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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
V MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS
"LIETUVIAIS esame mes gimę, lietuviais NORIME IR BŪT.
TA GARBĘ GAVOME UŽGIMĘ, JAI IR NETURIM LEIST PRAŽŪT P

PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS vyks

POPIEŽIUS RAGINA 
RŪPINTIS VARGSTANČIAIS

Popiežius Jonas Paulius 
n-sis, pirmas krikščiony - 
bės istorijoje keliavęs netik 
už Vatikano, netik už Italijos 
ribų, bet aplankęs ir kitų 
kontinentų valstybes.

Šiomis dienomis jis lan
kėsi Venezuelos, Ekvadoro ii 
Peru valstybėse. Jis buvo 
giliai paveiktas to, ką matė. 
Jo žodis buvo taikomas ypa
tingai tiems, kurie turėtų 
pasirūpinti pirmoje vietoje 
varguoliais, bet to nedaro ir 
sukelia vis didesnį neramu
mą masėse.

Aplankęs Guayaquil (di - 
džiausio Ekvadoro miesto ) 
priemiesčių lūšnynus, Po
piežius tiesiu žodžiu krei
pėsi į Lotynų Amerikos vy - 
riausybes. Ekvadore, susiti
kęs skurdžiausius - indėnus 
ir žemdirbius-ragino rūpin-' 
tis jais ir palengvinti jų 
sunkias gyvenimo sąlygas . , 
Jis buvo gerai susipažinęs 
su jų situacija ir kalbėjo a- 
pie labai aktualų žemės re
formos klausimą ir patvir - 
tino oficialiai savo "dėmesį, 
solidarumą ir meilę varg
šams".

Iš Peru, pakeliui atgal į 
Italiją Popiežius aplankys 
Trinidadą ir Tobago.

Savo kelionėse jis nedvi - 
prasmiškai visur ragino lūš
nynų gyventojus atmesti eks
ploataciją ir "kraštutines i- 
deologijas,kurios sukelia tik 
neapykantą, kerštingumą ir 
ateizmą". Jis apgailestavo 
matytose sąlygose trūkumą 
net paprastų higienos ir sa-

Jurgis Sauervein as

Ottawos Rideau kanalas zietna. Kairėje matosi Parlamento Rūmai, kuriuose vyksta tradicinis 
Balty Vakaras vasario 27 d. ; dešinėje - dalis Chateau Laurier.

piežiaus džetui. Šviesa buvo
automatiškai atstatyta. Po

1985 m. LAPKRIČIO mėnesio 27-30 d. d. Simpoziumo dar
bai ir parengimai, išskyrus pokylį, vyks JAUNIMO CENT
RE - 5620 South Claremont Avenue, CHICAGO, IL 60636 , 
tel: (312) 778-7500.

Numatyta programa:
TREČIADIENĮ - lapkričio mėn. 27 d. ,19:30 vai . - 
Susipažinimo Pobūvis.
KETVIRTADIENĮ - lapkričio mėn. 28 d. ,14:30 vai. - 
Atidaromasis Posėdis.
PENKTADIENIS - lapkričio mėn. 29 d. , 19:00 vai.
Literatūros Vakaras.
ŠEŠTADIENIS , lapkričio mėn. 30 d. , 19:00 vai.
Pokylis, Beverly Country Club,
8700 South Western Avenue, Chicago, IL 60620, tel. : 
(312) 238-4203.
SEKMADIENĮ, gruodžio mėn. 1 d. , 13:00 vai. - 
Uždaromasis Posėdis.

Mokslo ir Kūrybos Simpoziumai yra rengiami, kad 
suburtų viso laisvojo pasaulio lietuvius mokslo ir kūrybos 
darbuotojus savo žinių pasidalinimui, tarpusavio ryšių su
stiprinimui ir suartėjimui su lietuvių visuomene.

Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečia
mi dalyvauti simpoziume su moksliniais pranešimais iš 
savo profesinės srities. Pranešimui simpoziume yra nu
matyta paskirti 20-25 minučių laiko. Dalyvis, NORĮS PA
DARYTI PRANEŠIMĄ, prašomas PRISIŲSTI SAVO PRA
NEŠIMO SANTRAUKĄ (120-140 žodžių apimties) lietuvių 
ir anglų kalbose nevėliau kaip 1985 m. BALANDŽIO 1-ą d.

Laikantis buvusių simpoziumų tradicijos, programos 
dalyvių išlaidos nebus apmokamos - tik išimtinais, labai 
retais atvejais Organizacinis Komitetas ieškos būdų su
šelpti dalyvius iš tolimų kraštų.

Ketinantieji dalyvauti, prašomi pranešti Mokslinės 
Programos Komiteto p-kui J. Bilenui Ph. D. ,75 Beaumont 
Drive, HUNTINGTON, N. Y. 11747. . arba Organizaciniam 
Komitetui- R. Vaitys, 1890 Stockton Drive, NORTHFIELD, 
IL 60093.

pusės valandos Limos mies
te užgęso visos šviesos. Du 
kūjo ir pjautuvo simboliai 
ugnimi pasirodė Limos šiau
rinėje dalyje, reiškiant pro
testą prieš taiką ir meilę 
artimui atneštus raginimus.

• VASARIO 27 d. , tradicinia
me Baltų Vakare Parlamen - 
to Rūmuose atstovaudama 
lietuvius, dainuos sol. Gina 
ČAPKAUSKIENĖ. Akompo- 
nuos muz. Jonas GOVĖDAS .

• LIETUVIU TAUTODAILĖS 
' INSTITUTO Chicagos Sky
rius rengia parodą Čiurlio
nio Galerijoje, Jaunimo 
Centre VASARIO 15-KOVO 
3 d. d.

nitarinių įrengimų ir viešojo 
aptarnavimo.

Išvykstant, prieš įlipda
mas į malūnsparnį, Popie
žius paliko Guayaquil mies
to ir apylinkių vargšams 50. 
000 dolerių dovaną.

Būdamas Ekvadore, Po
piežius pagerbė 19 šimtme
čio vienuolę Motiną Mercę - 
des de Jesus Molina, pa
skelbdamas ją palaimintąja. 
Ji buvo gimusi turtuolių šei
moje, darbavosi su našlai
čiais ir indėnais, bei įsteigė 
vienuolių ordiną.

Paaiškėjo, kad Popiežiaus 
per sav6 lankymąsi P. Ame
rikos 17-koje miestų rizika
vo savo gyvybe, nes Venezu- 
eloje buvo suimti 32 anar
chistai, O Peru buvo suimta 
30 asmenų, kurie prieš at
vykstant Popiežiui buvo iš
sprogdinę elektros jėgainę 
ir policijos stotį.

Maoistiniai sukilėliai, ne
patenkinti Popiežiaus ragi
nimu atsisakyti smurto 
vęiksmų, Limos aerodrome 
Išjungė šviesas, atvykus Po-

SOVIETAI TVIRTINA JALTOS 
NUTARIMU NEPAKEIČIAMUMĄ

Iš Maskvos pranešama, 
kad vasario 4 d. , minint 40- 
tąsias alijantų susitikimo 
Jaltoje metines, Sovietų Už
sienio Reikalų Ministerijos 
pareigūnas Vladimir Lomei- 
ko pareiškė: "Tik politiniai 
kvailiai galėtų abejoti dėl 
Jaltos istorinių nutarimų".

AR BUS NAUJA 
SEPARATISTŲ PARTIJA ?

Vasario 5 d. iš PQ pasi
traukė buv. mokslo ir tech
nologijos ministeris Gilbert 
Paquette, kuris nenori atsi
sakyti Quebec,o provincijos 
atsiskyrimo nuo Kanados ga
limybių kėlimo ateinančiuo
se provinciniuose rinkimuo
se. Anot jo, galimas dalykas, 
kad neinantieji į kompromi
sus pekistai sudarys naują 
partiją.

Šiuo metu prov. pa parla
mente vietos pasiskirsto 
taip: PQ - 61, liberalai 49 , 
nepriklausomieji 8, laisvos 
,vietos 4.

Vasario 16 Šventė
1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Taryba., remdamasi 

visuotine tautų apsisprendimo teise, paskelbė atstatanti 
nepriklausomą Lietuvos Valstybę su sostine Vilniuje.

Šį aktą Lietuvos Taryba paskelbė kaip vienintelė lie - 
tuvių tautos atstovybė, laikydamasi principo, kad suvere
numas priklauso Lietuvių Tautai. Taryta nustatė, kad 
atstatytoji valstybė bus sutvarkyta demokratiniais pagrin - 
dais, kas reiškia, kad ji bus paremta pagrindinių žmogaus 
teisių ir laisvių gerbimu.

Tautos suverenumas ir pagrindinės žmogaus teisės ir 
laisvės išplaukia iŠ žmogaus asmenybės prigimto orumo . 
Šioji žmogaus savybė, kaip skelbia Žmogaus Teisių Visuo
tinė Deklaracija, yra "laisvės, teisingumo ir taikos pasau
lyje pagrindas".

Okupuodama Lietuvą, Sovietų Sąjunga paneigė lietuvių 
tautos suverenumą, o įvesdama sovietinę santvarką ir ne
pripažindama pagrindinių žmogaus teisių ir laisvės, ji pa
žeidė žmogaus asmenybės prigimtą orumą. Įjungusi Lie - 
tuvą į Sovietų Sąjungą, sovietinė valdžia ėmėsi naikinti lie-< 
tuvių tautos tapatumą areštais, deportacijomis, tikinčiųjų 
persekiojimu, lietuviškų tradicijų naikinimu, rusinimu ir 
kitais būdais.

Šiandien Lietuva veda žūtbūtinę kovą dėl savo išsilai - 
kymo.

Vasario 16 d. proga , VLIKAS pakartoja savo 1944 m. 
Vasario 16 d. deklaracijoje paskelbtą įsipareigojimą tęsti 
šią kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir žmo
gaus pagrindinių teisių bei laisvių įgyvendinimo ir kviečia 
Maus į ją įsijungti bei ją remti žodžiu, darbu ar auka.

V-TOJO MOKSLO IR KULTŪROS SIMPOZIUMO 
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Inž. Jonas DANYS .Kanada - STATYBOS INŽINERIJA; 
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" RIAL
PRANEŠA ALTA:
PROF . J. STUKAS TIKRINS PAVERGTŲ TAUTŲ 
ISTORIJOS DĖSTYMĄ*

New Jersey guvernatorius Thomas Kean paskyie A - 
merikos Lietuvių Tarybos narĮ dr. Jokūbą S TUKĄ nariu 
komisijos, kuri turės patikrinti Rytų Europos ir kitų pa
vergtų tautų istorijos kursą valdinėse mokyklose. Komi
sija sudaryta iš 18 asmenų ir įvairių Sovietų pavergtų 
tautų istorikų ir dėstytojų. Komisija patikrins dėstymą, 
vadovėlius ir kitą New Jersey medžiagą, ar nėra prasi
lenkimų su istorine tiesa. Kęmislja savo sprendimą pa
telks 1986 m. sausio 1 d.

0. MILAŠIAUS DOKUMENTINĖ KNYGA
Dr. Br. Kaslo rūpesčiu, viena prancūzų leidykla ry

žosi išleisti Lietuvos pasiuntinio Paryžiuje Oskaro Milą - 
šiauš laikotarpio Lietuvą liečiančių dokumentų rinkinį, ku
ris turi mums tiek istorinės, tiek ir politinės reikšmės. 
Amerikos Lietuvių Taryba nusprendė šį leidinį paremti 
1OOO dol. įnašu.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada!
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 skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

PAMINKLAI, MUZIEJAI
1973 ir. išleistas Lietuvos TSR kultūros paminklų są

rašas, kurio tęsinys išėjo 1977 m. kaip papildymas. Ta
čiau abu šie leidiniai buvo skirti’’tarnybiniam naudojimui”, 
neplatinami. Jų negavo knygynai, todėl nepasiekė skaityto
jų. Tik vienas kita su*dideliu vargu jį įsigijo.

Šių metų pradžioje išėjo ’’Muziejai ir paminklai" I-mas 
sąsiuvinis/. Anksčiau buvo išleisti šio leidinio 9 sąsiuvi
niai /paskutinis pasirodė 1970 m. /. Po to buvo dedamos 
pastangos leisti-toliau, bet nepavyko: Glavlitas /cenzūra/ 
vis nepraleisdavo. Surinkta mežiaga liko nepaskelbta. Be 
to, jo tiražas mažas - 1OOO egzempliorių. Jis nė mažos 
dalies negali patenkinti tų} kurie norėtų jį įsigyti. Jo ne
buvo ir knygynuose, apie jį nerašyta, tad yra nemažai as
menų, besidominčių tokiu leidiniu, bet nežinančių apie jį. 
Apskritai: visi tokie ar panašūs leidiniai išeina juokingai 
mažu tiražu, nepatenka į knygynus, nereklamuojami. Apie 
juos sužinoma atsitiktinai ir labai pavėluotai. Kai kuriui 
tiražai siekia vos kelis šimtus egzempliorių /Dundulienės 
’’Žaltys’’/, kiti '"užšaldomi" /E. Tamulevičienės "Mokslo 
istorijos daiktiniai paminklai Lietuvoje"/. (bus daugiau) 
Iš Pogrindžio Spaudos "Alma Mater" Nr 3

AR VILTINGI NAUJIEJI 1985-TIEJI METAI ?

Vienoje iš seniausiu nuotr auk ir-n ep rik I au so myb es laikais Kauno Karo Muziejaus bokšte skambed 

Amerikos lietuviu padovanotas Lietuvai Laisvės Varpas Vasario K ♦ i •
f ’ ui pus. vasario 16—tos ir kitomis progomis.

ruošiamos invazijos. Nesun
ku būtų paskelbti ginklų ga
benimui Į Nicaraguą sulaiky
mą- embargą-jei JAV tikrai 
ruoštųsi pašalinti komunis - 
tinį Nicaraguos šašą iš Cent- 
ralinės Amerikos.

Negana to, kad Sovietams 
parduodami javai ir kad So
vietus betarpiai ar per Izra
elį pasiekia JAV naujausia 
karinė technologija, - prieš 
pat Prezidento rinkimus ir 
ypač po jų, jau rimtai kalba
ma apie naujas derybas su 
Sov. Sąjunga dėl tam tikrų 
ginklų gamybos užšaldymo, 
ar dėl erdvės ginklų apribo
jimo. Kodėl vyksta tokios 
derybos ypač po brutaliai 
Sovietų numušto Korėjos 
lėktuvo, kuriame skrido ne
nuilstantis komunizmo prie
šas "John Birch Society" p- 
kas Larry McDonald, JAV 
senatorius. Arba po užsitę
susio 5 metus afganiečių be- 
viltingo pasipriešinimo, kuo
met Sovietai vartoja net nuo
dingas dujas ? Ar JAV daug 
pagelbėjo Lenkijos patrioti
nei darbininkų "Solidarnosč " 
organizacijai, kuomet jų va
dai buvo sugrūsti be teismo 
į kalėjimą?

Užtenka šių pavyzdžių, ku- 
avorie parodo, kad dar nenuma

toma realiai kovoti su ko-

Kasmet iškilmingai yra 
sutinkami Nauji Metai su 
geriausiais linkėjimais.Įdo
mu pažvelgti, ar pasaulinė 
situacija bent kiek pasikeitė 
per praeitus 1984 metus mū
sų pageidaujama Lietuvos 
išlaisvinimo prasme ir ko
kios perspektyvos numato
mos 1985 metais.

Lapkričio 6 d. , 1984 m.

KLB KULTŪRINĖS VEIKLOS
SEMINARAS

Šių metų pavasarį, 1985 m. GEGUŽĖS mėn. 24-25-26 d. 
d. TORONTE planuojame surengti kultūrinės veik
los seminarą.

Norime jam galimai geriau pasiruošti, kad jis būtų 
naudingas. Todėl prašome kiekvieno susidomėjusio tautie
čio atsakyti į čia spausdinamus klausimus; Prašome nesi
varžant išreikšti savo nuomones ir pageidavimus rūpimais 
klausimais, kuriuos reikėtų šiame seminare panagrinėti.

Šis seminaras vyks diskusinių būrelių ("workshop") 
principu .

1. Vardas ir Pavardė
Adresas 

2. Jusi} nuomone, koks mūši} kultūrinės veiklos

sulaukėme JAV Prezidento 
rinkimų ir daugelis gyve
nančių JAV lietuvių džiaugė
si, kad menamai konserva
tyvus R. Rėagan, as laimėjo 
triuškinančia 'balsų daugu
ma. Per 4 Reagan, o prezi
dentavimo metus buvo pri
stabdyta infliacija, sumažin
ti paskolų nuošimčiai ir be
darbių skaičius. Rinkimų rė- 

zultatai parodė,kad ameri - 
kiečių dauguma nenori su
grįžti į buv. prez. Carter, io 
laikus, ir todėl balsuodąmi 
jie nusigręžė nuo Carter, io 
buv. viceprezidento Mondale, 
nežiūrint jo labai tridkš- 
mingos ir užsitęsusios be
veik 2 metus rinkimų kom
panijos, ir kad jį palaikė ir 
skaitlingesnė už respubli-
konus demokratų partija,^au-, jiems pritarti. Antra ver- 
guma unijų bei didž oji tus, Kongresas gali priimti
spauda( didžiausias laikršš- įstatymus, su kuriais Prezi- 
tis "New York Times",pi- dentas nesutinka ir net pa - 

-k- naudoja "veto" teisę.džiausios unijos vadas Ki 
land, as ir daugelis kitų)

Antra vertus, i 
jaunas Mondale negalėjo ly - 
gintis su politikoje išprusu
siu bei patyrusiu vyresnio 
amžiaus R. Reagan, u.

Ar prezidento įlinkimas 
nulemia visą JAV ekonomi
nio bei politinio gyvenimo 
kryptį ? Nebūtinai. Į Daugelis 
gal vaizduojasi, kad PrezĮ- 
dęnto galia esanti lemiama . 
Taip esti diktatūrinėse 
valstybėse, bet ne demokra
tinėse JAV. Žinoma, Prezi
dentas turi vykdomąją galią 
ir jo administracija yra la
bai skailtinga. Gal neįtikėti
na, kad valstybinių tarnauto
jų JAV yra net 16. 03 mili - 
jonai, t. y. 7% iš visų dirban
čiųjų, kurių yra šiek tiek 

daugiau kaip 1OO milijonų . 
Federalinių tarnautojų skai
čių, dėl esamų apsauginių 
tarnautojų įstatymų, beveik 
neįmanoma sumažinti. Tas 
pat yra ir su didelėmis jų 
pensijomis.

Jei JAV Prezidentas ir 
norėtų pravesti kokius nau
dingus šaliai įstatymus,tai 
Kongresas gali nesutikti 

is kitų).*.. Dabar pažvelkime, kokie 
palyginant klostėsi santykiai su komu-

nistais, ir ar prezidentas 
Reagan, as prisidėjo realiai 
prie kovos su komunizmu.

Kaip su Afganistanu ? Jei 
Korėjos kare kom. Kinija 
pagelbėjo Š. Korėjai, siųsda
ma į pagalbą savo armiją; 
jei P. Vietnamo kare Sov. 
Sąjunga ir kom. Kinija su
tartinai pagelbėjo kariauti 
prieš JAV kariuomenę-tai 
kaip su Afganistano laisvės 
kovotojais, ar juos remia 
JAV ? Tiesa, Kongresas sky
rė per tuos 4 Reagan, o ad
ministravimo metus gal net 
500 milijonų dolerių pagel - 
bėti kovojantiems afganams. 
Bet- ar tie pinigai juos pa
siekė ? JAV ČIA ( slaptoji 

stovis? geras
menkėja šeimos šventės

tarnyba) pirko ginklus, dau
giausia sovietinius,iš Izra - 
elio Massad (slaptoji tarnyba 
Izraelis jų įsigijo per karą 
su arabais ir taipgi iš Liba
no, kur Izraelis paėmė daug 
karinių įrengimų. Kodėl 
perkami seni sovietų gink
lai iš Izraelio ir kodėl jų 
perteikimas pavedamas Iz
raelio Massadui ?("Spotlight" 
nr.48, 11. 26. 84).‘Anot Afga- dangstytų
nistano vadų, iš tos 500 mil. 
sumos buvo nusiųsta Afga
nistano laisvės kovotojams 
ginklų už 1O% nuo jos,tai
gi už 50 mil. dolerių. Bet- 
ar visi tie ginklai buvo tin
kami pavartoti prieš Sovie
tus ? Neperseniai "Drauge" 
buvo talpintas Eivos prane
šimas, kad kaikurie numa
tyti afganiečiams siųsti ko
vos ginklai buvo visai netin
kami vartoti. Ar likusieji 
450 mil. dolerių paliko 
Massado kišenėse ? Tai ne
vykusios kovos su komunis
tais pavyzdys.

Ar geriau yra su Nicara
guos laisvės kovotojais ?JAV i 
Kongresas atsisakė skirti 
berods numatytų $20 mil. | 
jiems pagalbos. O tuo tarpu j 
į Nicaraguą Sovietai viešai ir 
laisvai gabena ginklus, kadi 
apsaugotų Nicaraguos komu-
nistus nuo JAV menamai Foreign Affairs"-CFA). J. V.

 Padėkos Diena
 Vasario 16
 Vėlinės

___  Kita ________
 Gimtadieniai

munizmu ir su Sovietais. 
Anaiptol- ruošiamasi pagel
bėti kom. Kinijai moderni
zuoti jų apsiginklavimą.

Gal kas naiviai galvoja, 
kad kom. Kinija kariaus su 
Sovietų Sąjunga. Juk kom. 
Kinijoje yra didžioje pagar
boje ne tik Markso ir Engel- 
sono, bei Lenino, bet net ir 
Stalino portretai. Kaip nesi - 

komunistai(Euro-
komunistai, trockistai, mao- 
istai ir pan. ), - jie visi sie
kia pavergti beatodairinei 
diktatūrinei tironijai laisvas 
tautas ir valstybes.

Prezidentas Reagan, as 
džiaugėsi, kad per jo 4 pre
zidentavimo metus nebuvo 
pavergta komunizmo jokia 
nauja laisva valstybė. Ar 
bus įmanoma tą džiaugsmą 
pakartoti po dar keturių me
tų Reagan, o prezidentavi
mo- to iš anksto tvirtinti ar 
pranašauti neįmanoma. Todėl, 
jei kas klausia, ar mums, 
antikopianistams bus viltin
gi ateinantieji 1985-tieji me
tai- teigiamai 1OO% atsakyti 
neįmanoma. Neduoda daug 
vilčių, kol JAV Kongrese vy
rauja liberalai ir kol turi 
neviešą įtaką į politinio gy
venimo eigą šešėlinė JAy 
vyriausybė ( "Council on

prastas ___
3. Ar lietuviu kalba yra svarbu mūsų kultūriniam išlaikymui? taip

ne _
4. Jūsų nuomone, koks lietuvių kalbos stovis lietuviškam gyvenime?

geras prastas
jaunose šeimose
jaunimo tarpe  
jaunimo organizacijose  
mokykloje  
kultūriniuose vienetuose  

5, Kokiom priemonėm kalba yra palaikoma?
taip ne

šeimoje kalbama lietuviškai  ______
dalyvavimu stovyklose ___ _ __ zI ' ‘jmeniniuose vienetuose ____ __

parapijoje  ______ k ■
skaitiniais  _______
kita __________________________ ,____________________________

6. Kokios tradicijos yra sv’arbios Jūsų-gyvenime?
metinės šventės ____ Kalėdos

___  Velykos
 Motinos Diena

___  Vardinės
___  Gimimas 1
___  Krikštynos
___  Vestuvės
___  Laidotuvės

 Kita __________________________
Ar lietuviškam maistui skiriama daug reikšmės? taip 

ne
Ar domitės lietuvišku menu ir tautodaile? taip 

ne
Ko laukiate iš šio seminaro?

Ar žadate dalyvauti šiame' seminare? taip ___
ne ___

Šią anketą prašoma grąžinti Kultūros Komisijai 
40 Ferman Drive 
Guelph, Ontario 
N1H 7E1

iki 1985 m. Vasario men. 28 d.__________________
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r-THE OLYMPIC SPIRIT SOVIET-STYLES

OL YAtP/C 1984 poster produced by the Baltic American Freedom 
League.

permission: The Baltic American Freedom League
(Ši karikatūra buvo atspausdinta "New Solidarity" laik - 
raštyje su Stephen Rosenfeld straipsniu, kuriame minimi 
okupuotieji Baltijos kraštai.).

LITUANISTIKOS KATEDROS 
PERSPEKTYVOS

J. J. B.

Kadangi mūsų jaunimas yra ir turi palikti lietu
viškas, nors dvasine prasme, jis sudaro LIETUVĄ - 
turime sutapatinti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
kovą su lietuvių kalbos ir tautybės išlaikymo 
kova. Išeikime iš lietuviško "geto", nes dabar pagrindi
nė kova tenka kultūrai: išeivija turi kaupti ir išsau
goti savo turtus (dvasinius lobius), steigti mokslo kated - 
ras (nors 5-6 sritims), rašyti ir leisti mokslinius veika - 
lūs (prof. dr. Bronius VAŠKELIS, "TŽ" nr. 47, 84 "Tradici
nė Vakaronė").

Žvelgdami į darbą, kuris laukia mūsų Lituanistikos 
Katedros jaunimo, arba savotiško TRUST steigimo išeivi
joje, tarkime: Lituanistikos Katedra baltams ir pasauliui 
(dr. K. ERINGIS).

HOMO SOVIETICUS
SKAITYMELIAI APIE TARYBINIO ŽMOGAUS PSICHOLOGIJĄ 
14. 'HOMO SOVIETICUS" PRIERAŠAS —

G. Viavmovo "IŠTIKIMASIS RUSLANAS"
'tęsinys) Čia nebu

vo nieko nuostabaus: juk pareidavo savanoriškai lagerin 
kai kurie bėgliai po blūdijimo miškuose ištisą vasarą; pu
siau gyvi nuo bado, vos besilaiką ant kojų.

"Potiortyj r galvojo Ruslanas,- "pasinešęs grįžti, ir 
jo, Ruslano pareiga jį saugoti, kol grįš šeimininkai. O 
kai jie pareis, atstatys vieton išverstus stulpus ir įtemps 
vielas .... tada Potiortyj eis ten, kur panorės Ruslanas".,

Ruslanas nesuklydo. Potiortyj iš tikrųjų kažkada ka
lėjo. Dabar jis gyveno su teta Stiura, lupinėjo apleistuose 
vagonuose lenteles, iš kurių dirbo kažkokią spintą, o va
karais gėrė ir pasakojo apie savo nelaimingą gyvenimą. 
"Tą šlykštynę, kaip žimojo Ruslanas, vadino jie švelniai 
"vandenėliu" (vodočka), bet tai buvo prakekta "zaraza ", 
koks velnias jį išgalvojo" , ir Ruslanas niekaip negalėjo 
suprasti ar patinka Potiortyj ją gerti, ar ne. Vakarais jis 
verždavosi prie jos visa savo dūšia, o rytais - kentėdavo 1 
ir jos neapkentė. Nebe pirmą kartą Ruslanas patėmyjo , 
kad tie dvikojai daro tai,kas jiems nepatinka, ko joks žvė
ris nedarytų. Užtat neveltui Ruslano hierarchijoj, tuoj pat 
po šeimininkų, visad žinančių kas gera, kas bloga, antroj 
vietoj buvo šunys, o kaliniai tik toliau. Nors jie buvo ir 
dvikojais, visvien jie nebuvo pilnais žmonėmis. Nė vie
nas, pavyzdžiui, iš jų nedrįso įsakinėti šuniui, ir tuo 
pačiu šuo , dalinai tvarkė jų veiksmus. Dievaži, ar būtų 
galėję jie įsakyti ką nors doro ? Juk jie iš viso nebuvo 
protingi. Jiems vis vaidenos, kad kažkur iš miškų, toli 
nuo lagerio yra kažkoks geresnis gyvenimas t o tokios 
durnystės negalėjo įsivaizduoti joks lagerio šuva. Ir idant 
įsitikintų savo paikumu, jie kažkur mėnesiais klaidžioda
vo, dvėsdami badu, užuot ėdę savo mėgstamiausią valgį - 
balandas, už kurių dubenėlį jie buvo linkę perplėšti 
vieni lutiems gerkles. O tačiau, grįžę sveikom galvom, 
jie visvien svaičiojo apie kitus pabėgimus. Vargšai tam- 
siapročiai žmonės . Niekur jie nesijautė gerai. 'Štai ir 
čia, negi rado sau geresnį gyvenimą Potiortyj?.. . .

Ruslanas greitai įsitikina, kad ne. Jo dabotinis nuola
tos šnekėjo, aimanavo, kad nežinąs, ar išliko gyva jo šeima. 
Kol gavo kažkokį laišką. Tada jis vos nepaspruko nuo Rus
lano (stiuros-kvapios gėlės- trukdė sekti pėdsakus į sto - 
tį). Bet kai pajudėjo traukinys, Potiortyj vis vien iššoko iš 
vagono ir grįžo.

Iš viso, gyvendamas miestelyje Ruslanas lieka sava - 
rankišku. Jis išmoksta medžioti pamiškėje paukščius, ir 
nepriklauso nuo gyventojų malonės. Neveltui jo instrukto
rius kalbėjo, girdamas savo mėgiamą šunį Ingusą: "Aš no
riu pasakyti, kad su šitkokiu šunim aš apvažiuočiau visą 
pasaulį. Ir visi įsitikintų, kokių laimėjimų pasiekė mūsų 
sovietinė šunotyra, mūsų humaniški, pažangūs metodai. Nes 
tokių šunų, kaip šis, tegali būti vien mūsų šalyje". Daug 
dalykų permąsto Ruslanas, bet apie lagerį jis prisimin
davo vien gera - negi nebuvo taip? Pagyvenęs laisvėje, 
jis galėjo kai ką palyginti. Ten žmonės nebuvo abejingi vie 
ni kitiems, kiekvienas buvo sekamas abiem akim. Kiekvie
nas buvo laikomas pačia augščiausia vertybe, nors gal jam 
pačiam taip ir nesimatė. Reikėjo saugoti šią brangenybe 
nuo jų pačių, reikėjo juos bausti, žeisti ir mušti, kada jie 
užsimanė ją prarasti bėgdami iš stovyklos. Juk yra toks 
dalykas, kaip kietumas, norint išganyti. Juk nupjauna laivo 
stiebus, kai prireikia jį išgelbėti. Juk raiko kūną chirur
gas, kai reikia pagydyti. Ruslanui lemtis lėmė kietą (kar- 
1985.11.7

Kartu su tikra lietuvaite Rasa Lukoševičiūte pakarto
kime filosofo J. GIRNIAUS "credo": "Tikiu Lietuvos (tautos) 
istorinį amžinumą. Tikiu lietuviškos dvasios (jaunimo) kū
rybinį nemirtingumą. Tikiu visos lietuviškos išeivijos pa- 
šaukimį iš naujo įžiebti pasaulyje drąsą kovai už 
laisvę" (Iš "Tauta ir tautinė ištikimybė").

3. Akademinės perspektyvos
Vieną kartą nustačius Lituanistikos Katedros kryptį 

arba tikslą, reikia pažvelgti į jos metodus: KĄ ir 
KIEK ji duos lietuvių visuomenei, ypač studijuojančiam 
jaunimui.

Katedros vedėjas prof. ar. Br. Vaškelis pareiškė, kad 
bakalauro laipsniui įsigyti yra lituanistiniai kursai, kurių 
turinį maždaug apkalbėjome pereitą kartą. Juos finansuo
ja Ilinojaus valstija.

Magistro laipsniui ir doktoratui skiriama Lituanisti
kos Katedra, įsteigta pačių lietuvių lėšomis, kuriai šiuo 
metu yra ruošiama programa. Magistro laipsniui pagrin
dą sudarysianti kalbininko A. S a b a 1 i o lituanistinė bib
lioteka, kurią ateityje reikės plėšti. Atskiriems katedros 
kursams bei seminarams galės būti kviečiami lietuvių kal
botyros, literatūros, visuomeninių mokslų žinovai.

Doktoratui įsigyti katedra dirbs ne tik mokomąjį, bet 
ir mokslinį darbą. Tam bus reikalingi specialistai nevien 
iš lietuvių kalbos ir literatūros,bet ir iš kitų sričių, pvz. 
baltistikos (pig. prof. dr. Marijos Gimbutienės "Baltų kil
mė" tezę), istorijos (apie 7000 metų!). religijos Arijų 
(randamos Veda bei Edda ir švėntkalniuose,pėdsakuose), 
runraščio išskaitymo ( ir vertimo (iš Etruskų ir vikingų 
paminklų), folkloro atsteigimo (tradicijų, dainų, pasakų, prie
žodžių ir 1.1. , ir 1.1.).

Linkėtina, kad katedros mokslinio turinio nustatyme 
būtų laikomasi apimties ir krypties nustatytos mūsų bočių 
šventkalniais (pilkalniais). Jeigu pats departamentas va
dinasi b a 1 t ų (ir slavų) vardu, tai jis ir turi jungti pra - 
eitį su ateitim, nenukrypti į "pinsko balas". Eikime drą
siai prie tikslo, nes esame EUROPOS INDAI, pirmieji jos 
gyventojai. Įrodykime pasauliui,kas mes buvome, kas 
esame, ir kuo norime būti. Iškeikime iš purvų ir pelenų 
mūsų vertybes: istoriją, religiją, raštą, kalbą. . . Pasipuoš
kime gintaro karoliais. . .

tu ir (kruviną) tarnavimą meile i, ir jis ėjo tą tar
nybą ilgus metus dieną dienon, be atodūsio; dabar ji jam 
atrodė dar saldesnė".

Vieną dieną Ruslanas nubėga atgal į zoną ir nustemba, 
kad ten viskas pasikeitę, kad vyksta kažkokios statybos ir 
nebėra spygliuotų vielų, nors "visvien tai buvo lageris,ne 
kas kitas". Ir jam dingteli mintis, kad juk gali būti, gali 
būti, kad atėjo metas gyventi vi$ai be spygliuotų vielų, vie
noje, visus apimančioje , laimingoje zonoje. " Ne. ” - nu
sprendžia jis, - "taip neatsitiki® Tada kiekvienas patrauks, 
kur susigalvos ir jo nebesugFBidysi . Neįmanoma prie 
kiekvieno pastatyti po šunį. Žrrfcnių daug, o šunys- rete - 
nybė". (Naminių šunelių Rusios nelaikė tikrais šunimis).

Taip Ruslanas vis laukė ir laūkė.kad sugrįžtų senieji 
laikai. Ir sulaukė. Vieną dieną miestelin atbildėjo trans - 
portas. "Jie sugrįžo. Be to - savanoriškai", - džiūgavo 
Ruslanas. Šeimininkai tačiau nepadoriai vėlavo. Anksčiau 
jie stovėdavo išsirikiavę grandimi, kiekvienas su savo šu
nim prie kiekvieno kupė. Dabar minia išvirto peronan be 
jokios tvarkos, triukšmaudama, erzeliodama, dainuos ..<a . 
Bet kai reikėjo žygiuoti į lagerį,tie žmonės visvien patys 
susirikiavo į koloną. Triukšmingą vorą metėsi lydėti iš 
abiejų pusių šunys, bet tik seni miestelio gyventojai su
prato kodėl. Atvažiavėliai ir vėliau nesugalvojo, ko iš jų 
reikalauja šunys. Užvirė nelygi kova. Užtvotas kastuvu ' 
Ruslanas spėja dar išgirsti Potiorty balsą:"Dabaik jį"

Akloji Aza išlaižo jo žaizdas ir jis dar kiek pagyvena, 
globojamas naminio šuniuko Trezorkos. Bet jis ima lauk
ti nakties, tylos, žmonių nebuvimo, kad kažką prisimintų , 
kažką suprastų. Prisimintų tą .dieną, kada jį priėmė Tar - 
nybon. Kai šeimininkas įkišo ranką dėžėn, - jo broliai puo
lė ją laižyti\bet jis, Ruslanas, suurzgė ir puolėsi gilumon. 
"Tegul, va šitą motka dar pamaitina. O anuos - skandink! 
Šliužai, šūdas! "

Ir motina, nebežvelgdama į kitus, prisitraukė prie sa
vęs Ruslaną. Tuos penkis, kuriuos ji atstūmė) paguldė 
kibirą ir išnešė. O atnešė kitus- pakvaitusius nuo alkio, 
godžius, kurie tikriausiai ją užkankino savo-prasikalusiais 
dantukais. Visus ji priėmė ir išlaižė, nuolankiai žvelgda - 
ma šeiimininkui į veidą.

Kodėl ji nepuolė ant jų,kodėl jų neužkrimto?. . . Koks 
buvo tarp jų - jos ir šeimininko - sandėris, kokią pergalin
gą tiesą žinojo ji, kad taip kilniadvasiškai atidavė mirčiai 
savo vaikus. Juk mirtin,ne kur kitur, žengė atimtieji iš 
jos, žvėries- motinos vaikučiai. " Taip mąstė Ruslanas, 
ir jam buvo nuostabu, kad toji protinga kalė suprato, kad 
Tarnybai reikalingi vien pikti ir niekuo nepasitikintys.

Ir paskutinę gyvenimo minutę pasivaidena Ruslanui , 
kad grįžo šeimininkas - ne tas, ne ankstyvasis jo Ge- 
freiteris, bet kažkas kitas, bekvapis, naujučiuose auluose, 
prie kurio reikės priprasti. Bet jo ranka, užmesta ant 
Ruslano kaktos, buvo kieta ir valinga.

Dzingtelėjo karabinas, atpalaiduojąs perkaklį. Šeimi
ninkas ištiesė ranką į tolį ir rodė, kur priešas...

- Fass, Ruslanai t ... Fass!

Georgii Vladimon. VIERNYJ RUSLAN. ISTORIJA KARAUL- 
NOJ SOBAKI. Frankfurt/Main, Possev Verlag, 1975. 173 p 

**************
"Stverk, Ruslanai,stverk!

. "Griebk, Ruslanai, griebk. Tas Šūkis ne vien paaiški
na, kodėl "Homo sovieticus" apatiškas, jei ne priešiški 
nusiteikęs savųjų disidentų atžvilgiu, bet taip pat ir kodėl 
jis nesipiktina, kai jį varo žygin okupuoti Čekoslovakiją 
arba Afganistaną. Kadangi, visada galima pasiteisinti, jog 
esama bejėgio. Nenuostabu, jei liaudyje gerai žinomas
vienas poeto Bulat Okudžavos posmas:

Tad į kovą,broliai, vyra į vyrą.
šarvuoti mokslu nuostabiu.
Paimkim arklą, knygą, lyrą. . .
Ir eikim LIETUVOS KELIU .

4. Finansinės perspektyvos
Kaip Romos imperija negimė ir nežuvo(nesupuvo) per 

vieną dieną, taip bus ir su sovietine. Negalėdami jos su
žlugdyti fiziniai, turime kalti kitos rūšies ginklus- morali
nius (mokslinius). Sakoma, kad "lašas po lašo ir akmenį 
pratašo".

Parodykime lietuviško pinigo" galią. Fondo reikia ne 
tik Lituanistikos Katedrai, jos kadrų išlaikymui ar samdy
mui, bet ir stipendijoms. Jau turime tris klausyto jus-stu
dentus, o gal jų skaičius greitai priaugs iki tuzino. Moks - 
lapinigiai jau dabar nėra maži, o ateityje jie didės.

Stipendijos netik įgalintų norinčius pasimokyti Vasa - 
rio 16 Gimnazijoje, tęsti mokslą Lituanistikos Institute, bet 
ir pasirinkti specialybę Lituanistikos Katedroje.

Ar Tautos Fondas, Lietuvių Fondas , ir kitos panašibs 
institucijos nerastų savo tautiniame darbe daugiau 
vietos "šviesai nuo kalno”-'mūsų studentams, būsimiems 
specialistams ?

Vakarai šiandien nėra niekokite taip reikalingi, kaip 
dvasinėmis vertybėmis turtingų žmonių. Gal ir neste- 
binsime jų savo materialiniais turtais ir technikos laimė
jimais (pvz. gotiškomis- gudiškomis katedromis, etc.), mes 
tikrai praturtinsime juos savo dvasinėmis vertybėmis :kal- 
ba,religija,folkloru,istorija...

Tik dvasiškai turtingos tautos atlaiko didžiausias isto
rines audras, tai skelbia Indija(dar naudojanti mūsų sans
krito kalbą, kai trūksta žodžių, remiasi dar mūsų sen u.o- 
j u tikėjimu-arijariizmu, randamu Vedos Šventose Knygo
se - o mes ?), Kinija ir žydų tauta.

Ar mūsų jaunimas,augęs už Lietuvos ribų, turi bent 
kokį supratimą apie savo TAUTOS DVASINIUS TURTUS?’ 
(dr. kun. F. JUCEVIČIUS, "TŽ" nr. 51-52.1983 "Vakarai , 
krikščionybė ir lietuviai"). Lituanistikos Katedros pa-- 
ruoštų doktoratų ir specialistų darbas bus netik tuos tur
tus atkasti iš senovės šventkalnių ir kitų šaltinių, bet ir 
perduoti pasauliui "tikroje šviesoje". Ar jie 
pajėgs tai padaryti, daug priklausys nuo mūsų morali
nės ir ypač finansinės, pagelbos.

"... O jeigu ir ne taip. . . - Ne mūsų pupos., 
"Tėvynė liepė . " šaukia visų lūpos.
Ne jaust savo kaltės, kaip gera ir šaunu 
Vien būti paprastu kareiviu, eiliniu. "

HOMO SOVIETICUS 
(pabaiga)

Pradėdami šią skaitymėlių apie "sovietinio žmogaus 
psichologiją" seriją, neturėjom dingsties nustatyti kokius 
pastovius jos bruožus. Veikiau rūpėjo pripažinti, kad so
vietinis režimas yra įspaudęs SSSR gyventojui tam tikras 
žymes. Šiaip, įiąjj^są^pma, "visokių yra, visokių reikia". 
Vieni lieka gyveni varguoliais,kaip tie jūrininkai, kiti iš.- 
auga "išt ikimai-s.,Ruslanais", treti - "maišais", pasak 
šveicarų rašytojo Duerrenamtt, o - "pilnais mėsos, taukų, 
myžalo ir baimės". .. Kas slepiasi už fasado, nelengva 
atspėti. Kaip nelabai lengva atspėti , kokių tikslų vedini jie 
keliauja į Jungtines Valstybes ar Kanadą. Kas žinoma- tai 
kad anksčiau ar vėliau jie grįš į namus. Ir tai paaiškina 
dažnai homo sovieticus keistą elgesį.

Kaip apgaulingai gali jis pasirodyti atšiauriu ir nesim
patišku, pailiustruoja Dm. Šostakovičiaus atsimi
nimai:

"Kai nuvykstu užsienin", - rašo jis, " " tai ten susilau
kiu daugiausiai kvailų klausimų. Štai kodėl aš nemėgstu 
keliauti. Bet koks įžūlūs įkyreiva gali jums pliaukšti bet 
ką, kas jam šauna į galvą ir teirautis bet ko. Dar vakar tas 
kvailys nežinojo net jūsų pavardės,© šiandieną jis ją ne
žmoniškai laužo, panoręs pinigo.

Savaime aišku, žurnalistai tai dar ne vipa tauta. Bet. . 
vakarietis žurnalistas - tai tamsaus, akiplėšos ir ciniško 
žmogaus tipas. Jį ėda noras pinigo, o kai del kitko - tai 
jam absoliučiai visvien. Kiekvienas tų galvijų nori, kad jarr 
atsakytume! "drąsiai" į jo idiotiškus klausimus . Ir bai - 
šiai užsigauna tie ponai, kai jiems atsakoma ne taip, kaip 
jie pageidauja. Bet kodėl man atsakinėti ? Kam man sta - 
tyti savo gyvenimą į pavojų? Vien todėl, kad patenkinčiau 
paiką smalsumą žmogaus, kuriam aš niekis? Dar vakar 
jis nebuvo nieko apie mane girdėjęs. Rytoj jis bus užmir
šęs mano pavardę. Kokią teisę turi jis į mano nuoširdų - 
mą ? Į mano pasitikėjimą ?

Netgi šiandien aš prisimenu su siaubu pirmąją savo 
kelionę į JAV 1949 metais. Aš jokiu būdu nebūčiau ten vy
kęs, jei nebūtų buvę spaudimo iš viršaus, pradedant Sta
linu. Žmonės man sako, kad toji kelionė turėjo būti įdo - 
mi, nes matė mane fotografijose šypsantis. Bet tai buvo 
pasmerktojo miriop šypsena. Aš atsakinėjau į idiotiškus 
klausimus lyg per sapną. Aš maniau, kad su manim bus 
baigta, kai grįšiu.

Stalinas mėgdavo šitaip vedžioti už nosies amerikie
čius. Parodyti jiems kokį žmogų: žiūrėkit, jis čia, jis gy
vas. . . o po to likviduoti. Jis mulkindavo tuos, kurie norėjo 
būti mulkinami. Nes amerikiečiams nebuvo del mūsų 
nei šilta, nei šalta. Jie buvo pasinešę patikėti bet kuo, kad 
tik galėtų sau ramiai gyventi ir miegoti".

Sprendžiant iš Dm. Šostakovičiaus atsiminimų, didžiau
sią pasipiktinimą jame iššaukė amerikiečių žurnalistų sta
tyti klausimai: "Kodėl Jūs pasirašėt tokį ar anokį viešą pa
reiškimą?" Tenka pripažinti, kad jo pasipiktinimas patei
sinamas:

"Kodėl", sako jis, "niekas nepaklausė Andrė Malramę, 
kodėl j i s liaupsino Baltosios Jūros kanalo statybą, ku
rioje žuvo tūkstančiai tūkstančių?" Man atrodo,kad didie
ji Vakarų humanistai, tie gynėjai tiesos mene ir literatūro
je, būna visados teisūs. Vien tik mes esame visur kur 
kalti. "

******** ******^c**********
Parengė K. L. M.
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Pasakyk, pasakyk, mielas drauge, 
Juk tu tėviškėj mano buvai.. . 
Ar beržai kieme dar tebeauga? 
Ar audroj nepalūžo klevai?

Ar sode te bečiulba lakštutės, 
O ant kluono ar peri gandrai? 
Gal prie vartų parimus močiutė 
Vis dar laukia sugrįžtant sūnaus.

Gal dar tėvas ant prieklėčio seno 
Traukia dūmą po darbo dienos. 
O senieji draugai ar gyvena, 
Ar dar girdisi jų posmai dainos?

Ir atsakė man draugas mielasis, 
Nepakeldamas nuo'žemės akių. 
Tu kieme beržų neberasi, 
Net kelmai jau supuvo klevų...

Pikti kirviai jau sodą iškirto. 
Nebeliko sodybos, senos, 
Rudens vėjai per lauką tik švilpia 
Vietoj posmų skambiausios dainos...

TŪRINIS PUSLAPIS®
LAIŠKAS IŠ SIBIRO

Tėvą priglaudė smėlis.
Mama ilsisi kapuos Garliavos. 
Broliai , užbaigę sunkųjį kelią, 
Nepamatė gimtinės savos.

oobs association for the advancement of baltic studies, inc. 
I’assoclation pour I’avancement des ėtudes baltes

M/L/JONAS DOLERIU AABS DARBAMS

Baltų studijų plėtojimo Bendrija (AABS) yra įsteigu
si Baltijos Studijų Fondą, kuris pradėjo intensyvų lėšų 
rinkimą, kad sudarytų pagrindinį kapitalą. AABS direkto
rius Janis GAIGULIS šitaip nusakė šio Fondo uždavinius 
ir reikalingos pagalbos pobūdį: "Estų mokslininkas Ivar 
IVASK vertina AABS kaipo vieną iš pačių teigiamiausių, 
tremties gyvenimo apraiškų. Ir iš tiesų, Baltijos proble- 

į mos dar niekad nėra buvę taip plačiai viso pasaulio aka
deminėje bendruomenėje diskutuotos,kaip 
šiandien, vis dėka AABS iniciatyvos. Vakarų moklso pa
saulis sugebėjo įvertinti AABS darbą ir net yra davęs fi
nansinės paramos, Per pastaruosius 16 metų, šimtai uni - 
versitetų ir kitų akaęlęjpįnių institucijų Yiją^avę virš mi - 

Ii jono dolerių tam, kad paremtų AABS konferencijas, ku
riose jau dalyvavo tūkstančiai profesorių su referatais ir 
diskusijomis. Šimtai didžiųjų universitetų, parlamentų- ir 
kitų valdžios įstaigų bibliotekų visuose kontinentuose ir 
kraštuose, įskaitant Kiniją, Indiją ir Japoniją pra^o, pre - 
numeruoja ir rūpestingai saugo AABS darbų vaisius-pub- 
likacijas. Draugijos veikla susidomėjo ir prie jos prisi - 
jungė šimtai studentų, tarp kurių nemaža visai n e baltų 
kilmės žmonių. Visa tai įrodo profesoriaus Ivasko įverti
nimo teisingumą.

Per pastaruosius 16 metų visas šis darbas stovėjo ant 
savanoriškai paaukoto profesinio darbo pamatų, bet baltų 
studijų ateičiai užtikrinti, reikalinga tvirta finansinė bazė. 
Valdžios įstaigos remia tyrinėjimų darbą tik su ta sąlyga, 
kad 50% iš visų išlaidų bus padengtos iš pačių Draugijos 
narių išteklių, kas reiškia, kad mums tų išteklių reikia, ir 
kad kuo daugiau jų bus, tuo didesnė bus ir JAV valdžios 
parama. Universitetų leidyklos reikalauja tūkstantinių sub 
sidijų kiekvienos mokslo knygos išleidimui. Reikia ' taip 
pat užtikrinti finansinę bazę ir Baltų Studijų žurnalui 
(Journal of Baltic Studies),AABS biuleteniui ir kitoms or
ganizacinėms išlaidoms padengti.

Todėl Baltų Studijų Fondas kreipiasi ir į lietuvių, lat
vių bei estų bendruomenes - į dirbančius laisvose profe
sijose, prekyboje, į akademines ir kitas organizacijas, į- 
skaitant ir mūsų finansines institucijas, ir į kiekvieną tau
tietį, kviesdamas paremti Baltų Studijų plėtojimą ateityje 
ir tiesioginėmis aukomis ir testamentais. Čia tikrai iški
lų pavyzdį parodė latvis Vilis Ansis VITUOLS su $20..000 
dolerių auka savo tėvo Viliaus (1908-1984) atminčiai. Kaip 
žinome, testamentai ir aukojimai individams prisiminti, o 
ir visos kitos aukos yra atleidžiamos nuo uždarbio mokes
čių. Didesnes aukas galima duoti įvairiais būdais, kurių 
tinkamumą ir naudingumą kiekvienu atskiru atveju nusako 

■ auką duodančio asmens speciali padėtis ir aplinkybės. Pa
sirenkant kurią nors iš galimų variacijų yra reikalo spe - 
cialiai apsvarstyti ir duodamos finansinės paramos lygį. 
Tam, kad padėtų visus šiuos klausimus tiksliau ap
spręsti, profesionalai patarėjai yra išleidę specialią bro
šiūrą: PLANNING A GIFT TO THE BALTIC STŪDIES 
FUND, kurioje taip pat randasi ir smulkesnės informaci
jos apie Studijų Fondo vadovybės struktūrą, lėšų vartoji - 
mą ir kontrolę.

Pabaltijiečiai neturės daug panašiai plačių kultūrinio 
darbo barų, kuriuose prie jų pačių išteklių ir lėšų tokiu 
dideliu mastu prisidėtų ię. pagalba iš Vakarų pasaulio aka
deminių organizacijų šaltinių, idant bendromis jėgomis bū
tų galima kurti mūsų tautų interesams iš esmės reikalin
gas ir visiems laikams išliekančias kultūrines vertybes”, 
- baigdamas pabrėžė Janis Gaigulis.

Užklausimus dėl informacijos ir čekius,rašytus AABS 
vardu siųsti: AABS Executive Office,231 Miller Road, 
Mahwah, New Jersey 07430.

Pereitų metų gruodžio mėnesį BALTŲ I ST ŪDIJU 
BENDRIJOS (AABS) direktorius Janis Gaigulis atliko 
pokalbį su latvių laikraščiu "LAIKS", kurio turinys yra ne 
paprastai svarbus ir mums, lietuviams. Pastaruoju metu 
visos trys nelaimės draugės - baltų tautos - nebodamos 
tremties sąlygų , pradėjo su ypač didele energija plėtoti 
savo kultūrines vertybes akademiniame lygyje. Turime sa
vąją Lituanistikos Katedrą Čikagoje; latviai ir estai taip 
pat imasi panašių veiksmų, ir visam tam didelis paskatini
mas išplaukė iš AABS veiklos. Užtat manome, kad šis Ja
nio Gaigulio pokalbis užsitarnauja ir mūsų palankaus dė - 
mesio.

(Iš Pogrindžio spaudos)
iŠ PRAEITIES

1932 m. pasirodė literatūros almanachas "Darbas ", 
1937-1940 m. ėjo irgi literatūros almanachas "Prošvais
tė" /išėjo 4 knygos/, o 1936 m. - literatūrinis laikraštis 
- "Literatūra" /išėjo du numeriai/. Visi leidiniai buvo 
leidžiami Kaune, juos redagavo arba juose bendradar - 
biavo vadinamieji "pažangūs" rašytojai, iliustravo "pa - 
žangūs" dailininkai, dažniausiai TSRS režimo simpatikai. 
Kai kurie jų buvo dažni svečiai TSRS atstovybėje Kaune.

Rašytojas Kazys Boruta , kalbėdamas apie tuos 
laikus, savo pažįstamiems ir draugams primygtinai tvir
tino, Jtad šie aukščiau suminėti leidiniai buvo leidžiami 
Maskvos lėšomis. "Pažangieji" pinigus iš Maskvos 
gaudavo per TSRS pasiuntinybę kKaune, kada vykdavo vai
šės "pažangiesiems". Mat, Maskva jau tada < žvejojo 
"kadrus", kurie galėtų būti ypač naudingi, jei pavyktų 
Lietuvoje "atkurti" sovietinį režimą. Ypač tam reikalui 
praverstų inteligentai , rašytojai ar dailininkai. Kad taip 
Maskva pasielgė, rodo pirmieji bolševikinės okupacijos 
metai Lietuvoje /194O-1941/. Šioje srityje'hgerokai pa
sidarbavo TSRS atstovas Pozniakovas, kol į Lietuvą "su
tvarkyti reikalų" atvyko aukštas GPO /taip tuo metu vadi
nosi KGB/, žymus Berijos bendradarbis Dekanazovas.

Rašytojas Kazys Boruta tiesą galėjo žinoti, nes bu
vo laikomas pažangiu, esamo režimo priešininku, daly
vavęs savo raštais kai kuriuose minėtuose leidiniuose . 
Sovietinis lageris gerokai prablaivė šio rašytojo smegenis. 
Po lagerio, reikia jo garbei pasakyti, kad tapo drąsesnis 
ir nebijojo dažnai pareikšti kritiškos nuomonės dabarti
nės santvarkos bei literatūros ar kultūros klausimais. Jo 
pažintis su mirusiu lageryje kunigu prof. Gustu sustipri
no sveiką galvoseną.

Bet grįžkime prie minėtos lietratūros. . .
Tie leidiniai iki šios dienos vertinami ir aptariami, kaip 

lietuvių literatūros apraiškos, kilusios iš pačių lietuvių 
kultūrinio gyvenimo tėkmių, pastangų ir poreikių ’. Ar ne 
laikas šį ir kitokį melą konkrečiau atskleisti. Dar yra 
nemažai gyvų liudininkų ’ J. Kalnaitis

Irma G r e b z d ežeme
( Iš apysakų ir miniatiūrų rinkinio "Saulė mano lange")

Prie mėlyno dangaus prilipę kelį balti, ištaršyti debe
sėliai, lyg paukštis kildamas aukštyn, būtų ten palikęs sa
vo pakrutės pūkus.

Davis guli šalia beržo ant savo žemės kalvelės. Savo 
žemės. . . Pirktos už pinigus, ne paveldėtos iš savo tėvo 
tėvo. Svetima žemė - savo žemė.

Kaip keistai viskas susiklostė. Jis apsiverčia ant nu
garos ir stebi, kaip laukinės žąsys skrodžia mėlyną vande
nyną - ten aukštai. Kažkada ir jis - pabėgėlis - taip skro
dė vandenis ir apsistojo čia, kad suleistų savo šaknis sve- 
timon žemėn. Šis plotas su kalvele ir ten, pakalnėje apie 
sodybas, priklauso jam. Jo žemė. Nuosavybė.

Dabar Davis Zeltaras klausia savęs, ar jis myli šią 
kalvą ir daržus apie sodybą ir lygumą, kuri driekiasi iki 
pat miško? Ne,nemyli. Tiesiog juokinga - ši žemė supan
ti jį- nei brangi jam, nei miela. Tiesa, sudėta į ją daug 
darbo,prakaito ir pinigų. Bet meilės? Ne!

Kalvos pakraščiu kopia Davio šešiametis anūkas Dei
vis Sadleris. Deivis, ne Davis. Jo tėvas anglų kilmės, grei
čiausia škotas. O motina - Ieva, gimusi Zeltare,dabar va
dinama "Yv".

Ieva išeina į vyro krautuvę,esančią kryžkelėje. Krau
tuvėje yra ir pašto agentūra, kurioje ji sėdi kiekvienį die - 
ną, tvarkydama šios apylinkės paštą. Džeimsas, Ievos vy - 
ras taip nori. Nors jie ir gyvena Davio Zeltaro namo ant- 
rąjame aukšte, tačiau yra savarankūs ir nepriklausomi 
jauni žmonės.

Kažkur, per vidurį, stovi mažasis Deivis. Šviesiaplau - 
kis puslatvis.pusškotis.kurį senelis išmokė pasakyti lat - 
viškai "labas" ir "myliu". Ieva mano, jog tai gali sujaukti 
vaikiuko galvoseną. Šioje apylinkėje niekas, Išskyrus jos 
tėvą, nesako "labas" ir "myliu". Tad berniukas dar gali 
virsti pajuoka aplinkinių ūkininkų vaikų.

Mažasis Deivis jau atkopė iki senelio. Sukryžiavęs 
rudas, apvalias kojeles, jis atsisėda po beržu pageltusioje 
žolėje.

-Į ką tu žiūri, seneli ? - jis klausia savo tėvo kalba. 
-Aš ten aukštai nieko nematau.

Davls apsiverčia ant Šono. Jis mato apvalų, rusvą val
ko skruostą, vieną plačią, mėlyną akį ir du zuikio dantis 
virš lūpos. Jam pasidaro šilta krūtinėje. Mažasis Deivis 
turi savyje dalelę nedidelės, skaudžiai plakamos tautos.

- Kodėl tu neatsakai, seneli ?
- Ką aš ten matau? Žinai, vaikeli, dangus dažnai būna 

kaip vandenys - mėlyni, platūs. Ir jais galima išplaukti 
minčių laivu. Išplaukti iš čia. Toli.

- Kodėl tu nori išplaukti, seneli ? - apvalus vaiko vei
das priartėja ir kvepia prie Davio burnos.

- Man čia nepatinka, anūkėli. Man nepatinka...
- "Myliu" - sako berniukas latviškai. -Ar ir tada ne

patinka ?
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- Tada patinka, - susijuokia Davis. - Tada vėl noriu 
būti mažas Kaip tu ir eiti savo tėvo namų keliu. Eiti ir ei
ti. . .

rieda dviračiu. Jie abu turi daug bendros kalbos ir bendrų 
darbų.

Beržas beria lapus ant sėdinčiojo pečių. Į kalvą kopia
• - Kur? - dvi mėlynos .plačios akys stebi Davio bur

ną.
- Sakiau jau, savo tėvo namų keliu. . .tolyn į pievą,kur 

žydi melsvi žvangučiai ir arkliarūgštynės, ir kvepia ber
žai. . ir rugiai. . .

- Tai juk niekai. To nėra.
- Man yra. Matai, anūkėli, visa tai vadinama atsimini

mais arba ilgesiu. Kiti net liga tai vadina.
- Tai tu sergi, seneli ?’Tada turi atsigulti.
- Nevisai taip. Ne su Šia liga. Daugelis ją perserga 

lengvai. Bet ne aš. Man skauda širdį.
- Kur ? - Saulėje įdegusi ranka paliečia Davio krūti

nę. - Ar čia ?
- Taip, tiesiai čia. .. S
- Man gaila tavęs.
Jie žiūri vienas į kitą. Mažojo Deivio veidas perdaug 

rimtas, ir Davis nusijuokia.
- Tu nesergi, seneli. Tik juokauji. Ar ne ?
- Taip, juokauju. Leisimės pakalnėn. Matai, karvės 

jau susirinkusios prie vartų. Suleisim jas į tvartą.
Mažasis pašoka. Mina nuo kojos ant kojos.
- Eikim greitai. Paskui girdyslm abu veršiukus. Aš

nešiu kibirus. t
- Taip, tu.
Jie eina vilkdami kojas per rudens saulės išdegintą 

žolę. Pakalnėje mukia karvės. Gervės seniai pradingu - 
sios už akiračio. Amžinybės vandenyse. Kaip atsiminimai, 
kaip ilgesys.

Praėjo dešimtmetis. Praėjo, arba nutekėjo, kaip skaid
rūs ar drumsti vandenys nuteka. Daviui Zeltariui palinko 
pečiai, nubalo plaukai, ir rankų pirštai nebeatsitiesia. Ir 
Šiandien jis vis dar nemyli šio žemės gabalo pakalnėje. ' 
Nors žemė gerai prižiūrėta davė gausų derlių. Bet ar my
li ? Ne.

Davis sėdi ant kalvos po beržu, kuris per dešimtmetį 
metų gerokai suaugo ir dabar glėbiais meta vėjui paauk - 
suotus lapus.

Kai kas Davio gyvenime pasikeitė. Ieva su Džeimsu 
pasistatė naujus namus šalia krautuvės ; ir praplėtė pašto 
agenjūrą. Ieva išbujojo į kuplią moterį ir žino savo vertę, 
nes jos vyrui sekasi prekyboje. Jie abu yra šios apylinkės 
centras.

Davis tuo ml tik džiaugiasi, kad ir tapo vienišesnis, nes 
dabar gyvena vienas. Nors*tiesa, anūkas čia būna dažniau, 
negu savo namuose. Deivis gerai kalba latviškai ir didžiuo 
jasl tuom. Senelis jo geriausias draugas. Jis pasakoja Dei
viui apie mažą kraštą prie Baltijos jūros ir ištvermingus, 
stiprius žmones, kurie šimtmečiais svetimų kojų mindyti, 
išsaugojo savo kalbą, dainas, kultūrą. Ne, Deivis nebetiki 
motinai, jog kiti iš jo juoksis, kad jis kalba savo senelio 
kalba. Kai kurie net stebisi juo!

Anūkas dažnai žiemą atšliuožia slidėmis, o vasarą at-

išstypęs berniokas, mosikuodamas rankomis ir šypsodama
sis visu veidu.

- Kodėl tu čia vienas sėdi ? Išvaikščiojau visus namus. 
Tuščia, - sako anūkas ir atsistoja šalia Davio.

- Norėjau pabūti su beržu. Čia taip gerai galima gal
voti, - atsako senęlis.

- Tu galvoji apie tai, ką vakar mano tėvai kalbėjo, ar 
ne ?

- Taip, galvoju. Jie nė girdėti nenori apie ūkį. Jiems 
jis nereikalingas. Daug darbo į ūkį sudėjau , Deivi. Greit 
ateis diena, kai nieko nebegalėsiu nuveikti.

- Tu nori parduoti ūkį ? - klausia anūkas, ir jo kojos 
tvirtai atsispiria nugeltusioje žolėje, lyg pasiruoštų kovai.

- Kas gi daugiau belieka. Tu rudenį pradėsi važinėti 
į miestelio gimnaziją. Tada ir tavo pagalba pasibaigs.

Akimirką abu tyli. Anūkas atsisėda ir nugara prisi - 
glaudžia prie senelio peties.

- Pasamdyk žmogų laikinai, iki aš. . . iki aš užaugsiu. 
Vasarą vistiek būsiu čia su tavim. Seneli, neparduok ūkio.

Davis Zeltaras nežiūri į anūką. Jam kžkaip keista pa
sidaro ant širdies- taip, lyg girdėtų praeityje tuos pačius 
žodžius, tartus savo tėvaui. Žemgalės sodyboje, pelkės pa
kraštyje, eidamas akmenimis nusėtais laukais, pilnas 
sapnų apie savo žemę, kurią mylėją.

Šitos nemyli. Prižiūri, bet nemyli. Tačiau Deivis, jo 
anūkas myli šią žemę, pievas ir kalvą su beržu. Čia jo 
šaknys. Anūko - puslatvio,pusškočio - šaknys. Žmogus 
be šaknų, kaip lapas. Kaip šis, kuris pakrito ant peties , 
kaip anas, kurį nusinešė vėjas, virš kalvos.

- Seneli, juk tu žinai, kad noriu čia pasilikti. Kai baig
siu gimnaziją, pradėsiu ūkininkauti. Man niekur taip gerai 
nebus.

Mažasis Deivis išaugo jaunu medžiu, kurio viršūnė lie
čia saulę, o šaknys ieško žemės šaltinių. Jis ūkininkas ! 
Toks, kaip Davis Zeltaras jaunystėje. Latvis.. . Visdėlto '. 
Ta pusė jame stipresnė. Latviškoji pusė. Davis atverčia 
galvą ir stebi, kaip gervių trikampis rėžia dangų. Keliau
tojos. . . Jis su anūku pasiliks čia.

- Seneli, tu neparduos! ūkio?
- Ne, neparduosiu, jeigu tu manai, kad tau niekur ne - 

bus taip gerai. Ūkis bus tavo, ir aš džiaugsiuosi kartu su 
tavim, kol būsiu gyvas.

Jie abu atsistoja. Vienas atlenkia nuo darbo sugrubu
sius skaudančius pirštus, antrasis ištiesia jaunas rankas 
vėjuje.

- Ar atsimeni, kad mano pirpiasis latviškas žodis buvo 
"myliu"? Seneli, aš tave myliu.

Deivio skruostai kaista, ir jis žiūri į savo laukus. Pa
kalnėje, prie diendaržio mukia karvės. Du latviai ūkinin,- 
kai brenda per auksinius lapus pakalnėn.

(Vertė iš latvių kalbos Z. K.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Rašytojo Jono BILIŪNO gimtinė Niūronyse (Anykščiu rajone)

A. Jonyno, Z. Mažeikaitės ei- tiesa- rusai okupantai žiau- 
lėraščiai. Vertė Ch. Gagua.

Susitarkim taip. Jeigu aš Jus išgygysiu, ligg 
pavadi n si m mano vardu. Jeigu nepavyks, tai 
liga bus pavadinta Jūsų vardu’’.

NATION Al -

IS PADANGES MIELOS KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
tli SPAUDOS OKUPUOTOSE UETUVOSE IR IŠE1V1S0SE) »!!«!««£

VE/dF?oC>2/M

ORCHIDĖJOS LIETUVOJE

KAIŠIADORYSE AUGINA 
ORCHIDĖJAS

Prieš 5 metus į Kaišiado
rių sodininkystės ūkį iš 
JAV svečiai lietuviai Zita ir 
Juozas Rudvaliai buvo atsi
vežę orchidėjų sėklų, kurias 
padovanojo. Gėlininkystės 
specialistas Pranas Puido
kas Žiežmariuose augina ir 
išveda naujas orchidėjų rū
šis.

Rašoma, kad Naujų Metų 
proga 3000 orchidėjų žiedų 
puošė eglutes, naujakurių ir 
varduvininkų butus. Na, kas 
tie nusipelnę tokios garbės- 
labai neaišku. (O gal perdaug 
aišku, kas liečia "nauja - 
kurystę"?), nes tūkstančiai 
jaunų šeimų ir su mažais 
vaikais ir po 15 mėtų, > dar 
tebelaukia "savo eilės"bute- 
liui gauti. . . Ką jau bekalbė
ti apie orchidėjų egzotiką.

GRUZIJOJE IŠLEISTAS 
LIETUVIU POEZIJOS 
RINKINYS

Tbiliso leidykla išleido 
lietuvių poezijos rinkinį, pa
vadinusi "Skraidančios Pu - 
šys". Atspausdinti E. Mie
želaičio, J. Degutytės, Just. 
Marcinkevičiaus, A.Maldo
nio, A. Baltakio, V. Giedros, 
M. Martinaičio, R. Keturakio, 
A. Mikutos, J. Kalinausko , A.

NAUJAS PĖSČIŲJŲ TILTAS
Praeitų metų gruodžio 28 

Vilniuje buvo atidarytas 
naujas pėsčiųjų tiltas, kuris 
jungia Vilniaus Žvėryno ra
joną su Vingio parku. Til - 
tas yra 320 metrų ilgio ir 
sutrumpina kelią iš miesto 
centro į parką.

o PANEVĖŽIO mieste pas
tatytas triaukštis moterų 
sveikatos konsultacijos pas
tatas, kuriame įrengti nau
jomis priemonėmis aprūpin
ti kabinetai. Ši gydymo 
- profilaktikos įstaiga per 
vieną pamainą gali priim
ti apie 300 pacienčių.

Apskaičiuojama, kad pas
tatas yra 1/2 milijono rublių 
vertės. Rašoma, kad tie pi - 
nigai uždirbti "lenininėse 
talkose". Dėka altruistų, at
siranda moderniškesnės gy
dymo priemonės.

(O yra ir kitokia istorinė

ARMAGEDDON
Švento Rašto Naujajame Įstatyme yra minima vieta 

Armageddon, kurioje turės įvykti pasaulio valdovų 
paskutinis mūšis, apimantis visą pasaulį ir privedantį prie 
pražūties. Armageddon randasi tarp kalnų , centrinėje 
Palestinoje, netoli miestelio Megido, prie kurio 1918 m. 
Britų generolas Allenby sumušė turkus. Istoriniais lai - 
kais netoliese šios vietos buvo Nazaretas, kuriame šian 
dieną gyvena apie 30, 000 gyventojų. Dabar jis yra inkor
poruotas į atkurtą Izraelio valstybę.

Nazarete, rašoma Šv. Rašte, prie šulinio apsireiškė 
archangelas Gabrielius Marijai; čia Jėzus Kristus pra
leido savo jaunystę ir iš čia pradėjo apaštalavimą. Naza
retas yra daug ką matęs, daug karų pergyvenęs, bet Kris
taus laikais didesnio vaidmens žydų gyvenime nėra vaidi
nęs. Šventajame Rašte jis dažnai minimas, nes jame gy
veno 
žiaus 
vavo 
iš mohametonų. Kada VII a. Mohameto pasekėjai nuka - 
riavo Egiptą ir įsigalėjo Pirėnų pusiasalyje - Ispanijoje ir 
kai kuriose Viduržemio jūros salose, jie pradėjo užpul
dinėti krikščionis, keliaujančius Į Šventąją Žemę ir juos 
apiplėšti. Jeruzalė ir kitos krikščionims brangios vietos 
nuo pat pirmųjų amžių traukė maldininkus. Palestinos 
valdovo kalifo neleistinas elgesys piktino krikščionis ir pa
skatino pradėti kovą prieš jį ... Pirmasis Kryžiaus Ka
ras buvo palaimintas popiežiaus Urbono U. Jie tęsėsi iki 
pat XII a. pabaigos. Krikščionys išvadavo Nazaretą iš

Juozapas ir Marija. Daugiau jis išgarsėjo per Kry- 
Karus, kurie taip pavadinti dėl to, kad jiems vado - 
Bažnyčia, norėdama Jeruzalę ir Palestiną išvaduoti

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

Į AA CENTRINĖS ; 
Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hamilton
JEIGU

273-7544
523-9977 

489 - 3693
522-8392

GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖs' 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

KETVIRTAS CIRKININKĘ 
KONKURSAS

Šiaulių mieste vyko savo
tiška programa - jaunieji 
cirko artistai mėgėjai iš A- 
lytaus, Klaipėdos, Vilniaus 
rodė savo meną beveik 2 va
landas užtrukusioje progra
moje. Dalyvavo 6 liaudies 
cirkai ir penki kolektyvai.

riausiu būdu nukankino lie
tuvių gydytojų ir medicinos 
slaugių, atžygiavę į Pane
vėžį. . .).Taigi- būta ir ki - 
tokios "lenininstinės talkos". 
Tiesą sakant, tai buvo atlik
ta, prisidėjus pasaulio mo - 
kytojui ir išvaduotojui "sta
linistinė talka".
o Naują eilėraščių knygą pa
rašė Janina Degutytė-"Pur - 
puru Atsivėrusi". Išleista sakymus vaikams
Vilniuje 1984 m. , 71 psl . , Išdaigos". 1984 m. , 72 psl. 
14. 000 egz.

® R. Černiauskas parašė ap-
Senelės

20.000 egz. Išleista Vilniuje.

mohametonų ir jame pastatė keletą bažnyčių: Apreiškimo 
baziliką, šv. Juozapo bažnyčią ir kt.

Bendrai, krikščioniškame pasaulyje Šventoji Žemė te
bėra nepamiršta ir Nazarete egzistuoja krikščionių bend
ruomenė ir gal niekas ten nepagalvoja apie Armageddon ir ir namai sudegė kaip degtukai. Sprogimas atpalaiduoja 
paskutinį pasaulio valdovų mūšį. .. Jį pradėti dar neatėjo milžiniškus kiekius gama spindulių, kurie labai kenks- 
valanda, bet jai ruošiamasi ii* kraunamos atominių bombų miugi- Ligoninėse taip pat naudojami Rentgeno aparatai 
ir kitų ginklų atsargos. Juos pradėjus sprogdintų dūmų 
debesys nuo degančių miestų ir miškų greitai aptemdytų 
saulę ir visas pasaulis paskeątų tamsoje, kiltų šalčiai , 
Nuo atominių bombų paskleistų radioakt’yvinių spindulių ir 
nuodų žūtų gyvybė ir žemę apgaubtų taip vadinama "atomi
nė žiema" , kuri tęstiisi gal ir neribotą laiką.

Apie tokio mūšio baisumus ir jo pasekmes mokslinin
kai net neabejoja. Neseniai Washingtone sušauktoje Na
tional Research konferencijoje , o taip pat ir National 
Academy of Science, nuomonės nesiskyrė. Vak. Vokieti - 
joje Meteorologijos Instituto -Max Plank direktorius Paul 
Crutzen ir astronomas Carl Sagan sako, kad atominė žie
ma galėtų tęstis ištisus mėnesius. Prez. R. 
mokslinis patarėjas Geroge Keyworth ragina 
"Žvaigždžių Karui", kad JAV būtų pranašesnės strategi - 
niu atžvilgiu ir Sovietų Sąjunga pabūgtų pirmoji pradėti a- 
tominį karą. Abiejų kraštų turimus ginklus ir bombas 
sudėjus į krūvą,susidarytų 50,?000 vienetų, kurias su
sprogdinus būtų atpalaiduota 13, 000 megatonų energijos ’, 
ji galėtų paskandinti didžiuosius JAV ir Waršuvos pakto 
kraštų miestus pragariškoje ugnyje ir degančių miestų 
dūmai, suodžiai apgaubtų visus penkis kontinentus, be to , 
viską paverstų į pelenus, kas tik dega. Fizikas Edward 
Teller, dirbąs Livermore atominių ginklų bandymo labora
torijoje sako, kad atominės žiemos tęstinumas priklausy
tų kiek atominė bomba turi sprogstamos medžiagos, kad 
ją susprogdinus dūmai galėtų pasiekti aukštutinius atmos
feros sluogsnius ir aptemdyti saulę. . . Dar tokie bandymai 
niekad nebuvo atlikti, ir sunku pasakyti kiek reikėtų su
sprogdinti atominių bombų, kad Ištiktų didžioji "Artna- 
ggedon" tragedija. Žinoma, kad 1 kg. uranio 2.35 sprog
damas sukelia tiek energijos arba ardomosios galios,kiek 
20, 000 t. dinamito. Atsipalaiduoja gama spinduliai, kurie 
3 km. spinduliu yra mirtini.

Svajonės apie atominės bombos pašigaminirną kilo 
1900 m. kartu su mokslininkų atradimais elektros srityje, 
pav. , William Roentgen, ui atradus Rentgeno spindulius. 
Atominę bombą daugiau“ išpopuliarino fizikas R. Boscq- 
vich; jo idėją realizavo Enrico Fermi 1942 m. Pirma a- 
tominė bomba buvo susprogdinta 1945 m. liepos 16 d. . o 
rugpjūčio 6 d. jau numesta ant Japonijos miesto Hirošimos 
ir kita ant Nagasaki miesto, kurios padarė milžiniškų 
nuostolių.

Reagan,o 
ruoštis

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
PASAKŲ ? JOSE RASI IR GROŽIO IR JUMORO IR IŠMINTIES l

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, ?.Q. Tai.: 669—8834

lietuviška radio

j

ŽEMAITIŠKAI

Ūkininkas grįžo iš miesto ir klausia savo berno, kaip 
viskas ėjosi namie, kas naujo atsitiko.

- Nieko, - sako bernas, - tik peilį nulaužiau.
- Peilį ? O kaip tas atsitiko?
- Nugi kumelei kailį lupau. ..
- Tai kas gi jai buvo ?
- Koją nusilaužė, krito kai vežė jūsų pačią į ligoninę.
- Nugi kur pati ?
- Pati tai numirė.

Atominės bombos sprogimas sukelia oro bangas, ku
rios per minutę nukeliauja apie 20 km. , sukeldąmos mil
žinišką spaudimą taip, kad pusantros mylios aplinkoje ne
atsilaiko jokie pastatai. Ant Hlrošimos atominė bomba 
buvo susprogdinta iš lėktuvo 549 metrų aukštyje. Sprog - 
dama bomba virsta į dūmų ir ugnies kamuolį, kurio tem
peratūra siekia keletą tūkstančių laipsnių karščio, kuris 
pusantro kilometro spinduliu sunaikino bet kokią gyvybę 

skleidžiant gama spindulius, norint surasti ligos lizdą. 
Bet jų naudojama labai maža dozė.

AtofniAėS
kių ir kito laū

j^^roglrhaš iš’tneta į orą daug dul- 
ris sumišęs su lietaus vandeniu . vėl 

grįžta į žemę , apnuodydamas nemažus plotus ir bet kokią 
gyvybę pasmerkdamas mirčiai.

P. Indreika

KAIP SAU PADĖTI ATSIKRATYTI PRISLĖGTOS NUOTAIKOS ?

Dr. Lynn R e h m, Huston Universiteto psichologijos 
profesorius siūlo 4 žingsnius,kurie padeda išlipti iš sle
giančio nusiminimo- depresinės nuotaikos.

1. Vienos savaitės bėgyje užsirašykite, kas gero ar 
malonaus įvyko. "Prislėgti žmonės savo nusiminimą daž
nai maitina, nes nekreipia dėmesio į malonią gyvenimo 
pusę. Jie vis pabrėžia tai, kas liūdno ir atmeta tai, kas 
džiaugsminga ar malonu. Todėl svarbu pripažinti, kad į- 
vyksta ir g e r ų dalykų net ir blogiausiais periodais. Kuo
met valgote ką nors skanaus įsidėmėkite. Kai pamatote 
ką gražaus- įvertinkite", - sako dr. Rehm.

Toks savaitės laiko užsirašymas padės jums atkreipti 
dėmesį į malonesnius jūsų gyvenime momentus.

2. Pagrindinis metodas atsikratytl(ar bent sumažin
ti depresiją) tai priprasti gyventi momentu:

"Pajutus, kad nuotaika krenta ir gręsla jus prislėgtl- 
atkreipkite dėmesį į lengvai pasiekiamus malonius momen 
tus: pasikalbėkit su draugu, pažaiskit su savo šuneliu, ei
kite pasivaikščioti, apžiūrėkite vitrinas, pasidarykite ma
nikiūrą, išvalykite savo rūbinę. Padarykite vieną kurį jums 
malonumo suteikiantį darbą dažnai", -sako jis.

3. Susidarykite kasdieną lengvai pasiekiamą tikslą: 
"Prislėgtos nuotaikos žmonės yra linkę pasirinkti sun

kiai atliekamą uždavinį. Išsivaduosite iš prislėgtumo, jei 
darysite tai, ką galite gerai atlikti. Tai priduos jums pa - 
sisekimo ir vertumo jausmą.

Dienai pasibaigus,norėsis ją prisiminti ,lr būsite pa
tenkinti, kad galėjot įvykdyti, ką buvote užsibrėžę.

Didesnį darbą susklrstykite į mažesnes dalis,kurias 
lengva įvykdyti. Pav. .nutarkite sutvarkyti vieną spintos 
stalčių vietoje viso buto; pasodinkite 2 rožių krūmus, vie
toje viso daržo iš karto".

4. Būkite patys sau geri.
"Prislėgti žmonės turi palinkimo labai daug iš savęs 

reikalauti. Jie yra linkę pabrėžti savo rolę nusivylimą su
kėlusiuose įvykiuose ir tuoj pat prisiima kaltę už viską, 
kas nepasiseka. Tuo pačiu metu jie neprisiima sau nuo - 
pelnų už dalykus,kurie gerai pasisekė.

Pagirkite patys save, kai niekas to nepadaro. Nusi - 
kratykite kaltinimų, nes juk ne viskas vien jūsų kaltė, jei 
kas nepavyksta. Galvokite realistiškai- labai nedaug 
kas daroma pilnai kontroliuojant vieninteliam asmeniui"- 
primena dr.Rehm.

Gal daugelį tų patarimų vykdome nesąmoningai,;Teė
jus slegiančiai nuotaikai, bet neblogai ir sąmoningai pri - 
si mint i, kad kartais, atrodo, ir tokie mažmožiai gali mums 
palengvinti "juodesnes dienas" ir neįsivažiuoti į įprotį 
maitinti savo nepasitenkinimus ir blogas nuotaikas.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St.. Toronto. Ont. •TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8• 532-3414

AKTYVAI -VIRS 25 MILIJONU, DOLERIU

KASOS VALANDOS: = MOKA U Z:
Pirmadieniais 10—3 g 90 dienų term, indelius.. 8)6% 
Antradieniais 10 — 3 S 180—185 d. term, ind........... 9 %

Trečiadieniais atdaryta = Term. ind. Įmetu........... 9!4%
Ketvirtadieniais 10-8 1 Term. ind. 2 metu............ 10 %
Penktadieniais 10-8 | Term. ind. 3 metų......... 10’/2%
šeštadieniais 9-1 | Pensijų s-tą.................. 10 %
Sekmadieniais 9—12:30 E Spec. taup. s-tog............

E Taupomąją s—ta............ 7>ž ° B
DUODA PASKOLAS: E Depozitų-čekių s-tq... 6 9o

Asmenines nuo............ 1 V/z %
MortgiČius nuo ... 10^2%- 12%%

ANAPILYJE skyrius veikia sekrnad. g.JIQ. x,r.. - l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $ 5Q.000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudliame n ari ų gyvybe s p ag a’ 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(travelers cheques). Neimome mokesčio užjsraSytus čekius 
bei apmokamas Įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
I —I——n——■ II—II— ■ III... HUH »!!■■ iiiII11

toronto
i 3 ■

• Toronto GINTARAS šiemet 
švenčia 30 m. veiklos su
kaktį. Ta proga bus išleis
tas metraštis,kurį redaguo-

4 ja V. Matulaitis.
°ukaktuvinis koncertas į- 

vyks gegužės 25 d. , šešta
dienį, Toronto Convention 
Centre salėje, 255 Front St. 
W. Po koncerto- pobūvis

15 Lietuviu ūmuose.

• KANADOS LIETUVIU DIE
NOS šiemet vyks TORONTE, 
SPALIO 11-13 d. d. Jau suda

lė romos įvairios atitinkamų
renginių komisijos.

Kanados Lietuvių Dienų 
Metraštį redaguoti pakvies
tas J. V. Danys.

' 7 • "ROMUVOS"STOVYKLA- 
VIETĖS Valdybos posėdyje 
sausio 20 d. buvo svarstyta, 
kaip sutvarkyti ir išlaikyti 
stovyklavietę.

18 Visuotinas narių susirin
kimas šaukiamas vasario 24 
d. , Prisikėlimo Parapijos 
Parodų salėje.

Visi prašomi susirinkime 
o skaitĮingai dalyvauti.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. f Alcoholics Anonymous! 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
7 ENKTADIENį IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 16 10 Bloor St West, 
kampos Indian Rd.). 7:30 vai. ,vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

VENEZUELOS PREMIJĄ 
LAIMĖJO KRISTINA PARESTYTE

Toronto lietuvaitė dalyva
vo Venezueloje paskelbto 
Vlado Venckaus vardo Jauni
mo Rašinių Konkurse ir lai
mėjo I-ąją ir vienintelę 400 
dolerių Konkurso premiją.

Šio Konkurso mintis kilo 
1979 m. , o jo įgyvendini - 
mo ėmėsi Jūratė Rosales ir 
Aleksandra Vaisiūnienė.

Konkurso pravedimui už
sitęsus, A. Vaisiūnienė pasi
traukė iš Komisijos,perleis- 
dama savo teises VLB-nės 
Centro Valdybai. Reikėjo 
dar kitų dviejų metų su vir
šum projektui įgyvendinti.

1984 m. spalio mėn. 18 d. 
Jury Komisija: p-kė Bronė 
Domeikienė, sekretorius dr. 
Vytautas Dambrava ir narė 
dr. Jadvyga Klovaitė pripaži
no premijuotinu PELĖDOS 
slapyvardžiu pasirašytą ra
šinį, atsakant į klausimą: 
"KUO IŠEIVIJOS JAUNUOLIS 
GALI BŪTI LIETUVAI NAU
DINGAS?"

Kristina PAREŠTYTĖ lai
mėjo I-ąją 300 dol. premiją 
su 1OO dolerių priedu, kaip 
"Šiaurės Amerikos Šiauri - 
nės dalies "(Kanados)dalyvei.

Komisija, atsižvelgdama į 
buv. VLB-nės Centro Valdy
bos p-ko žmonos F. M. Elex_ 
caray Venckus ir aktyvios 
aukų rinkėjos a. a. Aleksand
ros Vaisiūnienės pageidavi - 
mą, pasiūlė Fondo valdyto
jams likusius pinigus(virš 
700 dolerių)perduoti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Tarybai (jai šiuo

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO 62 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS TORONTE, 1985.1.20 Is kairės: Asta SERNAITĖ- 
pranesėja; J. ZAVYS — "Baltijos" Kuopos pirmininkas; kun. E. JURGUTIS, OFM — invokacija; Algirdas VAIČIŪNAS — 
KLBTorontoApyl. pirm i ninkas; Hilda LAS1ENE — įteikusi gėlės. Nuotr. St. Varankos

KLAIPĖDA - LIETUVOS 
VANDENS VIEŠKELIS 
į PASAULĮ

Lietuva be jūros būtų lyg 
šeima be tėvo. Jūra,tai var
tai į platųjį pasaulį. Jūra ir 
geras uostas- tai krašto e - 
konominė stiprybė.

Lietuva, atstačiusi savo 
nepriklausomybę, neturėjo 
dar teisės į savo prieš am
žius kryžiuočių užgrobtą 
Klaipėdos uostą.

Po nepriklausomybės 
paskelbimo, netrukus, Lie
tuvos atstovai kreipėsi į 
Versalio Konferencijos va
dovus dėl Mažosios Lietuvos 
prijungimo prie atkurtos 
Lietuvos valstybės.

Versalio Konferenciją 
Klaipėdą ir dalį Klaipėdos' 
krašto buvo išjungusi iš Vo
kietijos jurisdikcijos ir 
perdavė jį valdyti Prancūzi
jai, Anglijai, Italijai ir Ja
ponijai. "Šeimininkais "buvo 
paskirti prancūzai... 1921m. 
Lietuva už tam tikras nuo
laidas Latvijai, gavo juostą 
pajūrio su Palanga. Palanga 
tada buvo tik nedidelis žve
jų uostas,nepritaikytas pri
imti jūros laivus.

Kai kurie tuometiniai po
litikai mažai apie Lietuvą 
girdėjo ir nesusigaudė Lie
tuvos nepriklausomybės’ 
siekiuose. Daugelis jų.buvo 
Lenkijos politikų įtakoje. 
Belgijos žymus politikas 
Paul Hymans,dėl jo projek
to- lietuvių-lenkų federaci-.'; 
jos atmetimo, siūlė Klaipė
dos uostą padaryti "laisvu 
miestu". Lietuviai su tuo 
nesutiko. Hymans siūlė net 
suskaldyti Lietuvą į dvi 
valstybes. Vieną iš jų pada - 
ryti "Vilniaus Lietuva", ki
tą- "Kauno Lietuva" ir jas 
sujungti su Lenkija...
KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
SUKAKTIS TORONTE

Lietuva, rusų-komunistų 
okupuota, negali laisvai pa
minėti ir švęsti savo istori
nių švenčių ar sukakčių. Jas 
okupantas stengėsi ištrinti 
iš istorijos puslapių ir net 
iš vyresniosios kartos žmo
nių bei tėvų atminties, pakeb 
čiant jas savomis.

Likimo dėka,dalis Lietu- , 
vos žmonių, atsidūrę laisva
me pasaulyje, stengiasi vi
sas lietuvių tautos ir valsty
bės tradicijas, šventes ir 
minėjimus tęsti svetimuose 
kraštuose pagal turimas ga
limybes ir esamas sąlygas 
ir tuomi teikti pavergtie
siems tėvynėje viltį, kad jų 
troškimai yra tęsiami jų 
brolių ir sesių toli nuo tė - 
vynes.

metu vadovauja Birutė Ja- i 
saltienė) ir, pagal VLB 
Krašto; Valdybos rekomen- 'i 
dacijas,juos naudoti Venezu- 
elos lietuvių jaunimo švieti-

- mui Vasario 16 Gimnazijoje 
ar kurioje kitoje lituanisti
nio švietimo institucijoje.

Nepremijuoti rašiniai 
perduoti VLB Kultūros Fon
do archyvui.

Viena iš tokių sukakčių 
buvo surengta LŠST Jūros 
Šaulių Kuopos Toronte š. m. 
sausio 20 d. , Toronto Lietu
vių Namuose Karaliaus Min
daugo Menėje. Tai 62 metų 
Klaipėdos atvadavimo sukak
tis. Joje dalyvavo arti 300 
tautiečių. Minėjimas susidė
jo iš dviejų dalių-akademi - 
nės ir meninės programos.

Akademinė dalis 
buvo pradėta 3 vai. p.p. Prog
ramos jauna pranešėja As
ta ŠERNAITE buvo pasipuo
šusi tautiniais drabužiais.

Įnešus organizacijų vėlia
vas, invokaciją, pritaikytą 
progai skaitė kun.Tėv. Jur
gutis, OFM. Įvadinį žodį su 
trumpu minėjimo prasmės 
apibūdinimu tarė Jūrų Šau
lių Kuopos "Baltija" pirmi - 
ninkas J. ZAVYS, paskelbda - 
mas, kad atvykusių į minėji
mą tarpe yra Klaipėdos su
kilimo dalyvis, Lietuvos 
kūrė jas-savanoris, vėliavos 
nešėjas Stasys PACIŪNAS. 
Minėjime turėjo, pagal prog
ramą, dalyvauti Lietuvos ge
neralinis konsulas Kanadai 
dr. Jonas ŽMUIDZINAS ir 
tarti žodį. Deja, dėl nenuma
tytų sąlygų atvykti negalėjo . 
Akademinę paskaitą, gerai 
paruoštą skaitė naujasis 
KLB Toronto Apylinkės p- 
kas Algirdas . VAIČIŪNAS, 
iškeldamas Klaipėdos suki
limo reikšmę Lietuvai.

Meninę dalį atliko 
žinomas išeivijos lietuviams 
Toronto Vyrų Choras ARAS, 
vadovaujamas dirigento sol. 
Vaclovo VERIKAIČIO. A- 
komponavo jau plačiai žino
mas jaunas muz. Jonas GO- 
VĖDAS. V. Verikaitis ir J . 
Govėdas publikos yra labai 
mėgiami.

Choras savo programą 
pradėjo Mažosios Lietuvos 
himnu "Lietuviais esame 
mes gimę". Parašyta ne lie
tuvio dr. Georg Sauerwein- 
Girėno. Jis buvo nuoširdus 
lietuvių draugas. Himno mu
ziką sukūrė Stasys Šimkus.

Po to sekė kruopščiai pa - 
ruošta dainų pynė, kuriai į- 
vadus ir akomponimentus 
parengė muz. J. Govėdas. 
Pirmąją pynę sudarė .-"Lie
tuva, brangi", " Kalniškės 
mūšis", "Leiskit į tėvynę", 
"Stoviu aš parimus", "Pra
žydo jazminai" ir "Širdis 
dar žydi". Antroji-maršų 
pynė:"Mes žengiam", "Žygis 
į Vilnių", "Pajūriais,pama
riais", ” Jūreivių daina" ir 
"Ramovėnai žengia". Dainų 
ir haaršų pynės buvo lietu
vių kompozitorių. Dainų žo
džiai ir garsai klausytojus 
nejučiomis nukėlė į tolimą 
pavergtą Lietuvą. Maršų py-

AtA
JADVYGAI PUPELIENEI 

mirus Amerikoje,

broli Juozo PAULAITį, žmoną NIJOLE ir 
šeimos narius nuoŠirdfiai užjaučiame .

„GELEŽINIO VILKO” KLUBO VALDYBA ir NARIAI
Sudbury, Ontario

KLAIPEDOS KRAŠTO ATVADAVIMO MINEJIMASTORONTE, 1985.1.20.
LIETUVIŲ NAMUOSE IK kaires: Vytutas STOCKUS, St. PACIŪNAS, 
Albinas MILVYDAS ir V. KETURAKIS. Nuotr. St. Varankos

nės susirinkusiems į Klai
pėdos atvadavimo paminėji
mą prieš akis pastatė mūsų 
kūrėjus- savanorius, nepri
klausomos Lietuvos karius , 
sukilėlius ir vėliausius ko
votojus- mūsų partizanus, 
kurie nelygioje kovoje už 
laisvą Lietuvą užtraukdavo 
paskutinį maršą.

Solistas V. Verikaitis, a- 
komponuojant muz. J. Govė- 
dui, padainavo solo A. Ka- 
čanausko "Ten, kur Nemu
nas banguoja", St. Šimkaus 
"Kur bakūžė samanota" ir

WASAGA BEACH ir STAY lyvavimą vaišėse prašoma iš
NĖR apylinkės lietuviai mi— anksto pranešti telefonais : 
nės VASARIO 16 d. šventę 429-2051(Mažeika),428-5720 , 
vasario 17 d. , sekma - (Pakarna), 428- 6138 (Gata - 
dienį, po pamaldų,prie Gero-veckai). Pietūs- $7, -asme- 
jo Ganytojo Koplyčios įreng- niui,kurie bus sumokami pie
toje salėje. Po minėjimo bus tų metu.

h D E CU C D INSURANCE &V K Ei W n Ei H 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. , ieitadieniai s 9 v.r, — 12 v.p.p.
Natys of "Better Business” Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA- INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

■ww

retai dainuojamą J. Naujelio 
"Oi, neverk motušėle". Mi
nėjimas baigtas gėlių prise
gi mu Stasiui Paciūnui ir 
programos dalyviams. Gė - 
les prisegė Hilda . Lasienė.

Iškilmės baigtos rengėjų 
atstovo "Baltijos" Jūrų 
Šaulių Kuopos p-ko Zavio 
padėkos žodžiu ir chorui su 
publika giedant Lietuvos 
himną.

Minėjimui pasibaigus, da
lyviai vaišinosi kavute ir 
sausainiais.

Stepas V a r a n k a

šilti pietūs ir pyragai, paruoš
ti A. Gataveckienės. Apie da-

6
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montreal

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ^ DOLERIU
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

indėlius (P.C.A.}....... 6 % nekiln. turto pask... 10%%
santaupas ......................... 7J4’% asmenines paskolas 12y2%
kasd. palūkon. uz sant 7 % Nemokamas pilnas čekiu
term, indėlius 1 m. ..... 10%% patarnavimas
term, indėlius 3 m........ 10% % Nemokama narių gyvybės
reg. pensijų fondo....... 9%.% drauda pagal santaupų
90 dienų indėlius......... . 9 % dydį iki $ 2.000 .
( minimum $ 5.000) Nemokama asm. paskolų

drauda iki $ 10.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieniai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

IDILIJA —• du jaunieji lietuviukai Ito4 meti^ Kalėdų tgluteje, 
AV parapijos salėje. Iš kairės: Kristoforas Vasiliauskas ir 

Antanas Staškevičius.

Netikėtai mirus VALDUI DIKAlČlUI, 

jo žmonai ILONAI , vaikams , -broliams , 

seseriai IRENAI, ju seimams, tėvams P. ir V. 

□ĮKAIČIAMS reiškiame gilią užuojautą -

Jono ir Mykolo 
SULMISTRŲ ŠEIMOS

Mirus šauliui

STASIUI REŲTUI, 
žmoną VINCĘ, sūnų, VYTAUTĄ, dukterį JANE 
Lietuvoje ir sesers sūnų Petrą VERYKI 
Montrealyje , liūdesio valandoje broliškai 
užjaučiame —

L.K. MINDAUGO
ŠAULIŲ KUOPA

1984 -TAISIAIS METAIS TAUTOS FONDUI AUKOJO 
HAMILTONO APYLINKĖ:

$200, - Hamiltono D. L. K. Algirdo Šaulių Kuopos V- 
ba;

$ 150, - Hamiltono Kredito Kooperatyvas "Talka" ;
$ 140, - Alf. Patamsis;
po $120, - J. E. B. . J. G. Skaisčiai;
$ 115, - J. Asmenavičius;
po $ 11O, - A. Fr, Povilauskai, St. Senkus;
po $ 1OO, - Hamiltono Žūklautojų Medžiotojų Klubas 

"Giedraitis", Hamiltono SLA 72-ros Kuopos V-ba, J. Le- 
kutis;

$ 90, - J. E. Bajoraičiai; $80, -L. N. Pliurai; $75, - A. 
Obcarskis; $70, - V. Matukaitis;

po $ 65, - S. S. Rakščiai, Pr. Z. Sakalai;
po $ 60, - J. Bubnys, VI. Perkauskas, F. Rimkus, J. Sa

dauskas;
po $55,- P. Kanopa, V. Leparskas, A. M. Pusdešriai, B. 

A. Steponavičiai;
$ 50, - M- Juodis, V. A. Januškos, P. Rečys, J. E. Steb- 

liai, B. V. Vidugiriai, St. Fredas, J. Svilas;
po 45, - A. M. Garkūnai, M. D. Jonikai, J. Liaugminas , 

M. I. Repečkos, A. S. Šukaičiai;
po $40, -A. Kamaitis, B. Vengris, G. Melnykas, K. Mile

ris, Z. Pulianauskas;
po35, - B. R. Pakalniškiai, Br. Grajauskas, V. Kvedaras; 
po 30, - P. O. Budvydžiai, A. Deksnienė, J. Lesčius, kun. 

J. Liauba OFM, E. Lengnikas, Al. D. Jankūnai, Jon. Kažemė- 
kas, P. Žulys, K. M. Kvedarai;

po $25, - V. G. Agurkiai, M. Borusienė, P. Breichmanas,
J. St. Domeikos, St. Dalius, R. Deidukytė, S. Geidukytė, J. E. 
Mažulaičiai, P. Masys, V. Norkevičius, A. St. Petkeyičiai, J. 
Riekus, V. Saulis, A. Saunoris, A. Vinerskis, V. Br. Morkū - 
nai, V. J. Svilai, J. R. Pleiniai,L. E. Klevai; $22, -St. Stane
vičius;

po $20, '- J. Andriukaitis, P. E. Brasai, R. Bulovas, J. K. 
Blekaičiai, J. O. Deveikiai, Z. Didžbalis, A. Didžbalis, K. E. 
Gudinskai. Z. Ad. Gedminai, L. V. Halmis, A. O. Jusiai, K1 . 
Jurgėlys, J. L. Kriaučiūnai, Al. Keliačius, A. Lukas, Al. G. 
Lukai, A. Laugalis, K. I. Meškauskai, Katr. Meškauskienė, K. 
H. Norkai, V. Pilkauskas J. Povilauskas, D. Stukas, Al. Ši - 
linskis. J. Tarvydas, Ig. Varnas, Br. Venslovas, Pr. Vitienė, 
A. St. Verbickai, P. I. Zubai.dr. O. Valaitienė, St. Labuckienė
K. Mikšys, A. Mingėla, Br. E. Milašiai, J. J. Stanaičiai, VI . 
Stabingis, A..B. Šilgaliai, J. S. Pyragiai, A. Prunskus, J. Ro- 
mikaitis, Al. G. Repčiai, V. Beniušis, J. Stonkus, Ąlb. J. Ado
maičiai; $ 18, - Pr. Enskaitis;

po $15, - Z. Čečkauskas, V. Kežinaitis, P. Kareckas, M. 
Šniuolis, A. Muliolis, P. Volungė; $12, - S. Bilevičius;

Šauliai . išlydėjo dar 
VIENA SAVO NARĮ

Montrealio šauliai paskuti
niu metu neteko kelių savo 
narių. Paskutinysis iškeliavu- 
sis į Anapus buvo šaulys Sta
sys Reutas.

Laidotuvių Namuose at
sisveikinimo žodį, parašytą 
L. K. Mindaugo Šaulių K-pos 
p-ko Augustino Mylės,per
skaitė Viktoras Sušinskas.:

"Brolis šaulys Stasys 
daug šaltų žiemų atlaikė .At
laikė ir šaltąsias žiemas 
prie Lucko ir Ilmenio ežerų ,

Į L. K. Mindaugo Saulių 
Kuopą įstojo 1960 m. kovo 
mėn. , tuojau įsijungdamas į 
aktyvių šaulių gretas, kokiu 
išbuvo, kol jėgos ir sveikata 
leido.

1962 m. -buvo aktyvus V- 
bos pagalbinėje grupėje ūkio 
reikalams. 1963-64- Valdybos 
narys įvairiom pareigom , 
1965-67 m. -prie Kuopos vei
kusio Šalpos Fondo įgalioti - 
nis, 1970-73- II-as vice-pir- 
mininkas,1974-77-vice-pir - 
mlninkas.

Stasys Reutas taip pat pri
klausė Lietuvių Karių Vete -

PADĖKA
Taip staigiai ir netikėtai mirus mūsų brangiam sūnui 

A t A

VALDUI DIKAlČlUI,

nuoširdžiai dėkojame klebonui Tėv. J. KUBILIUI 
už šventas mišias ir maldas, taip pat už dvasiniai 
stiprinantį įdomų pamokslą. Dėkoju seselėms už 
maldas ir nuoširdumą.

Iš širdies gelmių dėkojame užprašiusiems už 
velionio sielą Šv. mišias , už gėles ir kitokiu 
būdu pareikštą užuojautą.

Giliam liūdesyje tėvai —

Va/erf/a ir Pranas DIKAlČlAI

......... ........ n ■ ......... —

čio Lietuvos laisvės ryto, 
dėl kurio dirbai, kentėjai ,

Šaulių Kuopos ir Ramovėnų.

U4£VJKf4
SPECIALYBĖS :

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽI  ̂PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-90© AVENUE, LaSalle

365-1 1 O
7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1985. U.7

nors ten teko palikti ir dalį 
sveikatos.

Bet šios paskutiniosios 
žiemos Stasys nebeatlaikė, 
išvyko, kur nėra žiemų, kur 
nėra karštų vasarų, tik kur 
visada gražus, ramus pava
saris. . .

Išvykdamas į amžinybės,! 
miegančiųjų pasaulį,nebesu
spėjo su visais asmeniškai 
atsisveikinti,tai padaryti pa
liko L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopai, kuriai jis priklausė .

Stasys Reutas gimė 1912 
m. gruodžio>5. , Panevėžio
apskr. Atlikęs Lietuvos ka - 
rinę prievolę, į atsargą išė - 
jo puskarininko laipsnyje ir 
įstojo į Šaulių Sąjungą, į Pa- 
nėvėžio šaulių būrį.

Karo eigoje tarnavo Savi
saugos daliniuose.

ranų Sąjungai "Ramovė" ir 
Žvejų - Medžiotojų Klubui 
"Nida". Visą laiką buvo nuo
širdus lietuvių spaudos ir

aukojaisi.
Tavo nepakeičiamas tikė - 

jimas. kad vėl bus laisva 
Lietuva, laisvas Panevėžys -

Kapinėse,įvertinant Ve - 
lionio nuoširdumą ir geru
mą, buvo perskaitytas dar 
trumpas atsisveikinimas.

institucijų rėmėjas. pasilieka pas mus.
Už nuopelnus Lietuvai ir Sudiev, broli Stasy! Mie - 

Šaulių Sąjungai apdovanotas gok, ilsėkis ramiai, kol vėl 
Šaulių Žvaigždės Medaliu būsi Aukščiausiojo prikeltas. 
1963 m. ir Šaulių Žvaigždės Garbės sargyboje stovėjo 
Ordinu 1971 m. dvi vėliavos- L. K. Mindaugo

,;Brolis Stasys palieka di - 
dūlame nuliūdime ok. Lietu - 
voje žmoną Vincentę, sūnų 
Vytautą, dukterį Janiną . 
Montrealyje sesers sūnų 
Petrą Verykį, taip pat bro -
liūs- seses mindaugiečius , 
artimus draugus bei pažįs - 
tarnus.

. Liūdintiems-nuoširdi bro
liška L. K. Mindaugo Kuopos 
užuojauta.
■a Nesulaukei, Broli, ateinan-

po $1O, - J. A. Ališauskai, J. Astas, R. Bagdonas, J. Če- 
gienė, Al. Erštikaitis, P. Eismantas, S. Elvikienė, A. Gode
lis, O. Gurgždienė, S. Goldbergas, A. Gedrimas, P. Girnius, 
V. Gelžinis, D. Jonikaitė, St. Kalvaitienė, St. Karalėnas, P. 
Latauskas, A. Liaukus, St. Matulionis, B. Orvydas, G. Paukš
tys, Ad. Petraitienė, Al. Pareštys, B. Šopys, J. Samušis, J. 
Tolys, V. Zadurskas, F. Urbaitis, P. Lukošius, A. Mikšienė, 
K. Mankauskienė, P. Šimelaitis, J. Stungevičius, J. Raguckas,. 
D. Bartulienė, K. Baronas, K. Žilvytis, R. Šniuolis, R. Sakalaąį

po $5, - Al. Apanavičius, V. Blauzdys, J. Butkevičius, P. 
Gužas, Al. Grajauskas, B. Kaminskas, P Kronas, An. Keru- 
tytė, J. Mačiukas, R. Murauskas, C. Rulys, Br. Stanius, M. 
Trumpickas, V. Vitkevičius, St. Žvirblys, P. Zabarauskas, T. 
Falkauskas, J. Kažemėkas.

DĖKOJAME visiems nuoširdžiausiai už aukas mūsų 
kovai, tikėdamiesi, kad ir 1985 m. mes vėl būsime visi dos
nūs savo tėvynės Lietuvos reikalams.

Hamiltono Apylinkės
'5 Tautos Fondo Atstovybė

GUY f 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle

Po pamaldų ir laidotuvių , 
Velionio testamento vykdyto
jai pasirūpino laidotuvių pus
ryčiais, kuriuos paruošė M. 
ir B. Kasperavičiai AV Pa
rapijos salėje.

IŠNUOMOJAMAS ll-me aukšte 5'/ž kambarių butas,apšildytas, 
saulėtas, su balkonu ir vieta mašinai. Butas laisvas nuo ge
gužės mėnesio. Skambinti Tel: 389—4195

steatharines
1985 m. /VASARIO 16-TOSIOS ŠVENTES PROGRAMA

a) VASARIO mėn. 15 d. penktadienį- lygiai 12 vai. : 
Miesto burmistro paskelbimas Nepriklausomos 
Lietuvos Dienos St. Catharines mieste
bei pakėlimas lietuviškos vėliavo trims dienoms prie 
miesto Rotušės.

b) VASARIO nnėn. 17d. - sekmadienį- lygiai 1O vai. 
Iškilmingoš Pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos Lais

vės ir Nepriklausomybės.
c) Tuojau po pamaldų- VASARIO 16-TOSIOS AKTAS:
Invokacija - kun. Kęstutis Butkus.
Žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę pager mimas.
Hamiltono AUKURO programa.
Koncertinė dalis dalyvaujant solistams V. A. 
Paulioniams.
d) Programai pasibaigus, visiems šventės dalyviams 

bus kavutė.
Maloniai prašomi visi Niagaros krašto lietuviai 

gausiai dalyvauti šioje mūsų tautinėje demonstracijoje , 
nes visų lietuvių pareiga yra priminti mūsų 
tautos žiauriam pavergėjui -sovietiniam rusui- ,kad lie
tuvis niekados nenustos kovojęs už savo tautos Laisvę ir 
Nepriklausomybę.

St. Catharines Apylinkės
Lietuvių "Bendruomenės Valdyba

IŠ SOVIETIŠKOJO GULAGO
Klajūnas

Į KRUVINĄ TEISMĄ
Į kruviną teismą dėl žmogiškų teisių
Kol saulė žėrės danguje,
Mes eisim ir eisim, kol žemę pakelsim, 
Kol triumfą nešvęs žmonija.

SS®
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montreal
PARĖMIMAI
• VASARIO 1O d., SEKMA- 
DIENI, po 12 vai. pamaldų , 
A V falėje Įvyks VILNIAUS 
Šaulių Rinktinės METRAŠ
ČIO p r i s t a tymas. JĮ 
paruoš dr.Petras LUKOŠE
VIČIUS .

Taip pat bus supažindina
ma su Algirdo Gustaičio 
knyga "TIKROJI LIETUVA".

• VASARIO 10 d., LKMote- 
rų D-jos Montrealio Sk. su
sirinkimas po 11 vai. pamal
dų Seselių Namų patalpose . 
Paskaitininkė - Kristina 
Kličjūtė, mitybos spe
cialistė.

• VASARIO 17 d..3 vai.p,p. 
Verdun High School Audito- 
rljoje-VASARlO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS.

MIRUSIEJI :
• BABRAUSKAS Jonas mirė

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO 67 METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIMAS
Įvyks 1985 m. VASARIO 17 d.

įTvol. r. - IŠKILMINGOS MINIOS 
Aušros Vartų ir Sv. Kazimiero bažnyčiose

3 val.p.p. MINĖJIMO AKTAS - KONCERTAS

VERDUN CATHOLIC HIGH SCHOOL SALĖJE

6100 Champlain Blvd.; Verdune;

PROGRAMOJE : Paskaita - GINTĖ DAMUŠYTĖ

MENINĖ DALIS: MONTREALIO "GINTARO” ANSAMBLIS

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ VYRŲ CHORAS 

MERGAIČIŲ CHORAS “PAVASARIS”
Akomponuoja muz. ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IR ORGANIZACIJAS GAUSIAI DALYVAUTI 
PAMALDOSE IR MINĖJIME SU VĖLIAVOMIS

KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

netikėtai, sulaukęs 81 metų.
Palaidotas 29 sausio, 1985 

m., Cornwall Notre Dame 
kapinėse.

Mišias atlaikė Tėv. Tho-
mas Villeneuve, Precious 
Blood Church, Glen Walter .

Nesant artimų giminių, 
laidotuvėmis rūpinosi Jonas 
Lingaitis.
• JUKNELIENE Ona (Matu
levičiūtė) mirė sausio 29 d . 
Palaidota vasario 1 d. per Šv. 
Kazimiero šventovę.
• REUTAS Stasys, 72 m. mi
rė Reddy Memorial ligoninėje

Lietuvoje liko jo 2 vaikai , 
seserėnas Petras Verykis. 
Montrealyje.

Palaidotas per AV šven-

LITAS
•j

MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Save St., Montreal, P.Q. H4E 2A8 Telefonas : 766-5827

MOKA UŽ : 
CERTIFIKATUS min. $ 1,000,00 

1 metų.......................
TERMINUOTUS INDĖLIUS 

I metų..... .... . ..........
180-364 d........ ................
120-179 d.................. ......
30-119 d.........................

TRUMP AL AIKIUSJNDĖLIUS 
už $20,000 ar daugiau 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios......... ...... .
su draudimu................. •
kasdieninės ..............

ČEKIŲ'SĄSKAITOS ........... .

10 %

9% % 
9/2% 
9% % 
**4%

7 % 
6% % 
6/2 %
5 %

DUODA 
PASKOLAS:

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10.000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

tovę, Cote dės Neiges kapi 
nėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• Brangaus ir mylimo sū
naus a. a. Valdo DIKAIČIO 
atminimui "Nepriklausomai 
Lietuvai"$5O, -aukojo tėvai 
Valerija ir Pranas Dikalčiai. 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• Vasario 1O d. sueina 16 m. 
nuo ilgamečio "NL" redak - 
toriaus Jono Kardelio 
mirties.

Ta proga jo žmona sol . 
E. Kardelienė atsiuntė "NL" 
paremti $25, - auką.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ>AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI
A. a. Julijos JUKONIENĖS atmiUUOUl,.Kanados Lietu

vių Fondui aukojo $25, - R. R. Lapinai; po $20, - N. J. Ki - 
birkščiai, J. B. Niedvarai,!. A. Kilčiai; po $1O, - A. Morkū
nienė, A. Petraitytė, S. V. Piečaičiai, R. J. Piečaičlai, S. J. 
Naruševičiai, R, L. Urbonai, M. A. Joneliai, D. B. Staškevi
čiai, R. Staškevičius; $5, - M. B. Kasperavičiai.

Kanados Lietuvių Fondas visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja .

D r. J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJ AS—CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W.
Suite 600,. Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761-467S•

Dr. Philip Stu Iginski
D.D.S.

Danti£ gydytojas — chirurgas 
8606 Centralo, coin comer 45e eve. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

• 1985-Jų - Jaunimo Metų - 
proga McGILL Universitete 
vasario6,7,8 dienomis 
vyko Jaunimo Festivalis. 
Lietuvą atstovavo Lietuvoj 
Studentų Klubas. Vasario
7 d., 9 vai. v. koncerte da
lyvavo "Gintaro" Ansamblis.

Gaila, kad ši žinia buvo 
paskelbta tiktai bažnytinia - 
me lietuvių biuletenyje..

• RAMANAUSKAI Robertas 
ir Anne(Jono ir Dalijos Ra
manauskų sūnaus šeima) su
silaukė sūnaus,kurį pakrikš
tijo Alexander Robert var ' - 
dais.
• LAPINAMS, Algiui ir Romai 
gimė dukrelė Kristina.

Sveikiname pačią jauniau
siąją kartą!
• "NL" SPAUDOS BALIUS 
įvyks BALANDŽIO 20 d. , 
Aušros Vartų Parapi
jos salėje.

• Seselių Namuose Vaikučiai 
galės praleisti valandėlę , 
žaizdami ir dainuodami, sek
madieniais nuo 10:45 iki llv. 
mišių pabaigos. Tad tėvai , 
atvykę į AV, savo mažuosius 
be baimės galės ten palikti .

• ALINAUSKAS Viktoras , 
dirbęs Bombardier kompa - 
nijoje, perėjo į Bell Helicop
ter kompaniją, kuri stato Mi
rabel aerodromo ribose ■ 
helikopterių fabriką.

Šiuo metu jis yra išvykęs 
į Dalias miestą JAV.apmo - 
kymui.

Viktoras Alinauskas daž
nai atvyksta į Montrealį at
lankyti savo šeimą ir yra 
dėkingas Bell Helicopter Co. 
už suteiktas galimybes.

• Pranas MONTVILA po 2-jų 
mėnesių komandiruotės Kair 
ran,šį savaitgalį sugrįžo na
mo į Montrealį.

• VASARIO 16-tosios MINĖ - 
JI MA S vyks toje pačioje sa
lėje, kaip pernai- 6100 
Champlain Blvd. Nuo Metro 
Jolicoeur autobusas nr. 112 
priveža prie pat auditorijos, 
kurioje vyks minėjimas.
MONTREALIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS ŠALPOS 
SKYRIAUS PIETŪS

VASARIO 24 d. , AV Para
pijos salėje, 12 vai. Montrea
lyje rengia šalpai remti CE
PELINŲ PIETŪS.

Tai gal bus pirmieji tokio 
pobūdžio pietūs Montrealyje. 
Labai didelis darbas pa
ruošti cepelinus, tačiau at
pildas nemažesnis - padėsi
me tiems, kurie daugiausiai 
reikalingi mūsų paramos. 
Jau prieš porą metų šalpai 
buvo surengti pietūs Mont
realyje. Montrealio lietuviai 
gausiai atsiliepė ne tik sa
vo dalyvavimu, bet ir gausia 
auka. Tai įgalino pasiųsti 
170 siuntinių ir $3. 2OO.Tuo 
metu, ir kitais atvejais atsi
liepė savo aukomis tokios 
organizacijos kaip LITAS, 
KLK Moterų Draugijos 
Montrealio Skyrius, "Nerin
gos" Jūrų Šaulių Kuopa bei 
L. K. Mindaugo Šaulių Kuo - 
pa. Taip pat ir pavieniai as
menys prisidėjo aukomis: 
p. Burčikienė, p. Žibaitė, P. 
Mališka, A. ir Z. Urbonai, J. 
ir P. Žukauskai ir kiti.

Pirmi tokie sėkmingi šal
pai remti pietūs paskatino 
rengėjus darbui ir ateičiai. 
Todėl Montrealio lietuviai 
prašomi rezervuoti vasario 
mėnesio 24 d. ne tik pa
bendravimui su draugais, pa
sigardžiavimui jau retu val
giu- cepelinais- bet ir savo 
konkrečia parama ištieskite 
ranką mažiau laiminges- 
niems už mus pačius.

Nijolė Bagdžiūnienė

STUDIOIL 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O M2K 1E« S25-S971

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

KASOS VALANDOS

1475 De Seve 
Pirm. Antrad. Tree. 
Ketvirtadieniai s.... 
Penktadieniais ..... 
Sekmadieniais nuo I 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.at.

3907 A Rosemont
9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
10:00 - 6:00

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

SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abiejose

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas gatavupaltu
• Vasaros laiku saugojimas (Stor *»e)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 TCI.

MEMBER

SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

Tol.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690 t

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

Y

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

. GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AQENTURA

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

TEL. 727 -3 UOt-Umv 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , t.A. G.S.ę., I.B.

Komercinio prirafous turto, automobilių 
atiakomybai, gyvybės draudimai 

A g e n t O r o v e i kj L^4 5 in.„,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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