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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

Minister)! pirmininkas Trudeau kalbasi su JAV prezidentu Carter Washingtone.

Sausio 31 d.Kongreso ats
tovai, priklaušantys Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Komisijai pranešė, kad 
jie vėl nominuoja sovietinių 
Helsinkio grupių narius 1979 
metų Nobelio Taikos Premi
jai. Savo laiške Nobelio Ins
titutui, keturi senatoriai ir 
šeši atstovai pareiškė, kad 
tų grupių nariai "paaukojo 
savo gerbūvį, saugumą ir 
dažnai laisvę", stengdamie
si patikrinti, kaip laikomasi 
1975 metų Helsinkio Konfe -

JAV TIES VAMZDŽIUS IŠ 
ALASKOS '
JAV prez. Carter is paža

dėjo Kanados Min. Pirminin
kui Trudeau, besilankančiam 
Baltuose Rūmuose, kad pas
kubins 15 bll.dol. kainuosian
ti Aliaskos dujų tiekimų 
vamzdžių tiesimą. Patie
kus modifikuotą projekto 
planą Kongresui, Kanada taip 
pat galės koordinuoti iš savo 
pusės šio milžiniško projek
to įgyvendinimą.
JAV PREZIDENTAS VĖL 
KVIEČIA IZRAELĮ TAIKAI

JAV prez. Carter’ is deda 
dideles pastangas prikalbinti 
Izraelio Min. Pirm. Begin 
tęsti Ir skubinti talkos de - 
rybas V Id. Rytuose.

Begin’ui atvykus į Baltuo
sius Rūmus,Carter’Is Išdis
kutavo apie porą valandų su 
svečiu, buvo planuojama se - 
sija, kuri gal prives prie pa
kartotino Camp David sus l- 
ttkimo.

Nežiūrint agresyvaus Ir 
kieto kalbos tono pradžioje , 
Begin tvirtino, kad bus daro
mos didelės pastangos nuga
lėti sunkumus.

Carter’ Is pareiškė, .jog 
yra tvirtai pasiryžęs, kad 
talka V Id. Rytuose būtų įma
noma. Abu lyderiai prašys į 
talkos derybų tęsimą atvykti 
Sadatą.

Claude Ryan

RYAN PAREIŠKIMAI
Liberalų partijos lyderis 

Quebec’o provincijoje Claude 
Ryan paskelbė dokumentuotą 
medžiagą, kuri gali būti la
bai svarbi referendumo 
kampanijoje. Juose yra ap
tariama sandraugos /associ
ation/ su Kaiada struktūra . 
Jei to būtų neįmanoma pa

siekti, tai Ryan nuomone, 
Quebec’as turi siekti suve - 
renlnės valstybės statusą. 
Savo UO puslapių studijoje , 
Ryan ragina kvebeklečlus 
balsuoti NE referendume Ir 
argumentuoja, kodėl Quebe- 
c’ul geriau likti Kanados da
limi.

Argumentus už Ir prieš - 
skelbia Ir PQ.,

La Presse vedamajame 
Ryan studija entuziastingai 
giriama, jo situacijų analyzė 
vadinama "brlllantl ška".

Ryanyra atsargesnis savo 
pasiūlymuose dėl federali
nės sistemos pakeitimų, ne - 
gu kad rašydamas Ir dirbda
mas žurnale Le Devoir.

Ryan patiekia aštrią Ir įž
valgią peklstų programos ’ 
kritiką, La Presse komenta
toriaus Adam nuomone.

Le Sole U komentatorius 
Pepln giria Ryan studiją 
sakydamas, kad jis yra daug 
geresnis, negu betkokta 
"propaganda", patiekiama fe- 
derallntų liberalų paskuti- 
mals lals metais. "Kve bėk Ie
čiai", - sako jls-nebeturl at
siprašinėti, kad jie yra fede- 
rallstal.

BACHTIAR’AS UŽSIENYJE
Teheranas paskelbė, kad 

po šacho pasitraukimo buvęs 
45 dienas Irano premjeru 
Bakhtiar’as, pabėgo į užsie
nį. Khomeini apeliuoja į už
sienio vyriausybes, kad Iš
duotų Bakhilar’ą, kuris turįs 
būti teisiamas, už revoliucl- 
jonterlų sušaudymą.Khome
ini pats įsakė sušaudyti eilę 
buvusių šacho gžnerolų...

Khomeini pažadėjo sovie
tams platesnius prekybinius 
ryšius .tačiau kovosiąs viso
mis jėgomis prieš tas šalis, 
kurios bandys kištis į Irano 
vidaus reikalus.

Irane jau pastebimas, Iš
varius užsieniečius, gerų 
specialistų trūkumas.

PROŠVAISTE UGANDOJE
Diktatorius Idl Amin daž

nai girdavosi,kad jis kalbąs 
tiesioginiai su Dievu. Dabar 
tie pasikalbėjimai jam ne
daug padės, o gal jie išviso, 
nutrūko.. .Jo brutalus rėži -« 
mas griūna, karinės trupės ,

BENDRUOMENYBĖS W
HELSINKIO GRUPĖS VĖL NOMINUOTOS NOBELIO PREMIJAI

jį palaikius los, tirpsta, drau
gai dingo. Afrikos Vienybės 
Organizacijos talkos pastan
gos įrodo, kad Ir ji nori at
sikratyti nuo gėdos visam 
kontinentui Idl Amt n asme
nyje.

Amln’as Išsiuntė savo šeb, 
mą į Lybi ja aaugumu^.Tan - 
zanljbs kariuomenė Ir jo su
kilėliai artėja prie sostinės 
Kampala.

Tanzanijos prezidentas 
pareiškė,kad mūšiai gali bū
ti s’istabdjrt;!, jeigu Amln’as 
pažadės niekad nebeįsįveržti 
į Tanzaniją ir užmokės už 
nuostolius, padarytus spalio 
įsiveržime.

DU SOVIETU 
KOSMONAUTAI LANKO 
SAL'YUT 6
Sėkmingai pasiekė erdvė

laivį Salyut 6 du sovietų kos
monautai, kuris jau nuo lap
kričio mėn. tuščias keliavo 
erdvėse..

KRAŠTO APSAUGOS 
MEISTERIS ATSARGUS 
Kanados Gynybos Ministe- 

ris Barney Danson nesutinka 
siųsti Kanados karius į Na
mibiją. UN pajėgos turėtų 
būti tenai rinkimų priežiū - 
rai. Jei to nepajėgia pada
ryti, tai Kanados kariai ne
turi įsivelti į tq krašto tvar
kos atstatymą, jeigu dabar
tinė vyriausybė desintegruo- 
tų ar kiltų tarpusavio kovos.

FEDERALINIAI RINKIMAI
Kanada vis spėlioja Ir 

bando Išskaityti įvairius 
•ženklus, kurie pasakytų fe
deral Inlų rinkimų datą. Nei 
Trudeau gėlelė atlape, ne f 
Clark kaklaralšls jokių už - 
uomlnų neduoda, tik lntrlguij>- 
ja. Buvęs Mln. P-kas Die - 
fenbaker praeitą savaitę pa
sisakė, kad jo žiniomis, rin
kimai būsią paskelbti 14 ge- 
guž ės.

KANADOS KVIEČIAI Į 
ORIENTA
Be didelio kiekio kviečių 

pardavimo Kinijai, paskuti - 
nlu metu susitarta kviečius 
parduoti Ir Japonijai. 

rencijos Baigminio Akto nu
tarimų. Laišką pasirašė 
Dante B. Fascell, p-kas; .Se
natorius Clairborne Pell-, 
antras p-kas; Senatoriai 
Patrick J. Leahy, Richard 
Stone ir Robert Dole;ir Ats
tovai Jonathan B. Bingham ; 
Paul Simon, Sidney Yates, 
John Buchanan ir Millicent 
Fenwick.

Komisija iš naujo nomina
vo Maskvos, Ukrainos, Lietu
vos, Gruzijos ir Armėnijos 
grupes. Drauge buvo nomi
nuotos Piktnaudžiavimo Psi
chiatrijos Komisija ir 
Krikščionių Komitetas. No- 
minavimo data sutampa su 
Aleksandr Ginzburg’o, vieno 
Maskvos Grupės steigėjų, a- 
rešto data. 23 Helsinkio Gru 
Grupių nariai,įskaitant Balį 
Gajauską ir Viktorą Petkų 
buvo nuteisti ilgiems me
tams lageriuose.

Savo laiške Komisija ap
našo aršias priemone, ku
riomis sovietų valdžia mė
gina nuslopinti Helsinkio 
grupių veiktą. Nežiūrint to, 
už kalėjimų sienų tebesantys 
grupių nariai "ir toliau ren
ka medžiagą ir ją perduoda 
Helsinkio Aktą pasirašiu
siems-svarstyti, įvertinti ir 
iškelti į viešumą". Jų veikla 
yra "didelės moralinės drą
sos ir pilietinės sąžinės pa
vyzdys". Grupių nariai, ra - 
šoma laiške, pašventė savo 
gyvenimus taikos Ir padoru
mo tarnybai... "

,JAV Kongreso Helsinkio 
Komisija buvo įsteigta 1976 
metais. Iki šiol ji išleido 
tris tomus Helsinkio grupių 
dokumentų vertimus į anglų 

Vll.to -Baltlečlif Vakaro” Išvakare , vasario 20 d. Lietuvos, Latvijos Ir Estijos Konsulai susitiko su Kanados 
užsienio reikalu minlsterlo parlamentariniu asistentu Ir užsienio reikalu, ministerijos rytų departamento direk
torium, pasikalbėjo su juo Įdomiausiais, klausimais. Susitikimas jvyko Parlamento rūmuose Ir |J globojo seno 
♦orius S. Haldosz. J.jV. Danio nuotraukoje Iš kalrdss Louis Duelos, M.P., parlamentarinis uis, reik. min. D. Jo 
mleson asistentas' Latvijos kons. dr. E. Upenleks, senatorius S. Haldosz, uts. reik. min. rytų dept. direktorius H. 
B-Singleton, Lietuvos konsulas dr. J. Žmuldzlnas Ir Estijos kons. I. (iensoo.

Lietuvoje

kalbą. Dabar JAV-se gyve
nantys Maskvos ir Lietuvos 
Helsinkio grupių nariai pa
darė Komisijai pranešimus. 
Padėtį Lietuvoje Komisijai 
aptarė Tomas Venclova.

POKALBIS SU TOMU 
VENCLOVA BARCELONOS 
DIENRAŠTYJE

Išsamų pokalbį su Tomu 
Venclova paskelbė svarbiau
sias Barcelonos dienraštis 
La Vanguardia (1978. X. 15) . 
Čia patiekiame keletą iš
traukų iš Venclovos atsaky
mų į žurnalisto Ferran Mo- 
negal klausimus:

"Lietuva,kurios istorija ir 
tradicijos yra> totaliai sklr - 
tingos nuo rusų tautos, šian
dien gyvena totalioje pries-

esame nusis
tatę prieš rusus ir prieš 
sistemą. Be to, yra ir religi
nis veiksnys. Lietuva yra 
esminiai katalikiška Šalis,ir 
religija ten smarkiai perse
kiojama. "

" Sovietų Sąjungoje darbi
ninkija dar nėra organizuota 
. . . Lietuvoje padėtis yra 
skirtinga. Disidentų grupė
se atstovaujamos visos vi
suomenės klasės".

"Nežinojimo skatinimas 
yra vienas būdų išsilaikyti 
valdžioje. Todėl vienas Hel
sinkio Grupės tikslas yra 
informuoti apie tai, kas 
vyksta (mūsų šalyje).

Pokalbio metu Venclovai 
talkininkavo, prof. Stasys 
Goštautas, laisvai kalbąs is
paniškai. Jiedu dalyvavo tuo 
metu Barcelonoje vykstan
čiame PEN Klubo Kongrese . 
Tai dar vienas pavyzdys, 
kaip svarbu, kad Lietuva būų 
tų atstovaujama tokio po
būdžio tarptautiniuose suva
žiavimuose. k -T rr- A

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
PRIE ŠV. SOSTO
PRANEŠIMAS

1978 m. rudenį, Fe derail- 
nėję Vokietijoje veikianti 
AMNESTY INTERNATIONAL 
grupė, savo lėšomis pasiun
tė pakletą, nuo 1958 m. Sibi
ro lageriuose laikomam lie
tuviui Algirdui Zyprel.

Šių metų vasario mėnesio 
pradžioje, pakietas grįžo su 
pastaba, kad Algirdas Zyprė 
" išvykęs ", kad jo naujasis 
adresas nėra žinomas ir to
dėl nebuvo įmanoma įteikti 
jam siuųtinį.

Tai yra naujas įrodymas , 
kaip įžūliai sovietai laužo 
pagrindinius humaniškumo 
principus, kurie, tarpkitko, 
buvo išreikšti ir Helsinkio 
Konferencijos baigiamajame 
akte.

Jei Algirdo Zyprės adre
sas tikrai pasikeitė, tai tas 
galėjo įvykti su lagerio ad
ministracijos žinia. Ji žino, 
kur kalinys buvo perkeltas 
ir todėl galėjo ir turėjo apie 
jo naująjį adresą pranešti 
paštui. Jei ji to nepadarė, 
tai todėl, kad jau nuo seniau 
Algirdas Zyprė, kurio svei
kata yra pašlijusi, yra laiko
mas žiauriose sąlygose, izo
liuojamas psichiatrinėse li’- 
goninėse arba darbo lage
riuose.

Algirdo Zyprės likimas - 
tai sovietiško žiaurumo par 
vyzdys, kuris turi lietuviš
kąją visuomenę dar labiau 
paskatinti rūpintis lageriuo
se bei kalėjimuose laikomais 
kankiniais.

Amnesty International yra 
pažadėjusi ir toliau, jos ga
limybių ribose, rūpintis virš 
dvidešimts metų kankinamu 
lietuviu.
Roma, 1979 m. vasario 10 d. 
Lietuvos, Pasiuntinybė prie 
Šv. Sosto. 1
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Kas mus pavaduos ?
Palaikyti lietuvybei jau

nesnėse kartose yra daug 
priemonių,kurias reikia pri
taikyti mūsų atžalynui.

Pirmiausia - tai šeimoje 
vartojamoji kalba. Jei tėvai 
namuose kalbės vien lietu
viškai ir motina turės gana 
laiko vaikus auklėti ( o 

. ne "kalti dolerius"), tai vai
kai neatitols nuo lietuvybės . 
Dirbančioji motina neturi 
užtenkamai laiko ir energi
jos užsiimti su vaikais. Jei 
šeima darni,ir vaikai mato , 
kad tėvai vienas kitą myli , 
tai ir vaikai pritampa prie 
tėvų ir neatitolsta rtuo lietu
vybės.

Antras svarbus veiksnys- 
Lituanistinė Mokykla, kuri 
vaikams turi būti Įdomi,ne
perkrauta namų darbais. Kas 
iš to,kad vaikai išmoks kuo- 
gerlausiai visus linksniavi
mus, asmenavimus ir kitas 
gramatikos bei sintaksės 
plonybes, jei jie tuo mokslu 
bodėsis ? Svarbu, yra pa m o - 

ekašpa daryti įdomias i r įvai
rias: ar tai pasakojimais'.a - 
ple Lietuvą, apie mūsų tautos 
Įvairius metų bėgyje nuoty- 
Įdus, laimes, nelaimes, pa
naudojant gausų mūsų folk
lorą, eilėraščius, dainas,ra
telius, net šokius ir kitokius 
pamokų paįvairinimus. Mo- 
kytojas—tai savo rūšies ar
tistas, kuris privalo patikti 
publikai, atsieit, mokiniams . 
Jie tokį mokytoją mylės ir 
pamokos* nebus jiems nuo
bodžios.

Trečias faktorius - tai vai- 
' kų mokykloje paruošimas 

visuomeniniam gyvenimui ir 
organizaciniam darbui. Čia 
Įeina ir etikos (elgesio) ir 
higienos ( taipogi sveikatos 
apsaugos ir apie racionalų 
maitinimą) mokslai, taipgi 
apie visuomeninį bei sociali
nį sugyvenimą bei pareigin
gumą. Reikia aiškinti žalą 
rūkymo, alkoholio, narko
tikų ir vandalizmo. Tuo bū
du bus prisidedama prie vai
ko charakterio auklėjimo. 
Kas gi kitas, jei ne Lituanis
tinė Mokykla turėtų paruošti 
jaunimą organizacinei veik
lai, pratinant juos vesti su
sirinkimus, mokinti disku - 
tuoti Įvairius klausimus , 
protokoluoti, rinkti valdybas, 
revizijos komisijas, narius, 
ir 1.1. Visa tai yra Įmano - 
ma pravesti patrauklioje 
jaunimui formoje, gal ir su 
jumoru.

Ketvirtas punktas- baigęs 
’ Lit. Mokyklą jaunimas, jei 

jis jau Įsisąmonino organi- 
zuotumo vertę, kartu su tė - 
vais turėtų lankyti esamų 
organizacijų visuotinus su
sirinkimus, kuriuose tie jau
nuoliai turėtų būti renkami 
(bent jau du iš jų)Į valdomus 

• organus.
Penktas svarbus akstinas: 

jaunimas turi pamatyti Lie- 
" tuvą- ar su tėvais, ar kuriuo 

kitu būdu. Vi^n peikimu ir 
?<J$I

Redaktorius Pr. Pavksteltl*

juodinimu komunistinio rė
žimo Lietuvoje- nieko neat
sieksime. Jaunuoliui pama
tyti savo tėvų ir senelių že
mę-tai tikras balzamas lie
tuvybei palaikyti. Kodėl gi 
nepasitikėti mūsų jaunimo 
Įžvalgumu ir bijoti vadina
mos komunistinės indoktri - 
nizacijos? Kitų tautų emig - 
rantai nebijo siųsti savo jau- > 
nimo Į jų tėvų gimtuosius 
kraštus. Pav. , lenkai šimtais 
savo jaunuolių kasmet siun
čia Į Lenkijos universitetus 
studijuoti.

Šeštas veiksnys—tai ska
tinti sukurti lietuviškas šei
mas. Jaunimas per ansamb
lius ir Įvairius jaunimo su
buvimus, ir žinoma, per šei
mų bendravimus turi progos 
vienas kitą pažinti. Jau Liti 
Mokyklose reikia pabrėžti 
mintį,kad Šeimos sukūrimas 
yra labai svarbus gyvenimo 
žingsnis, ir kad šeima yra 
pastovesnė, jei gyvenimo 
partneris yra savo tautos. 
Nėra atmestina mintis, kad 
i,T.prgarpzųętaą,piršima <i mas 
būtų Įmanomas.

Septinta- registruoti miš
rias šeimas ir dėti pastan
gas, kad prie Lit. Mokyklų 
būtų steigiamos klasės ne
mokantiems lietuviškai. Ypač 
tai Įmanoma ir jau vykdoma 
didesnėse mūsų kolonijose .

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

ATVIRAS LAIŠKAS - atsakymas 
J. Jurkon, W.Busch Str. 4,

8 Muenhen, W.Germany

" V. Vokietijoje žinomas 
" patriotas" toksai Viluckis, 
nors ir būdamas fanatišku 
antikomunistu, bet vis tiek 
negavo vizos Į JAV, kaip pa
vojingas viešąjai tvarkai. 
Kiekvienas, nesvarbu kur Jis 
begyventų, praradęs žmogiš
kosios išminties ribas, daro
si pavojingas viešajai tvar
kai".

Tai ištrauka iš čekistų lei
džiamo laikraštuko "Gimta - 
sis kraštas " 1978 kovo 8 d. 
laidos, skyrelyje "Skaityto
jai komentuoja" patalpino ra
šinio " Absurdiška Galvose
na", pasirašyta J. Jurkonio .

Gerbiamas Jurkonis, anks
čiau ar vėliau ateis laikas, 
Jog ta paskutinioji didžiulė 
kolonialistinė - imperija su
byrės Į tas dalis, iš kurių 
per prievartą yra sulipdyta. 
Tai greičiausiai Įvyks iš vi
daus. Po revoliucijos bus 
traukiami atsakomybėn nusi
kaltėliai, kolaborantai, kvis- 
lingai - kurie tiesiogiai ar 
netiesiogiai prisidėjo prie 
lietuvių išsiuntipio į Sibiro

pardavimas 
mūras, 

dvi Vokietijos, Kinijos; buvo 
du Vietnamą! ( dabar tik ko
munistinės), dvi Korėjos, Af- žio liga. 
Tikos valstybių išdavimai Ku
bai, Kremliaus klikai ir 1.1. 
Šitų biznierių valdžios buvo 
ir Simas Kudirka išduotas 

kacetus, Į mirtį. Bus pa-sutikti, pav. kad nepriklauso-plekšnių biznio partneriui, 
traukti demokratinio teismo mos Lietuvos generolai ne - 
atsakomybėn tie, kurie tie- atliko savo pareigų ir neiš - 
slogiai ar netiesiogiai prlsi-1 tesėjo priesaikos.........Kas
dėjo prie lietuvių kaip thutos liečia mane asmeniškai tai

Bet kai Įsijungė Amerikos 
liaudis, Jos apgaudinėjami 
rinkėjai - Simas Kudirka bu
vo iš sovietinio KZ paleistas

Gaila, kad " Gimtojo kraš
to" negauna paskaityti Lie 
tuvos liaudis, bet dėkoju Jur- 
koniui ir už tai, jog mane 
pagarsino bent okupuotos Lie
tuvos politrukų tarpe. Malonu 
būti kad ir kabutėse patriotu, 
bet ne kolaborantu - kvislin
gu. Ant|Viluckis, Vokietija.

Aštunta- pamirštas daly - 
kas- Įpareigoti ypač lietuvių 
Bendruomenės skyrius su
registruoti visus lietuvius 
akademikus. Latviai jau turi 
suregistravę. Reikia juos 
raginti Įsijungti Į organiza
cijas, ypač profesines, iš
rinkti juos Į valdomuosius 
organus, kad pensininkai ir 
veteranai galėtų pailsėti, o 
jaunieji Įneštų naujų impul
sų organizacjjon.

Devintas klausimas: kaip 
sufc: gyvinti mūsų vaikų ir 
vaikaičių lankymą Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje? 
Ar nereikėtų iš Tautos Fon
do skirti lėšų kelionės iš
laidoms ? Juo labiau tai yra 
aktualu, nes ši vienintėlė iš
eivijoje lietuvių gimnazija 
vos ne vos egzistuoja.

Dešimta skatinanti prie - 
monė—Lietuvių Namų staty
ba. Šen ten jų yra . geriau , 
kad jie būtų ne sąryšyje su 
religinėmis organizacijomis, 
kad su laiku (kaip liet, para
pijų bažnyčios) nepereitų Į 
kitataučių rankas.

Neminiu lietuvybę skati
nančių skautų organizacijos, 
vasaros stovyklų bei liet, k . 
vasarinių kursų, o taipogi 
religinių ir visuomeninių 
organizacijų (pav. ateitinin
kų ir pan.). Vaikų lietuvybė 
turėtų būti palaikoma ir juos 
katekizuojant lietuvių, o ne 
anglų kalba, kas, deja, dažno
kai atsitinka.

Dabar jau atsiranda rū
pestis ne tik vaikų, bet ir 
vaikaičių-anūkėlių lietuvy
bės palaikymu. Reikėtų pa
klausti, kur dingo tos lietu
vės, anūkėlius mylinčios mo
čiutės ? Kur tas pasišventi - 
mas visų tų, kurie daug kal
ba apie Lietuvos išlaisvini
mą, o pamiršta sparčiai a - 
merikonėjantį mūsų jaunimą.

Gal čia suminėti praktiš - 
ki ĮO punktų, jei tik tėvams 
ir mokytojams užtektų ryž - 
to, galėtų daug padėti. Kito 
kelio nėra,nes tik jaunesnės 
kartos pavaduoja iškeliau
jančius Į "Anapilį''. .Ir tik 
tuo atveju lietuvybė gyvuos 
ir po mūsų.

J. Valiūnas

surusinimo, sunaikinimo. 
Dalis tokių nusikaltėlių tai 
daro ir darė iš asmeniškų 
troškulių patenkinimo - vel
tui čekistų vežiojami po pa
rodines vietas, sutinkami 
kaip "ministrai"—kaip atpilr 
das, Judo darbas-propogan- 
diniai pareiškimai sovie
tams - žinoma palankūs, jų 
spaudoje ir užčiuapimas bur
nos, nutylėti apie tikrąją pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje — 
nes girdi, aš noriu dar kartą 
nuvažiuoti, bus persekiojami
mano giminės. Todėl yra tei
singa, jeigu Upėnas "Euro
pos Lietuvyje" "plaka" V.K. 
Jonyną. Yra geriau laiku į-
spėti klystančius, į kolabora- niam apsigyvenimui JAV, tai 
vimo pinkles riedančius, ne- turiu "padėkoti "roosevelti- 
gu susilaukti tokių šiurpių niams
scenų, kokios vyko po karo valdė ir tebevaldo Ameriką 
su kolaborantais : Prancūzi- biznio 
joje, Italijoje, Norvegijoje biznio
ir kitose valstybėse. Nacių liaus klika. To biznio išdava: 
okupacinių laikų nusikaltėliai rytų Europos 
ieškomi ir šiandien bei trau- Kremliui, Berlyno 
kiami atsakomybėn. Tas pat 
vystysis ir su kocių nusikal
tėliais ir jų padėjėjais - žiu - 
gus Kremliaus teroristiniam 
režimui.

Su kai kuriomis J. Jurko - 
nio rašinio mintimis galiu

PANORAMA
KREMLIUS IR DRAUGAI

B. Vaikytis
Antrajam Pasauliniam Ka

rui baigiantis, Lietuva pate
ko Rusijai kaip kšro grobis, 
todėl ją ir kitas tautas, pate
kusias Rusijos orbiton, nega
lima skaityti draugais, ge
riau tiktų išsireiškimas----
Lietuva, okupavus ją Rusijai, 
pasidarė jos priešas, nors 
Maskvoje ir yra paminklas, 
išreiškiantis draugystę pag
robtai Lietuvai.. .

1978 m. kinams ir japo
nams pasirašius taikos ir 
bendradarbiavimo sutartį, 
ir JAV užmezgus su kom. 
Kinija diplomatinius santy
kius, Ramiajame Vandenyne 
Azijos pakraščiuose pasikei
tė politinis žemėlapis Rusi
jos nenaudai. Formaliai čia 
nėra sudaryta Kinijos, Japo
nijos ir Amerikos valstybių 
paktas ar sąjunga gintis nuo 
Rusijos agresijos Tolimuose 
Rytuose, bet faktas, kad 
tiems kraštams yra pavojus 
iš Poliarinės Meškos -kaip 
kiniečiai vadina rusus- jau 
savaime aišku, kad tos vals
tybės gali ginti savo intere
sus, vesdamos suderintą tri
jų didžiųjų politiką prieš ru
sų agresyvumą Azijoje.

Kinijos baimė,kad Sov. Są
jungą gali ją užpulti moder - 
niškais ginklais, kurių Kini
ja stokoja, privertė ją eiti į 
Vakarus, ieškoti mokslo ir 
technologijos žinių, savo 
ginklų sumoderninimui.

titulavimas "patriotu" kad 
ir kabutėse man priimtinas, 
nes kitaip čekistai nespaus
dintų. Kad aš esu fanatiškas 
antikomunistas galima pasi
ginčyti. Jeigu Lietuvoje bū
tų lietuviškas komunizmas, 
be rusiškai kalbančių kolo
nistų su Kremliaus galutinu 
tikslu išnaikinti lietuvius 
kaip tautą - surusinti, tai 
galimas dalykas aš visai ne- 
siangažuočiau antikremlinei 
kovai, bet naudočiadsi vaka
rų pasaulio materialinio gy-
venimo malonumais ir če
kistams rūpesčio nesukel- 
čiau. Kad aš prieš dešimt
metį negavau vizos nuolat! -

biznesmenams, kurie

interesų labui. O to 
partneris yra Krem-

Vietnamo kare, kurį vedė 
JAV prieš Rusiją ir kom. 
Kiniją, ir Sov. Sąjungai Įsi
galėjus Vietname, Kinija at
sidūrė netik karą pralaimė
jusiųjų tarpe, bet kilo jos ap
supimo pavojus iš Rusijos 
pusės, pastarajai plečiant 
savo interesų sferas Į Piet
ryčių Aziją, kur ankščiau 
priklausė Anglijos Tolimųjų 
Rytų sferai.

Kadaise Stalinas buvo už
mezgęs tariamąją draugystę 
su kom. Kinija, neatsižvel
giant carų laikais užgrobtų 
Kinijos žemių, ir dabartiniai 
Kinijos vadai pamatė jų at
žvilgiu vedamą klastingą 
Kremliaus politiką, kuri 
gręsia jų apsupimu, paliko 
buvusius draugus ir ieško 
pagalbos Vakaruose,derinant 
savo interesus su Amerika.

Pagaliau, jeigu Rusija ir
pasirašys su JAV ginklų ap
ribojimą pagal SALT susita
rimus, tai ne todėl, kad jie 
labai myli taiką ir nori būti 
demokratinių kraštų drau
gais, bet svarbiausia- jų no
ras sulaužyti sieną, kuri su
pa Sovietų valstybę iš rytų 
ir NATO valstybių Sąjunga 
iš vakarų . Rusija atsidūrė , 
vesdama agresinę politiką 
prieš savo kaimynus, milži
niškame katile,nors tas ka
tilas ir turi skylių šonuose .

Rusija, pasišovusi užval
dyti pasaulį, skelbdama nuo 
pat revoliucijos laikų inter
nacionalinio komunizmo idė
jas, bet praktikoje brukdama

ir randasi USA. Taip pat ir 
man atsitiko, kai mano tėvai 
kreipėsi Į Amerikos senato
rius, kongresmenus, liaudį - 
tas Kremliaus draugų pri
kergtas paragrafas buvo at
šauktas ir aš bet kada galiu 
važiuoti Į USA. Man jau teko 
tenai du kartus lankytis ir 
jaučiu simpatijas Amerikos 
liaudžiai, taip kaip jaučiu 
simpatijas nelaimingai rusų 
liaudžiai, kuri nusikračiusi 
vienų carų jungą, pateko Į 
kitų carų jungą. Kad aš esu 
praradęs žmogiškosios iš
minties ribas, tai teigimas 
be Įrodymų, taip kaip ir 
Fritz Skeries kad teigia^ jog 
A. Viluckis yra "psichopatas’ 
arba J. Dėdinas - galĮs būti
"dvigubas agentas" ir 1.1. 
Beje, Įdomi likimo ironija - 
buvusieji prez. Nixon pata
rėjai Ehrlichman, Haldeman, bodijos premjeras Pol Pot 
Dean - ypač paskutinis atsa
kingas už Kudirkos išdavimą, 
už dalĮ savo gangsterinių nu
sikaltimų sėdėjo ar tebesėdi 
kalėjime. Kitas didelis biznie 
rlus a. a . H. H. Humphrey, Mi 
nesotoje prieš 30 metų biz - 
niavęs Pabaltijo valstybės So- 
vietijos " saugumo intere - 
sams" užtikrinti, prieš laiką 
užbaigė savo bizniavimus vė-

Kinijos Ten r ir Chou Maskvoje, 
1963 metais.

tautoms savo kultūrą ir 
•rusinimo politiką, pirmą 
kartą pajuto tos politikos
nesekmes, pralaimint net 
komunistiniuose kraštuose , 
kaip Jugoslavijoje, Rumuni-
joję,Kinijoje ir panašiai, ku
rios atsisako pasiduoti 
Maskvos direktyvoms. Ko
munistinės Vengrija ir Čer- 
koslovakija,slenkant joms iš 
Maskvos glėbio ir pastarajai 
panaudojus karines priemo
nes, buvo prijungtos Į Rusi
jos orbitą Raudonųjų divizijų 
pagalba.

Rusijos apsupimo žiede y- 
ra keletas prasi veržimų’Ku
ba,Vietnamas, dalis arabų ir 
Afrikos kontinento valstybių 
kurios rusus dabartiniu me
tu daugiau melžia, negu kad 
duoda naudos. Prisikelian- 
tieji pėlitiniam gyvenimui 
kraštai, daugiau eina ne in
ternacionalizmo idėjų vedi - 
ni, bet tautinio atgimimo 
skatinami.

Kinų žiniomis,pačioje Ru
sijos imperijoje tautinis ju
dėjimas yra didelis; jų pra- 

‘■'nešintai btivo,'»žregieMni'Otos 
až^šldš tthutinėš: 'riaufifes So
vietų respublikoje Tadžikis
tane, kur dauguma gyventojų 
religiniu atžvilgiu yra mu
sulmonai,bet turkų tautybės.

Kremlius, kurstydamas 
vakariečių buvusias kolo - 
nijas sukilti prieš kapitaliz
mo hegemoniją, skelbia tau
tines aspiracijas, okai jau 
užima ir Įsigali krašte, tuo
met, pagal Maskvos Įsakymą 
ir direktyvas, turi būti vyk
doma ir skelbiama, kad vis
kas priklauso internaciona - 
linei proletariato diktatūrai 
ir visi privalo klausyti tik 
Kremliaus nurodymų.

Maskva ir Pekingas da
bartiniu metu per savo Į- 
galiotinius vykdo karą tarp 
Kambodijos ir Vietnamo, 
naudodami tautinę ideologiją. 
Rusija Kambodijoje, kurią 
dabar valdė Kinijos Įtakoje 
esanti vyriausybė, jai suor - 
ganizavo partizaninį Judėji
mą, pavadintą Kambodijos 
Tautinis Susivienijimo Fron
tas, kurį Kremlius pripažino 
legalia Kambodijos vyriau
sybe. Parama tai Sovietų 
organizuotai grupei eina per 
Vietnamą iš Maskvos.Kam- 

pareiškė anglų žurnalistams, 
kad Kremlius iš Vietnamo 
pasiryžęs padaryti Tolimuo
se Rytuose "Kubą" ir Viet
nams, prarijęs Kambodiją , 
plės Sovietų ekspansiją In
dokinijoje.

Kinija rėmė jau susi
kompromitavusį Kambodijos 
diktatorių,Khmer Rouge, ku
ris 1975 m. paėmęs valdžią , 
po Vietnamo karo, išvarė 
miesto gyventojus, vadina
mus "buržujais",Į ryžių lau
kus ir komunistiniame per
auklėjimo procese, dauguma 
jų žuvo.

Juo daugiau tautų supranta 
Kremliaus klastą grobiant 
tautas, tuo Rusijos apsupimo 
siena darosi tvirtesnė. Todėl
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Iškilmingai Ir garbingai 
atšvęstos užbaigtuvės E. L. 
leidimo, kurio didysis nuo
pelnas ir ryžtas priklauso J.
Kapočiui už sveiką iniciatyvą racijas ir istorinės raidos

pavergtųjų tautų bėgliai turi 
visas priemones ir galimy
bes aiškinti laisvuose kraš
tuose Maskvos apgaulę.

Kinijos ir Amerikos susi
tarimas į keblią padėtį stato 
Vietnamo ir Kremliaus san
tykius, todėl nereikia stebė
tis, kad rusai nori vietna
miečių ir amerikonų santy
kius pagerinti. Tuomet Ki
nija būtų izoliuota Ramiojo 
Vandenyno pakraščiuose. 
Vietnamo delegacija New- 
Yorke zuja prie Jungtinių 
Tautų būstinės ir ieško pro
gos gerinti santykius su ka
rą pralaimėjusia Amerika , 
kuri dabar lošia Kinijos kor
ta.

Dėl susidariusio Rusijos 
apsupimo Kremliuje yra ne
sutikimai ir vaidai pačiame 
politbiure. Prezidentui Car
ter''iui paskelbus Kinijos- 
Amerikos susitarimą už
megzti normalius diploma
tinius santykius ir pasikeis
ti ambasadoriais po 30 metų 
nesantaikos .Kremlius išty - 
įėjęs porą dienų, paskelbė 
Brežnevo lūpomis, kad susi
tarimas, kuris sustiprins 
taiką Rytuose, jo priimtas 
palankiai. Tuo tarpu, Sovietų 
armijos laikraštis Raudonoji 
Žvaigždė paskelbė straipsnį, 
smerkdama susitarimą, kad

-tai yra karinis, politinis Ki
nijos, Japonijos ir Amerikos 
blokas, nukreiptas prieš Ru
siją. Nors tas trijų prie Ra
miojo Vandenyno susitari
mas nėra joks karinis blokas Pasiūlymas viliojantis, bet 
bet krizei kilus,yra galimy
bių ribose tapti karine są - 
junga.

Rusijoje, kaip ir kituose 
kraštuose, nacionalizmas 
auga, ypatingai kariuomenė
je, kuri yra gerai ginkluota, 
gerai aprūpinta pagal Rusi
jos ekonominį pajėgumą ir 
jaunesniųjų karininkų tarpe 
yra karingai nusiteikusių Ki
nijos atžvilgiu. Jie laiko ją 
savo priešu, veikdami polit- 
biūrą, įtaigoja Kremlių pa
naudoti jėgą, kur reikalinga 
Rusijos ekspansijos politikai, 
nors pagal Vakarų žurnalis
tų išvedžiojimus, senieji po- 
litbiūro nariai yra šalininkai 
nuolaidesnės politikos.

Pravda,vedamasis Sovietų 
laikraštis, paskelbė prez. 
Carter'io pareiškimą, kad 
užmezgimas diplomatinių 
santykių su Pekingo vyriau
sybe nėra nukreipta nė prieš 
vieną ar kitą valstybę ir a- 
teityje Amerika stengsis pa
laikyti gerus santykius su 
Sovietų Sąjunga.

Kinija veda atvirą diplo
matinį karą prieš Sov. Są
jungą,ieško sąjungininkų Va
karų kraštuose, kurie karin- 
gesni ir1 nusiteikę prieš Ru
siją. Jau antri metai, kai 
kinai kviečia pas save dele
gacijas, žurnalistus, atski
rus asmenis, parlamentarus 
iš Vakarų 
siunčia 
Vakarų 
tikslas 
kraštui
ti mokslą ir ūkį ir nusipirk
ti moderniškų ginklų.

Britanijos Prekybos Mi
nis te ris E. Varley važiuoja 
kovo mėnesį į Pekingą. Jis 
turėtų pasirašyti susitarimą

demokratijų ir 
savo delegacijas į 

valstybes, kurių 
gauti paramos savo 
sumoderninti, pakel-

1979.III.7

ir pasiaukojimą. E. L. nū- slinktį.
dien byloja apie mūsų tautos Kai buvo leidžiama lietuvių 
kultūringumą ir siekius. An- E-jos tomai, ten sporto klau- 
gliškai kalbanti visuomenė ir simai apėmė daugelį šakų Ir 
daugumas mokslo institucijų 
sužinos lietuvių tautos aspi-

pirkti ginklų, tinkamų naudo
jimui Kinijos sąlygose. Ang
lija jau yra sutikusi parduoti 
Harriet Jump-Jets ir prieš
tankinių raketų.

Rusija prie Kinijos sienos 
turi 45 divizijų armiją ir 1O 
divizijų tankų, bet jos pag
rindinės jėgos laikomos Eu-' 
ropoję, apginkluotos moder- 
niškiausiais ginklais, nutai- 
kintais į Vakarų miestus. 
Tos raketos gali miestus 
per dieną sulyginti su žeme. 
Suprantama, kad Britanijos, 
Prancūzijos ir Vakarų Vo
kietijos karo vadai norėtų 
Kiniją paskutinių išradimų1 
ginklais apginkluoti ir tuo 
būdu versti rusus didesnę to’ organizacijoms 
dalį savo karinių jėgų per- pri|ęĮausė ( buvo nariu). Mes 
kelti prie Kinijos sienos. dalyvavome Paryžiaus (1924)

Brežnevo sausio mėnesio t ir Amsterdamo (1928) olim- 
kelionė buvo atidėta viena- 
dėl ginklų apribojimo SALT 
komisijoje neužbaigto pasi
tarimo ir antra- dėl Krem
liaus noro įpiršti Carter'iui 
mintį, kad ginklus galėtų 
parduoti Kinijai tik Amerika, 
bet ne Vakarų Europa. 
Kremliaus klastinga politika 
grindžiama tuo, kad pradėjus' 
kitoms valstybėms ginkluoti 
Kiniją, ji apsiginkluotų neri
botų ginklų arsenalu ir būtų 
pavojinga pasaulio taikai. 
Amerika viena ginkluodama 
Kiniją, ištaikytų jos apgink
lavimo kontrolę, tuo pačių .jų-futbolo turnyrai, kai visų 
Amerikos pramonė gautų įrjjų kraštų valstybinės rink- 
naujų užsakymų.ir darbo pa- ‘ 
klausa Amerikoje padidėtų .

kitų NATO valstybių sąskai
tom Rusija norėtų tokio žai
dimo, bet šio žaidimo koze- 
ris yra amerikonų ir jų są
jungininkų rankose. Kaip A- 
merika tą žaidimą suloš - 
priklausys nuo politikos va
dų, bet kad JAV susigundytų 
Kremliaus peršama klastin
ga politika, tai jau neįtikėti - 
na, ypač po to.kai. ji patyrė 
Rusijos ėjimus Artimuose 
Rytuose, Vietname ir pasku
tiniu laiku, Afrikos žemyne. 
Amerikiečių ir kinų susita
rimas išmušė Kremliaus 
pusiausvyros politiką iš 
Maskvos rankų. Brežnevui 
sunku rasti išeitį iš susida
riusios padėties. Jeigu 
Brežnevas atvažiuotų į Ame
riką, jis turėtų atsivežti ko
kį nors pasiūlymą, kuris at
svertų Kinijos ir Amerikos 
susitarimą ir diplomatinių 
santykių užmezgimą. Tą įvy
kusį faktą supranta Maskva 
ir Washingtonas. Šis politi
nis pasikeitimas liečia Vi - 
dūrio Europą, įeinančią į 
Rusijos orbitą, kartu ir Lie
tuvą.

Kremliaus draugai tad, 
vienokiu ar kitokiu būdu, yra 
pavergtos tautos, Raudono
sios Armijos pagalba suva
rytos į Rusijos imperiją , 
statant Maskvoje pavergtų 
tautų draugystės statulas . 
Tuo tarpu prie Vakarų vals
tybių glaudžiasi tautos ir 
valstybės iš baimės, kad ne
patektų Kremliaus globon, ir 
šių dienų ryškiausias pavyz
dys yra Kinija ir Japonija.

Praėjusieji metai buvo 
politinio persigrupavimo 
metai, einamieji metai pa
rodys, ką tas persigrupavi- 
mas reiškia.

dalinai fiziško ir auklėjimo 
lavinimo sąvokų aiškinimą, 
bet nesant geram ir orgąni- 
zuotam bendradarbių-talki
ninkų būriui, nemaža dalis 
sričių labai paviršutiniškai 
ir be gilesnės sampratos bu- 
vos atspausdinta. Dėl tų ne
gerovių ir klaidų keletą kar - 
tų spaudoje esu minėjęs, ti
kėdamas, kad panašūs atsi - 
tikimai ateity nepasikartotų.

Pažiūrėkime ar E. Litua- 
nica tilpusioji medžiaga 
grynai apimanti Lietuvą ir 
tremtį, bei kitų lietuvių, sve
timuose kraštuose gyvenan
čių, iškilesnius laimėjimus, 
tinkamai pristatyta.

AiŠkimant apie Kūno Kul - 
tūros Rūmus ( IV tomas,264 
psl.), nežinia kas ir kaip 
tvarkė ryšius su užsieniu ir 

° kokioms tarptautinėms spor- 
s Lietuva

pintuose žaidimuose, tai ar 
Lietuva buvo Tarptautinio O- 
limpinio Komiteto nariu, ar 
net Jei nebuvo, kokios gi 
priežastys šiam žingsniui ? 
Mat Latvija ir Estija ten tu
rėjo savo atstovus ir istori
nėj eigoj jų vardai ir kraštai 
yra įrašyti.

Kalbant apie futbolą nepa
minėta, kad Lietuva, šalia 
1924 m. Paryžiaus olimpinio 
turnyro, dalyvavo 1938 m. 
pasaulinėse pirmenybėse ir 
buvo suporuota 'sū Latvija. 
Kur dingo Pabaltijo kraš- 

tinės vienoj vietoj spręsdavo 
laimėtoją ? ’. Futbolo lygio 
kėlimui, berods, buvo 2 kart lio Olimp. Žaidynėse,tų pat 
samdyti vasaros sezonui tre
neriai ( vengras ir austras), 
o esant labai mažiems ištek
liams, valstybinę rinktinę,

Jūs priklausote Kanadai

tarp 1932 ir 1938 m. dau
giausiai, bent trumpam lai
kotarpiui, paruošdavo tuo
metinis aviacijos lakūnas kpt. 
Romualdas Marcinkus. Pa
sigendame, kad nieko nėra 
pažymėta apie sportinę spau
dą, išskyrus mūsų kūrimosi 
laikotarpį, kai tuo tarpu , 
aukšto lygio žurnalas "Fi
ziškas Auklėjimas" tikriau
siai to vertas.

Apart K. K. Rūmų fiz. lavi
nimui paruoštų mokytojų, už
sieny baigė aukštuosius fiz. 
lavinimo mokslus Algirdas 
Vokietiaits, vėliau daktaro 

.laipsnį įsigijęs (mokėsi Vie
noje); Stasys Šačkus - Berly- 
ir Baronaitė - Grace, Austri
joj. Tai kertiniai ir pradiniai 
ramsčiai visam Lietuvos 
sporto aukštajam planavimui 
ruošti, deja, nei apie vieną 
iš jų - jokio žodelio. Dwight Stones (irgi ameri

kietį). Tuometinė B. J. pa
sekmė buvo II-ji pasaulyje 
ir tik 3 cm. skirtumu nuo 
pasaulio rekordo 2,31, pa - 
siektojo tautiečio D. Stones, 
o visų laikų istorijoj- V-oji.

Birutė Kalėdienė, daly
vavo ir 1964 m.Tokyo Olimp 
Žaidynėse, laimėdama IV - 
ą vietą - 56,31 mtr. ieties 
metime, o Adolfas Aleksejū- 
nas 3000 mtr. kliūtiniam, sa
vo užbėgime ( III-is užbėgi- 
mas) pasiekia naują olimpi
nį rekordą 8:31, kai II-jam , 
anglas Herriott irgi buvo 
pasiekęs naują olimp. rekor
dą 8:330. Nors po dviejų 
dienų baigmės varžybose ši 
pasekmė krito 1 sek. žemiau, 
belgui Gaston Roelants, lai
mint aukso medalį: 8:30. 8, 
bet Aleksejūno pasekmė į- 
traukta į olimp.rekordų eilę.

I-asis sunkusis svoris-100 f 
kg., mūsiškis Mačenis(ro- 
vime) 1977 m. sunkumų kil - 
nojime buvo pasiekęs pasau
lio rekordą- 160 kg.

’Tai žymesnioji dalis Šių 
iškilių atslėklmų, o Sitį dar ~ 
nemažai yra. Kyla klausi
mas, kodėl tokie svarbūs 
sporto istoriniai įvykiai 
praleisti. Jeigu apie Kana
dos naujuosius ateivius kal

inėtų atrankos varžybose bame ir žymime stalo teniso 
šuolyje į aukštį pasiekia 2 , inugalėtojus, tai čia Danutė 
28 mtr. ir tuo metu laimi Valaitytė ir Richardas Bar- 
prieš pasaulio rekordistą (Nukelta | 8 psl.)

APIE IŠKILIUOSIUS 
SPORTININKUS

Amerikos olimpinės k-dos 
1928 m. Amsterdame (plau
kikė Albina Osipavičiūtė) do
kumentuose -sąrašuose rink
tinės dalyvių ir istoriniuose 
olimp. žaidimų aprašymuose 
yra Osipovich pavarde, todpl 
šalia jos pažymint sulietu - 
vinimą, kaip kad pažymėta 
apie kanadietės Plekeli- Pi
kelis, privalėjo būti paaiš
kinta, nes kitaip yra neleis - 
tinas dokumentinės ir istori
nės tiesos iškreipimas. O- 
sipovich ne tik laimėjo 100 
metrų 1. stilium aukso me
dalį (E. L. ir to nepažymi, 
bet tenkinasi tik pabrėžimu, 
plaukime), bet šaunioji Al
bina 4 x 100 m. estafetėje 1. 
stilium laimi II-jį aukso 
medalį ir pasekmė 4:47,6 
min. buvo naujas olimpinis 
ir pasaulinis rekordas. Ei
kime toliau.

Mūsų garsusis šuolininkas 
į aukštį įsibėgėjus, Kęstutis 
Šapka 1971 m. Europos lengv. 
atl. pirmenybėse Helsinkyje 
pelno Europos nugalėtojo 
vardą, pasekme 2,20 mtr.

Bill Jankūnis,JAV 1976 m. 
olimpinis dalyvis Montrea-

o Kanada priklauso
įums

Kanada yra jūsų salis. Kiekviena provincija, 
kiekvienas miestas, kiekvienas mieste

lis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga < 
valstybinės sostinės sritis, didingieji

Rockie kalnai vakaruose ir už j u.
Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 

didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo;
su plačiausiom atostogų galimybėm, kuriu

• . neturi jokia kita šalis.
Ryškitės šiais metais pažinti naujapKanados dali !

Canada
■ Canadian Government Office de tourisme
■ "T Office of Tourism du Canada

algimanto skiltis
NUOTAIKOMS IR ĮSITIKINIMAMS BESIKEIČIANT

Vilniaus kamerinis or-ką šiek tiek suprantant, yra 
kestras gastroliavo Ame r l- aišku, kad jie užsienin telš- 
kOj’e.Turėta, berods, 30 ats - leidžia ne vidutinio, bet tik 
kirų koncertų, ruoštų ameri
kinės koncertų rengimo a- 
gentūros, lietuviams, aišku , 
visai nepriklausomos Ir mū
siškių patarimų /vienokių ar 
kitokių/ visai nepaisančios .
Kamerinis orkestras, grynai mu cituojančia žinomus Ir 
lietuvių muzikų Iniciatyva , patikimus užsienio spaudas 
triūsu Ir Itin sunkiu, bet pla- Ir ryškesnių kritikų paslsa- 
nlngu darbu ugdytas,pasiekė 
ne vidutinio, bet tikrai augš- 
to lygio Ir tarptautinio pri
pažinimo. Sovietinę praktl-

augščlauslo lygio irnenlnln - 
kus. Čia jų santvarkos rel- 

, kalavlmas,svarbesnis už vb- 
- sus principus. Žodžiu, kar

tais galima tikėti Ir sovieti
ne propaganda, su pas tmėgl-

kymus , vertinimus. Tas pats 
suprantama, visIškaltlnka Ir 
Vilniaus muzikiniam vlene - 
tul, kuris, Išties,pelnė visą 
eilę laurų Ir pripažinimų 
Europoje Ir sėkmingai kon- 
certavo daugelyje užsienio 
kraštų.

Pirmąją informaciją Ir 
gastrolių tvarkaraštį matė
me "Vienybės "puslapiuose , 
šiaip jau kaip Ir niekas mū
siškių apie lietuvių menląln- 
kų pasirodymą šioje padan
gėje nežinojo. Amerikinė a- 
gentūra, globojusi Vilniaus 
orkestrą, atrodo, tesirūpino 
vlent tik amerikinės publikos 
reklama, nedavusi jokių 
skelbimų lietuvių spaudai 
/tikėkime,kad tokius apmo
kamus skelbimus mūsų pe
riodika gal Ir būtų dėjusi.., 
ar radio valandėlėms,tad, 
absoliutinė dauguma nieko 
nežinojome. Būta ir daugiau 
savotiškų nepatogumų ar 
keblumų. 1 Bent svarbiausia 
kliūtis - tai faktas,kad kon
certai buvo duodami gana 
tolokai nuo amerikinių did
miesčių, t. y. vietovių, kur 
daugiausia lietuvių gyvena
ma. Pavyzdžiui, tokiame Ml- 
chigane gastrolės buvo Jak- 
son, Alpena ir Sag t na v vie
tovėse, kurių didmiesčiais 
nepavadinsi. Tokiems Det
roito ir apylinkių gyvento
jams pasirinkimas nebuvo 
dėkingas atstumų Ir laiko 
atžvilgiu, tuo labiau, kad ne
buvo žinomos tokios "smulk
menos", kaip koncerto salės 
vardas,tiksli vieta, valanda. 
Kas ten žino,gal rengėjai bi
jojosi kokių demonstracijų, 
piketų, protesto reiškinių , 
tad Ir bandė ribotis vien tik 
amerikine publika?

Tačiau, patyrinėjus tautie
čių nuotaikas, atrodo, kad 
niekas čia net negalvojo apie 
kokias demonstracijas, bet 
Itin gailėjosi, kad negavo 
progos Išgirsti vieną Iški
liausių kamerinės muzikos 
ansamblių, tuo labiau, lie
tuviško Ir tarptautiniai pri
pažinto bei įvertinto. Miela 
bužo skaityti "Draugo"kultū- 
rlnlame priede Išspausdintą, 
atrodo, kvalifikuoto asmens 
paruoštą, recenziją, glrdėju- 
sį vleųą vilniškių koncertą 
Wisconsin'o valstijoje. \

Tas tik rodo,kad,pagaliau 
pradedame po truputį skirti 
pastangas, vaisius Ir Inten
cijas tarp rėžimo Ir pačios 
tautos apslractjų, ar tai būtų 
sporte, muzikoje ar kitose 
kultūriniai- meninio gyveni
mo srityse. Tiesa, rėžimas 
visada Ir visur stengsis gau
ti s a u klek galint daugiau 
"kredito", bet Irto siekda
mas, jis vis vien, tegu Ir ne
noromis, turi leisti IškUtl 
pačios tautos gyvybinėms 
apraiškoms,tautinėms aspi
racijoms Ir atskiram Iden - 
tltetul iškelti. Tokiomis 
mintimis tenka sutikti, tei
singiau, palydėti, lietuvių 
menininkų turtingus pas Iro- 

. dymus Jungtinių Valstybių 
miestuose, iškeliant Ir rek
lamuojant ne tiek sovietinį, 
klek lietuviškąjį Vilniaus ka
merinės muzikos, orkestro 
veidą. Visą draugėn suvedus, 
bus sunku paneigti pozityvią 
tų gastrolių amerikinėje au
ditorijoje reikš mų.

3 psl.
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Iš :

ANAPUS R
Jurgis JANKUS
O J A U S

Kai praeitą vasarą streikavo autobusų tarnautojai, iš 
darbo namo eidavau pėsčias. Pėsčias eidavau ir į darbą , 
bet tas ėjimas niekuo nesiskyrė nuo paprasto ėjimo pasi - 
vaikščioti siauromis apleistos miesto dalies gatvelėmis . 
Grįžtant buvo kas kita. Po vidurnakčio tų pačių gatve
lių nė pažinti nebebuvo galima. Bendradarbiai ir draugai, 
sužinoję, kuriom gatvelėm drįstu taip vėlai eiti . gąsčiojo- 
si. Iš tikrųjų jos buvo tokios pat, kaip ir visos kitos tame 
miesto šone, tik gal kiek labiau apleistos. Per pastaruo - 
sius kelerius metus čia vis daugiau ir daugiau radosi neg
rų, daugiausia atvykusių vasaros darbams į apylinkės so - 
dus, o po sodų nusprendusių pasilikti ir žiemai. Ir dar vie
na smulkmena: per pastaruosius porą metų čia retkarčiais 
kas nors ką nors paprasčiausiai nusmeigdavo. Bet nūs - 
meigdavo kol kas tik juodas juodą, tai man nė į galvą ne - 
ateidavo .kad reikėtų iš tikrųjų ko bijoti. O neateidavo 
greičiausiai todėl, kad po vidurnakčio, ypač kai naktys bū
davo karštos ir tvankios, eidamas jausdavaus, lyg eičiau 
per kokį egzotišką turgų- ne turgų, gegužinę - ne gegužinę, 
iš tikrųjų, pats nežinau ką, nes niekur nematytą ir netikėtą 
pamatyti. Eiti tegalėjau gatvės viduriu, nes abu siauro- 
ki šaligatviai ir net grindinio šonai buvo pilni žmonių. 
Vieni sustoję būreliais šnekučiavosi, kiti susėdę kėdėse 
snaudė, kai kurie, matyti, spėję pamėgti patogumus, sėdė
jo foteliuose ar gulėjo sofose, bet daugumas tįsojo tiesiai’ 
ant cemento. Po vieną ir poromis,apsirengę dieniniais 
drabužiais, margomis pižamomis ar ilgais naktiniais 
marškiniais, susėdę po vieną, po du, po tris ant šaligatvio 
krašto ir ištiesę kojas toli į gatvelės vidurį. Ilgainiui su 
kai kuriais ėmėm net pasilabinti. Vienas kitas net paklau
sia: "Kaip buvo šiandien?" Stengiuosi atsakyti kiekvieną 
dieną kitaip: "Puikiai". "Taip sau". "Norėčiau, kad būtų 
buvę geriau''. 'Kaip pragare už krosnies". 'Kaip kviečio 
grūdui malūne.' Jutau, lyg tampame savotiškai pažįstami. 
Man darosi pažįstama toji keista gatvelė, net atskiri žmo
nės, ar vis tos pat besibūriuoją grupės. Kad ir tas,į galą 
amžiaus betraukiąs vyras, kuris pusiau gulomis išsitie - 

sęs sudedamoje kėdėje kiekvieną vakarą man pakelia ran
ką, arba toji pora: vyras aukštielninkas atsigulęs skersai 
šaligatvį, galva į gatvelės pusę, kojas iškėlęs beveik stat - 
menai aukštyn ir atrėmęs į sieną, o moteris,tokia stam
bi,kaip kalnagūbris, padėjusi galvą jam ant pilvo guli išil
gai šaligatvį, kartais pakilnoja vieną ar kitą koją, lyg norė
dama, kad vėsus oras giliau įsiskverbtų į jos pilnumą ir , 
gal pagauta vėsaus malonumo, vis krutina pakeltos kojos 
pirštus Su Jais neslsvelkinu, bet jaučiu, kad ir jie manė 
jau pažįsta, nes praeinant, ji nuleidžia koją, pažiūri į ma - 
ne, tyliai kažin ką pasako vyrui, ir abu garsiai juokiasi. 
Jiems lengva mane pažinti, nes aš tik vienas ir kiekvieną 
kartą praeinu dvidešimt minučių po antros. Galvon lenda 
savotiškai jauki mintis: juk jeigu kurią naktį nepasirody - 
čiau, jie manęs tikrai pasigęstų ir imtų vienas kitą klausi
nėti, kur dingo tas baltas keistuolis ar baltas velnias, ar

dar kaip kitaip. O,antrą vertus, gal jiems ir neatrodžiau 
keistuolis nei baltas velnias. Gal jiems buvau toks pat pap
rastas žmogelis, koks ir esu, ir tik saviesiems buvau keis
tuolis. Juk tik’savleji gūsčiojo pečiais, kam einu naktį to
kiomis gatvelėmis vienas Jie ir visu būriu ten nebūtų ėję.

Kai rudeniop naktys ėmė vėsti, ir gatvelė kito. Pir - 
miausia išnyko visi gulintieji ir patogiai sėdintieji. Vienur 
kitur dar stoviniavo būreliai, vienur rimtai, kitur smagiai 
ir net triukšmingai svarstydami savo (o gal ir svetimus) 
reikalus, tarpduriuose dar gaišdavo glaudžiai sulipusios 
porelės, o pirmam sniegui iškritus, dingo ir tie. Net ir 
šviežių pėdų sniege nebuvuvo matyti. Aplinka neteko jau - 
kūmo, svotiškai keisto glaudumo tapo dykuma. Ėjau ta 
šviežia baltuma ir ėmė baimė, kad iš kiekvieno užkampio 
gali kas iššokti ir užpulti. Autobusų streikas buvo jau 
prieš kelias savaites pasibaigęs, bet aš taip įpratau pa - 
s i vaikščioti, kad nebesirengiau į juos begrįžti. Tūo keliu 
geras pusvalandis ir aš jau namie. *

Čia sniego buvo tiek, kad automobilio juodavo tik 
pats viršus. Atsirėmiau į sieną. Sniego iškapotas veidas 
peršėjo ir krūtinę tebespaudė bridimas. Sį engiausi giliau 
įsikvėpti ir žiūrėjau, kaip sniego sūkuriai nuo automobilio 
viršaus kyla aukštyn ir dingsta balkšvoj pilkumoj. Lietuvo
je tokio oro užkluptas žmogus vargiai susirasdavo namus. 
Klampodavo, klampodavo po sniegą, sukdavo, sukdavo ra - 
tus.kol nuovargis pakirsdavo kojas, kol suimdavo miegas, 
tada prisėsdavo pailsėti, kiek atsigauti. Taip savo dienas

ANAPUS RYTOJAUS, Jurgis 
Jankus, romanas. 1978. Iš
leido Ateitis. 296psL 
Aplankas -autoriaus. 7 dol. 
(kietais viršeliais-9 dol.).

Žinomas mūsų beletristas 
savo naujoje knygoje įguikty 
šiai sukuria ypatingą intrygą, 
galėtume- pasakyti "triller", 
ko mūsų literatūroje nėra 
perdaug).

Veiksmas vyksta mums 
gerai žinomoje šio krašto 
aplinkoje.. Paliesta žmogaus, 
suvokimo įvairūs planai, už - 
jusliniai suvokimai! extra 
sensory perception). Tai 
būtų bene pirmį kartą mūsų 
literatūroje panaudotas me
todas sukurti nuotaikai,© gal 
ir daugiau, negu nuotaikai- 
pasiekti ir peržengti įvai

rius njjūsų žmogiškojo ribo
tumo slenksčius.

Be šios - Jurgis Jankus 
yra parašęs: Egzaminai, Be

baigė mano tėvo dėdė Polikarpas. Ir visiškai netoli namų, 
kur kiekvienas kupstelis buvo gerai žinomas. Vakare, gy
vulius susižiūrėjęs, nuėjo pas Krasį pasiprašyti jaujos. Dė
dienė dar norėjusi sulaikyti. Sakė: "Sninga, kur tu dabar. 
Ir vakarienę jau rengiuosi kaisti". O jią: "Negąstauk, ne 
į vestuves einu. Kol bulvienė išvirs, sugrįšiu". Ir vakarie
nė išvirė, kiek lukterėję, besižvalgydami į duris, ir paval
gė. Dėdienė iš karto pyko, paskum ėmė rūpestis kilti. Lau
ke vis dangus su žeme maišėsi. Ir balkšva diena išaušo ,
bet dėdė negrįžo.

Apie pusryčius vyresnysis vaikas nubė
go pas Krasį pažiūrėti, kas atsitiko. Tada sukilo visas kai
mas. Ir vieni ir su šunimis išmaišė visą apylinkę, bęt nė 
menkiausio ženklo. Kai į kelintą dieną pūga aprimo, vėl vis

Krantų, Vientautų Berniukai, visi išėjo, apžiūrėjo kiekvieną juodulį, kyšantį iš sniego bal- 
Naktis Ant Morų, Pirmasis tumų, .bet Polikarpo nerado nė ženklo.
Rūpestis,Paklydę Paukščiai, 
Po Raganos Kirviu, Namas 
Geroj Gatvėj, Senas KateiJ- 
vis Matutis, Peilio Ašme
nimis, Užkandis, Ir Nebepa - 
simatėm.

Autoriui būdingas gyvas 
pasakojimo būdas, dramati
nių momentų ritmiškas per
davimas, nors žodis papras
tas. b.

Tik kai atėjo atlydys, Ir vėpūtiniai ėmė slūgti,į,mišką 
važiuodami vyrai pamatė pamiškėje sėdintį,! eglę atsirė- 
musį. Kai tas atsitiko, net mano tėvas dar nebuvo gimęs , 
ir patį pasakojimą girdėjau, tebebūdamas vaikas, bet da
bar viskas taip ryškiai atsistojo akyse, lyg anapus gatvės 
matyčiau ir tą eglę ir dėckilį Polikarpą, snaudulio suimtą , 
atsišliejusį į ją tik vienam akimirksniui, tik kvapą atgauti. 
Ir tikrai, balkšvoj pilkumoje pasivaideno ir miško pakraš
tys ir Polikarpas, atgalia ranka bebraukiąs iš praviros 
burnos nutekėjusią seilę.

( į anglų kalbą išvertė S.Talbott, 
įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Cranks haw)

...........Apsvarstęs įvairias pasekmes, aš nusprendžiau 
priimti Kaganovlč’lauš pasiūlymą /vykti į Ukrainą/,tik su 
viena sąlyga.-kad aš galėčiau būti Iškeltas kitur,kai at
siras vieta. Nesvarbu kur, kad tik būtų kokia Industrinė 
sritis. Aš nenusimaniau ūkio darbuose ir būčiau visai ne 
savo vietoje agrtkultūrlnėje aplinkumoje.

Nuvykęs į Charkov'ą,buvau Nikolai Nesterovtč Dem- 
čenko patvirtintas Sekcijos Deputatų viršininku. Jis buvo 
geras vyras Ir geras komunistas, pasiaukojęs bendrajai 
partijos linijai, Centrallntam Komitetui Ir Stalinui.

Kaip Ir daugelis kltų-žuvo vėliau nuo Stalino "valymų". 
Mano darbas Charkov’e.kalp ir numaniau, buvo nemalo - 
nūs. Vien popierinis darbas. Aš esu žemės žmogus, veiks
mo žmogus, angliakasys. Aš esu įpratęs dirbti su metalu 
Ir chemikalais Ir turiu įgimtą nepakentlmą raštinės dar - 
bams - jie man yra visai svetimi. Nepakenčiu vaizdo po
pierių krūvos, per kurios viršų reikia žiūrėti į tikrą kūno 
Ir kraujo pasaulį.

Nuėjau pas Kaganovič'lų du ar tris kartus,priminda
mas, kad žadėjo mane Iškelti Iš čia,kai tik atsiras proga.

Vieną dieną jis pasišaukė mane Ir tarė: yra tau dar- 
darbas Kijeve vadovauti Organizavimo Sekcijoje. Jei su
tinki, pirk bilietą, gali važiuoti šiandieną".

Priėmiau pasiūlymą Ir kitą rytą jau buvau Kijeve.
Kijevo organizacija buvo laikoma labai nesaugi Par

tijai: tai buvo žinoma Ukrainos nacionalistų tvirtovė Ir ta 
jų reputacija tikrai buvo užtarnauta. Vietinis proletaras 
buvo silpnas Ir nepastovus; Inteligentai,kurie grupavo
si prie Ukrainos Mokslo Akademijos buvo vadovaujami 
nacionalisto Gručtnsky, Petluros pasekėjo. /Petlura-žl - 
nomlauslas Ukrainos nacionalistas,kuris kovojo prieš 
Ukrainos Inkorporaciją į Sov. Sąjungą/. Nemažai čia buvo 
Ir trocklstų. Aš žinojau,kad Ukrainos nacionalistai žiūrė
jo į mane.kaip į nepataisomą "ruskį". Menševikai,so - 
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clal- revoliucionieriai.Ukrainos nacionalistai Ir trockls - 
tai vist bandė pasinaudoti sunkumais,kuriuos mes turė - 
jome Kijeve. Ėaugells neturėjo darbo, gatvėse kildavo de
monstracijos Ir paradai su plakatais.

Sušaukėm didelį susirinkimą,diskutuoti problemas . 
Aš pasakiau atvykusioms: "Aš žinau,kur labai reikia dar
bininkų Ir aš gailu jums lengvai rasti darbo".

Žmonės atrodė patenkinti. "Kur? ",-klausė.
- Donbas’e.
-Mes geriau būsime be darbo, negu vyksime į Donba- 

s’ą darbams*.
Tai mane įsiutino, nes aš pats kilęs Iš Donbas'o ir bu 

vau pasiilgęs savo angliakasių. Ktjevlečlams tai atrodė 
tolima,atsilikusi provincija^ be to, jie neturėjo jokio pa - 
slruošlmo tokiam darbui. /Čia Ir dažnai kitur Chr. nle - 
kada tiesiai Ir atvirai neprisipažino, kad tikroji naciona
listų jėga Ir nepasitenkinimas kėlė daug rūpesčio ir var
go Partijai. Jis stengėsi numenklntl jos reikšmę. Kn.K- 
rlus/.

1929 nubūdamas 35 m. amžiaus, Chruščev’as Išsipra
šė būti Iškeltu Iš Kijevo Ir įsigyti specialybę metalurgijo
je Industrijos Akademijoje Maskvoje. Po didelių pastangų 
jam tai pavyko padaryti.

/Partija sutiko daugiausiai su Chr. noru tęsti studijas, 
numatydami, kad jis Industrijos Akademijoj galėtų įkurti 
stiprų stallnlstlnį bloką, nes tikrumoje naujasis komunis
tinis elitas 1929-30 m.ten buvo Išsivystęs į antl-staltniz- 
mą.

Chruščev’as tačiau greitai čia įsigijo Partijos celės 
kontrolę Ir sumušė opoziciją apgaulingas Ir žiauriais 
metodais. Po dviejų metų jau jis galėjo palikti Akademiją 
Ir Kaganovlč’lauš šešėlyje pradėti greitai kopti politinės 
karjeros laiptais. <

Už viso to - pasirodė pirmoji karštligiška Ir smur - 
tlnga kampanija Industrializuoti Sovietų Sąjungą ,
patiekiant pirmąjį penkmečio planą, sukolektyvlntl žemės 
ūkį, apie ką pats ChrI vėliau daugiau pasisakė. Kn., 
Kom-torlus/.

Iš pradžių galvojau,kad dėka Kaganovlč’laus aš kilau 
Maskvos politiniame aparate, bet netrukus supratau, kad 
mano paaukštinimai buvo ne tiek jo, bet Stalino dėka.At
rodo,kad Stalinas sekė mano darbus per savo žmoną, Na- 
deždą Serge jevną Alllllujevą. JI girdavo mane Stalinui, Ir 

Stalinas pasakydavo Kaganlvlč’tut mane palaikyti.

Nadežda Sergejevna Ir aš buvome kolegos Akademi
joje. Ji studijavo tekstilėje chemiją, specializavosi dirb
tinėse medžiagose. Ji buvo Partijos organizatorė Ir aš ją 
regullaMal sutikdavau organizacijoje, duodavau instruk - 
cljas. Grįžusi namo, žinau, ji papasakodavo apie mane Sta
linui. Ji buvo labai atsargi, neper naudojant savo ryšių su 
Stalinu. Tik mažas būrelis žinojo,kad ji buvo Stalino žmo
na. Ją vadino Alllllujevą, Ir viskas. JI niekada nesinaudo
jo privilegijomis,kurios jai priklausė kaip Stalino žmonai. 
Tarp Akademijos Ir Kremliaus ji niekada nevyko automo
biliu, bet visuomet tramvajumi. Ji neišsiskyrė niekuo iš 
masės studentų aplink ją. Tai buvo labai gudrus ėjimas , 
neparodyti kaip arti ji buvo prie asmens,kuris buvo vadi
namas Didžiuoju draugų Ir priešų tarpe politiniame pa - 
šaulyje.

Per eilę sekaičlų metų aš Išlikau gyvas,kai dauguma 
mano bendraamžių Ir Akademijos kolegų, mano draugų, su 
kuriais aš dirbdavau Partijos organizacijoje,prarado sa
vo galvas kaip liaudies priešai. Dažnai stebėdavausi,kaip 
aš išlikau? Faktas,kad aš visada buvau atsidavęs Parti
jai, buvo neabejotina. Bet tie žuvę draugai buvo Irgi at
sidavę Partijai ir jie taip pat prisidėjo prie kovos, vykdant 
generalinę Stalino Uniją. Kodėl mano likimas buvo kitoks 
negu jų, nukentėjusių? Dalinai, manau,kad Nadeždos pasa
kojimai pakreipdavo Stalino nusistatymą prieš mane. Tai 
buvo kaip loterijos bilietas Ir dėka jos,Stalinas manimi 
pasitikėjo. Vėliau jis kartais paleisdavo grubias pastabas 
man, kartais įželzdavo; bet visuomet tai praeidavo Ir Iki 
pat paskutinių dienų jis mane mėgo. Būtų kvaila Ir senti
mentalu sakyti ,kad toks žmogus ką nors mylėjo,bet nea
bejoju, kad jis mane gerbė.

Stalinas labai mažai respekto jautė Nadeždal Konstan-. 
ttnoval Krupskajai Ir Marijai Iljlntčnal Ulyanovat /Lenino 
našlei Ir seseriai/. /Po Stalino mirties buvo rastas laiš
kas, rašytas Lenino,kuris buvo labai nepatenkintas Stali
no elgesiu prieš šias moteris Ir Leninas reikalavo jo at
siprašyti/. Spėjama,kad,Stalinas tai darė tyčia, norėda - 
mas stipriai suerzinti 1 Leniną Ir tuo pagreitinti jo mir
tį, nes tuo metu jis jau sirguliavo/.

( bus daugiau )
N t H R IK L A ŪSO M A LIETUVA
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Žodžius ir norus turi 
sekti darbai...

(Įspūdžiai iš Nepriklausomybės Šventės minėjimo)

Londono lietuviai šiemet 
Vasario 16-ąją paminėjo la
bai pakiliomis nuotaikomis, 
nes pergyveno kelias pažy - 
mėtinas akimirkas. '

Sekmadienį - vasario 18 d. 
Nepriklausomybės Šventė 
prądėta parapijos bažnyčioje 
iškilmingomis mišiomis,ku
rias celebravo Londono vys
kupas J. M. Sherlock, asis - 
tuojamas trijų kunigų. Buvo 
tai iš viso pirmasis kartas , 
kai Londono vyskupas oficia
liai atsilankė pas Londono 
lietuvius ir Šis atsilankymas 
buvo skirtas mūsų nepriklau
somybės šventei.

Vyskupas J. M. Sherlock 
yra puikus kalbėtojas. Jo pa
mokslas nepaprastai kėlė ir 
stiprino mūsų viltis. Pilnu-
tėlė bažnyčia tautiečių juto 
ir matė,kad aukštasis dvasiš 
kis gerai supranta ir atjaučia 
Lietuvos kančią. Aiškiai ma
tėsi, kad vyskupas pilnas įsi
tikinimo teigia, kad lietuvių 
tautai ir valstybei skriauda 
turi būti atitaisyta, priespau
da ir pavergimas turi išnykti, 
Lietuva krikščioniškos kul
tūros ir cicilizacijos tautų 
tarpe turi būti laisva ir ne
priklausoma.

Vyskupas gėrėjosi mūsų 
giedosimu, laimino žmones . 
Po pamaldų jis atėjo Į para
pijos salę iš arčiau su žmo
nėmis susitikti, kiekvienam 
ranką paspausti ir mielą žo
dį tarti. Visi džiaugdamiesi 
apsupo aukštąjį ganytoją. Jo 
dėmesys mums mielai kute
no širdis.

Oficialusis Nepriklausomy
bės Šventės minėjimas pra
dėtas "L'ondono Universiteto 
rajone/' ELBORN Kolegijos 
auditorijoje 4 v. vak. Atida
romąjį žodį tarė mūsų Apy
linkės Valdybos pirmininkė 
p. S. Baliūnienė.' Visiems 
buvo malonu, kad mūsų tar
pe buvo aukštieji anglų vi
suomenės dignitoriai. Vysku
pas J. M. Sherlock antru kar
tu atvyko pas lietuvius. Jis 
savo efektingame žodyje 
džiaugėsi lietuvių pastango - 
mis ir įnašu į bendrą1 mozai
kinį Kanados kultūrinį gyve 
nimą ir pabrėžė, kad etninių 
grupių ateiviai f kūrybinį Ka
nados gyvenimą turi eiti in
tegracijos keliu ir jie tai da
ro. Nėra ir negali būti Ka
nadoje ateivių asimiliacijos. 
Visiems Kanados gyvento
jams tebėra ir tegali būti tik 
vienodas ir tas pats aspek
tas ir traktavimas.

Naujasis Londono miesto 
burmistras Al Gleeson taip 
pat sutiktas gausiomis katu
tėmis. Seniai Londono lietu
viai per Nepriklausomybės 
Šventę turėjo savo tarpe vie
tinės valdžios galvą. Bur
mistras savo kalba prisidė
jo prie vyskupo pareiškimų. 
Maloniai lietuvius nustebino

* JEIGU GERI IR GALI GERU - *» TAVO REIKALAS **

* JEIGU NORI NŪS TO II - •* MŪSų «
«
* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES 
*
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ,

» 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO.

* ARBA SKAMBINK KIMS:
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo);
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 
*
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ir Ontario parlamentaras 
Gordon WALKER- Jis taip 
pat perskaitė Ontario prem
jero William DAVIS sveiki
nimą ir linkėjimus visiems 
Ontario lietuviams.

Kaip jau įprasta, ir šie
met lietuvius širdingai svei
kino latvių atstovas - Londo - 
no Universiteto profesorius 
dr. A. Dreimanis. Labai 
jausmingai kalbėjo ukrainie
čių atstovas ir Londono Dis - 
trikto Žmogaus Teisių Lygos 
pirmininkas dr. E. B. Ros- 
lysky : " Kaip ir Pabaltijo 
valstybės, Ukraina, Baltgu - 
dija ir kitos Rusijos paverg
tos tautos turi būti laisvos! " 
Su linkėjimais atėjo ir lenkų 
Londone parapijos atstovas. 
Jo supratimu laisvę atgaus 
per susivienijimą lietuviai ir 
lenkai. Jį palydėjo tik reti 
plojimai. . . Minėjiman buvo 
atsilankęs ir kroatų ateivių 
atstovas.

Lietuviams buvo malonu, 
kad kitų tautų atstovai tarė 
tiek prasmingų žodžių ir lin
kėjimų. Visi labai pritarė’ 
vyskupui, kuris tvirtino, kad 
žodžius ir norus turi sekti 
ir darbai!

Anglų spauda taip pat atžy
mėjo mūsų Nepriklausomy - 
bės Šventę. Dar kelias die
nas prieš minėjimą Londono 
dienraštis' "Free Press" at
spaude pasikalbėjimą su 
Londono lietuvių klebonu — 
kun. Jonu Staškevičium. Tai 
buvo klebono ir Apylinkės 
Valdybos noras atkreipti pla
čiosios miesto visuomenės 
dėmesį mūsų link. ., "Kana
dai reiktų užmiršti savo izp- 
liacines tendencijas etninių 
grupių žmonėms. " Kai kas 
išgirdo šį tyruose šaukiantį 
balsą: aukštuomenės atstovai 
atėjo pas mus. .. Gaila, kad 
po minėjimo pirmadienį Free 
Press, įdėjęs mūsų jaunimo 
tautinių šokių grupės didelę 
nuotrauką ir aprašęs ką lietu
vių atstovai minėjime sakė 
ar užakcentavo, niekur 
neužsiminė apie vys
kupo ir aukštųjų pa
reigūnų atsilankymą 
ir pareiškimus. . .

Paminėjo įvyksįantį mūsų 
Nepriklausomybės minėjiipą 
ir Londono Universiteto stu
dentų plačiai skaitomas or
ganas " The Gazette".

Po oficialios dalies buvo ir 
meninė minėjimo dalis, ku
rią atliko mūsų tautinių šokių 
šokėjai ir iškilieji lietuvių 
solistai,: Gina ČAPKAUSKIE- 
NĖ ir Rimas STRIMAITIS 
Ypač pastarieji, Londone pir
mą kartą atvykę davė tokį 
išskirtiną ir didelį, pasigė
rėjimą sukėlusį koncertą. 
Bet apie tai gal teks tarti ke
lis žodžius kitą kartą.

L. Eimantas

nuo-

( spaudai paruošė Donatas N. Baltrukonis)
- Pone Karger, man teko 

nugirsti iš L. Stankevičiaus, 
jog Jūs planuojate organi
zuoti lietuviams grupines 
keliones į Lietuvą. Ar tai 
būtų pirmutinė tokia kelionė 
per Jūsų organizaciją?

- Tikrai ne. Vėlyvaisiais 
6O-aisiais metais man teko 
surengti 3 grupines keliones 
į Vilnių. Prieš 2 metus, pa
gal L. Stankevičiaus
geidavimą .įvykdėme dar 2 
keliones į Lietuvą, daugumo
je jaunimui-studentams, kas 
pavyko gana gerai .Kaip ma
tote, mes jau turime daug 
patyrimo sujūsų žmonėmis.

- Kadangi Jūs esate vo
kietis , kalbantis angliškai, 
prancūziškai, na, ir ispaniš
kai, itališkai ir net rusiškai, 
matomai esate labai įsijun
gęs į tautybių bendravimą. 
Kaip Jums patiko dirbti sv 
lietuviais ?
- Štai, pažiūrėkite į šitą, 
mano vienos grupės 
trauką, Ar tai ne veidai, 
kurie išreiškia draugiškumą 
geraširdiškumą it visišką 
pasitikėjimą? Man visuomet 
buvo nepaprastai malonu or
ganizuoti šiuos žmones, tuo 
labiau, kad turėjau garbės ir 
malonumo būti asmeniškai 
pakviestas keletą kartų į . jų 
privačius subuvimus. Po 
šių vaišių nebegalėjau nei 
valgyti, nei gerti sekančias 3 
dienas. Vienintelis apgailė
jimas tebuvo, kad negalėjau 
sekti jų lietuviškų pokalbių, 
bet angliškai, su trupučiu vo
kiškai ar rusiškai, mums 

puikiausiai, Įįįeviskas ėjosi kuo 
ypač išgėrus gerojo vyno, 
širdys visiškai atsivėrė,© 
jūsų puikiosios dainos- tai 
geriausia priemonė tautų 
bendravimui« . o

~ jTeko girdėti, kad kitos 
agentūros organizuoja kelio
nes į Lietuvą. Ar tai nesu - 
kels per daug sąmyšio ir 
konkurencijos lietuviškoje 
rinkoje ?

- Žinoma, kiti mano ko - 
legos taipgi organizuoja 
skrydžius ir aš tikiu jog 
anie taipgi puikūs žmonės. 
Tačiau mes - stengsimės 
traktuoti kiekvieną mūsų lie
tuvį klientą asmeniškai, o ne 
kaip tik-v vieną iš masės nu
merių. Mes paruošiame 
programas, kurios skiriasi 
nuo kitų mano kolegų pa

TEL. 525 - 8971.
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ruoštųjų ,ir kas metai 
keičiame.

- Kokios būtų šių 
Jūsų programos ?
: - Kadangi mes turime jau 

paruošę pamfletus, kuriuos 
pasiunčiame pagal pareika
lavimą, tai dabar nesigilin
sime į detales. Aš tik trum
pai paminėsiu vieną:grupi - 
nis skrydis į Helsinkį-Šuo- 

Pa- miją, gegužės 25 d.ir grįž
tame birželio 13 d. Helsinky 
išbusime 2 dienas, Taline- 
d., Rygoj- 3 d., Vilniuje- 
d. ir Leningrade- 3 d. Mes 
aprūpinsime keleivius pui
kiausiu maistu kasdien, išs
kyrus Helsinkį,kur tik pus
ryčiai bus duodami. Svečiai 
gyverfs pirmos eilės vieš
bučiuose (po 2 žmones) ir , 
aišku, be jokių atskirų iš
laidų, kas liečia bagažą, pa
tarnavimą ir 1.1. Ypač norė
čiau pabrėžti sekantį: 
a) neužmirštamą kelionę i 
laivu iš Helsinkio į Taliną, 
su puikia palyda; b) mažiau- 1 
šia- po vieną laisvą ekskur
siją kiekviename mieste; c) 
viena ekskursija į Kaimą ir 
pasaulinio garso pilį-Trakus; 
d)ekskursija Į Petrozawods - . 
ką, prie Leningrado; e) vie - i 
nas laisvas bilietas į teatrą i 
ir f)atsisveikinimo pokylis . i

- Kiek visa tai kalnuotų , i
p. Karger ? , i

- Šiuo metu, viską įskai
tant, būtų $1.198 kanadiškais 
asmeniui. Turint omenyje šį j 
ypatingą maršrutą, pirmos 
eilės aptarnavimą, tai būtų 
dar labai žmoniška. Jūs ga -

įsivaizduoti, kad Euro
poje aplamai, dėl labai men
ko mūsų dolerio, viskas da
bar labai brangu. Jums vis - 
kas apsimokės pilnai, 
kančiais metais tai kaštūbs 

O se--. vienas
rimtai

15% daugisiu, po 2 metų gal 
bus 30%, bet ar jūsų pajamos 
kils atatinkamai ?

- Ar šie skaičiai yra ga
lutiniai ?

- Mano atsakymas būtų- 
ar Jūs žinote, kiek duona, 
butelis pieno ir svaras cuk
raus kainuos po keturių mė
nesių? Laikai, deja, yra la
bai nenormalūs. Tai tautie
čiai, kurie mane pažįsta iš 
ansktesnių kelionių, taipogi 
mane žino kaip visiškai at
virą, pasitikėjimo vertą 
žmogų. Minėtosios sumos 
yra paremtos mūs dolerio

KReA/I 
VE/ORoDž/ĄI 

metų į/į UŽDAVINIO ATSPĖJIMAS.. .

FJ

■trontininkij organizuojamo stutliįi; >;• 
dit$41io dalyviams: Aprašykite &‘į paveikslėlį

" — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. Ihursday January 2i>, 1979

"NAUJIENOS" DIENRAŠČIUI. . .
Gerbiamieji, Jūsų išleistoje š. m. sausio 25 d. laidoje, 
prašant aprašyti šį jūsų pasitalpintą piešinį, tikrai 
daug pasiruošimo nereikėjo. Labai lengva buvo 
suprasti:

Šiame piešinyje aiškiai vaizduojama, kaip "Akiračių" 
Šunelis ir JAV politikos garbintojas"Naujienų"piemuo, 
varo Amerikos Lietuvių Bendruomenę į pūdymus, kur 
Lietuvoje būdavo ganomos avys, ką d pavirstame antrai
siais Rusijos kazokais išlikdami sū savo kultūra. Bet 
pagal JAV išleidžiamus žemėlapius — be valstybinių 
sienų.

Jus gerbiantis skaitytojas iš Chicagos.

šių dienų kursu, iškeičiant į 
suomių markę ir rusų rublį, 
taipgi oro linijų šiuolaikinį 
tarifą.

Mes rimtai tikime,kad nei 
nei; kitas faktorius 
nepasikeis, išskyrus 

mažą 2-3 ar -4% .pakilimą 
kuris būtų visiškai už mūsų 
atsakomybės ribų, ką mūsų 
įstaiga negalėtų prisiimti, 
nes mes dirbame ir taip jau 
l&bai žemu procentu.

- Kokios būtų užsi rašymo 
procedūros ?

- Norint užsirezervuoti 
vietas, mūsų busimieji sve
čiai turėtų mums skambinti 
žemiau įdėtu mūsų telefonu 
ir pasiųsti mums 100 dol. 
depozitą. Balansas yra mo
kamas 6 savaitėms prieš iš
vykstant- kelionė žeme ir 4 
savaitėms- kelionė oru.

- Ar Jūs turite kokią ap-
saugą tiems,kurie dėl nelai 
mės ar ligos negalėtų va
žiuoti.

- Žinoma,mes turime la
bai nebrangią, apdraudę, ku 
rią mes i^ąįųsime kiekvie 
nąxųslklientuū

- Apart dabartinių gru
pinių skrydžių, ar Jūs ke
tinate ką nors panašaus* 
ateityje organizuoti ?

- Kaip jau esu minėjęs 
aukščiau, esu turėjęs su lie
tuviais labai gero patyrimo, 
ir tolimesnės kelionės prik
lausys nuo šios, kurią ruo - 
šiame gegužės pabaigoje, 
kadangi sezono įkarštis pra
sideda birželio 1 d. .kuomet
a) skrydžiai pakils $120 ir
b) viešbučiai Sov. Sąjungoje 
gali būti visiškai užimti.

- Kas link tolimesnių Jū
sų grupinių skrydžių, ar Jūs 
manote ir ateityje palaikyti 
kontaktą su lietuviška rinka?

- O. su didžiausiu ma
lonumu. Aš rengiu tiažnai 
skaidrių seansus etninėms 
grupėms- žinoma, be jokio 
atlyginimo. Jie labai popu
liarūs, ypač, kai parodome 
skaidres apie tokias tolimas 
vietoves kaip Velykų salos, 
N. Gvinėja, Austrą Ii ja, N. Ze
landija, Alaska, Himalajai ir 
1.1 Begerdami kavutęmes j>a- 
siūlome nebrangių planelių į 
Floridą, Meksiką,(^Havajus- 
Kelionės laivais gali būti la
bai patrauklios,ypač, jei su- 1 
organizuotos tik lietuviams , 
kurie gal būtų labiau paten - 
kinti savoje, su draugais ir 
giminėmis, aplinkoje, i negu 
tarp svetimųjų.
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Hamilton toronto Taupyk ir

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose — x

A; LUKOŠIUS Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

c ' ■ .
Darbo valanda*: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštr |’-is uždaryta.
Nemokamo »,i. b* Ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilna* čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9'/i %
term, depozitus 1 m. 10’Zi % 
term, depozitus 3 m. 10% 
pensija fondas 10%
IMAME UŽ: 
asmenine* paskolas 12%
nekiln. turto posk. 11 %

APIE SENATVĘ NEGALVOK 
-Taip Ir maniau, nerei

kta nė klausti, žinojau,kad 
pats būsi čia. Gerai, pats čia 
arti gyveni, tai jokios bėdos 
nėra. Vietą kaip Ir nuolatinę 
čia turi, vis prie to paties 
stalo pasirenki.

-Ale žiūrėk tu man... 
Tat koks gi nelabasis patį 
vejasi?Gal žmona Išvarė, ar 
kas ?

- Turėjau reikalų. Banke
lyje' jiems kažkas tai neaiš
ku- Kas tai, tikriausiai per 
klaidą y*ra Išėmęs Iš mano 
sąskaitos. Dar reikėjo su
tikti vieną žmogų, užtai, sa
kau, reikia ta proga Ir čia 
stabtelėti. Pats tai turbūt 
čia esi nuolatinis, nors Ir 
retai užeinu, bet visuomet 
randu čia sėdintį. Ir kiti sa-

T A LENTŲ PASIRODYMAS
Tik kelios savaitės liku

sios iki II-ojo Kanados Lie - 
tuvių Talentų pasirodymo 
Hamiltone. Varžybos prade
damos kovo mėn. 24 d. Jau - 
nimo Centre ir parapijos 
salėje 11 v. r. Dalyviai pra - 
šomi atvykti bent valandą 
ankščiau susipažinimui var
žybų taisyklių.

Kaip jau minėjome anks
tyvesniuose pranešimuose , 
jaunieji talentai iki KOVO 20 
d. registruojasi pas rengėjų 
komiteto sekr. K. Baroną,35 
Weir St. N. Hamilton, L8H 
5E7 šiose meno šakose :šo - 
kio, žodžio, vaidybos, muzi
kos. Dailės meno atstovai 
3 paveikslus siunčia vicep. 
A. Juozapavičiui, 20Kensing- 
ton Av. N. Hamilton, L8L-7M 
9. Tolimesnių kolonijų ats
tovai reikalingi nakvynės

Vasario 16
Lietuvių tautai 16-oji Va

sario 1918 m. yra vienas iš 
didžiausių įvykių. Nepri
klausomybės deklaracija, 
paskelbta Lietuvos Tarybos 
Vilniuje per kraujo aukas 
buvo įgyvendinta.

Šiemet Toronto ir apy
linkių lietuviai 16 Vasario 
paminėjo iškilmingai, kaip 
visada, su didesne viltimi , 
nes tautų pavergėjui Krem
liui, Markso-Lenino-Stalino 
rojaus pažadais mažai kas 
betiki.

Vasario 16-ios rytą prie 
City Hali-Rotušės-buvo iš
kabinta Lietuvos vėliava, da
lyvaujant politikams, savi
valdybės pareigūnams ir 
organizacijų atstovams.

SLA VEIKLA
Susivienijimas Lietuvių A- 

merikoje (SLA) 278-ta Kuo
pa kovo 24 d. , 1979 m. šeš
tadienį, 4 vai. p. p. pirminin
kės A. Ališauskienės bute 
šaukiaMETINĮ KUOPOS SU
SIRINKIMĄ, kuriame bus 
svarstomi įvairiausi SLA 
278-tosKuopos reikalai, Pil
domosios Tarybos rinkimai. 
Žinoma, bus visų Valdybos 
narių pranašimai, pagal SLA 
Konstituciją 1979-iems me
tams naujos Valdybos rinki
mai,naujų narių priėmimas,. 
Apkalbėsime susirinkime ir 
SLA Seimą, kuris šiais me
tais įvyks Clevelande Ohio, 
birželio29 d. (tikrai 230 my
lių nuo St. Catharines mies
to). Žinoma, čia visko išvar
dinti neįmanoma, bet atvykę 
įsitikinsite patys.

Tad visus narius,ir kurie 
norėtumėte tapti nariais-, 
maloniai prašome susirinki
me dalyvauti.

Fin. Sekr. P. Polgrimas 
6 p s I.

taip pat prašomi pranešti 
sekretoriui.

Sekmadienį, kovo mėn. 25 
d. Jaunimo Centre 4 v. p. p. 
vyksta baigminės Varžybos, 
įteikimas visiems , daly
viams pažymėjimų if laimė
tojams žymenų.

Gauti užklausimai ar lei
džiamas grupinis pasirody
mas. Taip, mokyklinio am
žiaus atstovai mielai laukia
mi su vaidinimu, daina ir 
muzika, kadangi jų pasiro
dymas šiose varžybose yra 
tolimesnis kelias į meno pa
saulį.

Ta pačia proga reiškiame 
padėką Hamiltono TALKAI 
už 200 dol. paramą šiam ta
lentų pasirodymui.

Tad, iki pasimatymo sve
tingame Hamiltone kovo 24- 
25 d. d. j

KLB Kultūros Komisija

-ji Toronte
Vakare Prisikėlimo para

pijos salėje, KLB iniciatyva, 
buvo suruoštos vaišės už-' 
sienių diplomatams. Dalyva
vo: JAV, Islandijos, Ispanijos, 
Latvijos,Estijos ir Lietuvos 
konsulai,jSrov. ir federalinio 
parlamentų atstovai, .Miesto 
Valdybos nariai,aldermanai, 
etninių grupių ir lietuvių or
ganizacijų atstovai, laikraš - 
tininkai ir kiti svečiai. Jų 
tarpe A. M-aloney, senatorius 
Haydasz ir kiti.

Oficialią dalį pradėjoKLB 
p-kas J. Simanavičius. Vieni 
atstovai - svečiai sveikino 
žodžiu, kiti raštu. Jų tarpe ir 
Feder, parlamento opozici
jos lyderis Joe Clark.
/ Meninę programos dalį 
išpildė Vyrų Choras, vad. 
sol. V. Verikaičiui, visiems 
sudaręs labai gerą įspūdį , 
labai gerai sudainavęs.

Svečiams vaišes suruošė 
moterų organizacijos. Mo
terys ir merginos, daugiau
sia tautiniais rūbais pasi
puošusios, vaisino svečius

Vakaro dienotvarkę pra
vedė KLB Toronto A-kės V- 
vos p-kas A. Juzukonis.

Sekmadienį, Vasario 18 d. 
lietuvių parapijų bažnyčiose 
vyko iškilmingos pamaldos 
s£i pritaikytais pamokslais 
dalyvaujant organizacijų vė
liavoms (savanorių kūrėjų ,' 
skautų, šaulių, moterų orga
nizacijų ir kt.).

Senesnio amžiaus lietu
viams specialus tautinės 
šventės minėjimas įvyko 
jau penktadienį,vas. 15 va - 
kare.

Pagrindinis 16 Vasario 16 
d. 61 metų sukaktuvinis me
tinis paminėjimas įvyko 
Anapilio salėje.' Akademija 
pradėta Kanados Himnu.Mi
nėjimą atidarė KLB Toronto

ko, kad patį tik čia galima 
geriausiai surasti.

- Bet sakyk, ar tai negra
žu? O ką gi daugiau benu
veiksi— tai mūsų laisvalai
kiai. Be to, čia Ir įd?mu, vi
sa ko pamatai, Išgirsti, save 
kitiems parodai.O man,kaip 
arti, ko gi daugiau Ir berei
kia? Iš tikrųjų, aš mėgs
tu čia nabūvotl, ypač sekmar 
dienių Popiečių metu..

- Brolau, gerai čia pats 
turi, viskas vietoje,patogu, 
tik gyvenk Ir norėk.Dėl to, 
gal būt, pats Ir nesenstl, ne
sikelti,klek atsimenu,tai vis 
toks Ir toks.

-Tai kad nėra kada senti , 
nė apie tai galvoti. Be to. 
mums nevalia Iki to dasl- 
lelstl. Labai daug darbų 
mūsų tebelaukia...

- Žiūrėk tu man, kas per 
nusistatymas. Pas mane tai 
visai kitaip. ŽlnaT-manojl... 
Jos bevelk niekur Iš namų/ 
neišvesi.Tokio jau t>ūdo, nu
sistačiusi Ir balgta-nepakeF- 
sl. Žinoma,galėčiau Ir vie
nas, be jos, bet žinai — tie 
žmonių liežuviai...

-Tikrai gaila, kad tavoji 
tokia. Aš nesakau, kad jau 
būtinai į kiekvieną subruz- 
dėjlmą turi. Ir lėkti, bet nors 
į tuos didesniuosius metinius, 
kur nuėjus nereikia gai
lėtis. Aš tai dar Ir šiaip sau 
mėgstu stebėti aplink vyks - 
tantį gyvenimą Ir žmones . 
Manęs prie televizijos apa - 
rato tai nė pririšto neišlai
kytum— nemėgstu Ir gana. 
Kokios gi tos programos? 
Tiktai gaudosi, gaudosi, sire
nos kaukia. Ir po daugelio 
metų dar vis juokiasi Iš bu
vusių rudųjų nacių kraugerių, 
o anel vieno blogo žodelio a-

ple daug kartų žiauresnius 
Ir dar vis tebeslau- 
člančlus raudonuosius 
barbarus.

- Tai sakyk, koks Iš įdo
mesnių Ir geresnių parengi
mų dabar čia bus? Laikraš
čiuose skelbia, bet žinai, da
bar tas paštas visai sukvai
liojo, vėlai, o kartais Ir visai 
neateina. Pats,kaip čia gy - 
venl, tikriausiai, kad viską 
gerai žinai?

- Daug kas dar čia planuo
jama Ir visko dar bus, nes 
visa eilė parengimų prama
tyta Ir jau artinasi.Pats di
džiausias įvykis šioje kolo
nijoje, nuo buvusių PLDlenų, 
be abejo , bus Chlcagos Lie
tuvių Operos pasirodymas su 
muzikiniu veikalu Emilija 
Platerytė, balandžio mėn. 
pabaigoje. <

Tai jau didelio masto Ir 
tikrai neeilinis įvykis šios 
kolonijos lietu lų gyvenime .

Tikriausiai, kad bus įdo
mus Ir LN Vyri} Choro me
tinis koncertas - krikštynos 
šiuose Namuose gegužės 
mėnesyje. Po to - linksma 
gegužinė puikioje gamtoje. O 
ar žinai, kad LN Vyrai Ir 
šiais metais organizuoja Ir 
jau rengiasi dviejų savaičių 
poilsio stovyklai suaugu
siems žmonėms, šeimoms? 
Tiesa, ji dar šiek tiek tolė
liau, liepos 2a-rugplūčlo 11 d. 
d., bet argi truks- pamatysi, 
jau Ir čia’.

Žinoma, tai tik didesnieji 
renginiai, neskaitant visos 
eilės Ir klek smulkesnių.

-Tikrai, matau Iš tavo 
kalbos,kad visur eini Ir visa 
kuo domlesl.Geral Ir darai , 
Laimingas brolau esi, Ir dar 
sveikas, valkai tokie puikūs , 
mačiau, buvau aną dieną su
tikęs, sunku Ir pažinti, lietu
viškai taip gerai abu kalba .

- Matai, kada^ jau pradedi; 
Išsijudini,tai Ir pamatai,kad 
nieko daugiau, o tik laiko vi
sur trūksta’. Ir kaip tu gali 
Iškęsti visą tai matydamas , 
čia pat patogiai turėdamas ,

Be to, koks gt būtų Ir 
tikslas nuo visa ko užsida
ryti, vengti to, kas mus dar 
palaiko, mus stiprina Ir jėgų 
duoda. Tai bene pati svar
biausioji mūs1 gyvenimo da
lis, mus ne tik palaikanti,bet 
Ir didelis dvasinis turtas , 
mums skirtieji žemiškieji 
lobiai...

Ir kadagį tu žmogau, apie 
senatvę begalvos l?-

-Tikrai pats sakal-matau, 
suprantu...

MOKA: = IMA:
10% už 1 m. term, indėlius = . s. ■
9Va% už 3 m. term, indėlius = 10’.2% «m. pa.kolo.
9’/4% už pensijų ir namų planą =
9%'% speciali taup. sqsk. = 1014 % už mortgižius 

už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičidi.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bldor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6p

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 -251-4824,
2405 Lake Shore Blvd- West, ' •
Suite 403,
Toronto, Ontario ę

M8V 1C6. ' i

aipBBiūijjĘĮa
* Namų — Gyvybės

A kį ftžJC * Automobilių
f friXFltrf <r VC * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario 

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1RH1 W Visais kelionių reikalais1551 BIOOraxreeT pasaulyje skambinti

TORONTO, ONTARIO , J _ O C OI
M6P 1A5 tel. 5.33-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE s-
335 Roncosvallcs Ava., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokama* pristatymas

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS
• jstaigo* tel. 233-3334 231-2661 231-6226'.

3830 BLOOR STREET WEST ■ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K«

Ap-kės p-kas A. Juzukonis . 
Invokaciją perskaitė kun. B. 
Mikalauskas. Ištraukas iš 
Lietuvių Chartos perskaitė 
mokiniai.

Pagrindinę kalbą pasakė 
prof. V. Vardys iš JAV.

Prelegentas nupasakojo 
Lietuvių tautos ir vargo ke
lius atsiradus komunisti
nės SSSR valstybės okupaci
jos replėse. Lietuvių tauta 
daug kaujo praliejo, neša ir 
dabar vergiją, kovodama už 
Žmogaus Teises, laisves, 
kurios savaime suprantamos 
Vakarų pasaulyje. Gyvenda - 
mi laisvuose kraštuos e, turi
me daugiau padėti,kovoti už 
pavergtųjų brolių-sesių lais
vę-

Antroji dalis pradėta, da - 
lyvaujant svetingų tautų ats
tovams. Atidarymo kalbą 
pasakė KLB p-kas J. Sima
navičius, Lietuvos f en. kon
sulas dr. J. Žmuidžinas (irgi 
angliškai) nupasakojo apie 
dabartinę okup. Lietuvos pa
dėtį.

Anglų kalba paskaitą skai
tė Federal, valdžios parla
mento narys M. P. V. Shymko 
Tai labai geras kalbėtojas , 
pagrindinai susipažinęs su 
pavergtųjų tautų padėtimi už 
Geležinės Uždangos bei Va
karų pasaulio vedama poli
tika. Jis pasmerkė jų neveik
lumą ginant Žmogaus Teises.
V. Shymko pažadėjo kovoti 
parlamente Ottawoje už pa
vergtų tautų teises ne vien 
kalbėjimu.

Žodžiu sveikino JAV kon-r 
sulas Diggins, Estijos, Lat
vijos konsulai ir organizaci
jų atstovai,Mississauga bur- 
mistrė-senatorė Neumanienė, 
min. pirm. P. E. Trudeau var - 
du — Prof. Vaštokas, Johnson 
M. P. Ontario prov. min. pirm.
W. Davis vardu.

Buvo ir daugiau ,raštu 
sveikinimų, kurie buvo pers
kaityti.

Labai didelį įspūdį paliko 
visiems, kuomet į sceną iš
ėjo kalinių rūbais apsirengę 
jaunuoliai-ės i,r pavaizdavo

ĮVAIRUS J 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ 

a Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos, 
a Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. *P° 5 v.p.p. susitarus telefonu);

iefrodieniais 9 v.r. ---- 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai i

kalinius, kiekvienas su už
rašu- pavarde ir pareiškė už 
ką yra nuteisti :Balys Gajaus
kas, Petras Paulaitis, VI. La- s^' 
plėnis, Viktoras Petkus, Pet
ras Plumpa, Ona Pranckū -
naltė ir Nijolė Sadūnaltė. 
Įspūdis buvo didelis.

Žiauru ir neteisinga, kad 
Hitlerio KZtal panaikinti, 
Lenino- Stalino- dar ne. Vi
si tyli. KODĖL? Artai ne 
toks pat žmogaus išniekini - 
mas ? ? ?

Meninėje dalyje pasirodė 
Toronto Lietuvių Choras, 
tautinių šokių vienetas At - 
žalynas, vaikų šokiai, dekla
macijos.

Solo dainavo kylanti jauna 
žvaigždė- bosas J. Paulionis, 
kuris lankė Toronto Konser
vatoriją ir gilina muzikos 
studijas pas žymius profe
sorius.

Solistas padainavo K. V. 
Banaičio, St. Šimkaus dainų 
ir Credo in Unum Deum-

Verdi. Jis yra gražios sce
niškos išvaizdos ir turi gra
žaus tembro stiprU boso bal- 

Sužavėjusiam publiką so
listui linkiu kopti Į meno 
viršūnes, nors Kanados so - 
listų kelias sunkus,

Meno vienetams dirigavo 
St. Gailevičius, V. Verikaitis, 
akomponavo E.Krikščiūnas 
ir S. Gailevičius.

Atžalyno mokytojos yra: 
Diana Bubulytė, Vida Javaitė, 
Silvija Leparskas , Aldona 
Zanderienė. Akordeonistai :
Edv. Lukošius, Aldona Bišky- 
tė,Linas Daukša ir Ričardas 
Kutzner.

Programos pranešėja bu
vo Vida Javaitė.

Baigiant buvo perskaityta 
ir priimta rezoliucija,kurio
je protestuojama dėl perse
kiojimo okupuotos Lietuvos 
gyventojų ir prašoma palei
dimo iš KZtų nekaltai nu
baustų kalinių.

Minėjimas baigtas Tautas 
Himnu. J. Ka.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Pajamų mokesčiai gyvenimo reiškinys

n

Kiekvienas Kanados gyventojas — pilietis ar 
imigrantas- įgijęs pajamas 1978 metais, privalo 
užpildyti pajamų mokesčio formą (Income Tax 
Return) ir ją ne vėliau balandžio mėn. 30 dienos — 
šiais njetais. Jeigu buvote užpildę tokią mokesčių 
formą 1978; metais, tai gausite paštu asmenišką 
formą, kitaip turėsite ją pasiimti pašto Įstaigoje 
arba savo apylinkes mokesčiu ištaigoje.

INCOME TAX-PAJAMU MOKESČIAI IR JU VEIKLA 
Pajamų mokesčių formoje įrašoma vardas bei 
pavardė, visos pajamos 1978 metais. Iš visų 
šaltinių; gautų pajamų, atimama jums priklau
santieji atskaitymai bei nuolaidos ir tada ap
skaičiuojami, kiek jums priklauso mokėti 
mokesčio. Su jūsų pajamų mokesčio forma yra 
prisiųstas vadovas (Income Tax Guide), kuriame 
rasite visą reikalingą pagalbą.

KAS YRA APMOKESTINAMA,?
Būtinai reikalinga sužymėti visu kaltinių pajamos 
ir ne tik suma kokia rodo T4 lapelis, kurį gavote

Revenue Canada 
Taxation
Hon. Anthony C. Abbott 
Minister

)

Floridos Temomis:
%

(Tąsa iš praeito numerio) 
To pasėkoje apie dešimt 
tūkstančių bėglių gavo leidi
mą apgyventi Majami (Mi
ami ) tertorijoje. Turtingi 
bėgliai čia pradėjo stiprintis 
ekonomiškai Trumpu laiku 
atsidarė jų prekyvietės, res
toranai, hoteliai ir dar kito
kio pobūdžio ekonominiai 
vienetai. Minėtų institucijų 
languose tuoj atsiardo iška- 
bėlės, kurios sakė:"Hoblium 
Espaniola" - kalbame ispa
niškai. Šios iškabė lės trau
kė savus pas savuosius. To-

ZENONAS PULIANAUSKAS 

čiai labai greit atsisuko ant 
gana stiprių ekonom. kojų, 
po t/iimpb įįkikbatsFdųp’ęsve
timame krašte.

Rašančiajam kalbamoje 
vietoje teko išbūti dešimts 
savaičių 1976m. , kitais me
tais - trumpiau. Išnaudojant 
laiką ir progą, buvo aplanky
tos visos žymesnės vietos 
šioje apylinkėje, pasinaudo
jant ekskursiniu patarnavimu, 
keliaujant autobusais ir lai - 
vu. Kai kurios vietovės buvo 
aplankytos po du ir net tris

kios politikos pasėkoje kubie- kartus.

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU l50RĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINES DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
4

$Qvif>inkai V, Suirnslcos <$ Son Tel. 364 5712.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriau.la. patarėjo, ir darbo atlikėjo, (urna gali būti stogdengy. Guy 

'Richarde kuri« jau .antai lietuviam. patarnauja. Darba atlieka .giinlngal 
|r prl.inamomi. kainomis, jaukite kel namo .togas blogas ar kol stote*e 

~ 364-1470 R

1979. III.7

iš savo darbdavio. Pavyzdžiui, jeigu gavote kokį, 
atlyginimą už ekstra darbąjr negavote informacini 
lapelį. Privalote pranešti viską. Taip pat, arbatpi
nigius, nuomos pajamas, Šeimos išlaikymo priedus, 
palūkanas investacijos pajamas bei kitas iŠ visų 
Šaltinių pajamas.

KA GALIMA ATSKAITYTI ?
Turite teisę prašyti už žmoną ir jūsų išlaikomus 
vaikus. Jeigu prašote ir jūsų išlaikomasis gyvena 
už Kanados ribų, tada užpildykite pilnai formą — 
TIE-NR. Taip pat galima atskaityti savo vaikų 
priežiūros ir gydymo išlaidas.

NAUDOKITĖS VADOVU - TAX GUIDE
Rūpestingai naudodamiesi vadovu, jame rasite visas 
informacijas, kurios užtikrins, kad jūsų pajamų formos 
tinkamai ir teisingai užpildytos.' Patikrinkite visą savo . 
apskaičiavimą, nepamirškite pridėti prideramus pakvita
vimus ir išsiųskite ne vėliau 1979 m. balandžio 30 d.

L

Revenu Canada
Im pot
L’hon. Anthony C. Abbott 
Ministre

pardavimui, bet perleidžia
mas dovanojimo aktu savo gi
minaičiui ar geram priete - 
liui, tos pačios rasės asme-

Vienintėlė Amerikoje vie
ta, kur Dovi do vaikai dar nė
ra įkėlę savo kojos, tai Palm 
Beach vasarvietė, kurioje 
irandasi žinomų Amerikos 
Kenedžių šeimų ir kitų tur
tuolių vasarnamiai. Atėjus 
reikalui pasikąistl savinin
kams, turtas neskelbiamas

EKSKURSUOS Į

IŠVYKIMO

Gegužes 10, Birželio 2

nybei. Turtingųjų parduotu
vės, ypač aprangos ir baldų 
daugiausiai koncentruojasi
West Pdlm Beach mieste 
esančio netoli čia aukščiau 
minėtos vasarvietės. Par
duotuvių durys, kaip papras 
tai šiltame ore atdaros, iš
skyrus aukso ir brangių ak-

LIETUVĄ 1979

DATOS:
I, Liepos 12, Rugpjūčio 16

ir Rugsėjo 20 dienomis.
r '

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS -
LENINGRADO -

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS Į Š[
KRA$TAt - KANADĄ.

KELIONĖ t MIAMI TIK $ 129 - LĖKTUVU
Rašyt* arigliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.Q. H?W 1Y7 

f 1 ladimir L' rb anc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5062

KELIONĖMS I LIETUVAPATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

MUSU DRAUGIJOS NARIUI 
JUOZUI BAKANAVIČIUI

mirus, gilios užuojautos reiškiame jo žmonai Genei, 
giminėms ir visiems artimiesiems —

Velionio Draugai

menų, kurių durys nė tik už
darytos, bet ir iš vidaus už
rakintos. Atėjus prie durų, 
pro retas gelež. grotas ma
tosi šviesos ir pardavėjai. 
Pardavėjas, pastebėjęs ta
ve prie durų, jas atrakinęs, 
tave įleidžia ir čia pat vėl 
duris užrakina.

Kartą slampinėdamas gat
vėmis ir grožėdamasis gam
tovaizdžiais, sumaniau už- . 
sukti į parduotuvę nusipirk
ti saulės akinių. Į vieną jų 
užėjęs pradėjau akinius dės
tyti ant savo nosies ir tuo 
pačiu paklausiau jų kainos. 
Buvo pasakyta, kad40dol. 
Toks atsakymas trumpam 
užėmė kvapą. Pasiderinęs

dar vieną porą, pasakiau, 
kad nerandu sau tinkamų ir 
greitai ėjau pro duris. Kas 
tai per akiniai buvo, nežinau, 
bet man atrodė, kad tokie 
pat, už kuriuos mokama apie 
5 dol. Pagalvojau, kad ne 
Kanados eiliniam įmonės 
darbininkui mokėti tiek už 
spalvotą gabaliuką stiklo, ku
ris vargu ai* geriau rodys, 
sumokėjus du ar tirs dol. 
Rėmeliai ? Ir anie nebuvo 
auksiniai.

(Bus daugiau)

PARDUODAMA SOFA - kaip 
nauja, 600 dolerių vertei — uz 
$300.

Skambinti — 674-4909,

“fanber Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
Žemiausiomis kainomis

iš MONTREALIO - BOSTONO - NEW YORKO 
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnlus/Lenlngradas

balandžio 11 — $795.00
balandžio 25 — $795.00
gegužės 2 Ir 9 — $829.00
gegužės 16 — $839.00

birželio 7 — $859.00
Ilepos12irrugpiūčlo2— $865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26— $829.00 
spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ s

birželio 7 Maskva 1, Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas. Briuselis 
—$1399.00

birželio 20 Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00

liepos 12 Maskva 1, Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas. Briuselis 
—$1399.00

rugplūčio 2 Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00

rugplučio 8 Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, f 
Helsinkis 2 — $1189 00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie š:ų grupių galima Jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. ■VI t Md t M

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA ' JŽfl»• 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU -

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visų eilę 
ekskursijų j LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

• - I
ištaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS _

Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.

kelnėms- 
pristatant 

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI __ —_ _

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

7061-A CENTRALE 
495-90e AVE 

coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allord Street, Ville Emard 

766-2667.

Meehan, .uoto. rotų ir kitų dalių reguliavimo.. Horh.i&ody) taisymo, ir 
Jot vmo. noui ome garale ir moderniom i. priemonėm, s. Kreipkite. - 
De L o Verendry e , pre Lapierreir vandeni kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.
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NL REIKALAI
I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui ' 
tik už $7.00 visiems 
metams I

—NL Spaudos Balins
Pra/oma Iškirpti ir prisiųsti 
su viri nurodyti 
prenumeratos 
mokesčiu* (Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)
0

. —— _ MŪMTHEHUŪ LIETUOJU
LJTZ13 HHEDJTŪUMJR

"LITO** metinis nariu susirinkimas Maukiamas kovo 17 d., leitadlenj, 4 vai.
* po pietų Aušros Vartų paraplfos salėje, 1465 De S e ve St. Montreal, P.Q. Re- 

gistr.iclia prasidės pusę valandos ankščiau. Po susirinkimo — vakarienė.
Siela metais Lito valdyboje kandeneiję. užbaigė Algis Kl IČIus ' V inc as 

P lėlaitis Ir V. Kudžma (miręs). Kredito komisijoje — Jonas Adomonis ir 
Revizijos komisijoje Kostas Toliušis. Pagal Lito statuto — jie gali būti 
išstatyti perrinkimui.

Kandidatų pasiūlymai į valdybų, ir komi si jas turi būti padaryti raštu 
Į bent 2- jųpllnatelslų,Unijos narių Ir Įteikti valdybos sekretoriui iki susi^ 

rinkimo atidarymo. Prie pasiūlymo turi būti pridėtas raštiškas kandidato 
sutikimas būti renkamu. Kandidatams Išstatyti formos gaunamos abiejuose 
Litą skyriuose- _ _________

^gKaataf
kus- draugininkus arba pat

| KAZIUKO MUGĘ I tuntininkųs- tuntininkes.
NERINGOS skaučių irGE-• Šių metų skautų Vyčių 

LEŽINIO VILKO skautų tun- Žiemos iškyla įvyko vasario

kuriam priklauso: M. Ado-

BALANDŽIO 21d.- ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, AUŠROS VARTŲ SALĖJE.
Amerikietis 

Bložis, rutulio
maitienė, J. Adamonienė, N. 
Bagdžiūnienė, J. Baltuonie- 
nė, O. Čečkauskienė, J. Ju
rėnas, E. Kerbelienė, G. 
Kudžmienė, dr. J. Mališka, 
S. Petrauskienė, K. Toliu
šis. Naujais rėmėjų nariais 
prisirašė: J. Aneliūnienė, A. 
Jonelis, J. Kęsgailienė, A. 
Kalvaitis, V. Kačergius, A. 
Kličius, Ir. Lukoševičienė, 
A. Mylė, J. Meliauskas, B. 
Niedvaras, R. Simaniukštis, 
Ir. Valkauskienė.

Malonu pažymėti, kadį rė
mėjų skaičių įsijungė ir mū
sų jaunoji karta: A. Dreše - 
rienė, A. Jonelytė ir studen
tė R. Lukoševičiutė.

Vasario 16 gimnazijai pa
siųsta $ 400. Visiems rėmė
jams priklauso nuoširdi pa
dėka ir laukiama naujų rėmė
jų, kurių aukomis išsilaiko 
vienintelė išedvijoje lietuviš
ka gimnazija.

J< Baltuonienė 
Vasari 16 Gimanazijos 
Būrelio Atstovė.

Darbotvarkė buvo paįvai
rinta dr. J. Ciplijauskaitės 
Tanner skaidrėmis iš kelio
nių po Tolimuosius Rytus. 
Detališkas vietovių apibūdi
nimas ir paaiškinimas isto
riniais faktais, nukėlė kiek
vieną žiūrovą į rodomą vie
tovę ir atrodė, kad kartu bu
vo iškeliauta. Vaizdai ir ke
lionių įspūdžiai buvo labai į- 
domūs.

Sisirinklmas buvo užbaig
tas vaišėmis. M.

• Atspausdinta i poeto 
Henriko Nagio knyga PRI
SIJAUKINSIU SAKALĄ.

Jos pristatymą ruošia A- 
kademinis Sambūris Mont 
realyje kovo mėn. 23 d. Auš
ros Vartų Parapijos salėje.

• Danutė ir Bronius Staš
kevičiai, dukros Alma ir Re
gina bei žentas Petras Dre- 
šeris praleido savaitgalį To
ronte.

t| už kitus, nes Kanados 
lengv. atletikos lygis tarp
tautiniu mastu stovi aukš
čiau už stalo teniso pakopą.

Mūsų sporto vadovybės 
užuomazga- dabartinis ŠAL- 
FASS turi pradžią 1947 m. 
Augsburge, sportininkų su
važiavime, taigi, šis nors ir 
vienintėlis pabi’ėžimas, jau 
būtų nors mažu įrodymu, 
kad gyvendami Vokietijoje , 
aktyviai sportąvom, o dabar 
Europoje nieko. Grafen- 
ąschau vietovėje ir sporto 
instruktoriams kursai pra - 
ėjo, o tai įrodymas sporto 
veiklus,irgi tuščios "žinios'.'

Aprašyme apie I-ąją Tau
tinę Olimpiadą būtinai rei
kėjo pažymėti, kokias sporto 
Šakas šventė apėmė, nes iš
vardinta tik keletas nugalė
tojų iš paskirų sporto šakų, 
kaip lengv. atletika, plauki
mas, lauko tenisas, krepšį - 
nis ir futbolas. Kurgi dingo 
raitųjų varžybos, šaudymas, 
sunkioji atletika ir kt. ?

Hetuvis A. 
stūmikas,

1936 m. Berlyno Olimpinėse 
Žaidynėse JAV rinktinės ne
atstovavo. Žinios iš autori
tetingų šaltinių, o E. L. įra
šyta apie jo dalyvavimą JAV 
olimpinėje komandoje. 
( Liūdna žinia-mūsų garsu - 
sis sportininkas žuvo II- ojo 
Pas. Karo metu kautynėse).

Jei tos išvardintos žinios 
man yra žinomos ir prieina
mos patikrinti, tai tuo labiau 
tai turėjo įsipareigoti pada
ryti. ir mūsų žinomiausias 
sporto žurnalistas Kęstutis 
Čerkeliūnas. Jo atsakomy
bėje ir medžiagos surinki
mas buvo. Nors kelių talki - 
ninku sudėtinis priedas 
darbščiam redaktoriui būtų 
žymiai palengvinęs darbą ir 
tuo pat būtų išvengta šių 
trūkumų. Angliškai kalbanti 
visuomenė turėjo daugiau 
žinoti apie lietuvius sporti
ninkus. Tikiu, kad mes visi, 
ir atatinkamos institucijos 
ar organizacijose tokiuose: 
darbuose būsime atydėsni.

tai kviečia visus skautus, tė-24-25 d. d. Dalyvavo 15 
vus ir svečius atsilankyti į skautų Vyčių, kurie buvo ap- 
šių metų KAZIUKO MUGĘ, sistoję pas brolį Romą Otto 
kuri įvyks kovo 10-11 d. d. ir pas brolį Juozą Piečaitį. 
Aušros Vartų Parapijos sa- Programoje buvo diskusi- 
lėje. jos, laužas ir slidinėjimas.

Šeštadienį, kovo 10 d. bus Visi broliai Vyčiai yra 
tunto sueiga, minėjimas, kviečiami gausiai dalyvauti 
skaidrių rody nas. Pradžia- ateinančioje ęnugėje.
7 v. v.

Visi parodos eksponatai SPARČIAI AUGA VASARIO 
bus salėje Išstatyti. i6 GIMNAZIJOS RĖMĖJU

Sekmadienį, kovo 11 d. , SKAIČIUS
veiks mugė. Dėl informaci- vasario 16 gimnazijai rem- 
jų kreipkitės pas drauginiu- ti būrelis įsisteigęs 1974 m.,

. 1 NO(TARĖ

• K. L. K. IVfoterų Draugijos 
Montrealio skyriaus įvykęs 
susirinkimas 1979 m. vasa
rio mėn. 25 d. buvo sėkmin-
gas, dalyvaujant ne tik na
rėms, bet ir viešnioms.

Naujoji valdyba, atrodo, e 
nerginagai pradėjo darbą. 
Susirinkimo metu pirmininkė 
pranešė numatytus ateities 
planus.

NAMAI • AP ARTMENT Al- 
ŽEMė-PASKOLOS

MONTREAL WEST

Rūta Pocauska%Bu
NOTAIRK - NOTARY 

TTTt.E ATTORNEY

5947 ParkKAv». Montreal, P. Q. H2V 4H4 

Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

•
Dr. J Mališka 

Dantų gydytojas

l440 rue Ste-Catherine Oitest,
Suite 600

Tel: 666-6235, numų 488-8528

<

DR. A. O. JAUGELIENfc 
Dantų gydytoja 

— e —
1 1410 OUY STREET

SUITE 11-12 
Montreal p.Q.

Tai. 932- 6662; nęmH 737-968 I. .
1

■ . •

Dr. E. Andrukaitis, mmen <e>

TtL.r 522-72^6 MONTRĖAL H2J 1 K4 |

832. Boul. st-Joseph e. e. q. canaoa

AUTOMOBILE
Poirtiec ir Buick ★ Astre

O NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I ' i

Selot Manager 
(Lietuvi* atstovas) - • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Manager*,

_____ IEO GUKEKAS_____________

MLU

!

montrea! west auto mob H b
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355
Dr.A.S. Popieraitis

B.A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.Č.C , E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, JeL 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

pharmaciens PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. 0 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m, 6 9:30 p.m. 
Livrą i son gratuite - Free delivery 
Skubus ir n.kainuojontis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

• . J

ADVOKATAS

PETRAS AD AMON IS
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

Tel: Bus. 482-3460
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.

R. J. isganaitis, BA/BCL

216 St. Paul W., Montreal, P.Q- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.
Sv/fe 627, 3 P loco V///e Ma7e, 

Montreef, Quebec H3B 2E3
A Tol. £5 U) 871-1430

ADVOKATAS ,

J.P. MILLER,BJL, B.C.u
168 Notro Domo St root E. (Suit o 205.

Tol: 866-2063; 866-2064

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3 5 th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 376-37*1

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.C., LB.
Komorcinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

8 psl.

PASAULINĖ SPORTO. . .
(Atkelta is 3.psl.) 

kauskas, kaip lengvaatletai, 
turi nė kiek nemažesni krai

D.N.BALTRUKONIS
SIZ1KMA Syllco R.altl.s Ine.

445 J.on Talon W, Suite 305,Mtl. 
Tel: 273-9181 Res.737-084^
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