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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
PREZIDENTAS REAGAN AS 
KANDIDATUOS ANTRAJAI 
KADENCIJAI

1 -ez. tv.iveagan^as ir vice- 
prez.G.Bush specialioje TV 
programoje paskelbė, kad 
kandidatuos rinkimuose ant
rajai kadencijai.

Prezidentas pareiškė, kad 
jo šūkis, jeigu laimėtų, būtų 
"sustiprinti silpnuosius ir 
ugdyti taiką”. Savo kf ndida- 
tūrą paskelbė, rimtai apgal
vojęs. Prez. Reagan’as savo 
žodyje pabrėžė,kad Ameri - 
ka atgavo pasitikėjimą savi
mi, atsigavo nuo infliacijos 
ir nuo neaiškios užsienio po
litikos. ” Bet mūsų darbas 
dar nebaigtas. Mes turime 
padaryti daugiau naujų dar
bų sukūrime, sukontroliuoti 
vyriausybės išlaidas, grą
žinti daugiau savarankumų 
valstijoms, ramesniame pa
saulyje palaikyti taiką ir sa- vyriausiojo reduktoriaus A. į 
vo mokyklose pabandyti ras
ti vietos Dievui”. z

Vasario mėn. 6 d 
Reagan’as bus 73 m. 
žiaus.
JORDANAS BANDO NAUJUS 
TAIKOS KELIUS

Jordano vyriausybė ir 
PLO tariasi dėl laiko,kada 
susitikti Jordanijos karaliui 
Hussein’ui su Arafatu ap - 
svarstyti bendrą planą tai - 
kos įgyvendinimui Vid.Ry - 
tuose. Spėjama, kad tam 
pačiam tikslui bus pakvies - 
tas irEgypto prezidentas at
vykti į Jordaną ir Iraką.

sis” bei cheminių ginklų 
’’nenaudojimas” yra gerai ži-^. 
nomas laisvajame pasaulyje/.-'^

Vakarų diplomatai kritika- 
vo Įvytų Bloko siūlymus dėl 
jų sunkaus patikimumo ir ne- x 
konkretumo. X

PASITRAUKĖ ŽYMUS 
SOVIETŲ ŽURNALISTAS - M 
REDAKTORIUS

Oleg Bitov’as,žymus Li - 
teratūrinio Žurnalo Maskvo- 
je redaktorius,po Korėjos j 
lėktuvo nušovimo, pasitrau- ■ 
kė Į Vakarus. -Žuvimas ne- 
kaltų žmonių lėktuve buvo 
galutinis įvykis, paskatinęs 
jį pasitraukti.

Oleg Bitov’as, 51 m. am- 
žiaus gavo Britanijoje poli- 
tinį prieglobstį. Jis patvir - I 
tino,kad yra netiesa, jog Li- 
teratūrinis Laikraštis turė- 
jo ryšius su KGB. Užteko

Čakovskio, kieto kremlinin- I 
ko, kuris kandidatuoja Į CK | 
ir į Sovietų Rašytojų Sąjun - 
gos sekretorius.
AFGANAI I# TOLIAU 
NEATLAIDZIAI GINA 
SAVO LAISVĘ

Afganai, laisvės kovotojai 
Kabule nušovė Sovietų karinį 
attache, priklausa ntį Sovietų 
Ambasadai maj.generoląKa- 
rakhmanov'ą. Jis važiavo 
savo automobiliu Kabulo 
gatve. Du vyrai, jį nušovę , 
pabėgo.

Grupė 
savaites 
peržengę 
sieną ties Herat miestu 
padėję minas ant kelių,už
puldinėjo sargybinių ir mui
tinių postus,

Afganai naėmė Į nelaisvę 
18 sovietų, kuriuos bandys 
iškeisti į suimtus laisvės 
kovotojus. Buvo užpultos ir 
elektros jėgainės, sunaikin
tos elektros vielos.Šiuo me
tu spėjama, kad sovietai Af
ganistane valdo mažiau plo
to, negu kad invazijos pra
džioje.
WALESA SKUNDŽIASI

United Press International 
paskelbė Walesos laišką, 
kurį jis pasiuntė gen.Jaru- 
zelskiui,kuriame ragino su
stabdyti išdavikiškas pastan- 

apie svarbesnį Sas « persekioti ir juo nu - 
sikratyti. Jis siūlė gen.Ja - 
ruzelskiui dirbti bendrai 
Lenkijos gerovei.

Laiške skundės i, kad bu - 
vo jam sufabrikuota susi - 
siekimo bausmė, buvo ver
čiamas mokėti neteisingus 
mokesčius,muitus ir nuomą, 
bei šmeižiamas laikraščiuo
se ii tele viz jos programose. 
PRISIPAŽINO KALTAIS 
ARGENTINOJE

Iš Buenos Aires skelbia
ma, kad praeitą mėnesį Į- 
steigta civilinės vyriausybės 
komisija ištirti likimą din-

prez .
am-

Egyptas arabų kraštų iki 
dabar buvo ignoruojamas to
dėl, kad 197& m. pasirašė 
taikos sutartĮ su Izraeliu.

NATO SIŪLO TIKRINTI 
KARIUOMENIŲ JUDĖJIMĄ

C 4

Iš Švedijos pranešama,kad 
sausio 24 d. Europos Saugu
mo Konferencijoje NATO 
valstybės pasiūlė projektą 
metodų, kaip Rytų ir Vakarų 
blokai galėtų patikrinti ka
riuomenių dydį U jų judėji
mą.

Šešių punktų Vakarų pa
siūlymuose įrašyta pasikei - 
timas informacijomis apie 
karinių dalinių sudėtis ir jų 
išdėstymą;numatomus kari - 
nius manevrus; iš anksto 
pranešama, 
karinį aktyvumą.

JAV-bės siūlo įsteigti ge
resnes komunikacijos prie
mones tarp vyriausybių kri- 
ziųatvejais ir galimybes pa- 
tikritni ar laikomasi tų pa
žadų.

Tokie Vakarii konkretūs 
pasiūlymai aštriai skiria
si nuo Sovietų plačių mostų 
siūlymams: nepuolimo sutar
tys, cheminių ginklų uždrau
dimai, bebranduolinių ginklų 
zonų atskyrimai./Sovietų ar 
jų pavaldinių įvytų bloke ne
puolimo sutarčių "laikyma-

kovotojų prieš 2 
buvo kelis kartus
Sovietų Sąjungos

ir,

01 TU ŽIEMA, ŽIEMUŽE ...
gūsių 30.000 žmonių 1970- 
jų metų dekadoje. Tada vyko 
kairiųjų sukilėlių riaušės. 
Dabar keliolika Argentinos 
kariuomenės asmenų sava
noriškai patiekė komisijai Iš
rodymus apie kariuomenės 
Įvykdytus nekaltų žmonių nu
žudymus, kuriais, jie patys 
buvę labai pasipiktinę.

je”, - pasakė pokalbio metu 
vienas vyrėsniųjų Čekoslo
vakijos UžsienioReikalų Mi
nisterijos darbuotojų.

P.E.Trudeau taip pat su
sitiko pokalbiui su Čekoslo
vakijos prezidentu Gustav 
Hus ak’u, kietu pro-maskvi - 
nių komunistų lyderiu,kuris 
grąžino kraštą Į ’’tvarką" po 
atmintino Pragos Pavasario 
1968 m. ir kietai laiko savo 
ir partijos rankose.

Čekai gerai žino, kas da
ro ir vykdo didžiuosius nu
tarimus. Paskutiniausias , 
labai nepopuliarus šiame 
krašte nutarimas -išdėstyti 
Sovietų branduolines raketas 
pirmą kartą čekų žemėje. 
’’Mes Sovietams dėl to neda
rėme jokio spaudimo. Mes 
vis dar pasitikime Sovietų 
užtikrinimu, kad kai tik JAV 
raketos bus "pašalintos iš V. 
Europos, jie atsiims savą - 
sias",- pasakė Josef Krejci, 
Čekoslovakijos oficialiai 
leisto Taikos Komiteto vice
pirmininkas. Komiteto p-kas

DEVYNIŲ NEUTRALIŲJŲ 
SIŪLYMAI

Iš Stockholm© pranešama, 
kad 9 nesusijungusios neu
tralios valstybės pradėjo 
ruošti projektą,kaip išveng
ti karo Europoje. Pasivadino 
”NN”valstybių grupe ir už 2 
-jų savaičių pažadėjo pa
tiekti projektą Stockholm© 
Konferencijai Europos Sau
gumo ir Nusiginklavimo Rei
kalu.

Kokiu būdu tai galima pa
daryti, jeigu įvytų Blokas 
yra dominuojamas ir ver
čiamas Kremliaus, neatsi - 
sako savo ideologijos vieno 
svarbiausių punktų-kelti re
voliucijas ir prievarta įves- tačiau pagyrė Trudeau už jo 
ti komunizmą.

TRUDEAU ČEKOSLOVAKIJOJE

Po dviejų mėnesių nepa
vykusių pastangų susitikti 
Kremliuje Andropov’ą su tai
kos misija, P.E. Trudeau 
nutarė aplankyti 3 kraštus 
už Geležinės Uždangos - Če
koslovakiją, iv. Vokietiją ir 
Rumuniją.

Kaip visi gerai žinome , 
minimą kraštų užsienio po - 
litiką diktuoja Kremlius. Tai 
buvo ir oficialiai pabrėžta 
mūsų Premjerui per jo 
dviejų valandų pas įkalbėjimą 
su Čekoslovakijos min. p-ku 
Liubomtr Strongal’iu. "Mes 
nesame kraštas, kuris gali 
padaryti kokį nors sprendi
mą šioje jautrioje situacijo-

taikos iniciatyvas, nes".... 
tai parodo, jog NATO valsty
bėse yra realistiniai galvo - 
jančių politikų,kurie pasisa
ko už dialogą tarp dviejų pa
šau lio sistemų".

Yra žinoma, kad čekai iš
reiškė savo rūpestį dėl So
vietų raketų išdėstymo šio
je nedidelėje valstybėje ir 
žodžiu, ir laiškais oficialia
me partijos dienraštyje.

Užsienio stebėtojai mano , 
kad Čekoslovakijoje nuolat 
laikoma 7O.OOO-7 5.OOO 
sovietų karių. Gyventojai jų 
nekenčia ir kai'eivia 
versti laikytis labai
kareivinėse. Į Pra į at
vyksta tik oi"gani z jtomis 
grupėmis. Jiems mokamas

pi
kliai

labai menkas atlyginimas , 
kad nebūtų pagundos apsi- 
pirkinėti išėjus Į miestą.

Čekai išlaiko savo garbin
gumą ir nors mokyklose mo- 
Komi rusų kalbos, su rusų 
kareiviais nekalba rusiškai.

Oficialiai Taikos Komite
to p-kas pareiškė,kad dau - 
guma yra pripažinusi, jog 
reikia išdėstyti raketas ir 
Čekoslovakijoje / jų jau yra 
pastebėta ir R. Vokietijoje/ , 
kad būtų išlaikyta lygsvara , 
kuri pasikeitė Amerikai iš
dėsčius raketas V. Europoje. 
/ Kad balansą sugriovė pir
miausia Sovietai, priversda - 
mi Į tai reaguoti Ameriką - 
neskelbiama.../.

Paklausus eilinių žmonių 
nuomonę, buvo satyriškai 
pareikšta, kad balansui rei
kia išdėstyti kiekviename 
kaimelyje po raketą...

Trudeau skelbė optimis- 
tiškai/ar tikrai taip galvoja, 
sunku pasakyti/ suimprovi
zuotu vaizdu9kad esą ’’reikia 
sportuoti,lyg ledo ritulio ko
mandoms, bet nesimušti” . 
Bet ar žiūrovai gali paveikti 
tokias super- jėgų "koman- 
das"-čekai abejoja. Pragos 
atsakymas aiškus/ką ir Tru
deau žino/, kad jam reikia 
kalbėti Maskvoje apie taiką .

ANDROPOVAS - KANDIDATAS
Nors jau 5 mėnesiai, kaip 

Andropov as serga ir nesi
rodo viešumoje, bei neda - 
lyvauja jokiuose posėdžiuo
se oficialiai, buvo įregis - 
truotas kandidatu j kovo mė
nesi vyksiančiuose Aukš - 
čiausios Tarybos rinki - 
muose.

Spėliojama, kad jo sveika
tos stovis gerėja. Kaip ži - 
noma,jį taisė ir supuvusių 
Vakarų specialistai iš Švei
carijos, tarpe Kitų.

ALĖ RŪTA LAIMĖJO 
’’DRAUGO” KONKURSĄ

33-iąjĮ DRAUGO ROMANO 
KONKURSU laimėjo už Ko - 
misijai pati^Ktą romaną 
PIRMIEJI SVETUR rašytoja 
Alė RŪTA- ARBIENF.

Jury Komisijos posėdis 
Įvyko Cleveland, e. š. m. sau
sio mėn. 22 džKomisiją su - 
sarė pirm.Balys Gaidžiu- 
n a s, seKr. Vacys R o c i fi
na sir nariai-dr. Jolita K a- 
v al i ūn a i t ė, Dalia S ta
ni š k i e n ė ir Juozas S tem
pu ž i s.

Konkursui buvo atsiųsti 8 
veikalai. Konkurso mecena
tė šiemet yra Jadvyga ZDA- 
navičiūt^-pupelienf , 
paskyrusi $2. 000 premiją 
savo mirusio vyro atminimui

Alė RŪTA iki dabar yra 
jau laimėjusi I "Draugo" 
premiją, l"Dirvos" ir 2 pre
mijas jaunimui.

Premijos įteikimas bus 
Los Angeles, Calif. , gegužės 
mėn. 20 d.

BRAZILŲ PREMIJA 
POVILUI GAUČIUI

Už brazilų poezijos anto
logiją LIETUVIU KALBA 
"Lijaną Liepsnos"- Sao 
Paulo Meno Krit'kų D-ja pa
skyrė Povilui GAUČIUI šios 
antologijos autoriui premiją.

LIETUVIŲ OPERA ŠIAIS 
METAIS STATO ’’FAUSTĄ”

Operos FAUSTAS speK- 
takliai šiemet vyks GEGU
ŽĖS mėn. 5-6 d. d.

Seselėms kaži mienetėms 
atsisakius nuomoti spektak
liams Auditoriją, pagaliau 
pavyko rasti tinkamą patal
pą Cicero, Morton r'ast Au - 
ditorijoje, 2423 Austin Blvd .
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

J.V. Danys
IV

VISUOMENINIAI REIKALAI - TAUTINĖ VEIKLA
Pranešimą padarė tos komisijos pirmininkas inž. 

J.V.D a n y s.
Visuomeninę veiklą kartais vadina politine veikla,bet 

Bendruomenės veikla nėra partinė politinė veikla. 
Tikslensnis pavadinimas būtų tautinė Lietuvos reikalų 
veikla. Komisijos dalis buvo Toronte,kur Toronte vykdo
mai veiklai vadovavo Joana Kuraitė-L a s i e n ė, o Otta- 
woje bendrai veiklai bei pagalbai mažosioms kolonijoms 
vadovavo Juozas D a n y s.

VASARIO Į6 MINĖJIMŲ P-ixOGA mažesnėms Apylin
kėms, kurios to pageidavo, parūpinta lietuviški paskaitų 
tekstai ir angliški tekstai skirti spaudai ir radijui. Valdy
bos nariai skaitė ir paskaitas.

Pagaminta tautinių šokių vaizdajuostė iš G. Breich - 
manienės ”G y v a t a r o” turimos medžiagos.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS — yra geriausia 
proga patekti 1 kanadiškąją spaudą, nes Žmogaus Teisių 
gynimo klausimas čia yra populiarus ir turi visuotiną pri
tarimą. Dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo daug 
sunkiau patekti J spaudą.

Paruošta anglų kalba vieno ir trijų puslapių atitinka
mi tekstai .tinkami spaudai ir radijui,ir pasiųsta mažes
nėms Apylinkėms. Ketvertas Apylinkių sugebėjo tuos re
portažus patalpinti vietinėje anglų spauddje.

Atspausdinta didesnis skaičius 4 puslapių leidinio 
anglų kalba ’’The Baltic Holocaust”, kuriame aprašoma, 
kaip lietuvių tauta neteko 500.000 žmonių- taigi, šešta
dalio tautos.

Toronte Baltų Federacijos ruoštame trėmimų minė
jime dalyvavo apie 1. 500 žmonių. Ottawoje, ruošiant kar
tu su ukrainiečiais ir pabrėžiant dirbtino bado Ukrainoje 
sukaktį, Bazilikoje dalyvavo apie 800 žmonių. Specialia
me priėmime Parlamento kūmuose dalyvavo Ottavos ka
talikų arkivyskupas, anglikonų, presbiteri jonų vyskupų at
stovai ir ukrainiečių vyksupai, taip pat keletas parlamen
tarų.

KONTAKTAI SU VALDŽIOS ATSTOVAIS: Svarbiausia 
metinė proga susitikti su valdžios atstovais ir parlamen
to nariais ir senatoriais yra populiariai vadinamas BAL - 
TIEČIŲ VAKARAS Parlamento Rūmuose. Iš tikrųjų, tai 
Baltų Dienos Ottawoje, nes vyksta keli renginiai ir trunka 
dvi dienas, būtent: 1. Bendruomenių pirmininkų pasima- 
tyn s su Užsienių Reikalų Departamento pareigūnais, 2. 
Baltijos konsulų susitikimas su Užsienio Reikalų De - 
partamento pareigūnais ir Parlamento partijų atstovais, 
3. konsulų pristatymas Parlamentui, 4. konsulų prista
tymas Senatui, 5. Baltų Vakaras su priėmimu, akademine 
dalimi,koncertu ir tautinėmis parodėlėmis.

Šiais metais XI BALTIECIŲ VAKARE trumpai buvo 
atsilankęs ir ministeris pirmininkas P.E.T r u d e a u, 
Vatikano atstovas pronuncijus pasakė invokaciją, vyriau
sybės vaidu kalbėjo ministeris W.itompkey,baltų vardu 
estų pirmininkas atidarant, ir lietuvių pirmininkė uždarant 
Vakarą. Taip pat trumpą žodį pasakė didžiųjų partijų at
stovai. Dalyvių buvo 220 /tiek talpina salė/, tarp jų 22 
senatoriai, 47 Parlamento nariai, 3 ministerial, 5 diplo
matiniai atstovai ir keletas spaudos atstovų.

Šie parengimai galimi dėl specialaus parlamentarų 
globojančio komiteto /kuriame dabar yra 35 parlamenta
rai/. Jo dėka gaunamos patogios renginiui sąlygos, leidi
mas jį daryti Parlamento Rūmuose, bet visos išlaidos 
yra apmokamos trijų Bendruomenių.

Baltiečių Vakarai per dešimtmetį padėjo užmegsti la
bai svarbius lietuviams,latviams ir estams kontaktus su 
Valdžios atstovais ir juos supažindinti su okupuotų Balti
jos valstybių padėtimi. Tai padeda daugeliu atžvilgių. Šiais 
metais SE.P.Y u z y k pasakė ilgesnę kalbą apie Lietu - 
vos okupaciją ir priespaudą ir jo kalba yra įrašyta į ofi - 
oialius Senato dokumentus /buvo atspausdinta ’’Nepriklau
somoje Lietuvoje’’/. Tą pačią dieną, Vasario 16, Lietuvos 
Nepriklausomybės 65 m. sukaktis buvo paminėta Parla
mente visų trijų partijų atstovų:W. Baker-konservatorių, 
J.Flis- liberalų ir L. Lewickyj, NDP.

Dabar yra virš 1OO parlamentarų, kurie gerai žino 
apie Baltijos valstybių padėtį ir yra mums palankūs.Lie
tuviai neišnaudoja galimybių pasikviesti parlamentarus ir 
kitus valdžios atstovus į savo didesnius parengimus. At
rodo, kad praeitais metais tai padarė tik St.Catharines, 
London’o ir Toronto apylinkės. Estai ir latviai daug dau- 
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PIRMAS 
IR PASKUTINIS PREZIDENTAS ANTANAS 
SMETONA

Šįmet sausio 9 d. suėjo 
40 metų nuo prezidento An - 
tano SMETONOS tra - 
giškos mirties Cleveland’e , 
jam žūnant gaisro metu sa - 
vo bute- Taipgi sueina ir 110 
metų nuo jo gimtadienio - 
1874 m. rugpjūčio mėn. 10 d .

Antanas Smetona gimė 
ūkininko šeimoje Užulėnio 
km. , Vadoklių vaisė. , Uk
mergės apskrityje. Gimna
ziją lankė Mintaujoje, Latvi
joje, Universitetą-teisių fa
kultetą- baigė Petrapilyje, 
gaudamas advokato teises 
1902 m.

Už lietuviškąją veiklą ir 
gimnazijoje, ir universitete 
buvo rusų valdžios perse
kiojamas, pašalintas iš Min
taujos gimnazijos, kurią jis 
baigė eksternu.

Būdamas gabus mokinys 
ir studentas, vertėsi pamo
komis, užsidirbdamas pinigų 
mokslams eiti.

Baigęs mokslus, Antanas 
Smetona apsigyveno Vilniują 
gavęs advokato darbą Vil
niaus Žemės Banke. Aktyviai 
įsijungė ir į lietuvybės dar
bus. Jis redagavo "Vilniaus 
Žinias"l904-1907 m. , "Lie - 
tuvos Ūkininką"1905-1906 m., 
"Viltį" su kun. J. Tumu- 
Vaižgantu 1907-1913 m., "Vai
rą" 1914-1915 m'

1917 m. Antanas Smetona 
buvo išrinktas Lietuvos Ta
rybos Pirmininku. Kaip ži - 
nome, Lietuvos Taryba Vii - 
niujel918 m. vasario mėn. 16 
d. deklaravo NEPRIKLAU
SOMOS LIETUVOS VALSTY
BĖS ATKŪRIMĄ.

Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės pirmoji vyriausy
bė buvo suformuota 1918 m- 
lapkričio 11 d.

1919 m. balandžio mėn . 
Seimas Antaną Smetoną iš
rinko pirmuoju atkur
tosios Lietuvos p r e z i - 
d e n t u. Juo jis išbuvo iki 
1920 m. , kai Seimas išrinko 
A. Stulginskį prezi
dentu.

Po to A. Smetona organi
zavo Tautininkų Sąjungą, 
"Pažangos " partiją.

Nuo 1923 m. iki 1926 m. jis 
vertėsi žurnalistika ir buvo 
kurį laiką lektorium Kauno 
Universitetė, dėstydamas 
graikų literatūrą, retoriką, 
etiką. Taip pat vertė knygas 
iš graikų kalbos - Platono , 
Sokrato ir kt. raštus.

Nuo 1926 m. lapkričio mėn. 
17 d. perversmo, kurį orga
nizavo "Pažangos" ir krikš
čionių bloko politinės parti
jos,kariuomenei talkininkau
jant, Antanas Smetona buvo 
Lietuvos Seimo išrinktas 
Lietuvos prezidentu (H-je 
sesijoje 1926. XII. 19, pirmi - 
ninkaujant Seimo p~kui A. 
Stulginskiui,išrinktas 38 bal
sais. Dvi kortelės buvo tuš
čios, 2 susilaikė. "Lietuva" 
nr. 286, 1926. XII. 20 d.).

Tada Lietuvos vyriausybę 
sudarė tautininkų, krikščio
nių demokratų(2) ir ūkinin
kų Sąjungos(l) Seimo atsto - 
vai. 1927. IV. 12 pastarųjų 
dviejų partijų atstovai pasi
traukė iš vyriausybės. Ta^ 
da A. Smetona liko tik su 
tautininkų partijos parama. 
Lietuvos vyriausybėje iki 
1938 m. ministerial būdavo 
tiktai tautininkai.

Po Lenkijos ultimatumo, 
teko sudaryti koalicines vy
riausybes.

Nežiūrint opozicinių par
tijų vadovų protestų, nepasi
tenkinimo,prezidento Antano 
Smetonos vadovaujamos vy
riausybės padarė daug pa
žangos kultūriniame ir eko
nominiame Lietuvos gyveni
me, kuo dabar didžiuojasi vi
sokių įsitikinimų lietuviai, 
gyvenantieji okup Lietuvoje 
ir įvairiose pasaulio dalyse. 
Visi su malonumu ir šypse
na prisimena "sunkius Sme
tonos laikus".

Iš tikrųjų, A. Smetona, ma
žažemio sūnus, buvo aukšto 
intelekto asmenybė,DIDELIS 
LIETUVOS PATRIOTAS,su
manus vadovas, nemažesnių rl 
gabumų kaip to laiko kaimy
ninių valstybių vadai. Gabus, 
atsargus, lietuviškas "gas - 
padorius", nedaužė galvos į 
sieną, neliejo nekaltų lietu
vių kraujo, kaip kad Stalinas 
ar Hitleris. Nuoširdžiai dir
bo lietuvių tautos labui. Žu - 
vo ugnyje skurdžiam name - 
liui sudegant, išeivijoje, kur 
iki pat mirties gynė lietuvių 
tautos ir valstybės teises.

J. Ka.

glau išnaudoja tas progas ir tai jiems padeda,ieškant pa
galbos įvairiems projektams.

AUKŲ RINKIMAS Didžiausios KLB pajamos yra au
kos, ypač surenkamos VASAitlO 16 minėjimo proga. Šiais 
metais jų surinkta apie $12.000 ir tai padėjo šiaip taip 
subalansuoti Biudžetą. 1976 metais KLB pajamos buvo 
$6.760, o išlaidos -$9.870, deficitas $3.110. Ir toliau , 
kasmet, buvo deficitai po kelis tūkstančius dolerių, Kana
dos Lietuvių Bendruomenę nuo bankroto išgelbėjo I Pa
saulio Lietuvių Dienos 1978 m. Toronte,kai buvo gauta 
$21.300 pelno. Bet pelnas buvo gautas todėl, kad federa
linė ir provincinė valdžios davė beveik $90.000 paramos 
Taigi, Kanados Daugiakultūrinė Programa išgelbėjo KLB 
nuo bankroto. Bet 1981 metais vėl grėsė bankrotas. Tada, 
jau 1979 m.pradėtas vajus rinkti aukas Vasario 16, buvo 
sustiprintas; 1980 m.surinkta $1.800; 1981 m. - $3.800 ; 
1982 m. - $8.500 ir 1983 m. - $12.000. Krašto Tarybos 
suvažiavimai yra įpareigoję Tarybos narius ir Apylinkių 
valdybas aktyviai,pirmoje eilėje Bendruomenei padėti 
rinkti aukas. Deja, ne visi tai atliko, pa v. ne išdalino tam 
tikslui skirtų vokelių, nenaudojo pagamintų plakatų. Išlai
dos didėja,ir vajus turės būti sustiprintas.

KAI KURIE KITI DARBAI. Europos Parlamento pre
zidentui pasiųstas raštas, prašant dekolonizacijos rezoliu* 
ciją įnešti į Parlamento pilnaties posėdį. Gautas patvirti
nantis atsakymas. Prašyta Kanados Užsienių Reikalų mi
nis te r į paremti Amerikos prezidento memorandumą Jung
tinėms Tautoms dėl Baltijos valstybių ”de jure” pripaži - 
nimo sukakties, ir gautas palankus atsakymas.

Suteikta Amnestie Internationale,Groupe 53,Ottawa- 
Hull žinios apie Antaną T e r 1 e c k ą,pagal kurias jie iš
platino 8.000 kortelių dėl jo paleidimo.

LIETUVOS PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA 1874- 1944

IŠ ” AMŽINOJO LIETUVIO”
Prie ŽyniųJialno.arba, kaip žmonės jį vadindavo, 

Žyniakalnio ar Žynkalūio, jis ganydavo galvijus. Ne koks 
tas kalniūkštis buvo: paplokščias,apaugęs krūmokšniais , 
šonai žagrių apibraižyti, tačiau senų žmonių vaizduotėje 
jis nebuvo toks nuobodus ir nereikšmingas,kaip kad atro
dė iš paviršiaus. Jo senelė,didelė pasakovė, Žynkalnio po
žemius apgyvendino karaliais,karžygiais ir žyniais,kurie, 
pasak jos,dar ir po šiai dienai tebekūrena ten savo auku- 
rus- Vytautas Alantas

Iš-. KLB Kronikos Nr.60
IŠ ANTANO TERLECKO LAIŠKŲ

Paskutiniu laiku A. TERLECKAS yra tremtyje, kur 
stengiamasi palaužti jo valią,įsitikinimus: kurį laiką jis 
buvo priverstas gyventi viename kambaryje su psichiniu 
ligoniu; susirgus, neleista išvykti į sanatoriją gydymuisi 
(vyr. leitenantė S. M. Fedorčenkop pareiškė:" Jūs 
tikitės sanatorinio gydymo? Jūs?) ;- trukdoma korespon
dencija ir pasimatymai su artimaisiais.

". .. Tiek daug minčių galvoje, tiek daug jausmų šir
dyje. Tačiau esu priverstas ir tremtyje cenzūruoti save. 
Juk niekas nepasikeitė, cenzūra liko ta pati. . . o norisi,kad 
bent šį laišką gautumėt. Tad trumpai apie kelionę į trem
tį. (A. TERLECKĄ iš Kučinb kalėjimo į tremtį išvežė 
1982 m spalio 27 d.). Kankino, tikrąja prasme kankino.La
gerio administracija šiltų baltinių neperdavė, maisto,, nu
pirkti neleido. . . Negalvojau, kad gali būti bjauresnių kalė
jimų už Smolensko. Pasirodo gali. 21 parą išlaikė Irkutsko 
kalėjime Ką ten mačiau ir girdėjau, sunkiai patikėtumėt.. .

1958 m. po 35 km. kelionės "voronoku" nuvežė į lage
rį visą sutinusį. Galvojau, kad didesnių kančių žmogus pa
kelti negali. Oi, gali. Gali tokiu pačiu "voronoku" Kolynos 
keliais nuvažiuoti daugiau 1. 000 kilometrų. Gruodžio 23 d. 
išvežtas iš Magadano kalėjimo Kūčias galvojau švęsti Om- 
sukčane. Deja, po 500 km. teko apsistoti Seinčanų kalėji
me. Atrodė, kad Kūčios bus liūdniausios. Ne. Vakare sie
lą užliejo tokio beribio džiaugsmo banga... pajutau esąs 
laimingiausias iš visų 3 milijonų lietuvių. . . Už tai visiems 
dėkoju už maldą. . .

Esu labai laimingas, kad likimas pasiuntė mane čia 
Lietuvos pasiuntiniui. ..). Teisybės negalvoju ieškoti. Ne
galvoju ir niekam skųstis... Viską jie gali . Tik bejėgiai 
vergu mane paversti. Blogiausiu atveju gali mane užmuš
ti. Mirtis- ne blogiausia žmogaus baigtis... "

"1930 -jų lapkričio 23-ją atvežtas į vieną iš Uralo lage
rių, sužinojau, kad neseniai iš čia pasiliuosavo 15 metų 
partizanavęs ir tiek pat iškalėjęs ŠERKŠNYS. Prieš kele
tą metų šiame lageryje kalėjo Simas KUDIRKA, Petras 
PLUM PA, Šarūnas ŽUKAUSKAS. Man buvo labai malonu 
girdėti, kad lietuviai esą drąsūs vyrai, principiniai kaliniai, 
ištikimi draugai.

Po kurio laiko į Kučiną atvykęs iš Kito lagerio akrai - 
nietis geru žodžiu minėjo PEČELIŪNĄ ir IEŠMANTĄ. Pa
vasarį iš gretimo "speco" atvedė du ukrainiečius,o gero
kai vėliau - kalmuką. Visi jie neslėpė pasididžiavimo, kad 
jų draugu buvęs didžiulės fizinės jėgos ir visur už įsiti - 
kinimus sugebąs kovoti Henrikas JAŠKUNAS. Labai gražiai 
jie atsiliepė apie 30 metų iškalėjusi,bet nepalūžusį Balį 
GAJAUSKĄ.

Vienas gudas dažnai prisimindavo Vladą LAPIENĮ. Jis 
pasakojo, kaip šis tvirtai laikėsi, buvo du kartu pasodintas 
į karcerį ir privertė konclagerio administraciją nusileis
ti.

1981 m. rugsėjo viduryje iš Mordavijos pervežė Miko
lą RUDENKO (nuteisę jo žmoną, vyrą nusprendė išgabenti 
toliau). Sužinojęs, kad aš lietuvis .Mikola visą va
karą man pasakojo apie Mordavijos lagerio lietuvius: V. 
LAPIENĮ, P. PAULAITĮ, A. ŽYPRŲ, V. SKUODI. A. JANULĮ 
Pats Mikola verias gražiausių komplimentų, tačiau apie 
lietuvius jis kalbėjo neslėpdamas savo susižavėjimo. ...

Mikola pasakojo, kad dar Tarasas ŠEVČENKO iškėlęs 
Lietuvos ir Ukrainos sąjungos idėją. Prisiminus šią idėją, 
šiandien reikia geriau vieniems kitus pažinti, suprasti. Mi
kola užbaigė mūsų pokalbį tokiais žodžiais:"Jūsų tauta - 
didvyrių tauta. Turite moralinę teisę didžiuotis ja" . Se - 
niai taip laimingas jaučiaus. . - Ačiū už tai jums visiems . 
Jūsų pavyzdys labai man reikalingas kelionėje į Kolymą . 
Ir šiandien semiuosi iš jo jėgų".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Republiques Socialistes Soviėti- 
ques).

Pendant tout le 19 siėcle, la Li- 
tuanie rėsista farouchėment au 
rėgime du tsar. Elie se souleva 
d deux reprises en 1831 et en 
1863. Mais d chaque fois la re
pression fut terrible. L'universitė 
de Vilnius fut fermėe. Il fut inter
est d'enseigner la langue litua- 
nienne et d'imprimer des livres 
en caractėres latins. Malgrė ce- 
la, des poėtes et des romanciers 
publierent clandestinement des 
livres et des revues.
Mais, comme la misėre ėtait 
grande, de nombreux Litua- 
niens choisirent de s'expatner et 
s'installėrent aux Etats-Ums.

Maison paysanne typique en Lituanie.

Car l'Union Soviėtique ne tint 
pas parole et rėoccupa les pays 
baltes une premiere fois en aout 
1940, et une nouvelle fois en 
janvier 1945 aprės la dėfaite des 
Allemands.
Depuis lors la Lituanie est, 
malgrė eile, lune des 15 rėpu- 
bliques socialistes sovietiques 
qui forment 1'LJRSS (Union des

Une brėve independance
Aprės la premiėre guerre mon
diale, la Lituanie redevint inde- 
pendante en 1918. La Russie so- 
vidtique signa en 1920 avec la 
Lituanie, ainsi qu'avec les deux 
autres pays baltes, un traitė de 
paix reconnaissant leur inde
pendance totale «pour tou- 
jours». Cela ne dura que 20 
ans.

Des gardes - frontieres - ?

LOINTAINES -žurnalas, 1 eidžia- 
mėnesį jaunimui, Paryžiuje. Jo 
rūpinasi misionieriai, žurnalas

TERRES 
mas kas 
leidimu 
skiriamas jaunimui. 1983 m. gegužės mėn.
Nr. 350 akis pagavo jo viršelis, kuriame 
vaizduojamas berniukas;perjuostas tauti
ne lietuviška juosta, prie rūtomis apkaišy
tos žvakės. Užrašyta - La Lituanie. Šis 

numeris skiriamas Lietuvai.

Turinyje randame daug informacijos apie 
geografinę ir politinę padėtį, įdomių ir 
gerų ar neblogų vaizdų iš Lietuvos mies
tų istorinių pastatų ir bažnyčių. Pridėtas 
žemėlapis, netgi mažaš žodynėlis. Kalba-

Z- PulianauskasVėl Europoje 
7

/tęsinys /
Pakėlęs galvą dairausi, bet nematau nė vieno žmo

gaus. Kiek toliau pastebėjau vadovą, vieną sėdintį kėdėje, vyka. Atsakymas buvo vienas ir garsus:”Very good and
Prie jo pribėgęs klausiu, kur gi visi kiti? Paaiškino, kad 
visi jau lauke . Išėjome ir mudu prisijungti prie jų. Namo 
važiuodami užsukome dar miestan, šio to pamatyti pro 
autobuso langus. Stabtelėjome ties keistoko stiliaus baž
nyčia Santiago vardu. Vadovo žodžiais, ji buvusi statyta 
viešpataujant karaliui Alfonsui VI ir perstatyta viduryje 
Xm šimtmečio. Kita Kristaus vardo bažnyčia, kurioje 
karalius Alfonsas VI, pirmą kartą dalyvavo jos mišiose, 
atvykęs Toledo miestan. Pravažiavom pr© ligonine, kurią 
pastatė kardinolas Tavera, ir dabar ji vadinama jojo var
du. Ligoninės viename kambaryje talpinamos "kėlios EI 
Greco tapybos kolekcijos iš kurių minimos Šventoji Šeima, 
Šv.Petras, Kristaus Krikštas ir Kardinolo Taveros port
retas .
Dar buvo sustota ties menininko El Greco namais, kuriuo
se jis išgyveno visą amžių, tapydamas aukštos vertės pa
veikslus ir čia mirė kaip garsiausias šio miesto meninin
kas-tapytojas. Netoli jo buv. gyvenamo namo įkurtas jo 
vardu meno muziejus, bet dėl laiko stokos negalėjome jo 
aplankyti. Paskutinis trumpas pastovis buvo ties Alcazaru 
buv. tvirtove, kuri Ispanijos civil, karo metu tarnavo gen. 
Franco ir išsilaikė sveika tik tris mėnesius 1936 m. Tvir
tovės gynybai vadovavęs pulk. Moscardo. Jos gynėjai gavo 
didvyrių vardą, o žuvusiems pastatytas gražus paminklas 
pile naujai atstatytos Alcazar© tvirtovės ir Kar© Akademi
jos. Iš čia jau skubėjome namo-Madridan.

Toledo dabar turi apie 50 tūkstančių gyventojų. Tai la
bai senas miestas. Jame nemaža istorinių paminklų, bet jų 
apžiūrėjimui reikia daugiau laiko, negu kad skirta kelionių 
biurų ekskursantams. Toledo miestas stovi ant kalnelio . 
Arčiau privažiavus, panašas į karinę tvirtovę. Jame daug 
baltos spalvos mūrinių pastatų. Čia pat upė ir netoli mū
rinė siena, daug siaurų gatvelių. Nors Madridas oficialus 
Ispanijos centras ir sostinė, tačiau Toledo yra spirituali-
1984.11.2

Annexes, mais non rėsignės
Jusqu'en 1952, des rėsistants lut- 
tėrent contre l'armėe rouge. 
Mais la rėpression sovietique fut 
impitoyable. Environ un tiers de 
la population d'alors fut dėpor- 
tėe. En trois jours, par exemple, 
entre le 24 et le 27 mars 1949, 
60 000 Lituaniens furent dė- 
portės en Sibėne.
Puis la resistance armėe cessa.
Le grand souci dės Lituaniens 
d'aujourd’hui est de rester eux- 
mėmes, de ne pas se laisser 
« russifier ».
L'annexion des trois Etats baltes 
d l'URSS, d'ailleurs, n'a jamais 
ėtė reconnue par les autres 
pays du monde. Tout rėcem- 
ment, en janvier 1983, l'Assem- 
blėe Europėenne de Strasbourg 
a propose a l'O.N. U. (Organisa
tion des Nations Unies) de rede- 
mander leur 
Mais l'URSS 
oreille...

indėpendance. 
fait la sourde

QUELQUES MOTS 
EN LITUANIEN:

au revoir

Terres tointainesJe m'appelle Pierrebonne nuit

Andrius (= Andrė) 
Jonas (- Jean)

DE FAMILLE:
Juodi aukis, nom de famille de 
Ihomme devient Juodlaukiene 
pour sa femme, et Juodlaukyte 
pour sa fine

• LES NOMS
Ils sont souvent terminės par as. ys 
ou ius. au masculin Le nom de i’e- 
pouse se fait en aioutant iėne. ceiui 
de la teune f Ule yte. Par exemple.

mūsų visuomeninis 
organizuotumas , 
mums pas istū-

Albinas
Gediminas
Mindaugas

Šarūnas (prononce 
charounas)

Laba

v L
(į
A.

Pridedame porą puslapių iš Terres' Loin taines -

ma ir apie kitus Baltijos kraštus-Estiją 
Latviją. Kai kurie parašai yra nevioai 
tiksliai suprasti, pav. nerašoma Nemunas, 
bet Niemen.nors Vilnius ir Tallinn - ra
šoma teisingai. Ar Juozapinės kalnas yra 
aukščiausias Lietuvoj e-kai p ten rašoma- 
didelis klaustukas, bent man. Tačiau, ne
žiūrint netiksiumų(pav. tautiniais rūbais 
aprengtos mergytės iliustracijoje matome 
juokingą , smailią kepuraitę ant jos galve
lės, visai nieko bendro neturinčią su mū
sų tautiniais drabužiais • -) yra įdomu ir 
svarbu žinoti, kad domimasi mūsų tėvyne. 
Šis žurnalas pasiekia įvairius Europos 
kraštus, ir tolimesnius kontinentus. k

nė Ispanijos sostinė.
Važiuojant namo buvau patenkintas šios dienos išvyka, 

tuo labiau, kad ir mano strėnos pasveiko paėmus dar vieną 
kapsulę. Jau prietamsyje grįžę atgal į tą pačią stotį,tu
rėjome ieškoti taksisto kiekvienas sau. Prieš apleidžiant 
autobusą, vadovas užklausė keleivių, ar patenkinti šia iš- 

we are happy". Po Šių žodžių vadovas išlipo patenkintai 
šypsodamasis,ir iš paskos visi keliautojai.

Savo viešbutyje valgant vakarienę, buvusieji Toledo 
mieste dalinomės mintimis apie įvykius ir istorinius fak
tus. Netrukus ėjome į savo kambarius poilsiui, kuris iš 
tikrųjų, buvo jau ne pro šalį. Juk buvome pradėję keliauti 
dar prieš 2 vai. ,o grįžome apie 8 vai. tik į miestą,o po to 
reikėjo pasiekti dar savo viešbutį. Todėl 6 valandos ištu
pėtos kelyje, išvargins kiekvieną sveiką keliautoją, nežiū
rint jo amžiaus.

Pirmadienį, spalio 11 diena, buvo laisva nuo ekskur
sinių taisyklių: kiekvienas grupės keliautojas ta dieną 
jjarė ką norėjo. Valgant pusryčius viešbučio valgykloje , 
čia pat atėjo vyras su žmona irgi pusryčiauti. Su jais 
buvome pažįstami tik tiek, kiek matėmės autobuse, va
žiuojant į Julijos kelionių biurą, iškur vykau Toledo mies 
tan, juodu kitu autobusu į bulių rungtynes. Jiems atsisė
dus prie kito stalo netoli manes, aš tuoj paklausiau kaip 
jiems patiko bulių rungtynes. Vyriškiui atsakius neigia
mai, jo žmona dar pridėjo, kad tokių "skerdynių” daugiau 
nenorinti matyti. Prašant trumpai jas apibūdinti, jis 
tuoj pradėjo aiškinti: Įerzintas bulius raudonais skudu
rais arenoje pasislėpusių vyrukų^prijoja raitelis ant ark
lio ir durklu smeigia buliui tarp jo menčių kelis kartus . 
Jau negyvas bulius arkliu traukiamas laukan iš arenos. 
Su antruoju buliumi buvusi ta pati procedūra. Ruošiant 
jį žudyti, mano žmona abiem rankom užsidengė veidą . 
Šį buliuką vėl ištraukus laukan, mudu išėjome iš stadio
no į netolimą valgyklą,, laukti ten autobuso, kada galėsi
me grįžti viešbutin. Stadione išbuvome tik vieną valanda 
laiko-baigė pasakoti vyriškis.

Apie bulių rungtynes žinovai ir brošiūros taip infoi — 
muoja: pirmiausiai išrenkamas rungtynių prezidentas, 
miesto oficialus pareigūnas, su dviem.ar vienu patarėju.

11 y a plus d’un million de Lituaniens qui vivent hors de leur pats. i,e plus grand nomhri m Irome aux 
EtaLs-l nis oū ils sont environ 800 000. Dans la seuk* vide de Chicago il y a 100 000 I iiitaniens. 

Us ont quittl la Lituanie en deux grandės vagues: avant la deuxieme guerre mondiale, et apres la guerre. 
En France les Lituaniens sont environ 1 200.prėtre qui est charge d’euv.

le pėrė Petrošius Jonas, nous a dit:

Le arur tie tous les Lituaniens denteure attache a 
leur pays d'origine. On conserve des liens avec la 
famille restėc la-bus. On s'ecrit. Mais ii est tris 
difficile d’y retourner. On ne pent y rester que cinq 
jours, car les ataoritis soviiliques ne donnenf pas 
la permission d'y sijourner plies long temps. El on 
n a pas le droil de circuler dans tout le pays. // n y a 
que la capitate Vilnius qui est autorisie. parfois 
Kaunas. Cela nous fail sentir que la Lituanie nest 
pas un pays hbre. -

Jeunei Utuamans amtgrda au Canada p Gmm>

•J’ai quint la Lituanie apris la guerre de 1940- 
1945. J'etais au siminaire. Je me suis retrouvi en 
Allemagne. J ai pu continuer mes itudes de thėolo- 
gie et devenir prėtre.
En France, les Lituaniens sont tris iparpUUs. Et 
les jeunes, e'est normal, deviennent franęais. Mais 
il reste quand mėme entre tous les Lituaniens du 
monde des liens spėciaux. Tous les cinq ans, par 
exemple. ils se rassemblent en congrės mondial. 
Cette annie, en 1983. il se tiendra a Chicago.

POUR EN SAVOIR PLUS

bonjour lie matin)

bonjour (dans la Įourneej bonsoir

Monrr vard<&

."LABDARA" DĖKOJA
Mielosios ir mielieji 
" Labdaros” Draugijos narės, 
nariai ir rėmėjai’.

Su Naujaisiais 1984-šia is 
Metais, su šviesiais viltin
gais lūkės čiaisl

Mūsų lietuviškame vieša
me išeivijos gyvenime pas
kutinieji metai pasižymėjo 
dideliais, gerai pavykusiais 
pasaulinio masto parengi
mais kaip Lietuvių Dienos , 
PLB Seimas .Lietuvių Jauni
mo Kongresas ir pan. Pasi - 
reiškė 
gėrės nis
leidžiantis 
mėti priekin tarptautinėje a- 
renoje. "Labdaros” Draugija 
prisitaiko esamai padėčiai 
ir rūpinasi padėti paramos 
reikalingiems,ypač moklsei- 
vijai įmanomai plates niu 
mastu.

1983 m."Labdara” turėjo

pajamųmario mokesčio DM 
1.968,77, šalpai ir stipen
dijoms DM 11.677,02. Iš
leista šalpai ir stipendijoms 
DM 11.979,50, rūbų,knygų 
ir kt. siuntoms į Lenkiją DM 
734,12. Visos kitos išlaidos 
DM 946,69.

"Labdaros” Draugija šir
dingai dėkoja nariams ir rė
mėjams už paramą,prašo ir 
tikisi šiais metais palanku
mo jos veiklai, tveikalingų 
paramos skaičius daugėja . 
Draugijos valdyba mato di
dėlį reikalą ir naudą padėti 
mūsų jaunimui, iteikalingi 
rūbai,knygos ir pinigai.

Banko konto: Labdara e. V. 
Landesgirokasse, Stuttgart , 
Nr.H85168 BLZ 60050101.

"Labdaros "Draugijos 
Valdybos vardu pirmininkas 

J.G 1 e m ž a

Conventrain 33,7260 Calv- 
Hirsau.

Tik prezidentas gali sprąsti ar neleisti arenoje esantį 
bulių žudyti, rungtynės susideda iš trijų veiksnių. Pir
mame po trimito garso atsidaro vartai, ir arena n Įbėga 
jau kiek supykęs bulius. Jam besidairant, iš slėptuves iš
keliama raudona marška. Bulius, pastebėjęs raudonos 
spalvos gabalą, bėga jo ragais sunaikinti, tačiau nepatai
ko, nes paklodė vėl atitraukiama. Taip daroma du, tris 
kartus. Toks kartojimas bulių daugiau supykina ir maži
na jo fizines jėgas bėgiojant. Matadoras turi greitai sup
rasti buliaus individualų charakterį iš pirmųjų veiksmų. 
Todėl jis įėjęs arenon, stebi kiekvieną jo judesį.

Antrame veiksme pikadoras-raitelis-turi 8 pėdų ilgio 
aštria pike. Pikadorui priartėjus prie buliaus, jis savo 
12 šimtų svarų jėga, bando šarvuotą arklį nustumti ragais. 
Pikadoras tuo momentu Įsmeigia pike į buliaus pečius ir 
nujoja tolyn. Iš buliaus kūno pradeda bėgti kraujas. Pi
kadoras tokius veiksmus pakartoja 3 kartus. Tą patį pa
daro ir matadoras. Iš buliaus kūno padidėja kraujo bėgi
mas ir jo jėgos silpnėja. Trečiame veiksme po trimito 
garso, prasideda paskutinysis ir publikai įdomiausias 
veiksmas. Bulius, turėdamas jau 6 kraują sunkiančias 
žaizdas, netoks aktyvus, bet dar judrus. Matadoras, pa
sigavus reikiamą poziciją prie buliaus, duria buliui tarp 
menčių savo kardu ir bando jo viršūne siekti širdies. 
Bulius, gavės tokį smūgį, labai nusilpsta, pirmyn dar 
žengia lėtais žingsniais, palenkia galvą ir pagaliau nuk
renta ant žemės, v I

Žiūrovai, matydami matarodo laimingą sėkmę,prade
da šaukti pagyros žodžius ir prašo numesti jiems viena ar 
abi buliaus ausis. Prezidentas,reikšdamas pagarbą mata
dorui Įteikia buliaus uodegą. Kiekvienas šiurKščios dramos 
veiksmas užtrunka tarp 5 ir 7 minučių, arba viena drama 
užtrunka 21 minutę kaip taisyklė. Po to "nugalėtas” bulius 
arklio pagalba nutraukiamas tolyn iš arenos . (b. d.)

3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

KAZYS BRADUNAS

6^°^

e.^°

PRIERAŠAI. Kazys Bradūnas. 1983. 79 psl. 
Išleido "Ateitis". Literatūros serija 27.

Šiame poezijos rinkinyje eilėraščių motto 
yra paimti iš Genezės, Šv. Jono F vangeli jos ii 
š LKB Kronikos. Poetas jam būdingu auten

tiškumu ir subtilumu pasilenkia ties pagrindi
nėmis žmogaus gyvenimo situacijomis,ties 
gėrio ir blogio konfliktais.

Krėtė saugumiečiai, nenurodę savo pavardžių. 
Paėmė Maceinos knygą "Niekšybės paslaptis" 
(LKB Kronika, Nr. 56).

Pati knyga
Savo vardu
Prieš mirtį ištarė 
Žudikų pavardę: 
Niekšybė.

Kur bėgate
Su Kaino ženklu kaktoje,
Su |rašu:
Niekšybė.

Dievas dar tarė:žemė teišveda gyvas 
esybes, pagal jų rūšĮ (Gen t, 24)

PASKUTINIEJI ŽMONES. Aliejus. Pr.Baltuonis

JAUNIMUI SKIRTO ROMANO - APYSAKOS KONKURSAS
KONKURSO PREMIJA - $ l. OOO. Premijos mecenatė - 
Rožė G. Jasinskienė.

r> Zžrfr' Dar jokio tako, jokio kelio 
Gilioj žolėj nesurandu - 
Iš kur tu išnirai, žalteli, 
Ieškodamas žmogaus pėdų?

Romano ar apysakos Konkurso temos bruožai:
1) Kūrinio tema, kurią pasirenka autorius - autorė, turi 
būti suprantama, atitinkanti šių dienų jaunimui, mielai jo 
sKaitoma; skirta jaunimui tarp 13 metų ir 18 metųfaukŠ- 
tesniosios mokyklos) amžiaus;

« novelių rlnkinio VIENO VAKARO I MELANCHOLIJA

Rata Klevą V i d ž i ū n i e n ėSENBERNIS

( Pabaiga)
do pX «Vėl neJ?arniai ^judėjo, bet draugai neatlei- 
ke* Np įdoml°8 temos prisiėjo ir keli kiti> naujai įplau_ 
tainSTS0 Pr°^ektas tik K prėnui,kuris dėl nepap^as- 

mažo ūgio ir proto tokių galimybių sau nenumatė.
Dara~urh^USyk’JU°Zai’ *Vels tave 1 bėd^» nei Pas Pau“ 
pa ą užbėgti negausi, vis tau suras darbų namuose.
n « aš darbllnpbiiau, viską moku, štai, ir savo
namelĮ beveik perstačiau iš naujo.

. “ Svarblausia, kad bobai niekad neįtiksi, vis giedos ir 
giedos eidama paskui. Ko tau dabar trūksta?

- Sako, būčiau ponas, savo biznĮ turėčiau, - gyrėsi 
Juozukas.

- Pašluot vakarais galėsi tą savo biznį. O gal dar ir 
skolų pilnas.

- Netiesa, netiesa, - sukilo Poškus su Plikiu. - Kny
gos viską parodys, pa ims i advokatą, taip aklai nešoksi.

Juozukas jau mojo tečios stiklinės, visas įraudęs tiek 
nuo gėrimo, tiek nuo naujų perspektyvų. Delnu glostė 
p i1 ą v rsugalvį ir ūmai susirfipino savo suglamžytais 
marškiniais, juodom panagėm, nevalytais batais, bet Pli
kis tokių dalykų niekad nepastebėdamas, jau ėjo prie tele
fono.

Plikienė nėrėsi iš kailio, norėdama kiek galint geriau 
užimti viešnią. Šitokia turtuolė ir nė kiek nesiskyrė nuo 
kitų moterėlių į Svorio, aišku, turėjo žymiai per daug, 
kad net ir gerai nuaugusi Plikienė šalia jos jautėsi liek
na. Tik smulkios auksinės garbanos rodė ne namą darbo 
šukuosenų, gal ir per Įmantrią jos amžiui, ir rūbai buvo 
gerai parinkti. Ponia Šuopienė buvo nuoširdi moteris. 
Nors ankščiau Plikių nepažinojusi, bet dabar biznio drau
gų suvesta, jų draugyste buvo patenkinta. Gal ir išdegs 
kas, kur kitur, jei ne Čikagoje reikia ieškotis naujo gy
venimo draugo? Viengungių čia knibždėte knibždėjo, o tas 
kurį numatė Plikis, atrodė gero ir lėto būdo, tik gal per 
daug nugeriantis. Bet ir čia Šuopienė bandė rasti pateisi
nimą-ką daugiau vienišam vyrui veikti? O pasižiūrėjusi Į 
savo dar nors gana gražų, bet platoką veidą moteriškė 
irgi atsidusdavo, kad per daug rinktis laiko gal ir nebuvo 
daug likę. Tai kaip ir buvo nutarusi per daug nesilaužyti.

Todėl netrukus Pauparo duryse pasirodė Plikienė ir 
už jos daugybe auksinių garbanų apsuptas kitas veidas. 
Abi Įplaukė, tarsi per bangą, ir sustoję dairėsi. Vyrai 
garsiai juokėsi, kalbėjo visi kartu ir tik Juozuko akys už
kliuvo už naujai atvykusių. Tuoj atpažino Plikieng, nors 
nebuvo jų namuose dažnas svečias. Matydamas, kad Pli 
kis užsiėmęs, stuktelėjo Į petį Poškui.

-Ar ne jūsiškės ko pasigedo?
Poškus nerangiai atsigrįžo ir staigiai susijuokė.
-Ale ir greitos“. Laikykis, Juozapai, fcia šaudys iš 

sunkiosios artilerijos 1 - ir pakilo prie moteriškių. Da
bar jau ir Plikis pamatė atėjusias.

- Prie staliuko, Poškau, sodinki prie staliuko, Y:ia 
prie baro gal kaip ir nepatogu, - ragino eidamas artyn, bet 
geltonplaukė nesidavė.

- Čia prie jūsų linksmiau, nebūsime taip atsiskyrę. 
Juk Čia lietuviška svetainė, ar ne? - ir dairėsi aplinkui, 
tarsi dar ko ieškodama. - Niekad nesu buvusi grynai lie
tuviškoje, toli gyvenome.

Dar jokio žingsnio, jokio balso, 
Dar nesakau: esmi. . .
Ant žemės rankų čiulba paukštė - 
Dar aš tik jos giesmė.

Poškus apkabino atėjusią per pečius ir 
puse, kur stovėjo Įsikibęs Į stiklinę Juozukas.

- Sėskis, štai, šalia šito Įdomaus mūsų daugo ir su-
sipažinkit. Juozapai, ko stovi, kaip po šautuvu , bučiuok 
poniai Šuo pienei ranką.

Juozukas, iki šiol vis dar vylęsis, kad turi reikalą su 
Poškaus žmona, kurios dar nebuvo matęs, dabar tikrai 
ne juokais išsigando. Ne tai, kad būtų bijojęs pasakyti 
moteriškei žodį, bet jam staigiai buvo aišku, kad čia toji 
našlelė, kurios bizniui reikėjo naujo užvaizdo.

- Ponas Juozas toks susimąstęs,kad visai net neklau
sia, ar nesu ištroškusi, - primerkus akutes patraukė jį 
per dantį našlelė, kad Juozukas net per garsiai šūktelėjo 
Pauparą.

Tuo tarpu Plikis iš kitos pusės Įtaisė savo žmoną ir 
pagautas gero ūpo pranešė būsiant jo sąskaiton. Nuotaika 
pastebimai pakilo, ypač, kad į vidų Įsiveržė vyrų choro bū 
rys prieš repeticiją palavinti balsą. Pasidarė sunku ir be 
susišnekėti, bet ponia Šuopienė turėjo daugybe klausimų, 
į kuriuos reikėjo gudrių atsakymų, kad neįkristum Į vilk
duobę.

- Pensija? Koks čia būtų gyvenimas vien iš pensijos, 
jei žmogus iš anksto nebūtum tuo pasirūpinęs, - gynėsi 
Juozukas. - Namas? Taip, namas nuosavas, Čia pat,Mar
quette Parke, nereikia nė automobilio. Ir iš viso, kur 
viengungis daug privažinėsi?

Kalba ’mezgėsi neblogai, tik ranka vis dažniau tiesė
si Į stiklinę. Staiga ponia Šuopienė lengvai uždėjo savo 
rankutę ant Juozuko stiklo.

- Ar būtina tiek gerti, kad ir be to ūpas geras ? ir 
sveikatai kenkia.

Juozukas lyg norėjo priešintis, bet kažkas gero ir 
šilto našlės akyse jĮ sulaikė. Maloni šiluma užlėjo kūną.

- Jūs rūpestinga, kaip motina, - tepasakė.
- Dabar Šuopienės ranka atsirado ant jo grubios, nu

dirbtos rankos.
- Jūsų veidas yra gero žmogaus. Aš manau mudu 

neblogai sutartume, ponas Juozai, ar jums taip neatrodo? 
-čia ji staigiai susijuokė, lyg susigėdusi, atmesdama gal
vą aukštyn, tarytum nušviesdama nesamas ilgas garba
nas.

Juozukui žodis sustingo lūpose ir pažinimas trenkė 
jį, kaip žaibas. Jo veidas staiga buvo rimtas ir išbalęs.

- Ponia, kaip jūsų pirmas vardas?
-O, argi nepasisakiau? Konstancija. Kas jums? Ne

gerai?
Namo jis bėgo nesustodamas, neatsipeikėjęs ir nie

kam netaręs nė žodžio. Visai paprastai žengė kelis žings 
nius atgal ir išmovė pro duris. JĮ nešė jausmai, kurių 
nepažinojo, smilkiniuose mušė, tartum kūju, degtinė pai
niojo kojas, o akyse viskas sukosi, kad retkarčiais teko 
sustoti prisilaikyti stulpo. Bet parėjo ir sukrito ant lovos 
raudodamas. Nuo vaikystės nebuvo taip verkęs, gal nuo 
motinos laidotuvių; o gal ir tada taip nedraskė krūtinės. 
Kodėl ? Ar jam buvo gėda? Kodėl taip suskaudo? Kokiat 
gėlą nešiojosi pats nežinodamas tą keturiasdešimt metų? 
Taip ir užmigo išsisėmė, girtas vienišas ir nelaimingas. 
lyg kas jĮ būtų begaliniai nuskriaudęs.

Miegota buvo ilgai, gi rytas seniai buvo išsiplėtęs vi
su savo skaidrumu ir žavėjo paukščių balsais, Juozukas 
atsidarė duris ir ilgai nejudėdamas žiūrėjo Į savo tvar
kingą sodą. Gal pusvalandį taip stovėjo, bandydamas tvar 
kyti mintis, išskirti Įvykius ir laiką.

- Mes abu viens kito nepažinom., -pasakė pats sau n^- 

2) Premijos mecenatė pageidauja, kad kūrinyje būtų iškel
ta jaun-mo kilnumo, grožio pamokoma mintis.

Konkursui kūrinio Reikimo taisyklės:
1) Kūrinys turi būti rašytas mašinėle, pasirašytas slapy- 
varde.
2) Slapyvardė užrašoma ant, kartu su kūriniu siunčiamo, 
užklijuoto voko. Voke Įdedamas lapas su šiomis žiniomis : 

‘kūrimo pavadinimas, tikrasis vardas ir pavardė,pilnas
adresas ir telefonas.
3> Konkursiniai kūriniai yra atsiunčiami PLB ŠVIETIMO 
IR TAUTINIO AUKLĖJIMO KOMISIJAI iki 1935 m. vasario 
mėn 16 d. (pašto antspauda), šiuo adresu:

PLB Jaunimo Romano -Apysakos Konkursas 
PLB Būstinė

5820 S. Claremont Ave.
CHICAGO, IL 60636, USA

Premijuotas kūrinys tampa PLB Švietimo Ir Tautinio Au
klėjimo Ko.-ni sijos nuosavybe. Vertinimo Komisija bus 
paskelbta vėliau • • •
"LIETUVIŲ DIENŲ" žurnalo gruodžio mėnesio numeris 
išsiuntinėtas . Jame randama:

"Žmogaus ir Dievo Žodis" - V. Bagdanavičius, M. L G. 
"Kunigystė ir Plunksna"- Ig.Urbonas. Vasario 16 d.VLI
K-o Deklaracija. VLIKc Sukaktuviniai Metai. Lietuvos Ęi* 
plomatijos Šefo Stasio Lozoraičio mirtis. "Gyvenimas 
Banguoja"- Česlovo Masaičio poezija. Tilžės Akto Sukak
tis. Hong Kong Turisto Akimis-Valerija Baltušienė. Os - 
karo Milašiaus kūryba angliškai . SLA ekskursija Karibų 
jūroje. Švenčių sveikinimai.

Anglų kalbos skyriuje randama:
Amerikos lietuviai filmų Industrijoje- M.Matulionis. 

Pabaltiečių tautiškumas- B.Levin. Prezidento .u.rveagan’c 
kalėdinis sveikinimas. Sovietai leidžia ątstatyti bažnyčias 
Lietuvoje. Siųskite kalėdinius sveikinimus politiniams ka
liniams Lietuvoje. Poetas Petroskey-D.Jonaitis. Lietuva. 
Jaunimas su laisvės žiburiais. Montreal!© Jaunimo An - 
samblis "Gintaras". Kai šventėm Visų Šventųjų Dieną -D. 
Bulvičius. Lietuvos jaunimo reakcija areštams ir teis - 
mams. Pabaltijo kraštuose Dievo negali išdildyti.

Žurnalo viršelyje-kun.Vytautas Bagdanavičius,M.I.C. 
Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis.

"Lietuvių Dienas" leidžia A.F.S k i r i u s,4364 Sun
set Blv., Los Angeles, CA. 90029.

garsiai ir sugrįžo Į miegamąjį. Ten buvo senoviška spin
telė su didoku veidrodžiu., prie kurio jis kur eidamas kar
tais sustodavo, bet niekad dar nebuvo į save taip atidžiai 
žiūrėjęs, kaip šį kartą. Prieš jĮ stovėjo senokas kresnai 
vyras, paplikęs, su kiek pabrinkusiu veidu ir lengvai van
deningomis akimis. Ar lai buvo tas pats jaunas vyrukas 
kadaise mojęs lieknai kaštonkasei merginai,pulkui išvykstait 
4 Rusijos gilumą? Ar jis norėjo taip ir toliau gyventi vien 
atsiminimais ?

Toji valanda, ikuri, kaip jam atrodė, tęsėsi iki begaly
bės, jam atnešė ir Keistą ramybę. Tarytum tik dabar jis 
būtų subrendęs i vyrą, išdrįsęs pažvelgti ramiai ir be 
atodūsių į save. Nes kasdien, pasakė jis sau pagaliau vėl 
pusgarsiai, mes esame ir tie patys ir vis vien truputį ki
tokį. Nauji įvykiai^ naujos mintys mus keičia, augina 
grūdina. Mes negalim sustabdyti laiko. Mes negalim jo 
paneigti, mes tik galim jį išnaudoti.

Atsigėręs karčios kavos ir dar Kartą giliai atsidusęs į 
savo paties atvaizdą, Juozukas priėjo prie telefono. Pli>- 
kis nustebo, išgirdęs jo balsą.

- Žmogau, kas tau vakar pasidarė ?
- Visaip būna, - numykė, - todėl ir skambinu, kad 

noriu atsiprašyti. Buvau per girtas ir gal dar daug kitų 
piriežasčių galėčiau papasakoti, bet tiek to. Atsiprašyk už 
mane ir saviškės ir ponios Kastutės . Pasakyk, jai, kad 
atvažiuosiu šį vakarą su rožėmis, jei dar iš viso norės 
su manim kalbėtis. Ir dar pasakyk Kastutei, -pridėjo ty
liai, -kad naujai pirštis man nebereikia, nes jau sykį 
tai esu padaręs.

4
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IŠ padanges mielos
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

KREPSINJO ČEMPIONAI 
KAUNIEČIAI

Kauno Krepšinio Koman-
, da "ATLETAS” pakartotinai

laimėjo Lietuvos krepšinio 
čempionatą. Antrą vietą - 
Vilniaus "Statyba" ir trečią 
Panevėžio "Lietkabelis"

MANO SENI BIČIULIAI VE/ORoDž/AI
J. V ai iū na s

VENTĖS RAGO ŠVYTURYS

VETERANUI . LAKŪNUI 
SIMUI STANAIČIUI - 85 M.

Neseniai Kaune, Sportinės 
Aviacijos Istoriniame Mu
ziejuje, Lietuvos oro spor - 
tininkai pasveikino išėjusį Į 
pensiją Simą Stanaitį jo 85- 
tojo gimtadienio proga, pa - 
linkėdami Lietuvos aviacijos 
veteranui geros sveikatos.

KAUNO TEATRAS LAIMĖJO 
VARŽYBAS

Maskvoje vyko Teatrų 
Varžybos. Kauno Valstybi
nis Dramos Teatras jame da
lyvavo ir laimėjo premiją už 
V. Krėvės dramą "Šarūnas " 
ir vieną verstinę dramą.

Premijuoti ir tų veikalų 
režisoriai- J. Vaitkus ir G. 
Žilys.

Apie jį yra įdomūs apra
šymai neseniai mirusio ra
šytojo ir lakūno Jono Dovy
daičio knygoje "Sparnuoti 
vyrukai. Lakūnų Portretai".

Kaune 1919 m. įsteigus A- 
viacijos Mokyklą,Simas Sta
naitis baigė jos pi rmąją lai
dą. Po to daug skraidė įvai
raus tipo lėktuvais. Teko 
pergyventi ir nemažai ava
rijų. Ypač , kad ilgą laiką la
kūnai skraidė apyseniais 
lėktuvais ir be parašiutų.
S, Stąnąitį. tačiau, lydėjo ge
rieji aitvarai ir iš po lėktu
vų nuolaužų draugai jį iš
traukdavo, kad ir sudaužytą, 
bet gyvą. Sugijęs Ir vėl 
verždavosi Į plačiuosius 
skliautus.

NAUJI KOMPOZITORIŲ 
SĄJUNGOS NARIAI

Audronė Žygaitytė ir Jur
gis Dvarionis yra priimti Į 
Kompozitorių Sąjungą.

NAUJA SOLISTĖ
Stanislava Glžaitė priimta 

stažuoti Į Vilniaus Akademi
nį Operos ir Baleto Teatrą . 
Pirmasis jos rečitalis Įvyko 
Valstybinės Filharmonijos 
Mažojoje Salėje.Jl baigė Vil
niaus Konservatoriją.

NAUJAUSIA RUSU KOLONIJA 
PAVADINTA SNIEČKAUS 
VARDU

Pusantro milijono kilova - 
tų galingumo atomlnėę jėgai
nės blokas pradėjo veikti 
paskutinę praeitų metų die
ną. Šalia statoma nauja, jau 
garsinama gyvenvietė, pava
dinta Sniečkaus vardu. Joje 
gyvens privilegijuotieji- a- 
tėjūnai rusai specialistai. 
Jau dabar Šioje jėgainė
je dirba 25. 000 žmonių. Ta
čiau, atrodo, rusai dar ne - 
išmoko, kaip patiems sau pa
kankamai maisto pasigamin
ti jų pačioje plačioje , der - 
lingoje tėvynėje. Taigi- Įsi
taiso spaudinėti mygtukus 
svetimoje žemėje, kur ga
li apvalgyti ir nupirkinėti 
darbščius ir sąžiningus lie
tuvius. Ir dar gali girtis , 
kad esi pranašesnis, pažan
gesnis, techniškesnis... o 
kad ubagiškesnis-dar jiems 
nepaaiškėjo.

SAUGO KAIP MAŽIUKUS 
AR KAIP KRIMINAL ISTUS

Naujame Vilniaus viešbu
tyje, pavadintu LIETUVA, y- 
ra "pagerinta" tvarka. Gy - 
ventojai,norintieji pasima
tyti su savo atvykusiais iš 
užsienio giminėmis ar drau
gais, turi užpildyti formą, 
užrašant vardą, pavardę, pa
so numerį, gyvenamąją vie
tą. Išduodama kortelė, su ku
ria nuėjus pas aukšto budė
toją, reikia vėl užsiregis - 
truoti,. Budėtoja psižymi at
vykimo Ir išvykimo laiką.Iš
einant grąžinus kortelę vieš
bučio administracijai, atiduo- 
duodamas pasas.

Didžiosios, broliškosios 
globėjos miestuose-nei Mas
kvoje, nei Leningrado vieš
bučiuose tokios "tvarkos"nė- 
ra- Atrodo, kad atvykstan - 
tieji į tokį modernų viešbutį 
Vilniuje - apsiriko: pakliuvo 
į kalėjimą ir lanko krimina - 
linius nusikaltėlius. Kieno su 
galvotas toks naujas, civili 
zuotuose kraštuose negirdė
tas "etiketas"- sunku mums 
pasakyti. Kas gavo medalį 
už Šį "nuopelną" ?

CAA CENTRINĖS : 

Montreal 273—7544 
Ottawa 523-9977 
Toronto 489 - 3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

London 438—1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287-2712 
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

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

JONUI R.: 337-8637

1984.11.2

Kai aš,12 metų gimnazis- Su dr. Krikščiūnu vėliau 
tas 1908 m.atostogavau va - , susitikdavome "Pienocentre", 
sąrą pas dėdę, Pumpėnų 
kleboną/ties Panevėžiu/, su 
jo zakrastijonu pagavome le
kiantį bičių spiečių.Šis ma
ne pavadino bičiuliu, arba 
bičių bendrininku. Dabar gi 
mes vadiname bičiuliais ir 
savo senus pažįstamus, 
draugus.

Kokia man buvo didelė 
staigmena,kai neseniai ga - 
vau iš Lietuvos nuo savo 
jaunų dienų tokio bičiulio , 
Antano 
Berlyne 
virš 60 
viduryje 
Vokietijos, prūsų lietuvis 
Gailius. Daugelis tų nuot
raukoje 26 studentų bei stu
denčių jau yra iškeliavę ne
grįžtamai į Anapilį. Ne visų 
ir pavardes beprisimenu .Čia 
ir Orvidaitė, vėliau Vilkai- 
tienė, čia ir Vilkaitis,vėliau 
Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demijos rektorius. Žiauriai 
abu komunistų ištremti į Si
birą ir ten nukankinti,žuvę. 
Čia ir Pajaujis/jau miręs/, 
inž.Augustaitis, įvadu šis,
buv. Žemės Ūkio Banko Lie
tuvoje valdytojas;čia ir gar
susis partinis veikėjas ir e- 
konomistas Karvelis, sa
vo vaikų n eturėdamas,įsū - 
nyjęs 11 augintinių. Čia ir 
Pryšmantas, Zubrickas., Žu- • 
kaus kas, Bliudžius, Pajaujis, 
Leonas, Žemaitis ir mudu su 
Juška. Kitų ir pavardžių ne
beprisimenu.

Beje, A. Juška, astronomas 
profesorius ir 82-ius metus 
eidamas, vis dar yia veiklus 
plunksnos valdytojas/pa v. , 
jo įdomus straipsnis žurna- 
le"Mokslas ir Gyvenimas" , 
nr. 1-82, "Visatos sandaros 
modeliai"/, yra autorius ke
lių astronomijos knygų. Kaip 
smagu buvo patirti, kad A. 
Juška, buvęs nepriklausomy
bės laikais keliose gimnazi - 
jose direktorium ir užaugi
nęs gausų penkių vaikučių 
atžalyną, tebėra pozityviai 
veiklus net dabartinėse sle
giančiose okupacijos aplin
kybėse.

Daugelis minėtos nuotrau
kos studentų vėliau buvo žy
mūs veikėjai, kaip pav. .Pa
jaujis ar miškininkas Že
maitis. Gi su dr. Domu Ja
saičiu vėl po daugelio metų 
buvo netikėtai atnaujinta 
draugystė, kai jis ruošė 
spaudai knygą ir rinko fak
tus apie lietuvius, gelbėju
sius žydus nuo vokiečių bea- 
todairinio žudymo. Žinojau 
du tokius atvejus ir apie tai 
pranešiau jo atstovaujamai 
Įstaigai.ir štai netikėtai jis, 
tą Įstaigą sutvarkęs, mane 
prisiminė ir pasipylė abipu
siais kassavaitinis susiraši
nėjimas .Deja, mano paskuti
nis birželio mėn.laiškas ka
žin ar jį bepasiekė, nes, 
kraujui Į smegenis išsiliejus, 
dr. D. Jasaitis st.iga pasi
mirė.

Jei mes du/ be manęs, dar 
Lukauskaitė, vėliau Jasaitie
nė/ studijavome agronomiją 
Berlyne, tai kiti du - dr . 
Krikščiūnas ir prof. j. Pal
tarokas - studijavo agrono
miją Vokietijos Hallėje.

Juškos, nuotrauką 
studijavusių prieš 
metų. Nuotraukos 
sėdi mūsų atstovas

kur jis buvo Tarybos pirmi
ninku, o aš Revizijos Komi - 
s “jos pirmininku. Per anksti 
pasimirė jis dar Vokietijoje 
/apie 1947 m. / nuo jį apval- 
džiusio vėžio.

. Pas jaunavedžius Paltaro
kus anuomet, 1924 m. .gyve
nau du mėnesius Gruzdžiuo
se prie Šiaulių, kur buvau 
pakviestas dėstyti gyvulinin
kystę pirmiems kontrol- 
asistentams ir pienininkams 
-kursantams, o jis buvo tų 
kursų vedėjas. Prieš keletą 
metų, mirus Paltaroko žmo
nai ir man nusiuntus užuojau
tą, mėginau, bet nesėkmingai, 
užmegsti su juo laiškais ry
šius. Gal jau mudu buvome 
perdaug atitolę vienas nuo 
kito, ir gal mūsų būdai bei 
temperamentai yra skirtingi 

Nevis uomet vyksta čia, 
išeivijoje palaikyti bičiulys
tę su vienmečiais.Štai, ma- 

i no svainis,dar gana aštraus 
ir analitinio galvojimo as
muo, mėgsta pokalbiuose 
pereiti į jaunystės/prieš 60 
su viršum metų/ prisimini
mus, kurie gal ir nebe taip 
įdomūs pokalbininkui. Ko gi 
norėti, jei akys mažiau be
mato, širdies veikla jau dau
gelį metų palaikoma "pace
maker’iu", kojos irgi gero - 

-kai jau pavargusios. Yra ir 
Brockton’e panašaus am
žiaus bičiulių. Jei gluko - 
ma ar kataraktas aptemdo 
akis, jei susilpnėja klausa , 
jei vėžys,kad ir apgydytas , 
nusilpnina organizmą ir jei 
kojos pilnumoje nebetarnau
ja, tai žmogus tampa nebe- 
veiklus ir jau tikrumoje,pa
senęs. Tokių asmenų yra par- 
sikeitusi ir psichologija :no- 
rima ko daugiau aiškinti sa
vo negalavimus arba išaukš
tinti savo prieš 65 m. buvu
sią, gal ir gan kuklią, jaunys- jos viduas santykius. Sujudimas buvo toks stiprus 
tės poziciją ar veiklą...

Ne visus metai sendina . 
Štai klaipėdietis rašo man iš 
Australijos,kad jau esąs pa
senęs, bet ištikrųjų, jis yra 
sveikas ir veiklus, ir nesi - 
skundžia negalavimais.O ki
tas mūsų bičiulis iš Monre
alio - irgi iš tų vyresniųjų - 
jau nusiskundžia Įvairiomis 
bėdomis:tai klausos sumen
kėjimu, tai kojų susilpnėji
mu, - ir atrodo,kad jo gyve
nimo rudenėlis nebėra jam 
palankus ar vliliojantis.ypač 
jei širdies veikla pradeda 
šlubuoti.

, Jei jau artiniesi prie pilnų 
90 metų, tai bičiulių-draugų 
skaičius ypač smarkiai ma
žėja, siaurėja, ir tik pasijun
ti, kad tavo dalia-likimas-tai 
vienatvė, nes bendrystė su 
jaunesnių kartų, kad ir ge
rais pažįstamais taip nesi- 
kloja.kaip su tais, su kuriais 
jaunystėje buvo užmegsti 
šilti, atrodė, niekuomet ne- 
atvėstantieji ryšiai...

/Išvada- tuo labiau reikia 
pasidžiaugti mūsų kolonijose 
įsteigtais ar steigiamais 
Auksinio Amžiaus klubais , 
Pensininkų Namais ir pan. 
Tai ne tik vaistas prieš vie
natvę, bet ir likusių jėgų 
produktingas panaudojimas 
sau ir kitiems, rted./.

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos 'vedėjas : l/sTANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

Aš nesuprantu savo viršininko. Aš nesuprantu savo žmonos. 
Nebesuprantu savo vaiku. O dabar nesuprantu ir sav asme
niško kompiuterio. *

PASIKALBĖJO
Vyras sako žmonai:
- Štai, pas iškaityk apie žuvis, Ona. Tu galėtum iš jų 

puikiausiai pasimokyti, kaip tylėti.
- Kai tu išmoksi iš jų gerti tik vandenį, aš pas {skai

tysiu.

APSIRIKO ...
Keturi draugai susitiko restorane išleistuvėms- Po 

gerų pietų ir nemenkų išgėrimų, jie išlydėjo savo draugą 
i stotį. Traukiniui pajudėjus, trys {lipo,o ketvirtasis li
ko stovėti ant platformos ir ėmė garsiai juoktis. Stoties 
prižiūrėtojas paklausė:

- Ko taip juokiesi ?
- Kaip nesijuokti? Tie trys atėjo manęs išlydėti,o 

žiūrėk - jie išvažiuoja 1

PAS KA GI NUEISI ?
Vienas senbernis susirado draugę- našlę- ir pradėjo 

ją kas vakarą lankyti. Jo pažįstamas ir klausia; . ..
- Tai kada bus vestuvės ?
- Žadėjau tai padaryti, bet persigalvojau: kurgi tada 

vaikščiosiu vakarais ?

MINDAUGO NUŽUDYMAS
Mindaugo nužudymas Lietuvą sukrėtė Ir užnuodijo 

i. jog 
vedė dar prie didesnio kraujo praliejimo. Per septy - 
nerius metus vienas po kito Lietuvoje buvo nužudyti 
keturi kunigakščiai, kurie turėjo vyriausią valdžią, ar
ba jos siekė.

Lietuvos karaliui žuvus, atsipalaidavo jo kietoje draus 
mėjelalaikyti sritiniai kunigai ir ėmė keiti galvas. Iki 
pat Traidenio tarpusavyje smarkiai kovojo mindauginin - 
kai ir jų priešai o su jais drauge reiškėsi dvi sro - 
vės, būtent, kriikščionybės išpažinėjau ir pagonybės fa
natikai. Krikščionškoji srovė, žinoma, buvo dar gana 
silpna. Prie jos Mindaugo laikais dar priklausė ne tik 
lotyniškąjį krikštą priėmusieji, bet ir Lietuvos valstybės 
Bizantijos tikėjimo stačiatikiai. Stipresnė Lietuvoje bu- 
v) pagoniškoji srovė, kurios uolus palaikytojas buvo ener
gingas žemaičių kunigas Treniota

Prof. Dr. Z. IVINSKIS

1983 metų
EKSKURSIJOS
I LIETUVĄ

GEGUŽĖS 10 d. ir BIRŽELIO 28 d.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU

- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

TAIPGI MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS I

KELIONĖS LĖKTUVU Į MIAMI $ 275 .- 
į PARYŽIŲ $ 588. -

Kelionių reikalais kreiptis

ADRIA VOYAGE INC. 
4159 St. Lawrence Blvd. 
Montreal, P.Q. H2W 1Y7

31 METŲ PATYRIMAS KELIONIŲ PATARNAVIME I 
TEL.: (414) 844-5644

5 psi.

5

5



I- oje nuotr,:
iš kairės: muz. 

D. Viskontienė, dail. H. J. 
Zmuidzinienė, gen. konsulo 
Kanadoje žmona, dr. J. Žmui- 
dzinas-Lietuvos gen. konsu
las Kanadoje, veikius dalyvis 
visų tautinių paeengimų. Kr. 
Dambaraitė-jauna veikėja , 
minėjimo pranešėja, J. Za- 
vys-Jūrų Šaulių Kuopos "Bal
tija" p-kas, Ieva Adomavi - 
čienė- mokytoja, prelegentė , 
Paulius Vytas-jaunas muzi
kas, "Volungės" akom poni a - 
torius.

II- je nuotr. :
iŠ kairės: Z .

'ffiSSSO® SENOSIOS JURŲ PILIES ATSTATYMAS K30S&S

Gurkiytė-padeda vainiką .an
goje, skirtoje Pavergtai Tė
vynei,'J Zavys, "Baltijos" 
Kuopos p-kas, vėliavnešys 
Al b. Melvydaa, K. Daunys, 
Kuopos sekr. -J. Dambaras , 
Kuopos ižd. ,A. Artičkonis ir 
Jonas Govėdas.Sr.

šoko " Naktis" - -tvavelio 
ir "Medžioklė". JI yra York 
Universiteto studentė, šoka 
15 metų.

Po šokių pasirodė VO
LUNGĖ. Padainavo -"Pasa
kyk, mergele"-<1. Žilevičiaus

Stepas V A
Klaipėdos Krašto atvada

vimo sukakties proga,L. Š. S. 
T. Toronto Jūrų Šaulių Kuo
pa, vadovaujama Juozo Z a- 
v i o -pirm., Kazio Daunio- 
sekr. ir Jono Damba r o 
š.m. sausio 22d. Toronte, 
Lietuvių Namuose,Karaliaus 
Mindaugo menėje surengė iš
kilmingą paminėjimą. Minė - 
jimo tikslas - prisiminti anų 
sunkių Įvykių svarbią reikš
mę Lietuvai ir pagerbti žu
vusius, mirusius ir šian
dieną kovojančius dėl Mažo
sios Lietuvos istorinės tei
sės būti prie savo motinos - 
Lietuvos.

Tas lietuviškas kraštas per 
ilgus šimtmečius kryžuočių- 
vokiečių, vėliau nacių buvo 
negailestingai vokietinamas. 
Vokiškasis nutautinimo ma - 
lūnas dirbo žinomu germa
nišku "darbštumu".

Būti okupacijoje-vergijoje 
700 metų- tai sunkiai su - 
prantama tragedija. Nežiū
rint to, 1905 m. gyventojų su
rašymo metu, Klaipėdos 
Krašte iš 139. 770 gyv., 68 . 
066 pasisakė,kad jų gimtoji

KANKA
kalba yra lietuvių. Taip ra
šo prof. Jerzy Ochmanski, 
veikale "Historia Litwy"- 
Lietuvos Istorija psl. 266.

Tai aiškiai Įrodė Mažosios 
Lietuvos lietuviai patriotai- 
veikėjai 1923 m.sausio 15 d., 
sukildami prieš germaniš - 
kuosius grobikus ir nesusi
gaudančius, naivius santar - 
vininkus, ypač nesąžiningus 
prancūzus. Drąsus Mažosios 
Lietuvos kovotojų- Jono 
BUDRIO,E rdmono SIMONAI
ČIO, Martyno JANKAUS ir 
visų kitų patriotų žygis su 
gyvybių ir kraujo aukomis 
atkovojo po ilgų amžių seną 
lietuvišką jūros pilĮ-KLAI- 
PĖDĄ-langą 1 platųjį pa
sauli.

Išeivijoje Mažosios Lietu
vos Kezistencinis Sąjūdis, 
vadovaujamas Kristupo KI
KUČIO, budi ir tęsia protė
vių kovą dėl Lietuvos Ginta
rinio Pajūrio.

Minėjime dalyvavo apie 
400 tautiečių. Tiems,kurie 
negalėjo jame dalyvauti, čia 
patiekiu minėjimo progra
mos eigą ir, vietoje aprašy-

mo,"foto reportažą".
Akademinė dalis prasidėjo 

3 vai.p.p. Pranešėja-Kris
tina Damba ra it ė . Vėlia
vų Įnešimas, invokacija.

Kuopos p-ko Juozo Z a vi o 
žodis. Lietuvos generalinio 
konsulo drJono Žmuidzi- 
no žodis. Mokytojos I.Ado- 
mavičienės paskaita.Vė
liavų išnešimas.

Meninę dalĮ pradėjo VO - 
LUNGĖ, vadovaujama dir . 
Dalios Viskontienės . A- 
komponavo Paulius Vytas . 
Atliko Mažosios Lietuvos 
Himną"Lietuviai esame mes 
gimę...", žodž.dr. j.Sauer- 
veino-Girėno.muz.St.Šim - 
kaus, " O, Nemune"-Braz
džionio- K. Budriūno ir Va
nagaičio dainų pynė,pritai
kyta muz. J.Govėdo.

Sekė jaunų mergaičių 
kanklių koncertas. Skambino 
Gailė Šaltmiraitė,Dalia Tu- 
naitytė, Aldona Sindžikaitė 
ir rvima Zavytė: "Stoviu aš 
parimus", "GrĮšiu,grĮšiu", 
"Oi,dariau, dariau" ir "Lie
tuva, brangi".

Baleto šokėja Laima J a- 
nušauskaitė pirmą 
kartą Toronte grakščiai pa

ir st. Gailevičiaus-"Lithua- 
nica".

Jūrų Šaulių Kuopos BAL - 
TIJA pirm. J. Z avys tarė 
padėkos žodi,po kurio visi 
sugiedojo Tautos Himną.

Įteikus dalyviams gėles , 
minėjimas buvo uždarytas ir 
visi gaivinosi kavute.

Baigiant, noriu išreikšti 
išeivijos Šaulių Sąjungai dau- 
gelio tautiečių ir savo gilią 
padėką už jų reikšmingą, pa?* 
triotišką veiklą pavergtos 
Lietuvos labui. Taip pat gili 
mūsų padėka priklauso kūrė
jams - savanoriams, kurie, 
nežiūrint amžiaus naštos, 
neapleidžia mūsų tautinių 
parengimų,suteikiant jiems 
lietuvių tautos pasiryžimo 
būti laisvais ir nepriklauso 
mals.Pagarba jiems ir mū
sų šauliams .

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. •TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8 _____________________ •_____________532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONU

MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius ... 8 % 
180—185 d. term, ind 8b % 
Term. ind. 1 metų.............. 8
Term. ind. 2 metų.............. 9 'zį%
Terra ind. 3 metų.......  9 !4%

x 9 %
7Yi% 
7'/a% 
6 %

KASOS VALANDOS:
Piunadieniais 10—3 
Antradieni ai s 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8 
10-8 
9-1 
9-12:30 Spec. taup. s—tų

ų s—tqDUODA PASKOLAS: = Depozitų-*
Asmenines nuo............. 12 %
MortgiČius nuo ... 10— 1.2 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-l v.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius ik: 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudliame narių gyvybes paga! 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio užjiraSytus čekius 
bei apmokamas įvairias sa^skaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS J •
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

ATEIK Į LIETUVIU A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIEN[ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1691 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. /vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

FILATELIJOS PARODA 
LITHPEX VI

Toronto Lietuvių Filate- 
listųDraugija ruošia vien tik 
šios Draugijos parodą LITH
PEX VI, kuri Jvyks balandžio 
mėn.14-15 d. d., Toronto 
Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo Menėje.

Vardas LITHPEX yra pa
darytas iš angliško pavadi
nimo LITHUANIAN PH ILA - 
TELIC EXHIBITION. Paroda 
yra rengiama paminėti Lie
tuvos globėjo Šv.Kazimiero 
500 m. mirties sukakti. Į šią 
parodą yra kviečiami Kana
dos ir JAV filatelistai daly
vauti su savo Įvairiais pašto 
ženklų rinkiniais.registruo
tis prašome iki KOVO mėn. 
pabaigos.

Šv. Kazimiero retai su
kakčiai paminėti Toronto 
Lietuvių Filatelistų D-ja y- 
ra paruošusi filatelinl- su
venyrini voką su Šv.Kazi
miero atvaizdu,kuris kovo 4 
d. bus antspauduojamas To
ronto pašte su specialiu ant
spaudu. Šis suvenysrinis vo
kas yra sukurtas dailininko 
P. Vaškio.Vokai yra Įvairūs; 
vieni-tik juodos spalvos pie
šiniu, kiti-juodos spalvos fi- 
joletiniame fone, treti -juo
dos spalvos melsvam fone . 
Šv. Kazimiero suvenyriniai 
vokai bus naudojami ir per

The 500th Anniversary 
of the death of StOasimir

TORONTO LITHUANIAN PHILATELIC SOCIETY

Toks piešinys puošia naujuo
sius TLFD vokus

LITHPEX VI- filatelijos pa
rodą.

J. TUMO-VAIŽGANTO 50 
m. mirties proga buvo su
ruoštas minėjimas Lietuvių 
Namuose. Vaižgantas buvo 
kunigas, rašytojas, visuome- 
ninkas tautinio atgimimo ir 
laisvos Lietuvos laikais.Jis 
buvo didelis kovotojas už 
lietuvybę ir savo profesijoje 
daug nukentėjo nuolenkoma- 
nų ir lenkiškai nusiteikusios 
vyskupijos vadovybės. Tuo
laikinis Vaižganto literatū
rinis Įnašas buvo labai dide
lis, nes jis pasižymėjo dai
liosios literatūros vaizde-

ltais; jis turėjo labai didelĮ 
talentą kurti vaizdus,lietu - 
vių personažų charakterius, 
ne pindamas Įvykių.

Tautinio atgimimo vetera
nui Vaižgantui paminėti, To
ronto Lietuvių Filatelistų D- 
ja yra išleidusi suvenyrinius 
vokus. Jų yra dvejopų pieši
nio spalvų-juodų ir mėlynų . 
Vokai su pašto ženklu buvo 
antspauduoti Toronto pašte 
su filateliniu anspaudu ir 
Vaižganto mirties data.

Dar yra šiek tiek likę S. 
Dariaus ir S.Girėno filateli
niu vokų. Visų aukščiau iš - 
vardintų vokų kaina:5 už 
$l.oo;su pašto ženklu ir To
ronto speciai’u pašto ant
spaudu- 75 c. Kas norėtų jų 
Įsigyti, prašome kreiptis Į 
Toronto Lietuvių Filatelistų 
D-jos sekretoriųK.Kamins
ką, 25 Norma eres., Toronto^ 
Ont.M6P 3G9.

Toronto Liet. Fil. D-jos 
susirinkimai vyksta KIEK
VIENO MĖNESIO antrą sek
madienio vai. po pietų Lie
tuvių Namų posėdžių kam - 
baryje, 1573 Bloor St.W. 
Kas renka pašto ženklus ir 
norėtų Įsijungti Į šią organi
zaciją, yra kviečiami atsi- 
ląnkyti 1 sekanti susirinkimą, 
kuris Įvyks VASAnlO mėn . 
12 d.,4 vai., Lietuvių Na
muose K. K.

HDCCUED insurance &V Ii C d n fili real estate brokers 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , iebtadieniais 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of “Better Business** Būro

Į NSO R A N Cf * Namų—Gyvybės
* Autame bilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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

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

TeL 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

TAIKA'

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

MOKAME UŽ:
depo»lt u b (P.C A.)............ 6%
santaupas.................... l'/i %
kasdienines palūkanas 
už santaupas................ 7 %
•arm.depoz. 1 m........... 94%
term, depoz. 3 m...........  10
reg. pensijų fondo......... 9% %
90 dienų depozitus ..... 9 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .... 12,'^% 
nekilnojamo turto im..... 10!4% 
nekilnojamo turto 3 m. ... 12 % 
variable....... ...................1016%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda 
Nemokamas pilnas čekiu aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pirmadieniai*, antradieniai* ir ketvirtadieniai* 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. R-P-P enk tądien- 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., ieitadienial* nuo 9 v.r. IM 12 v.r.

"RAM B YNAS" JAU 
SUDARO SUTARTIS

Hamiltono Lietuvių Pen
sininkų Namai RAMBYNAS 
jau sudaro sutartis tiems, 
kurie nori apsigyventi nuo 
š. m. KOVO mėn. 1 dienos.

Kas norėtų, galėtų baldus 
atvežti jau dabar.

Daugiau informacijų gali
ma gauti tel:(416)-648-3428.

LINKSMOS PETRO IR VANDOS 
ŠIDLAUSKŲ VESTUVĖS

Š. m. Sausio 1 d. Petro ŠID
LAUSKO versi avietėj e Dain 
City House, Well and'e J vyko 
jo ir Vandos Čerkienės 
vestuvės.

Petras Šidlauskas 
yra netik sumanus versli
ninkas bet ir visuomenės 
veikėjas, taip pat dosnus tau
tinės veiklos rėmėjas. Šiais 
metais jis yra Welland’o A- 
kės Lietuvių B-nės p-kas , 
Medžiotojų ir Žuvautojų Klu
bo pirmininkas ir kitų orga
nizacijų aktyvus veikėjas. 
Taip pat ir dabartinė Petro 
Šidlausko žmonelė VANDA 
yra patriotė lietuvė. Įsijun- 
'gusi j lietuviškų veiklą. Vie
tos lietuviai džiaugiasi Pet
ro ir Vandos Šidlauskų 
darbštumu, todėl ir jų vestu
vėse gausiai dalyvavo. Be 
Welland'o lietuvių buvo sve
čių ir iš Port Colborne, Nia
gara Falls, St. Catharines ir 
kitų miestų. Iš Europos, Bel
gijos, atvyko Vandos Šid

lauskienės sesuo Alberta 
S t a b la su savo vyru VIa - 
du. Vanda Šidlauskienė labai 
džiaugėsi, kad jos sesuo po 
daugelio nesimatymo metų , 
atvyko i šias vestuvių iškil
mes.

Po pietų, J. Š a r a p n i c - 
kas tarė tai iškilmingai 
dienai pritaikytą žodį ir su
pažindino svečius su šios 
•dienos reikšme. Kai kurie , 
iš toliau atvykę, apie vestu
ves nežinojo ir vyko kaip 
1 Naujų Metų ruošiamus pie
tus.

Jaunavedžių garbei sve - 
čiai prisipylė šampano tau
res ir sugiedojo "Ilgiausių 
Metų", sveikiausių ir 1.1.

Geroje nuotaikoje visi 
vaišinosi gardžiai pagamin
tais lietuvi šitai s valgiais ir, 
kas norėjo, galėjo pasirinkti 
Įvairiausių stiprių gėrimų 
pagal skon|. Jaunavedžius 
vedybų proga sveikino St. 
Catharines Lietuvių B-nės Ir 
Povilo Lūkšio Šaulių Kuopos 
pirm. A. Š e t i k a s, Wel
land’o Medžiotojų ir Meške
riotojų Klubo vardu B. Luo
mą n a s. Verslininkas G. 
Skaistys iš Grimsby ir 
vietos kanadiečiai, P. ir V. 
Šidlauskų draugai. Jaunave
džiai gavo ir vertingų dova
nų.

Petras Šidlauskas išreiš
kė visiems svečiams savo ir 
Vandos vardu padėką už at - 
silankymą, sveikinimo kalbas 
ir {teiktas dovanas. Vanda 
Šidlauskienė ragino svečius 
toliau vaišintis,ką jie ir da
rė geroje nuotaikoje iki pat 
vėlyvo vakaro.

J. Šarapnickas

Užgavėnių pramogos

Svarbiausia UŽGAVĖNIŲ, pramoga yra p e r s i r en
gė 1 i a i ir k a u k i -n i n k a i, kurie pasirodo kaimo gat
vėje. Persirengimui labai mėgstama vartoti išverstus kai- 
l’n us, kurie susijuosiami pančiu ar šiaudų gryžte. Ant nu
garos padaromos iš šiaudų kupros. Į rankas pasiima ant
ilgų pagalių parištus botagus, medinius kardus. Veidus iš- 
si suodina ( tai seniausia ir paprasčiausia priemonė pasi - 
daryti nepažįstamu) arba prisidengia kaukėmis,kurias pa
sidaro iš medžio žievės, kūtkailio arba išdrožia iš me - 
džio.

Ypač Žemaičiuose buvo mėgiami tokie persirengėliai 
ir kaukininkai. Dr. Jonas Balys

Dinų I VALVKLA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1984.11.2
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Maloniai kviečiame atsilankyti į 
Mergaičių Choro ’’Pavasaris” ruošiamas

UŽGAVĖNES
Į KAUKIŲ BALIŲ

1984 m. kovo mėn. 3 d. 7 vai. v.

AUŠROS VARTŲ SALĖJE

I
* Linksmos, geros nuotaikos dainų pynės
* Premijų Įteikimas 3 geriausioms kaukėms
* Tradicinė Užgavėnių vakarienė. Loterija, Baras
* Puiki muzika — pritaikyta jaunimui ir vyresniesiems
BILIETAI: Suaugusiems $10.00 (be kaukių)

Kaukėms ir moksleiviams — $ 5.00 J
" PAVASARIS”

KAUKIU BALIUS
Montrealio Mergaičių 

Choras PAVASARIS ruošia 
šiais metais Užgavėnių Ba
lių. Šis lietuviškas "mardi 
gras’Ųvyks KOVO mėn. 3 d . 
Balius yra organizuojamas 
"Pavasario" mergaičių ini
ciatyva, talkininkaujant J. 
Baltuonie nei.

Kaukių Balius yra ruošia
mas ypač jaunimui, ir tiki
mės, kad dauguma Montrea
lio jaunimo atsilankys pas 
mus pasilinksminti.

KAUKIŲ BALIUS prasidės 
su koncertu."Pavasaris" su 
sol.Gina Čapkauskiene

kių kostiumais. Gal net lai
mėsite premiją ’.

Tikimės,kad visi montre- 
aliečiai ir iš apylinkių lie - 
tuviai atvyks Į Aušros Vartų 
salę praleisti Įdomų ir pilną 
juokų vakarą ir pasilinks - 
minti kartu su "Pavasariu" .

Tai pasimatysim*.
Daiva Piečaitytė , 

"Pavasario" Korespondentė

• P, LIAUDiNSKlENĖ su 
dukra iš Waterbury, buvo 
atvykusios į a. a. Viktoro 
Skinkio laidotuves.

• PAZNOKAIČIAi, Jieva ir
yra suruošusios naują re
pertuarą specialiai šiam 
koncertui. Jis bus tikrai Įdo
mus, nes bus visokių staig
menų.

Po to bus vaišės. Valgiai- 
tikrai tradiciniai užgavėniš-

Abu ligoniai vasario mėn. 
7 d. minės savo vedybinio gy 
venimo 70 metų sukaktį. Tai 
tikrai retas jubiliejus. Abu 
yra peržengę 90 m. amžių.

ki. Po vaišių bus šokiai ir 
linksmybės.

Manau, būtų gerai, kad 
Montrealio jaunimas galėtų 
įsigyventi Į šio baliaus pras
mę. Todėl prašome kaip ga - 
Įima įdomiau apsirengti kau-

• KUDŽMAITF Vida persi - 
kėlė gyventi Į Ottawą,kur ga
vo skyriaus vedėjos darną 
"Great West" draudimo b - 
vėje. Ji yra profesionalė bu
halterė.

Montrealio Šeštadieninės Mokyklos mokiniai nykštuku rolėse 
Nuotr. R Otto

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIU. IR SENIAUSIŲ, KALBŲ- LIETUVI&Ali

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ, LIAUDIES PASAKŲ 
JOSE RASI IR GROŽIO.JUMORO. IR IŠMINTIES!

SVARBUS ’’LITO” PRANEŠIMAS

Įvairiose Kredito Unijose,bankuose ir "Trust" Kom
panijose Kanados gyventojai yra sudėję virš 20 bilijonų 
dolerių. Į tokius fondus.

R k S P Taupymo planas yra naudingas dviem 
atvejais:

a/ sumažinti dabartinį mokesčių mokėjimą, 
b/ sutaupyti senatvei.
Sutaupymas mokant mokesčius turėtų būti planuoja - 

mas visų metų eigoje, bet ir dabar,besiruošiant pildyti 
"Income Tax Formas", verta pažvelgti,kokiu būdu dar 
galima sutaupyti. Taupymas senatvei taip pat svarbu, nes 
vien tik iš valdžios pensijos sunku būtų pragyventi.

Pajamas galima investuoti Į RRSP iš sekančių šaltinių: 
a/ Algos
b/ Profesinės ir komercinės pajamos-"net"
c/ Nuomos - "net"

,d/ Valstybinės pensijos
e/ Pensijos ir kiti išmokėjimai iš darboviečių.
Kiek kasmet galima Įdėti Į Rr?SP:
a/ Dirbant sau, arba dirbant kompanijoje,kur nėra 

pensijos plano, galima Įdėti 20% metinių pajamų,bet ne 
daugiau kaip $5, 5OO;

b/ jeigu darbovietėje yra pensijos planas ir darbda
vys moka už Jus ii' Jūs patys mokat dalĮ taip pat, tuomet 
galima investuoti 20% uždarbio ,bet tik iki $3.500,-mi
nus Jūsų Įmokėtą sumą per darbovietę.

Investacijas į RRSP taip pat galima daryti vyrui žmo
nos vardu arba žmonai vyro vardu. Tokiu atveju Įmokama

Juozas yra gydomi Kiniečių suma priklauso nuo Įmokėtojo uždarbio ir Įmokėtojasi 
Ligoninėje, St. Denis gatvėje, nusirašo tą sumą nuo savo uždarbio.

Tokie Įmokėjimai yrą naudingi trims atvejais: 
a/ Vyras su žmona pasidalina pajamas iš pensijos 

plano; tokiu būdu sumažins ateityje mokėtinus mokesčius;
b/ vienam sukakus 71 m. 'amžiaus, pinigus dar gali

ma Įdėti Į planą to vardu,kuris dar neturi 71 metų;
c/ asmuo, kieno vardu pinigai buvo įdėti , išlaikęs 2 

metu tą sumą, gali ją išsiimti, o Įmokėtojui nereikės tos 
sumos prisidėti prie savo pajamų.

Į pensijos planą nebūtinai reikia Įmokėti visą leidžia
mą sumą iš karto. Atidarius tokį planą, galima Įmokėji - 
mus daryti kiekvienu laiku metų bėgyje,įskaitant 2 pir - 
muosius mėnesius sekančių metų.

Esant laikinam pinigų trūkumui, tokiai investacijai 
kartais apsimoka net paimti paskolą.

Sumos, sutaupytos pensijų plane,turi atskirą valdžios 
garantiją iki $60.000. Pensijos plano sutaupos negali 
būti panaudotos kaipo garantijos už paskolas,bet reikalui 
esant, visus ar dalį pinigų gali pasiimti iš plano. Tokiam 
pinigų išėmimui užtruktų maždaug savaitė laiko ir žinoma, 
tuo pat metu būtų sulaikoma dalis pinigų mokesčiams.

Quebec’o provincijos gyventojams yra sekantys su
laikymai: išimant iki $5.000 - 18%; nuo $5.000 iki $15 . 
OOO- 30% ir virš $15.000 - 35%.

nHOSP /rvegistruotas namų pirkimo taupymo planas/ 
yra skirtingas nuo R-KSP sekančiai:

Į tą planą galima įdėti tik po $1OOO kas met iki $1O . 
OOO bendros sumos, bet neįskaičiuojant uždirbtų procen
tų.

Įdėtą sumą galima nusirašyti nuo uždarbio tik federa
linė m taksom.

Tampytojas bei jo žmona turi nebūti turėję gyvenamo 
namo.

Uždarant tokį planą, namo pirkimui suma nebus tak- 
suojama.

Pensijų planų visi patarnavimai LITE duodami veltui.
Dėl smulkesnės informacijos.skambinkite į LITĄ.

B. Niedvarą s,
LITO VEDĖJAS

EndaMij 9ux d.

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI . $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 845-2912 embassy fur
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PARENGIMAI
• VASARIO H d. - ŽIEMOS 
VAKAnAS? AV Parapijos 
salėje, 7 vai. v. tiengia Žve
jų- Medžiotojų Klubas NIDA.

KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA 

kviečia visus lietuvius dalyvauti 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET,"MONTREAL, OUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 
DUODA PASKOLAS:

• VASARIO 12 d. - KLKM 
DRAUGUOS SUSIRINKIMAS 
po 11 vai. pamaldų. Seselių 
Namuose.
• VASARIO 19 d.-LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ATSTATYMO -VASArIO 16- 
tos ios -MINĖJIMĄ S. 11 vai. r. 
iškilmingos pamaldos, 3 v . 
p.p. Aktas, paskaita,kon- 
certas 6100 Champlain Blv. 
Verdun. Rengia KLB Montr 
realio Apylinkės Valdyba.

• VASARIO 22 d. - "RŪ
TOS” KLUBO METINIS NA
RIU SUSIRINKIMAS,! vai.p. 
p., Seselių Namuose.
AAAAAAAAAm

MIRUSIEJI:
• DILYS Kazys mirė staiga 
sausio 25 d. Palaidotas C^te 
dės Neiges kapinėse. Kana - 
doje nė Amerikoje giminių 
neturėjo.

• SKINKIS Viktoras,51 m. , 
vienintelis sūnus Juozo ir 
Marijos Skinkių, mirė. Pa
laidotas per šv. Kazimiero 
bažnyčią.

Užuojauta mirusiųjų arti
miesiems.

Užuojauta artimiesiems.

IŠNUOMOJAMAS 
namas, 88 Ave., Mi ami Beach 
arti jūros, nuo gegužės iki 
lapkričio men. , 1984. Du 
miegamieji, ■ 3 vonios. 
Sezonui nuomoj ant 
($3000-52,700) - 10% 
nuolaida. Skambinti : 
Tel: 366-4165

OR. J.MALISKA
UANTU GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 488— 8528

ATSTATYMO

1918
66 m SUKAKTIES

1984

9 %

8.5%
8. %
7.5 %

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

MINĖJIME
1984 m VASARIO 19 d.

MOKA UŽ:

Certifikotai min. S 1,000.00
1 metų........... ...

Terminuoti indėliai
1 metų...............
180 - 364 d......

30- 179 d........
Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Specialios........7.25 %
Su draudimu ....... 7% 

Čekių sąskaitos............

VISI PATARNAVIMAI VELTU]

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

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

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

3907 A Rosemont

4:00-8:00
2:00-6:00

PASKAITININKAS : C. SENKEVIČIUS iš Toronto 
MENINĖ DALIS : Montreal io Ansamblis ’’GINTARAS”

KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

Taip atrodė kadai se ’’Gintaro” ansamblis, dabar išaugės i dideli 
vienetų. ' Gintaro” ansamblį įsteigė muz. Zigmas Lapinas.

D.p.S

Dental Surgeon Ch’rurgien-Dentiste 
8606 RUE CENTRAIE. SUITE 209 
VILLE LASAllE. QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

• IŠKILMINGI PIETŪS • KLKMOTEDRAUGIJA
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE sekmadieni, vasario 12

VASARIO.26 d. ,12:30 vai. , d. .tuojau po 11 vai.pamaldų
A V bažnyčioje, šaukia savo

KASOS VALANDOS

1475 Dę_Seve_
Pirm., Antr. Tre’č. 9:00 — 3:00
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00
Penktadieniais 10:00 —6:00^

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d.
1475 De Šėre irSv. Kazimiero par, salėje : 10:30 — 12:30

• Didelis pasirinkimas gatavu, P altų.
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Mexandre Montreal , Quebec
Suite 500 A. H3Ą 2G6 TEL. : 288-9646

"Kautasi
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

MEMBFR
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D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusi Ėfkas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Residence: 737—0844.Tel. Business: 273—9181

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE
REALTIES

5159 De Maisoneuve West,
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 o. m Iki 10 p. m. 
Šeštadieni eis: nu o 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmodionlai-o: nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle , P.O. 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q. 
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, .Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514)871-1430

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9 

Res. TEL.: 697-2261

parapijos salėje 3426 Par - 
thenais.vyks iškilmingi pie - 
tūs, minint Šv. Kazimiero 
šventę. Programoje daly
vaus Montrealio Vyrų Okte - 
tas, vad. muz. A. Stankevi - 
čiaus, Šv. Kazimiero Parapi
jos Choras, dirig. M. Milox . 
Veiks baras, loterija. Rengia 
Parapijos Komitetas.
• AUKSINIO AMŽIAUS Klu
bo RŪTA valdyba š.m. v a - 
s a r i o mėn. 22 d., 1 vai . 
p.p. šaukia METINĮ NA Rilį 
SUSIRINKIMĄ.

Po susirinkimo nemoka
mai pasivaišinsime.

Valdyba
i

• "NL" SPAUDOS B? LIUJE, 
š.m. gegužės mėn. 5 d.,Šv . 
Kazimiero Parapijos salėje , 
dainuos Montrealio Vyrų Ok
tetas ir solGina Čapkauskie- 
nė.

SUSIrINKIMĄ Seselių Na
muose. Ta proga G.Kudž - 
mienė rodys skaidres iš sa
vo kelionių po Tolimuosius 
Rytus.

DĖMESIO]
Kas turi "NL" numerių 

nuo 1944- 1948 m. imtinai , 
prašome perleisti juos "NL" 
redakcijai, kad galima būtų 
sudaryti komplektus.

• BALANDŽIO 1 d, ,AV Pa
rapijos salėje bus surengtas 
Šv. Kazimiero mirties 500 
m. minėjimo popietė. Vyks 
religinis koncertas, kur jame 
giedos sol. Gina Čapkauskie- 
nė ir Mergaičių Choras" Pa
vasaris".

Po koncerto-karšti pietūs.
Minėjimą ruošia AV Pa

rapijos Taryba.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYM e GYVYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120Nim»/ 3 76 -378 1

Albertas NORKELIONAS,B.A C.S£., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agent 0_r ą_ v e i k i o r. u o Į_945 jn, 
.......... .. ................................... .

8 psi.

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AGE* WEDDINGS 
2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas : 721—9496

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS,
SALES .MANAGER Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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