do

nelaičio Vidurinėje Mokyk
loje praeitų metų pabaigoje 
btivo atidarytas didžiojo lie
tuvių poeto Kristijono Done
laičio memoralinis muzie - 
jus. Pirmiausia jį lankė tos 
mokyklos įvairių laidų abi
turientai.

Tačiau Donelaičio my - 
Įima jame Tolminkiemyje, 
kad ir kiek atnaujintas, jo 
muziejus yra dar labai 
skurdus.

MOKSLEIVIU PRAMOGINIAI 
ŠOKIAI

Kauno Sporto JHalėje buvo 
surengtas tradicinis tarp
respublikinis moksleivių 
pramoginių šokių konkursas 
pavadintas"Baltijos gintarė- 
liai-83". Kaip rašoma, ma
žieji šokėjai šoko klasinius , 
Lotynų A merikos ir tarybi
nius šokius.

Žinome klasinius ir Loty
nų Amerikos šokius, bet ko
kie tie "tarybiniai"? Ar "ka- 
začka"?

525-8971MONTREAL, P.O. H2K 1E9

V

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

A. A. f ALCOHOLICS ANONYMUS)
SUSIRENKAME KIEKVIENA

JEIGU GERI IR GALI
JEIGU NORI

ATEIK Į LIETUVIU 
GRUPES ^ SUSIRINKIMĄ.
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE

8 vai. vakaro.

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AG E • WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE. E.

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

Donaldui D.: 661 — 1733.

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ, NUŪ 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernoy, P.Q. TeL: 669—8834

1983. I. 27

MIRĖ V. ČIURLIONYTE - 
KARUŽIENĖ

Praeitų metų pabaigoje 
mirė menotyros ir muzieji
nio darbo veteranė Valerija 
Čiurlionytė-Karužienė, mū
sų didžiojo dailininko M. K . 
Čiurlionio sesuo, eidama 87 
gyvenimo metus.

Ji gimė Druskininkuose . 
1916- 17 m. studijavo tapybą 
Maskvoje. Pirmojo Pas. Ka
ro metu rūpinosi savo brolio 
dailininko ir kompozitoriaus 
kūrinių apsauga. Jos dideliu 
rūpesčiu 1920 m. M. K. Čiur
lionio evakuoti į Maskvą 
kūriniai buvo grąžinti į Lie
tuvą.

STIPRI GAMTOS APSAUGOS 
DRAUGIJA

Vilniaus miestas ir aplin
ka pasižymi gerai užlaiko
mais priemiesčių miškais , 
apsodintomis medžiais ir 
gėlėmis aikštėmis,gatvėmis. 
Žolė, medžiai ir krūmai , 
kaip žinoma, .grynina orą, 
sugeria triukšmą ir dulkes . 
Tuo ypatingai rūpinasi Lie
tuvos Gamtos Apsaugos D - 
ja, kuri vien Vilniuje turi a- 
pie 35.000 narių.

Vilniuje veikia 86 įmonės, 
kuriose dirba virš 110.000 
žmonių. Kasdien sostinės 
gatvėmis važinėja, apie 67 
tūkstančiai automobilių, mo
tociklų ir troleibusų. Tų 
važmenų tarpe yra apie 36 
tūkstančiai privačių atuomo- 
bilių. Tad oro grynumu tik
rai rimtai rūpinamasi.

KARAIMU MUZIEJUS
Lietuvoje karaimai apsi

gyveno 16 a. pabaigoje, kai 
D. L. K. Vytautas atgabeno 
juos kaip karo belaisvius ir 
kolonistus. Iš pradžių jie 
buvo apgyvendinti Trakuose, 
pavedant-jiems1’rhiesto dalį . 
Tai yra turkų kilmės tau - 
telės palikuonys priklausę 
chazarų chanatui.

Gerai traktuojami, būda
mi geri sodininkai ir lojalūs 
Vytauto sargai,dauguma li
ko Trakuose, kiti išsikėlė į 
Vilnių, Panevėžį, Lucką, vė
liau į Lenkiją ir Rusiją. Na
muose vartojo savo kalbą, o 
lietuviškai irgi gerai išmo
kę. Nors didelio tautelės 
prieauglio nebuvo,tačiau jie 
ir neišnyko, ir toliau pasižy
mi kaip puikūs sodininkai.

Trakuose tebeveikia jų 
muziejus. Dabar norima jį 
perkelti į šalia esančius ka
raimų maldos namus, kurie 
nebenaudojami. Taip pat no
rima surinkti istorinę me - 
džiagą apie juos.
VILNIETĖ-ŠAUDYMO ČEMPIONĖ

Auksė Treinytė šaudymo 
varžybose Maskvoje laimėjo 
I-ą vietą ir 1 tašku pageri - 
no Sov.Sąjungos rekordą .

• Vilniuje dail. Eduardas 
Urbonavičius Parodų Rū - 
muose išstatė apie 130 dar
bų, iš jų kelios dešimtys ak
varelių.

S

Vinco Krėvės gimtinė Lietuvoje, Subartonių kaime.

SENĖJIMO PROBLEMOMIS 
J. V a I i

Kiekvienas gyvis turi ri
botą amžių. Yra vasariniai 
augalai, gyvenantys tik vieną 
sezoną, daugiamečiai, ypač 
medžiai, išgyvena net šimt - 
mečius. Tokio ilgo amžiaus 
retai terandame gyvulių taj?- 
pe. Jų labai nedaugelis pra
tęsia gyvenimą virš šimtme- 
čio/kaip pav.didieji vėžliai/.

Žmogus- gyvūnijos ka - 
ralius. Tik nedaugelis jų su
laukia šimto metų. Jeigu ne
galime patikėti pažodžiui 
senajame žydų įstatyme mi
nimą legendarinio Metuzalio 
amžiui, mena mai gyvenus iam 
kelius šimtmečius, ^ai vis 
tik šimtamečių senių yra dar 
ir šiandien gana daug. Vien 
JAV jų priskaitoma apie 12 
tūkst. , tąigi iš 20.000 apie 
5. Bet juos retai matome 
Didelė dauguma gyvena se
nelių prieglaudose, yra pa
liegę ar ir ištisai gulintys 
ligoniai.

Kokie yra veiksniai, kad 
žmogus pasidaro nebepajė - 
gus kaip fiziniai, taip ir pro
tiniai? Kas žmogui mažina 
jo turėtą jaunystėje fizinį 
pajėgumą ir subrendusiame 
amžiuje protinį veiklumą? 
Antra vertus, ar ir žmogus 
yra pavaldus gamtos dės
niams, kaip visi kiti gyviai?

Modernioj*, ei ilizacija su
grūdo žmones į didmiesčius. 
Čia, lyg kokiame milžiniš - 
kame skruzdėlyne gyvenda - 
mi,atitolo nuo gamtos ir to
dėl yra varginami įvairių li
gų, kurių pirmykštis žmogus 
nežinojo.

Pirmiausia, veikia aplin
ka. Didmiesčių oras,pilnas 
dulkių ir automobilių bei fa
brikų neperdegusių dujų, y- 
ra nesveikas alsuoti.Kenkia

ū n a s 
plaučiams ir gali per ilges
nį laiką susargdinti kvėpavi
mo takus. Ne ką geriau yra 
šiandien ir su fabrikuose 
perdirbtu maistu. Jame yra 
neproporcingai daug anglia - 
vandenių / ypač cukraus ir 
krakmolingo maisto/ ir rie
balų, o neužtektinai proteinų 
mineralinių dalių bei vita
minų, Su įvairiais priesko - 
niais, o ypač pasaldintas 
maistas yra skanus ir jo 
dažnai daugiau suvalgoma, 
negu reikia. Todėl matome 
nemaža perdidelio svorio 
žmonių. Nutukęs kūnas yra 
mažiau paslankus judėti 
Taipgi darbe dažniausiai 
mažai judama, raumenys pa
laipsniui silpnėja ir atro
fuojasi, ir žmogus be laiko 
sensta. Persivalgymas ir 
judesių stoka didina kūno 
svorį, ir tokie esti palankes
ni ligoms.

Šiandien jau daugelis su
pranta, kad mankšta yra bū
tina kūno sveikatingumui pa 
laikyti. Matome tūkstančius 
bėgikų ir šiaip kasdien 
vaikščiojančių po kelias my
lias arba ir ųaddojančių- yo- 
gų mankštą. Nūdien labiau 
rūpinamasi tinkamu maistu. 
Vis daugiau žmonių 
arba ir visai nebevartoja 
baltų/ valcuotų / miltų ir jt 
išdirbinių. Vieton jų naudoja 
1OO% ruginius ar kvietinius 
miltus. Taipgi vis daugiau 
atsisakoma cukraus ir sal
džių maisto produktų. Prade
dama vartoti ko daugiau vai
sių ir daržovių, ir grįžtama 
prie natūralaus/fabrikų ne
perdirbto/ maisto, kuris yr.a 
sveikatingas ir sulaiko kū - 
no procesą.

Mano vaikystės dienomis 
Lietuvos kaimas nevartoda-

C F M LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

vcREM 
VE/ORODŽIM

PRIE LIEPTO GALO...
Vienas vakardieną gerokai užgėręs pilietis, pabudęs 

’■kitą rytą žiūri, kad jo lovos gale sėdi beždžionė. Pasiė- 
imęs iš stalčiaus revolverį, drebančia ranka taiko į ją ir 
įsako: "Beždžione, jei tu tikrai čia esi- tai vargas tau’." 

Įf'įf ■ Po poros sekundžių- "Bet jeigu tavęs čia nėra- tai vargas 
man. . .

Ii ,
vo cukraus ir bet kurių sal - 
durnynų. Buvo patarlė, kad 
juoda duona ne badas, o py
ragas buvo kepamas tik iš
imtinais atvejais.Kaime už
augę žmonės buvo sveiki ir 
darbe ištvermingi.

Žmogus yra gamtos vai - 
kas,bet troškuliui nuramin
ti jis vartoja dažnu atveju 
vieton vandens įvairius dirb
tinus ir net nuodirigus/ alko
holinius/gėrimus. Negana to 
kad oras miestuose yra už- 
terštas/kaip pav. Los Ange
les/, dar atsiranda nemaža 
traukiančių į plaučius dirb
tinus dūmus/tabako ir mari- 
juanos/. Dažnas vieton sa - 
vaitgalių išvykų į gamtą , Sveikas, 
prasėdi valandų 
klubuose, kurie tikrumoje tu- nuotaiką. Toks optimistinių 
retų būti vadinami karčia - pažiūrų žmogus tikrai nesu- 
momis. Yra ir tokių,kurie sens pirm laiko.

naktibaldžiaudami, dieną 
p ra miega ir tuo būdu laužo 
gamtos įstatymus, nes naktis 
yra skirta poilsiui. Nestebė
tina, kad atsiranda vis dau
giau žmonių, kuriems gyve
nimas nebemielas, pasidaro 
nekantrūs, irzlūs, viską pei
kiantieji ir beatodairiniai 
kritikuojantieji. Toks jų dva
sinis nusiteikimas juos dar 
labiau sendina.

Sveika dvasia gyvena svei
kame kūne, sakydavo romė
nai. Nepasensime taip greit, 
jei būsime patenkinti tuo, ką 
turime ir įsigysime pozity
viu į gyv. ’mą pažiūrą 

natūralus maistas
valandas nuteikia skaidruma žmogaus

Leščinskas, Alg. Gustaitis, K. Strikaitis, A. Bubelis, Pr. 
Dikaitis, A. Simijonas, Br. Zinkevičius, Ant. Mickevičius, 
M. Juodviršis, VI. Bakūnas, Ig. Ramonas, J. Riauba, J. Jo
nušas, P. Bendikas, K. Lukošius, J. Rebneris, S. J. Verby- 
la, L. Merkelis, Vi. Bagdonas, F. Vičiulis, St. Naginionis, 
A. Vapsienė, R. Simaniūkštis, Pr. Barteška, V. Skaisgirys, 
V. Kalendrienė, A. Klimavičius, M. Petrulis, A. Čepulis, 
L. Grigelis, J. Jurėnas, A. Dimitrijevas, V. Trečiokas, B. 
Rudzevičius, St. Vaicekauskas, Pr. Sušinskas, R. Tetma- 
jeris, St. Šiliauskas, V. E. Kerbelis, P. Alekna, E. K. Kala- 
sauskas, K. Jonušas, J. Šarapnickas, Anita Žugaraitė, D. 
Ralys, E. Senkus ir kt. (Bus daugiau).

Aukojo: $200. - Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperaty
vas "TALKA"; $1OO. - dr. M. Uleckas-Arštikaitytė; po 50. 
- J. Strazdas, W. Dauginis, W. Dresher', Pr. Jankauskas, 
A. ir O. Mylės; po $20. - KLB Sudburio Apylinkė, P. Vai
čiūnas, V. Pakalniškis, Ig. Petrauskas, V. ir O. Baraus- 
kai, J. ir M. Šiaučiuliai, P. ir E. Klezai, M. Kasperavičie
nė, K. Toliušis; po $IO. - B. Kasperavičius, A. Žiūkas, Pr. 
Paukštaitis; po $5. - M. Knngelis, Br. Bijūnas; $3. - A. Nu- 
tautas ir $2. - R. Bulovas.

Visiems nuoširdžiai dėkojame. "NL".
5 psl.

PAGERBDAMI MIRUSIŲJŲ ATMINIMI "NL" AUKOJO;
V. ZAVADSKIENĖ minėdama savo vyro Mamerto ZA - 
VADSKO 5 metų mirties sukaktį .paaukojo $50.
E. VASYLIŪNIENĖ, mirus muz. Izidoriui VASYLIŪNUI , iš 
suaukotų pinigų paremti lietuviškai spaudai,paskyrė $25.

Užjaučiame ir dėkojame. " NL"
"NL” LAIKRAŠČIO RĖMĖJO PRENUMERATA APSIMOKĖJĘ NE 

MAŽIAU $20 UŽ METUS IR AUKOTOJAI :

J. Girevičius — $60; St. Dalius — $45; Pov. Genčius— $42”;
M. Meškauskas, S. Umbrasas, VI. Blažys — po $40; A. ir A. 
Tamošaičiai — $35; A.Usvaltas, S. Fredas — po $30; Ani
ta Pakalniškis, J. Astrauskas, V. Sniečkus, K. Toliušis, J. 
Bersėnas, J. E. Bitneriai, J. Vieraitis, J. Laimikis, Aug. 
Bajoras, Br. Saulėnas, E. Lengnikas — po $25; V. Daugela-

mažai vičienė, M. Tamkevičienė — po $24; R. Vabolis — $22; L. 
Bernotienė, P. Effertas, J. Dauderis, K. Mikėnas, J. Bud- 
reika, J. Pikelis, O. Šarūnienė, V. Platakis, J. Paužuolig, 
J. Blažys, A. Bernotas, P. Gerhardas, J. Žurkevičius, A. 
Vizbarienė, J. Oscila, L. Baršauskas, V. Buragas, J. Yur- 
kus, Z. Stonkus, O.Stasiulis, M. Jasaitytė, H. Butkevičius,
N. Aukštikalnis, Z.Jakubonis, A. Gverzdys, A. Griška, A. 
Nagienė, J. Vizgirda, A. Kažemėkaitienė, V. Barauskas, 
J. Aneliūnienė, P. Latvaitis, A. Jurgutis, E. Lukošienė, J. 
Adomaitis, O. Vileniškienė, A. Vazalinskas, M.Kizis, Pr. 
Česnulis, J. Gustainis, Pov. Dabkus, V. Petraitis, E. Va- 
balienė, J. Benderius, S. J. Killokaitis, K. Katilius, A. Lu
kas, Ch. Matuzas, J. Meliauskas, K. Martinėnas, Aug. Kuo- 
las, A.Šukaitis, J. Vitas, V. Keturakis, Br. Laučys, Step. 
Varanka, D. Renkauskas, H. Šiaurys, A. Pacevičius, A. 
Statulevičius, A. Mingėla, P. Gulbinskas, V. Kulnys, Just.
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Karnavale visada aktyviai 
dalyvauja ir yra laimėjusios 
I-ą premiją 1981 m. kor.

PENSININKAI NĖRA 
APSNŪDĘ PILIEČIAI

Jau nuo seno, dauguma Ka
nados emigrantų, stengiasi 
įsigyti savo namus, vienokiai 
ar kitokiai paskirčiai. Mes, 
nors nesame labai sKaitlingi 
nuo jų neatsiliekame. Lietu
viai, pirmiausiai pasirūpino 
sukurti parapijas, su rūsiuo
se įrengtam salėm sociali — 
niams reikalams. Vėliau 
pasistatė didesnius pastatus, 
skirtus akaitlingesniems su
sibūrimams. Tvirčiau įsikū
rę, įsigijo ir bendrabučius , 
skirtus besimokančiam jau
nimui (kaip estai, kad turi).

toronto
PAGERBIANT RAŠYTOJA
AUKOJO:KANADOS LIETUVIŲ FONDUI (

Kanados Lietuvių Fonde Vinco KRĖVĖS-MICKEVI - 
ČIAUS vardo Įamžinimui Toronto Dzūkijos krašto lietu
viai savo aukomis prisidėjo: B.Saulėnas - $45; Julius 
Senkevičius - $25; po $ 20, -Br. Mackevičius, J. Paršeliū- 
nas,Iz. Žiurinskas; $15, - Br- Miciulevičius; po $ 1O, -Je
ronimas Cicėnas, Jonas Žiurinskas, Vladas Jegelavičius, 
Ant. Stankus.

Lietuvių Fondas dėkoja visiems broliams dzūkams.
KLF

BŪRELIŲ. SUSIRINKIMAI
• LN Moterų Būrelio narių 
susirinkimas bus 
6d., sekmadienį, 2 vai.p.p.
posėdžių kambaryje.
• LN VYRŲ Būrelio narių 
susirinkimas bus VASARIO 
6 d., sekmadienį,2:30 v. p. p 
Bus renkama NAUJA VAL
DYBA.

VISI Į UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVAL A !

Toronto pensininkių 
moterų valdybos pasitari
mas įvyko sausio 11 d. , kur 
buvo numatyta galimybė įsi
rikiuoti į ruošiamą Užgavė
nių Karnavalą Toronto Lie
tuvių Namuose.Tuo renginiu 
rūpinasi prie Lietuvių Namų 
sudarytas Visuomeninės 
Veiklos Komitetas ir kviečia

dalyvauti visas Toronto lie
tuvių organizacijas ar šiaip 

VASARIO grupes, neišskiriant nė Vai
kų Darželio. Grupės sudaro 
savo originalius kampelius 
su suvenyrais ar Užgavėnių 
kepiniais, arba meniniais 
pasirodymais scenoje. Ren - 
ginys prasideda nuo vidur
dienio ir tęsiasi iki vidur-

Įsigytos savos, erdvios pa
talpos emigrantams paleng
vina išlaikyti ir savą atsi
vežtą kultūrą.

Tačiau, infliacijos bangai 
siaučiant, savo privačių na
mų išlaikymui brangstant ir 
patiems emigrantams sens
tant, iškilo nauja mintis, — 
kaip sumažinti pragyvenimo 
išlaidas ir gyventi tarp savų 
tautiečių? Dažnai pasitaiko , 
kad netiek metų našta, kiek 
silpnėjanti sveikata, verčia 
pakeisti nusistovėjusį gyve
nimo būdą. Tada šokių ir 
trukšmingųsuvažiavimų sar 
lės pasidaro neįdomios, sa
vi, kad ir prabangiai įrengti 
namai tampa tušti ir nejau
kūs, o šeimai išsiskirsčius, 
minkštas fotelis ir televizi
ja daugiau domina, nei kur 
nors salėje vykstantis kon
certas, ypatingai žiemos 
mėnesiais. Vasarą— dar 
bucų malonu pasėdėti savoj, 
vėsioj varandoj, bet žolė — 
ji nežaliuoja nelaistoma, o 
gėlynai — nudžiūsta nepri - 
žiūrimi. Galiausiai ir šie 
malonumai jau nežavi pavar
gusių akių, nes jų priežiū - 
ra tampa sunkiu darbu, o po 
pietų rūpi tik poilsis, kar
čios ricinos šaukštas ir spal
votos tabletės, vietoj saldaus 
deserto. Tada jau pats lai
kas pagalvoti apie "Change 
of life". Ypatingai nepatrauk
li namų apyvoka žiemą, kada 
sniegą ar ledą begramdant 
nuo šaligatvio, nugaroj dieg
liai knibžda, o širdis muša 
kastuvą kilnojant, lyg atleto 
per lenktynes. Kartais, no
rint to išvengti, patraukia - 
'ma saulėton Floridon, bet 
palengva prisiartina dienos, 
kad nė karštas paplūdymio 
smėlis nevilioja, nes sūrus 
vanduo ir saulė akis gadina , 
o krykštaujančios žuvėdros 
bei trukšųi.ingos bangos ner
vų neramina. Tada tik viena 
išeitis — šiltas, ramus bu
tas, gerai pagamintas mais
tas ir jokių šalutinių parei
gų. Gal dar kartais Įdomu,

nakčio. Kartu būna ir kaukių 
pasirodymai bei šokiai. Ge - 
riausiom kaukėm skiriamos 
premijos.

Šis parengimas vyksta jau 
keletą metų iš eilės Užga - 
vėnių metu ir yra labai gau
siai lankomas. Šiemet jis 
bus VASARIO 12 d. , LIETU
VIŲ NAMŲ patalpose. Visų 
dalyvaujančių organizacijų 
šiam reikalui buvo sušauk
tas sausio 23 d. Pensininkės

IR

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK I LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampos) TORONTE, 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591
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P. Juodienė— sek r., S. Gt igal i ūnas — vi ce—p—k as, 
..j i i kairės: A. Bazalykas — i fd., K. Daunys — 

■ūkio reikalams, trūks- 
Nuotr. B. Tarvydo 

pasveikino lietuvius); M. P. 
(High Park)atstovas Jesse Flis, 
provincijos atstovas šiam ra
jonui — J. Shimko ir kiti žy
mūs miesto pareigūnai.

Be to, Lietuvių Namų salė
je iškilmingų pietų metu, bu
vo išgirsta daug sėkmės lin
kinčių kalbų bendrabučio sta
tybai ir bendrai lietuviams . 
Galutinas .apsisprendimas 
pradėti pensininkų namų sta
tybą, buvo pats svarbiausias 
metų įvykis. Dabar nėra jo
kios abejonės, kad šis, seniai 
planuotas projektas, bus įgy - 
vendi ntas.____ Informacija

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo Valdyba: iš dešinės— I 
H. Adomonis -p-kas, G. Adomaitienė - pareng. , 11—ra eilė i 
pareng., J. Poška- butu nuomavimui, B. Jackus - patarėj as statyboje, S. Paciūnas- 
ta V. Petraičio.

keletas lengvai pasiekiamų 
draugų. Šiam gyvenimo lai
kotarpiui atžymėti, yra tik 
vienas žodis — senatvė, ku
rį kartais poetai vėlyvu ru - 
deniu pravardžiuoja.

Kur tada pasidėti ? Vaikų 
priežiūra šiais laikais tėvai 
negali pasitikėti, lieka tik 
viena išeitis — bendrabutis. 
Daugelis Toronto etninių gru
pių stato (ir jau daug pasta - 
tė) milijoninės vertės apart- 
mentus, kur tik savieji tau
tiečiai apsigyveno.

Toronto lietuviai, patys 
pensininkai ėmėsi iniciaty
vos tokią pastogę įsigyti (ži
noma su valdžios pagalba) , 
kuri kainuos virš šešių mi
lijonų dolerių. Šitas pasta
tas — bendrabutis — jau pa- 
lengva kyla, rūsio sienos 
jau beveik išlietos, bet ne
palankus oras sulėtino sta
tybą. Pastatas randasi ne
toli High Parko- Bloor W. ir 
Keel gatvių sankryžoje. Šio
je apylinkėje lietuvių vaiki a 
susikoncentravusi ir seny - 
viems tautiečiams vietovė 
gana patogi.

Pastatas susideda iš de - 
'vynių aukštų, su 115 gyvena
mų butų — apartmentų,kurie 
turės ir balkonus. Statybos 
komitetą sudaro patys pensi
ninkai, pasikvietę keletą pa- 
galbininkų Dabartimi Komi
tetas: H. Adomonis—p-kas, S. 
Grigaliūnas — vicep-kas, J. 
Poška — koordinatorius ir 
butų nuomavimo reikalams , 
O. Delkus ir B. Jackus — pa
tarėjai statybos reikaluose . 
Architektas — Petrulis. Sta- 
tybą vykdo didelė ir atsako — 
minga -Toronto s tatybos kom
panija "Rampart". Darbas 
turi būti užbaigtas pagal pa
sirašytą sutartį, 1983 m. lapk
ričio mėnesio gale.

Pensininkai (ir šiaip vyres
nio amžiaus prašomi apsi - 
galvoti ir iš anksto užsisaky-

Simon's
TRAVEL

Service

ti sau butus, nes kai bus na
mas užbaigtas, neatsiradus 1 
užtektinai savųjų, bus nuo- ] 
muojama svetimiesiems,nes ■ 
taip reikalauja valdžios įsta
tymo nuostatai.

Reikia tikėtis, kad pensi - . 
ninku namai patenkins visus 
senesniųjų tautiečių reikalai 
vimus. Numatyta didelė su
ėjimų salė su virtuve, spor
to sale, su pasikeičiamomis 
sienomis, pirtis, garažas 
mašinoms ir daugybė kitų 
bendrų patalpų. Trumpai su
glaudus, senesnieji tautie
čiai nebus pamiršti ir vieni
ši — turės užsiėmimų iki var 
lios po tuo pačiu stogu, ku
riems tik sveikata leis ■ (Taip 
pat yra numatyta atidaryti 
klinika ir vaistinė).

Miesto statybos įstaiga rei
kalauja jau dabar sudaryti 
pastato administracija, vi - 
daus reikalų tvarkymui. Yra 
numatyti rimti ir sąžiningi 
asmenys toms pareigoms , 
aišku, lietuviai.

Žvelgiant atgal J Pensi - 
ninku Klubo 1983 metų veik
ią, yra kuo pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti, nes buvo veiks
mingi metai. Būta keletą sėk
mingų išvykų: į Ontario 
"Wonderland" birželio 7 d. 
(dalyvavo 47), į Bracebrige 
— rudens vaizdais pasigėrė
ti — 34 žmonės dalyvavo . 
Namuose: aktyvus susirinki
mas (dalyvaujant virš šimto 
narių), Toronto Pensininkų 
Klubo naujojo statuto patvir
tinimui — spalio 26 d. , Mer 
tinė Klubo šventė (ir mirus ių
jų pagerbimas) — lapkričio 2 
d., Pensininkų namų statybai, 
žemės prakasimo iškilmės — 
liepos 1O d. Nuo ta laiko bu
vo sudaryta specialus staty - 
bos komitetas, kuris rūpinasi 
statybos reikalais.

Žemės prakasimo iškilmė
se dalyvavo daug svečių ir 
savųjų, viso 150 žmonių. Ker
tinio akmens pašventinimo iš
kilmes atliko visų trijų To
ronto lietuvių parapijų klebo
nai. Dalyvavo mūsų konsulas 
dr. J. Žmuidzinas ir Bendruo
menės atsto vai; Toronto bur
mistras A. Egelton (jis šiltai

st.catharines
NAUJA VALDYBA

Š. m sausio 9 d. Vienuoly
no koplyčioje įvyko Lietuvių 
Bendruomenės metinis susi- 
kimas. Į valdybą išrinkti 7 
asmenys, kurie pareigomis 
pasiskirstė taip: Adolfas ME
TIKAS— pirm. .Albina ŠE TI
KI E NĖ — vicepirm. , Vanda 
ALONDERIENĖ — sekr., Pet
ras BARONAS — ižd. , Jonas 
DEINORAS--parengimų vad- , 
Vincas SATKUS—kultūriniams 
reikalams ir Jonas DERVAI- 
TIS — narys. Be to, J. Der- 
vaitis yra ir Tautos Fondo į- 
galiotinis, kuris šias parei
gas eina jau trečius metus ir 
labai aktyvus tose pareigo
se, nes aplanko ir tuos lie
tuvius, kurie į Vasario 16- 
tosios minėjimą neatsilanko. 
Praeitais metais surinko iš 
mažos lietuvių kolonijos Lie
tuvos laisvės reikalams — 
Tautos Fondui — rekordinę 
sumą. — $1,270. OO. Yra ir 
tokių geradarių, kurie per ei
lę metų siunčia aukas betar
piai Kanados Tautos Fondo 
pirm. A. FIRAVIČIUL Vi enu 
žodžiu, St. Catharines, Niaga
ros Falls lietuviai pagal skai
čių, ir beveik apie 1O% pen - 
sininkai, bet Lietuvos lais
vinimo reikalams yra jautrūs

J.Sarapnickas
ATITAISYMAS: 1982m.**NL” 47nr. 
ŠTinkcypai paminėta Kariuomenės 

ventė turėjo bJti;'..prie paminklo, 
kur’'R amoves" aarbes narė V^. Al ori— 
derienė ir S. Slavickas padėjo 
gėl i u...

Apgailestauj ame -”NL "

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1983 m.
1. Gegužės 12 —gegužės 26
2. Gegužės 19 —birželio 2
3. Gegužės 26 — birželio 9
4. Birželio 23 — liepos 7
5. Liepos 7 — liepos 11
6. Liepos 14 — liepos 28

7. Liepos 21 —rugpjūčio 4
8. Rugpjūčio 11 —rugpjūčio 25
9. Rugsėjo 1 — rugsėjo 15
10. Rugsėjo 8 — rugsėjo 22
11. Spalio 6 — spalio 20
12. Gruodžio 19 — sausio 2

savaitei arba dviem savaitėmKelionės patvirtintos 
į Vilnių bei kitus Europos miestus. 
SMULKESNIU ŽINIŲ TEIRAUKITĖS

TORONTO Tel.: (416) 532 - 8772 arba 537 - 3060 
MONTREALIS - (514) 669 - 8834 - L. Stankevičius 
LOS ANGELES - (213) 660-6600 - J. Petronis

2385 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX 06-986766 TOR
Savininkai Vytas ir Audronė Slminkevičiai 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

nDrcurD insurances.
V 11 faV H L II REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West e Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , seUtadieni ai s 9 v.r. — 12 v.p.p.

Narys of "Better Business" Būro

j * Namų—Gyvybės
* Autame biliu. ."■>

—----- I * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto

/NsURANCC
Ontario

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 3 <
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3S31
NEPRIKLAUSOMA L IETUVA
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įhamitton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosovuose namuose — 
HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
83U Main St. E. 
L8M 1L6
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ;
doposltus (P.C.A.)............. 6 %
santaupas.....................7.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas................ 1 %
»*rm. depoz. 1 m............9.50 %
term, depoz. 3 m............ 10%
reg. pensijų fondo.......... 9 %
•0 dienų depozitus ......9.25%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniai* 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniai* nuo 10 Iki 1 v. M-penktadieniai* 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki lt v.r.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto peek......
asmenine* paskola*

12 %
15 %

Nemok crna gyvybes ir asm. paskolų drauda 

Nemok anas pilnas čekių aptarnavimas

VASARIO 16-O JI
Hamiltono Apylinkės Lie

tuvių Bendruomenė rengia 
VASARIO 16-tosios minėjimą 
Scott Park gimnazijos au-

jau vyresnio amžiaus. Abu 
palaidoti Lietuvių Šv.Jono 
Kapinėse Mississauga,Ont.

Užuojauta jų artimiesiems 
Zp .

Sol. Gina Čapkauskienė

na moteris kartą per du mė- Senelis žino, kad Montre-
Muz. Aleksandras Stankevičius MERGAIČIŲ CHORO
Brome Missisųuoi Perkins "PAVASARIS" VEIKLA

ditorijoje VASARIO 13 d. AV PARAPIJOS CHORAS
sekmadieni, 4 vai. p. p. TORONTO VASARIO 16

Pakvietimai yra išsiųsti 
valdžios ir tautybių atsto
vams.

Šiemet į meninę programą 
yra pakviestas ir latvių jau
nimas. Taip pat dalyvaus ir 
AV parapijos choras, vado
vaujamas muz.D.Deksnytės- 
Powell. d-

IŠRINKTA PARAPIJOS 
TARYBA

Sausio 9 d., sekmadieni, po 
paskutinių pamaldų, Jaunimo 
Centro salėje buvo išrinkta 
/ slaptu balsavimu raštu/ 
Aušros Vartų parapijos Ta
ryba iš 20 asmenų. Taryba 
dar pasiskirstys | penkias 
sekcijas, kurios turės atlikti 
joms paskirtus darbus para
pijoje ar pačioje bažnyčioje. 
Sekcijų terminas - vieni ir 
dveji metai.

Tarybon kandidatavo 35 
asmenys. Gavę mažiausiai 
balsų 15 parapijiečių lieka 
Tarybos kandidatais. Rinki
muose dalyvavo 227 asme
nys. Pagal balsų skaičių Ta
rybon išrinkti šie asmenys: 
J. Pleinys, V.Stanevičienė,
A. Juozapavičius, A . Stanevi
čius, J. Krištolaitis, A . Liau
tais, M. Gudinskas, V. Kveda
ras , K. Bungarda, K. Deksnys,
B. Grajauskas, J. Stankus,E . 
Kairienė, S. Petkevičienė, B . 
Mačys, A. Petkevičius, L. 
Stungevičienė, D. Trumpic- 
kienė, A. Žilvitis ir K.Si
maitis.

Balsus skaičiavo 8 asme
nų susirinkimo priimta man
datų Komisija. Pirmą kar
tą išrinktajai Tarybai lin
kėtina našaus ir vienin
go darbo.

MŪSŲ MIRUSIEJI:
Atskirose ligoninėse sau

sio 17 dienos naktį mirė E. 
GUGIENĖ ir J. VISOCKIS.

Abu mūsų tautiečiai buvo

PROGRAMOJE
VASARIO 20 d.,Toronte 

minint mūsų valstybės 65- 
ąsias nepriklausomybės at
statymo metines, A V Para
pijos Choras dainuos meni
nėje programoje su Jungti
niu Choru.

Visi, norintieji įsijungti 
į choro veiklą, mielai kvie
čiami prisidėti.

montreal
VIENIŠO SENELIO
LIKIMAS

Pripuolamai aplankiau 
vienišką serganti senelį. Už
klaustas, kaip laikosi, kokia 
sveikata, - senelis palingavo 
galvą, lyg kalbėtų' apie ki
tą asmenį pradėjo: "Tolimoj 
svetimoj Kanados padangėj , 
tarp kalnų, ežerų ir miškų, 
karo audroje likimo atblokš
tas, čia gyvena vieniškas li
guistas senelis. Jo nugarą 
kankina artritis, kaklas pu
siau suparaližuotas,akys la
bai nusilpusios, atmintis 
jau trumpėja, nuo ligos ir 
senatvės kojos pakirstos,vos 
ne vos su lazdele pajuda.

Karo sūkuryje likimas jį 
atskyrė nuo tėvynėje’ likusių 
vaikų, anūkų. Ilgisi jų, netu
rėdamas vilties su jais pa
simatyti. Kankina jį nostal
gija ir depresija. Jam atro
do, kad jo visi nekenčia, kad 
jis niekam nereikalingas , 
niekam jis nerūpi. Tačiau - 
jis dvasiniai nepalūžo. Kry
puodamas šiaip taip pasiga
mina sau maisto, gera kai - 
mynė parūpina jam produk - 
tų ir kitų reikmenų. Užklaus
tas, ar turi ėja giminių ar 
draugų, senelis sako, kad gi
minių čia jokių neturįs, turi 
kelias šeimas neva arti - 
mų draugų, bet iš jų tik vie-

nesius pasiteiravo, kaip ei - 
naši, kokia sveikata. Antra 
nuoširdi moteris beveik kas 
antrą savaitę apsilanko, pa
gamina jam kiek maisto, iš
skalbia baltinius ir nepa
miršta pasiteirauti apie 
sveikatos stovį. Kiti du ar
timi prieš šešias savaites 
pripuolamai buvo apsilankę 
su reikalais. Po to jų nema
tė ir apie juos negirdėjo.Se- 
nelis žino, kad jie gyvena už 
1OO mylių ar daugiau, ir 
dažnai lankytis neįmanoma . 
Telefonu pasikalbėjimas ir
gi kainuoja. Jiedu jaunystė
je priklausė skautų organi
zacijai. Gerai prisimena o- 
balsį Dievui, Tėvynei ir Ar
timui. Dievas - aukštybėse, 
nepasiekiamas, tėvynė už
grobta budelių, nieko pagel
bėt negali, o artimas yra čia 
pat. .. Bet kiekvienam yra 
savo artimesnių už tą palie
gusį senį. Seneliui padeda 
tik viena jauna moterėlė , 
kurią jis vadina anūke. Ji 
daugiausiai pasirūpina juo. 
Reikalui esant, nuveža pas 
daktarus, j ligoninę, nepa
miršta jo aplankyti ir pasi - 
teirauti apie sveikatą. Ji sa
ko, tau seneli reikalinga 
globa ir priežiūra. Ateik pas 
mus gyventi, aš tave prižiū - 
rėšiu.

Senelis sako;- Vaikeli, aš 
tavęs nepamiršiu. Gerai, kad 
čia yra savanorių organiza
cija, kurios tikslas kam nors 
esant bėdoje,padėti. Vienas 
jų kartą į savaitę nuveža jį į 
ligoninę, maloni seselė atlie
ka terapiją dr palydi su "Būk 
sveikas, pasimatysim kitą 
savaitę". Grįžta senelis į 
namus. Kas jo laukia? Ketu
rios nebylės sienos ir du jo 
draugai-gyvulėliai-šunelis ir 
katinėlis. Vieni prie kitų la
bai prisirišę.

alio lietuvių kolonija negau- 
si-įsteigti senelių prieglau - 
dos-namų neįmanoma. Nėra 
tam lėšų. Tačiau savanorių 
organizaciją kanadiečių pa
vyzdžiu įsteigti galima. Ne
reikėtų tam lėšų, tik noro ir 
pasiryžimo. Nė vienas juk ne
žinome, koks likimas mūsų 
laukia.

O vienišų, paliegusių die - 
nos slenka nepavydėtinai. B.

KA RAŠO APIE 
D r." A. P AV I L AN I

Dr. Alenas Povilonis

ligoninės gydytojų persona
lui. Taip pat skaitė paskai
tas Šeimos Gydymo departa
mente McGill U-te nuo 1977 . 
Nuo 1981 m. jis yra klinikos 
direktorius Montrealio Uni - 
versite te.

Šeimos gydymo specialybę 
gavo 197 9 m. Jis priklauso 
Kanados šeimos gydytojų 
egzaminuoto jų komitetui.Sa
lia to, dr- A. Pavilanis nuo 
197 8 m. buvo Bedford dist - 
rikto Sąjungos Protiniai At
silikusių Reikalams Tarybos 
narys.

"The Record" straipsnyje 
pažymima, kad dabar dr. A . 
Pavilanis paskirtas profe - 
sorium pediatrijoje McGill 
U-te/assistant professor/ ir 
dirbs pilną praktinį darbą 
Montrealio Vaikų Ligoni nė Je.

Cowansville apylinkėje dr. 
A. Pavilanis dirbo 7 ir 1/2 
metų ir, kaip jis pats sakosi, 
išvykdamas dėkoja už taip 
malonų buvimą ir darbą sa
vo kolegoms daktarams ir 
pacientams.

Linkime viso geriausio 
naujose pareigose. b.

PAVASARIS - Mergaičių 
Choras pradeda naują sezo
ną ir ruošiasi visai eilei 
koncertų.

PAVASARIO Choro vado
vai: muz. dirigentas Aleksan
dras Stankevičius ir 
nauja chormeisterė-sol.Gi
na Čapkauskienė.

Ypatingas dėmesys 
kreipiamas t mergaičių bal
sų tobulinimą, lietuvišką 
dikciją ir repertuarų paruo
šimą.

PAVASARIO numatyti kon
certai: Montrealyje-BALAN- 
DŽIO mėn. 16 d. , Hamiltone- 
BALANDŽIO 30 d. , Pasaulio 
Lietuvių Šventėje-Chicago - 
je Dainų Šventėje-LIEPOS 3 
d. Kiti koncertai- rudenį.

Mielai kviečiamos jaunos 
merginos, besidominčios 
lietuviška daina,ateiti į PA - 
VASARIO choro repeticijas . 
Jos vyksta TREČIADIENIAIS, 
A V parapijos patalpose.

Visais reikalais kreiptis į 
PAVASARIO choro admin i - 
nistratorę Jadvygą B al
tu o n i e n ę, tel:366-674O.

J. Baltuonienė

$ 1 
our

Service

.50 kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

SKAMBINKIT: 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

365-7146
NSI-ACiMTRMA

365-1143 IM. Ii*SU*
766-2667

mSAUAM
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Kaip minėjome, lietuvis 
gydytojas Alenas Pavilanis, 
neseniai paskirtas direkto
riaus pareigoms Montrealio 
Vaikų Ligoninėje. Iki to lai - 
ko jis gyveno Sutton. Sher - 
brooke leidžiamas laikraštis 
"The Record", 1982 m.gruo
džio 28 d. įdėjo dr.A . Pavi - 
lanio atvaizdą ir pateikė 
platesnį aprašymą, sąryšyje 
su jo naujuoju paskyrimu.

Jis mokėsi Princeton U-te, 
JAV-se, medicinos laipsnį 
įsigijo McGill U-te Montre - 
alyje. Interno praktiką baigė 
Royal Columbian Hospital 
New-Westminster, BC. Ap - 
sigyyeno Sutton, Que. Čia jis 
gydė Cowansville ir Knowl
ton apylinkėse, priklausė

GUY »
RICHARD
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle
Ap>atareias .‘r darbo atlikėjas stogadengys 

GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuvi ams patarnauja. 
Darbaatlieka sąžiningai i r priein amomi s k ainomi s. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite = 364-M70

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto iki II valfvakaro>

• VISU RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
• SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
• PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
• PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

11 i etin iams speciali nuolaida J 
(Atidaryta Šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

Out
1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psl.
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montreal
GIMĖ .•
• Vida /Burbaitė/ ir Saulius 
John GORIAI susilaukė pir
magimės dukrelės.

Sveikiname’.
TĖV. KUBILIUS IŠVYKSTA

Žiemos atostogų išvyksta 
AV parapijos kleb.Tėv. J. 
Kubilius j Arizoną. Jo ad
resas iki Velykų yra toks: 
1222 East Griswold, Phoenix 
Arizona, 85020, USA, tel: 
997 - 9902 Phoenix .

PRIMENAME MIELIEMS SKAITYTOJAMS,KAD,KAIP JAU BUVO RAŠYTA,“NL PRENUMERATA 
UŽ 1983 metus YRA PAKELTA iki 16 dol PRAŠOME NEUŽS|MOKĖJUSIUS NEDELSTI, NES 
PRAĖJUS 3 men , PAf

’AKELTA iki 16 dol PRAŠOME NEUŽSJMOKEJUSIUS NEDELSTI, NES 
STAS PAKELS MUMS TOKIŲ LAIKRAŠČIŲ SIUNTIMO MOKESTJ .

DĖKOJAME UŽ DĖMĖSI • "NL
LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 

KREDITO UNIJA

susirinkimas

6:00 - 8:00
12:00 - 6:00

9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
12:00 - 6:00 
10:00 - 12:30

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

• Mergaičių Choras PA VA - 
SARIS kiekvieną trečiadieny 
nuo 6-9 v. v.repetuoja su sol. 
Gina Capkauskiene AV Para
pijos Choro kambaryje.

Mielai priimamos ir nau
jos dainininkės.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

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

• "NL" SPAUDOS BALIUS 
Montrealyje įvyks AV para
pijos salėje BALANDŽIO 30 
dieną.

Tel.: Business: 482-3460 
Residence: 767—4690

Malonu, kad šio susirin - 
kimo metu prisijungė ir ke - 
lėtą naujų dainininkų į choro 
eiles. D. N. B.

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 768-5827

DUODA PASKOLAS:

u i augo į ima i (Storage) 
mo J e Ii u O i u

MIRĖ :
• Mirė Marija DEPŠIENĖ, 
Gražinos Drešerienės moti
na.

Užuojauta artimiesiems.

D. N. BALTRUKONIS
IMMEOBLES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

PAT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

DR. J.MALISKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

14 4 0
S uit e
Tel :

Namu.:

OR. A.O JAUGELIENĖ 
dantu gydytoj * 

1410 G u j St.
Suite 11-12 Montreal P.Q. 
Tel: 932-6662

Namu.: 7 3 7-96 8 1

st. Catharine W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235

4 88-85 2 8

310 VICTORIA AVE SUITE 409 

MON 1 REAL , P.Q. II3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje, 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

INTENSYVŪS PRANCŪZU

KALBOS KURSAI VELTUI
Suaugusiems imigrantams 

/nuo 18 m. amžiaus/ intensy
vūs prancūzų kalbos kursai 
bus duodami nuo SAUSIO 31- 
VASARIO 24 d. veltui.

Kursai vyks priešpiečiais, 
nuo pirmadienio iki ketvir
tadienio imtinai, 8:30 v. r. - 
12:15 v. p. p.

Užsiregistravimui skirta 
tik VIENA DIENA - PIRMA
DIENIS, SAUSIO 31, nuo 9 v. 
r. - 1 v. p. p.
Vietų skaičius yra ribotas .

Kursai vyks 1741 De Bien- 
court/netoli Metro Jolicoeui/

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO 65 METU 

sukakties

MINĖJIMAS

CHORU SUSIRINKIME
Montrealio lietuvių chorų 

nepaprastas 
yvyko sausio 23 d. , AV pa
rapijos salėje. Dalyvavo abu 
-AV Parapijos ir Mergai - 
čių "Pavasario" chorai. Ma
estro Aleksandras STANKE
VIČIUS kalbėjo apie naujus 
šių metų veiklos barus iki 
pat metų pabaigos. Apie tai 
bus pranešta plačiau kituose 
"NL" numeriuose.

• Muz. A. STANKEVIČIUS 
parašė muziką Henriko Na - 
gio eilėraščiui "Pavasaris 
ir Vaikai". Tai jau antras jo 
eilėraštis, kuriam muziką 
parašė mūsų maestro.

įvyks s-m. vasario 13 d.

llval. r. - IŠKILMINGOS MIŠIOS ,
Aušros Vartų ir šv. Kazimiero bažnyčiose

3 vai. p.p. - MINĖJIMO AKTAS
I Verdun Catholic High School Salėje 

6100 Champlain Blvd., Verdune;
PROGRAMOJE:

Paskaita - Linas KOJELIS iš Washington 
Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ
Jungtinis Choras: AV Parapijos, Vyrų Oktetas, 
Mergaičių "Pavasaris”, ir Sv. Kazimiero parap. 
Muzikai ir dirigentai: M-me M. 1 ROCH, 
M. MILOX ir A. STANKEVIČIUS 
Montrealio Ansamblis ’’GINTARAS”

RENGIA- KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA 

VISI DALYVAUKIME !

o

o

VASARIO 16 PROGA
8is jungtinis Montrealio 

Lietuvių Choras,) kurį įeina 
ir Vyrų Oktetas, yra pa
kviestas dainuoti Vasario 16 
minėjime Montrealyje.

Haroldas CELTORIUS pa
darė pranešimą apie finansi
nius Baltimorės ir New Yor- 
ko išvykų rezultatus. Albi
nas URBONAS pasiūlė, kad 
Vyrų Choras pasirodytų Sau
lių Sąskrydyje Montrealyje , 
gegužės mėnesy.

K

įfl

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENE
PRAŠO AUKŲ VISUOMENINEI-POLITINEI VEIKLAI PAREMTI

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, VIENINTELĖ KANADOJE, NUOLATOS 
RŪPINASI LIETUVOS IR JOS SUVERENUMO REIKALAIS, PALAIKO NUOLATINIUS 
RYŠIUS SU KANADOS VYRIAUSYBIŲ INSTITUCIJOMIS IR INFORMUOJA KANADOS 
VISUOMENĘ .

1982 METŲ ATLIKTŲ DARBŲ SANTRAUKA YRA PASKELBTA SPAUDOJE

KLB yra Kanados vyriausybės pripažinta ir įregistruota, todėl $15.-*- ir didesnės 
aukos atleidžiamos nuo mokesčiu.

Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siusti šiuo adresu : 
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 1011 College St. Toronto, Ont. M6X 1A8

KLB KRAŠTO VALDYBA

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryto kasdien nuo 9 a.

Sekmodienial-s : nuo 10 a. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRI 

7626 Central St. Ville L 
Tel: 366 -974 2 ir 365-0 50 5

iki 9 : 
i k i

10
30
9 :

p • m.

30 p • m.

p. Q.

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICaLARTS BUILDING. 15 38 Sh e r b r o o k S t . W. 
Suite 2 15, Montreal, P. Q. Tel. 931—4024
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DARBŲ ORIENT ACIJ A IR 

GALIMYBES
Quebec’o Etninių Grupių 

Federacija Inc. , praneša, 
kad nuo SAUSIO 31 d. ji or
ganizuoja treningo kursus 
apie kvebekietišką ir kana- 
ūietišką gyvenimo būdą, y- 
skaitant darbo gavimo, eko - 
nomijos,finansų, socialines, 
teisines ir švietimo sąran - 
gas.

Tie kursai yra teikiami 
veltui visiems imigrantams. 
Jie vyks šios organizacijos 
/FEGEQ/ patalpose, 5264 
Queen Mary Road, Montreal 
netoli Metro Snowdon.

Daugiau informacijų gau
nama tel:484-O493 tarp 9 v. 
r. - 5 v. p. p.

PAGERBTI 4 J4ARSUS 
MONTREALIECIAI

Iš 21 pasižymėjusių nar
sumu ir herojiškumu gelbs
tint į nelaimę pakliuvusius, 
4 yra montrealiečiai:Lloyd 
ir Lise MacDonald rizikavo 
gyvybes,betraukdami iš de
gančio automobilio sužeistą 
vyrą. "Mes bijojom",-pasi
sakė Lloyd/jis dirba finansų 
analistu CP bendrovėje/, - 
tačiau gyvas žmogus buvo 
tame automobilyje. Ką da
ryti- leisti jam sudegti?"

Du kiti- Pierre Gagne ir 
ir Robert Provost - šoko į 
vandeny St. Lawrence upėn 
gelbėti trijų vyrų, kurių val
tis buvo apvirtusi.

Provost - 20 m. amžiaus 
fabriko darbininkas pareiš - 
kė: "Jaučiuosi labai ge
rai, kad užsitarnavome žy
menį- tikrai tada jaučiu 
kad ką nors vertingo pada - 
riau".

Apie žymenis nusipelnu - 
sius pranešė gen.guberna - 
torius Edward Schreyer.

K

4DVOK ATAS

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

701 Bannuntyne, Verdun (kampas 2—nd Ave.), Que. H4 G 1E6 
Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence:

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Marie, Suit 
'el : ( 5 14) 8 7 1- 14 30.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Doihaine, He Perrot, Que, H7V5V6 

Res. Tel: 453-9 14 2

8 psl.

MOKA UZ:
Certifikatai min. S 1,000.00

1 metų.............  9.75 %
Terminuoti indėliai /

1 metų................ 9.5%
180-364 d...... 9.25%
30- 179 d......... 9%

Trumpalaikius indėlius 
už $ 20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Specialios......... 8.5 %
Su draudimu ,8.25%

Čekių sąskaitos............u. 6 %
K O N F TDENCi A L Ū Š ?R GReTt AŠ" P A T A R N A VIM A S

ČEKIAI IR VISI^J<ITĮ_J^ĄT_ĄRNAVĮMĄĮ_-_VELRJĮ

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont1465 De Seve 

Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
P enktodieniois 
Sekmadieniai s

1449 RUE S T

MEMBER

FOTO M.U.S. 
SYSTEM

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

MONTREAL. QUEBEC 
h3a 2G6 TEL 288-9646

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

DANPAR REALTIES CORP.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6 

TEL. 727 - 3 120 Namų 376 - 378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , BA. C.S.£., I.B.

878-9534 RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

s Dame E. Suite 504 
u! , Quebec, H2Y 1B7,

.• x

LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

LEONAS MARKAUSKAS
yra grizes į Montreal!

* 1982

LEONAS MARKAUSKAS
7085 MARQUETTE H2E 2C6 

TEL 374 - 6077

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

A g e n t ū_r_a__v e _į k j_ą__n_ų_2._L^J_Cl'_ ,

INCOME TAX PILDYMAS

LIETUVOS PAŠTO ŽENLKŲ 
1918- 1939 IŠPARDAVIMAS

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJU, AUTOMOBILIU I 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELI Al, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

PASIKALBĖKITE SU 
Menacer'iu Leo GURFCKAS

GM

/nu/ montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 

(At the end of Sherbrooke Street West). 489 *5391
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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