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PROTESTAI DĖL 
SOVIETU. INVAZIJOS 
AFGANISTANĖ

Galų gale atatinkamu var
du buvo pavadintas dar vie
nas šio šimtmečio agreso
rius, iki dabar "diplomatiš
kai” 'nutylimas-Sovietų Są
junga.

Visuotiniame Jungtinių 
Tautų susirinkime JAV Am
basadorius Donald McHenry 
savo kalboje pasmerkė So
vietų invaziją Afganistarie, 
sulaužiusią pasaulinės tai
kos tikslus ir grąsinančią 
visuotinam pasaulio saugu - 
m ui.

Sovietų Ambasadorius Oleg 
Trojanovsky iš salės pasiša
lino, kad nereikėtų girdėti 
tiesos žodžių.

"Nepaprastai svarbu, kad 
mes, Jungtinių Tautų žmonės 
išreikštumėmė aiškiai ir la
bai tvirtai, kad niekada ne
pritarsime neteisėtai inva
zijai j jų teritoriją".

McHenry pabrėžė, jog Su
sirinkimas turi reikalauti 
Sovietų kariuomenės pasi
traukimo iš Afganistan’o , 
kad patys žmonės galėtų iš.- 
sirinkti savo vadus.

Susirinkimas svarsto re
zoliucijos projektą, kurį jau 
remia virš 20 III-iojo Pa
saulio Tautų. Rezoliucija 
reikalaus "visų svetimų ka
ro pajėgų pasitraukimo”.

Diplomatai yra tikri, kad 
rezoliucija bus priimta di
desniu balsų skaičiumi, negu 
būtina (2/3 balsų).

Tiesiog neįtikėtinai, ir 
lyg nesveiko žmogaus kalba 
skambėjo Maskvos įsodinto 
Afganistane "prezidento" 
Karmai viešas tvirtinimas, 
kad jis buvęs demokratiškai 
išrinktas ir kad krašte nesą 
Sovietų kariuomenės (!). . .

EGYPT AS AKTYVIAI 
PROTESTUOJA

Egyptas, protestuodamas 
dėl Sovietų tarptautinių įsta
tymų laužymo ir karinių 
veiksmų Afganistane, ofici
aliai pareikalavo Sovietų Są
jungos sumažinti diplomatų 
skaičių Cair’e, atatinkamai 
su egyptiečių diplomatų 
skaičiumi Maskvoje. Dabar 
Maskva turi 52 diplomatus 
Cair e, o Egyptas Sovietuose 
tik 32.

REMIA AMERIKOS 
NUTARIMUS DIDIEJI 
GRŪDŲ EKSPORTATORIAI

JAV-ėms nutraukus grū
dų eksportą į Sov. Sąjungą , 
didieji grūdų pardavėjai pa
sižadėjo neparduoti didesnį 
kiekį grūdų, kokio galėtų no
rėti Sov. Sąjunga, atsveriant 
negausimą kiekį iš JAV.

IRANO ARŠIEJI 
NENUSILEIDŽIA

Iš Teheran’o pranešama, 
kadĄJžsienio Reikalų Minis- 
teris Ghotbzadeh kreipėsi} 
Panamos prezidentą su siū
lymu suareštuoti šachą Pal- 
havi prieš prašant jį ištrenk
ti į Iraną.

Aršieji, kurie dar nepa
leido 50-ies amerikiečių į- 
kaitų, atmetė bet kokią su - 
gestiją, kad jeigu šachas bus 
ir negrąžintas į Iraną, paleis
tų įkaitus, jeigu Jungtinės 
Tautos garantuos, kad Iranu! 
nebus taikomos ekonominės 
sankcijos.

JUNGTINĖS TAUTOS TĘSIA 
ĮSIPAREIGOJIMUS

JT Generalinis Sekreto
rius Kurt Waldheim'as nu
siuntė notą Irano vyriausy
bei, klausdamas ar Iranas 
numato tęsti derybas dėl į- 
kaitų paleidimo. Atsakyme 
buvo sugestijonuojama, kad 
turėtų būti sudaryta tarptau
tinė grupė, ištirti šacho nu
sikaltimams ir grąžinti bu - 
vusio šacho turtus Iranui.

Palaikantieji Ameriką 
kraštai, įskaitant Meksiką ir 
Kiniją, griežtai patarė Ame
rikai palaukti su balsavimu 
dėl ekonominių sankcijų.

Waldheim' as ir toliau in - 
tensyviai dirba ieškodamas 
galimybių taikingai išspręsti 
konfliktą.

Šachas - tyli. Jis nė karto 
nebuvo užsiminęs, kad pats 
negrįždamas, numato bent 
dalį jų grąžinti į Iraną.

KAIP SOVIETAI APGAVO 
AFGANU KARIUOMENĘ.

Sovietų patarėjai Įtikino 
afganų karininkus perduoti 
dvi svarbiausias divizijas su 
amunicija"inventoriui" ru - 
sams, dvi dienas prieš in
vaziją. Tankų baterijas taip 
pat išviliojo, sakydami, kad 
jos reikalingos įžieminimo 
( "winterizing"). Kai kurie 
tankai esą su defektais ir - 
pavojingi - ir juos atsiėmė 
"pataisyti". . .

Kitos afganų karinės tru
pės buvo apgautos, sakant 
joms, kad Sovietų divizijos 
norinčios prie jų prisijungti 
ir jas sustiprinti. Priartėjus, 
be jokio Įspėjimo Į afganus 
buvo paleistas kulkų lietus. . .

Tai taip darbuojasi patys 
"pažangiausi", "kultūrin- 
giaųsi", " broliškiausi " , 
"laisviausi". Nė kiek nepa - 
sitaisę, nepasikeitę, nenusta- 
linėję- "išvaduotojai". ..

KINIJOS ASTRONAUTAI
Iš Peking'o pranešama, 

kad Kinijos astronautai tre

niruojami skridimui į erd
ves specialiame centre, ne - 
toli Shanghai miesto. Pasi - 
rodė ir nuotraukos mažo šu
nelio, kuris esą laimingai 
sugrįžo į žemę raketoje.

Žurnalistai aprašinėjo, 
kaip astronautai mokėsi val
gyti besvorėje erdvėje de
hidruotą maistą- makaronus, 
kiaušinius, ryžius, žuvį gu - 
minio vamzdelio pagalba, 
Įmontuoto Į šalmą.

Keista, kad Kinijai dabar 
parūpo pradėti pirmąsias 
treniruotes, kai kiti jas jau 
seniai atliko ir pasivaikš
čiojo po mėnulį, ir dar toliau 
nuskraidino visokius pui
kiausius aparatus. O juk at
sirado skubiai spręstinų 
problemų žemėje.

CASTRO PERIMA KUBOS 
KARIUOMENĘ.

Fidel Castro nutarė 8 sa
vo svarbiausius patarėjus 
paskirti tiesioginei kontrolei 
ekonominių problemų vieto
se.

Kuba pakliuvo į sunkiausią 
per 20 metų ekonominę krizę

Pats Castro kontroliuos 
karo, vidaus, kultūros ir 
sveikatos ministerijas.

Tradicinių Kubos eksporto 
prekių - cukraus, kavos ir 
tabako kainos krito, o im - 
portuojamų prekių kainos 
pakilo dėl infliacijos.

Problemos pasunkėjo cuk
raus pramonėje, industrijoje, 
maisto gamyboje, užsienio 
prekyboje ir pramonės pla
navime bei vystyme.

Nekontroliuojamas kapi - 
talizmas Amerikos kontinen
te sukelia problemų, bet dar 
didesnių sukelia per- 
kontroliuojamas komunizmas, 
kada J r pagaminamų ar pa - 
gamintų prekių negali gauti. 
Ką kalbėti apie būtinas ir- 
nepagaminamas ?. . .

Nuotraukoje Klaipėdos miesto vaizdas: birža ir pramonės rūmai (kairėje), 
biržos tiltas ir senasis paštas (dešinėje. Tai vaizdas, kurį dar atsimename. 
Visa tai dabar pasikeitę :pramonės rūmai nugriauti, tiltas kitoks, 1923 metais

Sausio 15 dieną Klaipėdos Kraštas prisijungė prie Lietuvos

INDIRA GHANDI
LAIMĖJO RINKIMUS

Laimėjusi rinkimus Indira 
Ghandi, 62 m. amžiaus, kont
roliuos iš 545 balsų parla
mente, 365-ius.

Marksistų-komunistų par
tija ir jų pritarėjai turės 53 
balsus.

Vakarų stebėtojai pradeda 
spėlioti, ar pro-maskviniai 
komunistai paveiks naująją 
vyriausybę, kad ji atlaidžiau 
žiūrėtų į Sov. Sąjungos inva - 
ziją Afganistan?e.

KANADA PRIEŠ INVAZIJĄ 
AFGANISTANE

Kanados Užsienio Reikalų 
ministerė Flora MacDonald 
pareiškė, kad Kanada prisi- 
dėsianti prie pastangų įti
kinti Sov. Sąjungą pasitrauk
ti iš Afganistan o.

Bus apribotos grūdų siun
tos, prekybinių, kultūrinių ir 
mokslo žinių mainai.

"Manau, kad tik naivūs 
galvoja, kad Sov. Sąjungos 
tikslas tik užimti Afganista
ną. Aš manau, jeigu ir da
bar ji pralys nenukentėjusi 
ir nesulaikyta ir pamatys, 
kad pasaulis nesmerkia nė, 
nesiima jokios akcijos, tai 
Sovietų Sąjunga bus tik pad
rąsinta veržtis į kitus kraš
tus: Į Pakistan ą, Iran ą, 
Persijos Įlanką, visur, kur 
tik randasi alyvos laukai.'

Sov.Sąjunga dabar irgi už
simanė žaisti alyvos žaidi
mą. "Sov. Sąjunga’jau buvo 
pranešusi savo sateliti - 
niams kraštams-Čekoslova- 
kijai, Vengrijai(Į jas irgi bu
vo jėga Įsiveržę Sovietai, ir 
dabar dar jėga tebelaiko sa
vo orbitoje), Rytų Vokietijai- 
kad nebegalės jų aprūpinti 
alyva, kaip iki dabar ir te - 
gul pasieško jos kitur", pra
nešė Flora MacDonald.

Irane, 30 kilometrų nuo Afganistano sienos grupė afganų 
ruošiasi išvykti Į savo kraštą, kovoti su sovietais.

Galime pridėti- jeigu 
tik alyva rūpėtų Maskvai-tai 
kodėl ją vežti iš taip toli- 
aukojant žmonių gyvybes, di
deles sumas pinigų, užtikri
nant jos gavimą ?Kodėl visa 
tai neinvestuoti savo pačių 
krašto plotuose šiaurėje ?

RYAN SIŪLO NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ

Quebec'o provincijos libe
ralų vadas Claude Ryan pa - 
tiekė gerai apgalvotą ir rū
pestingai paruoštą naujosios 
Kanados Konstitucijos planą.

141 puslapio projektas par 
vadintas Naujoji Kanados 
Federacija(A New Canadian 
Federation).

SERGA " AIDŲ " 
REDAKTORIUS

Sunkiai susirgo "Aidų"re- 
daktorius dr. Juozas GIR - 
NIUS Boston’e. Gydosi šird- 
dies specialisto priežiūyo - 
je ligoninėje.

LIETUVIAI LAIMI 
TEISYBĖS VARDAN 
CLEVELAND’O TVSTO’t’YJE

Dr. Viktoro STANKAUS 
iniciatyva Cleveland’e buvo 
prieita prie NBC skundų 
knygos. Joje užprotestuota 
dėl faktų iškreipimo "Holo- 
caust"filmoje, kuri buvo ro - 
doma visoje Amerikoje.

Skundo nuorašai buvo nu
siųsti FCC ir Ohio senato - 
riui John Glenn.

Stotis sutiko pagal taisyk
les duoti lietuviams 10 trans
liacijų " Public Broadcast" 
programoje įvairiu laiku ir 
20 minučių programą apie 
Lietuvą. Pirmą kartą buvo 
rodomi vaizdai apie sovieti
nę tautžudystę Lietuvoje, a- 
pie sibirinius trėmimus,lie
tuvių pasipriešinimą.

Prieš kreipiantis į televi
ziją, buvo išsiaiškinta su žy
dų Organizacijų vadais, kad 
nebuvo lietuvių SS dalinių 
Varšuvos geto naikinime ir 
Nuerenberg’o Teismo doku
mentais remiantis buvo įro
dyta, kad ne lietuvių grupė 
dalyvavo Varšuvos geto nai
kinime, bet etninė vokiečių 
grupė iš Latvijos.

Programoje buvo praves
tas pasikalbėjimas su dr. V . 
Stankum ir kun. K. Pugevi- 
čium.

ŽYMUS TENISININKAS 
GERULAITIS LAIMĖJO 
II VIETĄ

Š. m. sausio 13 d. Vytas 
GERULAITIS dalyvavo Grand 
Prix Masters Teniso rung
tynėse New York e. Jis nu
galėjo Connor's irMcEnroe. 
Dėl pirmos vietos teko su - 
žaisti prieš Borg, prieš kurį 
dar nebuvo laimėjęs nuo 1972 
metų jokių rungtynių. Pra
laimėjo ir šį kartą. Jam te
ko II-oji vieta ir 64 tūkst. 
dolerių. Šiaip jis yra ket - 
virtas pasaulio čempionų 
tarpe. Prieš šias rungtynes 
buvo sirgęs savaitę gripu.
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PR endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai pel i 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra. pratinami 
tik iš anksto susitarus, jjt skelbimų turinį redakcija arba 
Leidykla neatsauo.

SAU ŠIO 15-OJI
Daugelį sukakčių švenčiame. Kartais atrodo, kad gal 

ir per daug jų. Tačiau viena - Klaipėdos Kraštoprisijungi 
mo prie Lietuvos sukaktis (prisijungė 1923 m. sausio 15 dj 
yra ypatingai prisimintina, nes toks pareikštas gyveritoju 
noras liudija, kad Lietuva sugebėjo pakankamai ekono 
miškai, kultūriniai ir žmogiškąją prasme užimponuoti 
sričiai, kuri buvo kontakte su visokių, dažnai galvojamų 
pranašesnių , kultūrų miestais ir gyventojais. Platieji 
vandenys- Baltija- tai palengvino padaryti.

Sukakties proga ir mūsų Lituanistinės Mokyklos turi 
gerą progą vaizdais, neeiline šios srities istorija pratur
tinti mokinių žinias. Vyresniesiems - niekada nevėlu dar 
pagilinti turimas žinias.

Klaipėdos kraštas yra Lietuvos teritorijos dalis, ku - 
rios ribas sudaro pietuose- Nemuno žemupis, vakaruose- 
Kuršių marios ir Baltijos jūra, o šiaurėje ir rytuose toji 
linija, kuri buvo nustatyta Melno ežero taika (1422 m.) ir 
kuri, ligi Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 1918 m. 
skyrė kaizerinės Vokietijos ii carinės Rusijos valdomas 
lietuviškas žemes.

Klaipėdos Kraštas, kaip atskiras politinis ir adminis
tracinis vienetas atsirado tik Versalio sutartimi jį atskyrus 
nuo Vokietijos 1919 m ir atidavus aliantų globai. Ši teritori
ja, kiek siekia rašytinė istorija, visada buvo lietuvių apgy
vendinta: žemaičių ir narduvių bei skalvių genčių.

Kokia Sutartis dabar padės susirinkti į krūvą išblaš
kytiems lietuviams ir susijungti išdraskytoms sritims?

išiame puslapyje matomos graviūros išleistos AM & M 
Publications).

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

NEREIKIA BIJOTI 
SAIKINGOS KRITIKOS

NL nr. 44 Ir Gerai Ir Blo
gai skyriuje N. Bagdžiūnie - 
nės pasisakymo mintys yra 
teisingos. Tiktai šalia jos 
"Mažiau skųsk!mės, daugiau 
nuveiksime" pridėčiau "ma
žiau girkimės, teisingiau 
veiksime. "

Mano atsakymas papras
tas dėl Toronto VI. Pūtvio 
šaulių tarpe nesklandumų: 
ankstyvesniais laikais vado
vybėje buvo patyrę, bet kokį 
organizacinį darbą dirbę 
žmonės. Jie mokėjo šu vi
sais ' sugyventi, neskiriant 
žemiausio ar aukščiausio iš
silavinimo žmonių. 'Visi bu
vo broliai ir sesės šauliai 
ar kitų organizacijų lietu
viai. Tai ir jokių skundų, kaip 
kaip N. B. rašo, nereikėjo.

Kas liečia skundus, tai 
mano nuomonė tokia:skriau- 
džiamas vaikas skundžiasi 
savo tėvui. Tai nieko blogo . 
Mes skundžiamės Jungti- 
2 psl. 

nėms Tautoms, ministeriams 
pirmininkams, rašom pavie
nius laiškus, reikalaudami 
teisingumo savo tautai. Pa
galiau, jeigu nesiskųstume - 
tai ir rusai trintų rankas . 
Girdi, pabėgo, tyli, nes yra 
kalti, sėdi, kaip pelės po 
šluota. Taigi-nevisada blo - 
ga skųstis. . .

Jeigu norime laikytis tei
singumo principo-reikia, kad 
būtų ne tik šaulių organiza - 
cijoje, bet ir visose vieta , 
jei reikia, skundams ir tei
sėjams, ir vietoje spręs
ti negeroves. .

P. Polgrimas , 
St. Catharines, Ont. 

RIMTAS ŽVILGSNIS Į 
ĮVYKIUS

Praeitų metų pabaigoje 
esame gavę jauno lietuvio 
profesionalo reakciją raštu 
į paskelbtą mūsų laikraštyje 
žinią apie lietuvio disidento 
TERLECKO pavardės pra
leidimą New York Times 
dienraštyje. Esame dėkingi

PANORAMA
POLITIKA IR ISLAMAS

R. U t i s

c*'**

Rusijos carų svajonės per 
Iraną prasiveržti iki šiltųjų 
vandenų nesumažėjo ir rau
doniesiems užėmus Kremlių, 
ypatingai radus alyvą arabų 
kraštuose.

Šabui Pahlavi valdant, Ira
ne įsigalėjo amerikiečių įta
ka, bet rusai nenuleido ran
kų ir jų KGB agentai kietai, 
tyliai dirbo savo darbą, raus- 
dami Irano ir kitų vyriausy
bių pasitikėjimo pamatus . 
Jie infiltravo į musulmonų 
Šiite sektą savo agentus ku
rių tarpe buvo ir Ayatola 
Khomeini.Pabėgęs į Vakarus 
1960 m. senku slaptos žval
gybos pulkininkas Golenčevs- 
ki informavo Amerikos ČIA 
žvalgybą, kuri buvo labai su
interesuota Irano likimu.

Pavaizdavimui, Artimųjų 
Rytų politikai tenka prisi
minti po Antrojo Pasaulinio 
karo keletą faktų, kurie nu-
šviečia tame rajone bręstan
čią ir jau vykstančią kovą už 
juodąjį auksą. Krizė, kuri iš
tiko islamo pasaulį, yra KGB 
klastingai išdirbtas Krem
liaus planas įsiveržti į naf
tos laukus ir į Indijos vande
nyną.

Pirmoje stadijoje jų .pla
nas nenumato užimti bet ku
riuos islamo kraštus, bet 
juos neutralizuoti ir kurs - 
tyti tarp savęs ir prieš Va
karus. Prisiminkime Tur
kijos ir Graikijos kivirčo 
metu Kremliaus paslaugas 
ginklais Turkijai ir Sovietų 
laivyno vizitus Istambulo 
uoste 1978 m. To plano pa
sėkoje, buvo pakeista vy-

už rūpestingumą ir atsakin
gumą: Štai laiško turinys:

Sir,
In a recent article regar

ding the arrest of 3 Soviet 
dis si dents, you mentioned the 
names of both Russian dissi
dents arrested, but failėd to 
mention the name of Antanas 
Terleckas, the Lithuanian 
dissident arrested.

The United States does not 
recognize the Russian occu
pation of Lithuania. The New 
York Times is unjust in ig
noring the plight of arrested 
Lithuanian dissidents. As an 
occupied nation, the Lithua
nian struggle for human 
rights is even more difficult 
than the Russian struggle for 
human rights. The New York 
Times should pay more at - 
tention to the struggle for 
human rights by the Peoples 
occupied by Soviet Russia.

Alan Pavilanis, A. B. . M. D. ,
C.M., Ci C. F. P. 

riausybė Afganistane, pasta
tant savo šalininką Tarakį. 
Vėliau jį nužudžius, buvo 
pastatytas valdžion Aminas.

Pakistane perversmo ke
liu buvo pašalintas Butto ir 
jo vietoje atsirado gen. Zia.

Nuverčiant Irano šachą, 
radikalusis elementas grojo 
pirmuoju smuiku per Tudeh 
komunistų partiją, kuri veikė 
pogrindyje, kėlė riaušes ir 
kurstė Šiite sektos mulas 
pagrobti valdžią Geopoliti
niame islamo pasaulyje, kur 
dabar vyksta pirmojo veiks
mo drama pagal Kremliaus 
planus, strateginis balansas, 
nuvertus šachą, kryps
ta SSSR naudai. Rusų planai 
yra tie patys, kokie buvo ir 
praeitą šimtmetį, bet Brita
nija buvo pakeista amerikie
čiais ir, prasidėjus veiks
mui, jie pasimetė savo rolė
je : nutraukė ginklavę Turki
ją, apleido savo geriausią 
draugą Butto Pakistane. Ira- 
nui patvarkyti atsiuntė iš 
Europos aviacijos gen, Ro
bert Huyser, kuris, aptaręs 
padėtį su gen. Ghara-Baghi, 
štabo viršininku ir to kraš
to generolais. Vietoje pa
taisyti komplikuotą padėtį, 
spyrė šachui į užpakalį ir 
vyriausybe sudarė dr. Mah
di Bazargan, pritariant 
Khomeini. Šis vėliau, pavojų 
pajutęs, pats pabėgo.

Prisimenant praeitį, ra
sime dar keistesnių dalykų 
JAV užsienio politikoje: 
Amerikos užsienio reika
lams sekretorius John Fos
ter Dulles 1955 m. sudarė 
Bagdade paktą iš Turkijos, 
Irano ir Pakistano ginti 
Pietryčių Aziją. Į paktą buvo 
Įtrauktas Irakas ir Britani-
ja, JAV pasiliko jų sąjungi
ninkės. 1958 m. Irako val
džia pateko į radikalų ran
kas ir apleido Sąjungą. Iš
Bagdado centras buvo per
keltas į Ankarą, Turkijos 
sostinę. Ta sąjunga gavo 
pavadinimą "Cento". Vė
liau Turkija įsivėlė į ginčus 
su Graikija, Pakistanas ne
teko savo rytinės dalies 
Bangladeš. Prasidėjus Is
lamo kraštuose -šnairavi
mams Į krikščioniškąjį pa
šaulį, nesant tinkamo vado Prūsijos Lietuviai, T. Lepner’io. (I-a laida 1744 m.Danzig’e)
siekti užsibrėžtam tikslui, 
"Cento" sąjunga visai suby
rėjo. Pats Dulles amerikie
čių buvo laikomas Sovietų 
Sąjungos priešu. Dulles pla
nui subyrėjus, atsirado nau
jos perspektyvos senai Ru
sijos politikai - prasiveržti 
į Indijos vandenyną.

Antras Maskvos planų re
alizavimas Įvyko šiais me
tais- jų.įsitvirtinimas Afga
nistane ir JAV Ambasados 
sudeginimas Pakistane. Pa
kistanas buvęs "Cento" pak
to narys ir Washingtono pa
tikėtinis, patyręs nemalonu
mų dėl atominės energijos 
ir atominio apsiginklavimo 

kivirčo, pasuko pavėjui 
Maskvos link.

"Cento" paktas, sako gen. 
Zia, neturi dantų, jeigu jis 
būtų užpultas kaimynų, nie
kas iš pakto narių nėra 
įpareigotas siųsti jam pa
galbą. . .

Lapkričio mėnesį Pakis
tano sostinėje Islamabad, 
užpuolus amerikiečių Amba
sadą musulmonų fanatikams, 
gen. Zia atsiuntė jos ginti 
kariuomenę tik praėjus 6 va
landoms nuo pastato apguli
mo . Rezultate - pasiuntiny
bė sunaikinta ir du pasiunti
nybės gynėjai amerikiečiai 
žuvo. Už trijų mylių nuo pa
siuntinybės yra universite
tas, kur dominuoja Šiite 
sekta, inspiruodama islamo 
fanatikus atakuoti amerikie
čius. Visos pasiuntinybės 

viename rajone ir nuo
latiniame policijos ir slap
tos žvalgybos apsaugoje, kur 
patruliuoja ore malūnspar
niai ir minia galėjo būti pa
čioje pradžioje išsklaidyta. 
Gen. Zia nėra amerikiečių 
šalininkas, kaip jo pirmta
kas Ali Butto. Jis yra islamo 
išpažinėjas ir galėjo duoti 
amerikiečiams "pamoką", 
nežiūrint, kad jis vėliau at
siprašė prezidentą Carterį 
už incidentą.

Geriausias arabų kraštuo
se amerikiečių patikėtinis 
yra Pietų Arabija su didžiu
liais naftos šaltiniais. Ne
laimė, tas kraštas iš pietų 
ir šiaurės yra jau apsuptas 
nedraugiškų pro-komunisti- 
nių valstybių : Pietų Ye
men pietuose ir Irakas su 
Iranu šiaurėje, nors Iranas 
dar nekomunistinis. Pietų 
Arabijos dykumose yra įvai
rių islamo sektų, bet krašte 
dominuoja Sunni sekta, ku
rios centras yra Meka.

Dieną prieš prasidedant
Naujiems Metams pagal is
lamo kalendorių ir žengiant 
į 1400 islamo metus apie 
200 ginkluotų islamo fana
tikų įsiveržė} Sakred Mos
que šventovę Mekoje, kur 
tuo laiku galėjo būti apie 
50000 maldininkų ir jų va
das, virš 20 metų vaikinas, 
priėjęs prie vyriausiojo 
šventykloje dvasiškio, kuris 
vadovavo maldoms, įsakė 
paskelbti maldininkams,kad 
jis esąs naujas islamo me
sijas . . . Dvasiškiui pasi
priešinus, per grumtynes 
vienas dvasiškių buvo nušau
tas.

Įsiveržę Į kasyklą gink - 
luoti sukilėliai, šaukė "Mes 
esame Išganytojo pasekėjai” 
Maldykla užima apie 40 ak
rų žemės su didžiuliu pasta
tu. Ginkluoti fanatikai kars-
tuose Įsigabeno Į maldyklą 
ginklų ir šaudmenų (papras
tai'maldininkai, eidami su 
procesija, nešasi karstus).

Kada žinia pasiekė sostinę mis,
Rigadh, karalius Kalidas pa
siuntė kariuomenę, kuri nū- 
traukė bet kokį susižinojimą 
su likusiu pasauliu ir ap
supo mokyklą. Po savaitės 
sukilėliai buvo nugalėti. Tuo 
pačiu laiku buvo bandoma 
užimtįi Mediną, bet pastebė
jus iš anksto, riaušininkai 
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buvo išsklaidyti.
Iš rastų pas sukilėlius do

kumentų nustatyta, kad jie 
yra "Utaiba" sektos nariai, 
apmokyti Pietų-Yemen inst
ruktorių, kurie priklauso 
komunistų blokui ir jų uoste 
sovietai turi savo bazę. Su
kilėlių kišenėse buvo rasta 
Khomeini paveikslų.

Antrą Pasaulinį karą JAV 
užbaigė be pelno, be pasiry
žimo ir toliau vesti pasauli
nę politiką. Būdama didžiau
sia pasaulio galybe ir turė
dama atominių ginklų mono
polį, nusileido Stalino rei
kalavimams visuose frontuo
se. Pirmiausia, Stalinas 
privertė amerikiečius nu - 
sileisti mažuose dalykuose, 
kur JAV interesai nepažei
džiami. Baltijos valstybės 
ir Vidurio Europa palikta 
Rusijos orbitai. Kremliaus 
pageidavimu, Vokietija pa
dalinta pusiau, Korėja pu
siau ir, pagaliau, visas Viet
namas pastumtas Kremliaus 
žinion. Prancūzijos prem
jeras gen. De - Gaulle per
spėjo, kad Europa iki La
manšo, jeigu JA Valstybėms 
bus pagrąsinta bombarduoti 
jų miestus, gali be mūšio 
pereiti sovietams.

Augant Rusijos imperijai, 
atsirado nauji planai užval
dyti pasaulį pagal Kremliuje 
išdirbtą modelį. Nuolaidžia
vimu procesas persimetė į 
Afriką ir į islamo kraštus, 
pagaliau į Kubą ir Vidurinę 
Ameriką, atiduodant be ko
vos Nikaragua. Kremlius 
džiūgauja, kad jau padėjo 
kertinį akmenį Lotynų Ame
rikos išvadavimui iš kapi
talistų jungo.

Kremlius savo planams 
vykdyti įsigijo daug pagal
binių kraštų. Rytų ir Vidurio 
Europos satelitiniai kraštai 
užangažuoti Maskvos pla
nams vykdyti, duoda ins
truktorius ir ginklus, kur jų 
propaganda pralaužia ledus 
naujiems ėjimams.1 Vietna
mas ir Kombodija yra nauji 
Maskvos satelitai Tolimuo
se Rytuose. Pietų Arabija ir 
Egiptas, kaip rodo Mekos ir 
Medinos užpuolimai, yra at
sidūrę ■ KGB agentų revoliu
cijos paruošimo zonoje.

Rusija, strateginiais gink
lais susilyginusi su JAV ir 
prisigaminusi begalę kon- 
vencionalių ginklų, pasikin
kiusi visą eilę pagelbinių ir 
satelitinių kraštų, dabar da
ro spaudimą į JAV visuose 
žemės rutulio frontuose, 
naudodama savo pagelbinin- 
kus jau keturiuose kontinen
tuose.

Skleidžiant suktą propa
gandą, keliant riaušes ir 
perversmus svetimuo
se kraštuose, nesiskaitant 
su morale nei žmonių auko- 

užpuldinėjant ameri-
kiečių atstovybes svetimo
mis rankomis, tikisi pa
veržti pirmenybę iš buvusio 
draugo. Tas procesas nega
li tęstis be galo ir Vakarų 
valstybės tam pražūtingam 
procesui turi padaryti galą 
arba pačios žūti to proceso 
eigoje.



Užkimusi Fleita i

i "■ Qil^cU
Mūsų montrealietė solistė Gina Čapkauskienė. girdžiu 

jau grįžo iš gastrolių Australijoje. Rodos ne'taip jau se - 
niai išvyko, atėjo ir egzotiškų atvirukų su įrašytais jos 
ranka sveikinimais. Iš jų trykšta egzotika, iš jos- nerū - 
pestingas džiaugsmas. Tai žinoma, tik paviršutiniai žiū-* 
rint. (Kas gi gali taip visą laiką krykštauti ?) Pastebėjau, 
kad ji rimtai apžiūrinėja žoleles ir sėkleles- lakštingalai 
reikia čiulbėti ne vien pilkom plunksnelėm apsitaisius - 
reikia išeiti Ginai į sceną ir lieknai ir geroje formoje ir 
skambiu balsu ir kūrybiškoje nuotaikoje ir - na, bendrai , 
lyg ir būtum pusiau paukštis, pusiau moteriškė. Taigi - 
po tuo skambančiu juoku yra geležinis pasiryžimas nepa
siduoti negandams, kaip slogos,, gerklės skaudėjimai, vė
jai ar panašiai. Visai, žinoma, nekreipiant dėmesio, ar 
kas tau ūpą sugadino, ar ne, ar kas nors per sunku, ar ne.

Kai jau diena atrodė visai nupilkėjusi ir Montrealio 
vėjai plėšte plėšė kitoje gatvės pusėje girgždančias skar- 
das nuo garažo stogo - girkštelėjo redakcijos durys ir su-
skambėjo (ach, taip vis tyrai) :- "Sveiki, sveiki, kaip lai-
kotės?" - ir įžengė ramiai Gina iš po ilgos kelionės visai 
rami ir nepasišiaušusi, nei suplukusi, nei sulinkusi, nei - 
užkimusi .

Gina apvažinėjo 6 Australijos miestus su koncertais. 
Perth mieste jai akomponavo vietos radiofono pianistas 
australas, O visur kitur - gabi lietuvaitė pianistė, Nemira 
Masiulytė.

Pradedu klausinėti kas kaip ir kur. Ji noriai pasako
ja, aiškiai dar nenorėdama paleisti kelionės įspūdžių iš 
atminties. O aš klausausi, lyg turėčiau dvi poras ausų - 
-asaulis toks įvairus ir vaizduotei veikiant, beveik kartu 
keliauji, jeigu kas nors su malonumu, kaip Gina, pasako
ja.

KUO PASITIKĖTI ?
Pas tttkėjlmaą tr Ištikimy

bė, pirmiausia, priklauso 
šeimai. Nepastovi, Irstanti 
šeima, jei tų šeimų didelis 
nuošimtis nebesugyvena, ro
do tautos dekadansą. Būna, 
kad vienas šeimos narys ne
ištikimas arba girtuokliau
ja /dažntaus it vyrai/, o 
moteris su ' atkals kenčia 
arba net pusbadžiu gyvena 
/kaip neretai pasitaiko da
bartinėje Lietuvoje/, todėl 
ten yra daug Išsiskyrusių 
šeimų Ir valkai Įteka be tė
vo. Pasirodo, kad susituo
kimo metu duoti pasižadėji
mai dažnu atveju esti nepa
tikimi.

Nėklek negeriau estttarp— 
valstybiniuose bet tarptauti
niuose santykiuose. Kiek
viena valstybė turi slaptą 
/politinę Ir krtmlnaltnę/tpo- 
llclją, kurtos uždavinys, be 
kitko, sekti kitų valstybių 
ginklavimąsi bei karui pasi
ruošimus. Stos karinės pa
slaptys nevtsuomet pajėgia
mos Išsaugoti. Jos perka
mos už didelius pinigus.Pa
sirodo, kad perspektyvos 
stalgiai praturtėti paslpačlų 
saugojančius padaro svtruo- 
jančtus įsitikinimuose. Ne
reikta geresnių pavyzdžių, 
kaip kad švedų Ir šveicarų 
generolų Išdavystė arba 
valstybės apsaugos planų 
pardavimas sovietams, įvy
kęs prieš kelis metus. Ar
ba, kad Ir Vakarų Vokietijos 
buvusio kanclerio Brandto 
artimiausiu bendradarbiu 
pasirodė esąs sovietų šni
pas. ..

Sakoma, reikta gyvenant 
pasišvęsti šeimai, visuome
nei, tautai, valstybei. Ne 
vist vienodai supranta tą pa
sišventimą. Štai S. Šetkus 
"Nepriklausomoje Lietuvo
je" Nr. 45 Iš 31 spalio 1979, 
vartoja tokius terminus : 
"... būti pasišventusiu savo 
tautal'j "... nuoširdžiai 
dirbo Lietuvai į lietuvybei", 
"... llfetuvybė yra palaiky
mas Lietuvos laisvinimo 
veiksnių".Atrodo, kad pasi
šventęs, dirbantis Ir palai
kantis Lietuvos laisvinimo 
veiksnius, yra tikrai patrio
tas. Betgi ■ tenka katkuomet 
paabejoti tokių lozungų patt- 
ktmybe, kol nebus tie lozun
gai įrodyti konkrečiais bet 
pozityviais darbais, naudin
gais tautos kamienui. Nesgt 
tėn, Lietuvoje, yra tautos 
1980.1. 16.

visuma, gt mes, emtgran - 
tat, tat ttk tautos atplaišos, 
neabejotinai tlrpstanttejt 
svetimųjų jūroje. Žodinės 
laisvinimo pastangos, nors 
nėra peiktinos, bet negali
būti pernelyg Ir aukštinamos, 
jei nuo jų tauta nieko kon
kretaus nesulaukia. Tų lais
vinimo veiksnių Išviršinis 
Ir pasigyrimo turįs aspektas 
galt tautai teigti klaidinan
čias Iliuzijas, kad per pasi
matymus su aukštais vals
tybės pareigūnais Ir per 
jiems įteiktus memorandu
mus -galima būtų pasiekti 
bet' kurtų Lietuvos laisvini
mo konkrečių pasekmių. Tat 
toks demokrattz mas , kuriuo 
neįmanoma pilnai pasiti
kėti. Girdėjau Ir charakte
ringą posakį : "Lietuvą lais
vina, o save vaišina... "

Pradedant JAV prezidentu 
Roosweltu, visa eilė tų pre- 

’lentų pritaria Pabaltijo 
valstybių Išlaisvinimo Idė
jai. Tačiau, kai reikėjo 
Helsinkio konferencijoje
įterpti Pabaltijo valstybių 
okupacijos nepripažinimo
klauzulę, nors ji Ir buvo pa
žadėta. tai tai klauzulei pa - 
slprtešlno anuometinis JAV 
Valstybės sekretorius Kls- 
stngerls. Įvyko, kaip toje 
kamo patarlėje : " Pažadėjo, 
pat lęši jo - nedavė, negrtešl- 
jo".

Politikoje perdem vyrauja 
savanaudiškumas. Tad, ne
sant palankios politinės si
tuacijos, lalsvlntmovelksnlų 
darbas tėra žodinė kova. 
Lietuvoje, jei tik bandė di
sidentai klek pasireikšti, jie 
buvo nedels lant brutaliai nu
bausti. Kol kad pastangos 
juos Išlaisvinti Iš tų mirties 
lagerių - nepadeda.

Kas kita žydai: jie neva 
sakosi Sovietų Sąjungoje yra 
persekiojami, o štai jų di
sidentai jau ats įdūrė JA V-tr 
Flnkelštetnas, tr Štromas, tr 
Ginzburgas, Ir jiems gimi
ningas T. Venclova, o lietu
viai disidentai Gajauskas, 
Petkus tr kiti - tebekenčla 
koncentracijos stovyklose. 
Sakysite,tat vienai, lyg pri
vilegijuotai taūtal, visur se
kasi Ir visur jiems telkiama 
plrmenybė/katp kad Ir vadi
namam "Šventam Rašte"- jt 
buvusi Dievo Išrinktoji tau
ta/. Ar tolis vienos tautos 
aukštinimas neprimena Hit
lerio, rasizmo, kuomet buvo

PERTH Miesto lietuviai, pasidžiaugę solistės Ginos ČAP- 
KAUSKIENĖS viešnage ir koncertais, atsisveikina su ja 
Bendruomenės Valdybos surengtame priėmime. Ji kalba
si su'jaunimo vadovu Eugenijum STANKEVIČIUM.

Iš Montrealio į Perth ą nuskristi trunka 33 ir pusė 
valandos, su poros valandų pertrauka persėdimams. Vos 
tik po tokios ilgos kelionės atskridus” buvo tuojau pagrob
ta į priėmimą. Tam ji buvo pasiruošus ir giliųjų kvėpavi
mų jogiški ir dainininkiški pratimai padėjo atgauti ener - 
giją ir žvalumą. (Ne juokais, ji žino visus tuos triukus O 
O aš maniau, kad tik aš viena tokia gudri).

Pasirodo Australijoje net lietuviai į koncertus suei - 
na bent valandą prieš prasidedant, kad gautų heresnes

- Tikrai ? - netikiu savo abiem porom aukų.
- Tikrai . - tvirtai patvirtina ir abejoti beveik nebe - 

gražu.

aukštinamos arijų tautos Ir 
ptrmvlsko - vokiečiu ger
manų tauta ?Tat kur čia galt 
būttpasįtikėjimas tautai,ku
rios nariai dedasi įvairių 
tautų patriotais ?

Koks galėjo būti pasitikė
jimas lenkų tauta, įcal jt su
laužė Suvalkų sutartį Ir oku
pavo mūsų sotinę Vilnių? 
Koks galėjo būti pasitikėji
mas vokiečiais, jei 1938 me
tais, Lenkijai įteikus ulti
matumą dėl diplomatinių 
santykių užmezgimo, vokie
čiai, ruošėsi, lietuvių kari
nio pasipriešinimo lenkams 
atveju, žalblnlu smūgiu oku
puoti ne ttk Klaipėdos kraš
tu, bet Ir dalį Lietuvos ? 
Štai "Švyturio" Nr, 12 Iš bir
želio m. 1979 m. rašoma 
"Žlugimo Išvakarėse" 
straipsnyje : " Vokietijos
ginkluotoms pajėgoms 1938 
m. buvo duota visiškai slap
ta direktyva Nr.472/38, už
grobti Klaipėdą. Joje buvo 
pasakyta, kad jeigu Lenkija 
pradėtų prieš Lietuvą kari
ntus veiksmus, tat reicho 
sausumos ginkluotos tos pa
jėgos, remiamos aviacijos 
Ir laivyno, be papildomos 
mobilizacijos žaibiškai turi 
užimti Klaipėdos kraštą tr 
kartu okupuoti kitas vakarų 
Lietuvos žemes - Užnemunę 
Ir dalį Žemaitijos su Radvi
liškio Ir Šiaulių geležinkelio 
mazgais".

Jei mūsų kaimyninių tautų 
patikimumas yra ginčytinas, 
tat ir mūsų pačių tautos na
rtų tarpe pasitaiko nepatiki
mų asmenybių, kaip pav.ge
nerolas Vitkauskas /bene 
1940 m. mūsų kariuomenės 
vadas/, kuris pas įrodė esąs 
sovietams palankus tr jiems 
vėliau tarnavo. Ir emigra
cijoje pasitaiko nepatikimų 
asmenų, kurte, prtstdengę 
patriotizmo skraiste, tar
nauja svetimiems dievams...

VI ETA, VADI NAMA SNOGA

Vietos savivaldybė turi 
keturis pavadinimus Ir su
dėtingą savivaldą. Visa tai 
pavadinsime Snoga : miestus,

rajtfg priemiesčius, tšstbarsčlu - 
sius apylinkėse ūkininkus , 
miškininkus, vasarntkus Ir 
tuos, kurie juos aprūpina 
pastoge, susisiekimu, mais
tu, sportu Ir įrankiais, bei 
visais kitais reikmenimis. 
Darbdavys - 1NCO Ir FAL
CONBRIDGE. Turtas - me-

I

Pavergtų Tautų Or gani — 
zacijos metiniai Pietūs-Dis- 
kusijos 1979 metais praėjo 
labai sėkmingai ir reikš
mingai. Gruodžio 30 dieną 
į Esquire Hotel gražiai pa
ruoštą salę susirinko virš 
'75 žmonių iš septynių tauti
nių grupių : lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, lenkų, 
vengrų bei čekoslovakų.

Subuvimą 
prezidentas
Fred Pejskar, pakviesdamas 
pravesti bendrą maldą estų 
vyskupą dr. H. Raudseep. 
Pietūs užtruko apie valandą, 
po ko diskusijoms pirminin
kauti buvo pakviestas Brock 
universiteto profesorius lat
vis dr. Juris Dreifelds ir į 
klausimus atsakinėti Kana
dos Parlamento nariai Joe 
Reid ir Allan Pietz.

Kadangi klausimų iš anksto 
paduota virš 20, tai jie buvo 
suskirstyti pagal pavergtų 
tautų, Kanados bei pasauli
nės politikos reikalus. Par
lamentarai pasikeisdami Į 
klausimus atsakinėjo, iš
reikšdami savo nuomonę bei 
tai, kas būtų priimtina svars
tyti Kanados vyriausybei. 
Ypač plačiai buvo apsvars
tyta Baltijos valstybių 
pavergimo l_______ _______
apsisprendimo teisės klau
simas.

Parlamentarai į visus 
klausimus nepajėgė atsakyti 
ir gyrė PT Organizaciją už 

J.Valtūnas_ tokių klausimų kėlimą ir ju-, lims.

Pasitikėjimas tarptauti
niuose santykiuose - tat lyg 
tos pasakėčios tiesos paukš
tis : jį sugauti, jei suspėsi, 
jam skrendant, užberti ant 
uodegos druskos. Todėl at
sargus mūsų paskutiniojo 
Prezidento Smetonos elge
sys, pergyvenant net tris 
ultimatumus /lenkų, vokiečių 
Ir sovletų/yra didžiai įver
tintas, nes tautos gyvastin
gumas liko Išlaikytas.

Ko. noriais Į KANAPOS LIETUVIU FONDĄ stojo, 
— tos Lietuvos laisvės reikalams aukojo !

LIETUVIAI PAVERGTU
TAUTU ORGANIZACIJOJE

dinimą, nes niekas kitas jų 
nekelia ir todėl parlamento 
narių gana didelė dalis šioje 
srityje yra gerokai atsilikę. 
Jie patys pažadėjo visus čia 
iškeltus klausimus pasiimti 
su savim ir juos išstudijuo
ti.

Vėliau buvo iškelta ir 
daugiau klausimų iš pačių 
klausytojų pusės. Politiškai 
jie buvo labai stiprūs ir tiek 
tiesūs, kad parlamentarai 
pasijuto kiek nepatogiai, nes 
pasijuto pagauti. Pavyzdžiui 
vienas čekoslovakas paklau
sė, kodėl Kanados ir Ame
rikos politikai santykiuose 
su Sovietų Rusija vis daro 
nuolaidas ir kada toms nuo
laidoms bus galas ?

Lietuvis Juozas Vyšniaus
kas paklausė, kodėl prezi
dentas D.Eizenhoveris, kaip 
ir kiti prezidentai, neatėjo 
į pagalbą sukilusioms čekų, 
vengrų ir kitoms pavergtoms 
tautoms, nors palaikė lais
vės idėją ir žadėjo sukilus 
ateiti į pagalbą ?

Buvo ir daugiau panašių 
klausimų. Diskusijos užsi
tęsė virš trijų valandų.

Bendras įspūdis buvo labai 
geras, Kanados parlamento 

____ ___ _ nariai išgirdo jungtinį sep- 
reikalai, laisvo tynių pavergtų tautų balsą ii 

suprato jų reikalavimus ne 
tylėti, bet kovoti prieš So
vietų Rusiją, kuri yra pa
vergėja visų tautų ir didelis 
pavojus dar laisvoms ša— 

Kor.

atidarė PTO 
čekoslovakas

• - Ir koncertai prasideda punktualiai . -triumfališkai
I pareiškia Gina su lengvo forte užbaigimu.
I - Tikrai ? - dar nelabai tikiu.

I - Tikrai, tikrai.
Žiūrėk tu man. . . Kaip čia padaryti tokį stebuklą Ka- 

I nadoje? Ką čia Kanadoje, užtektų to stebuklo ir Montrea- 
I lyje , nors situacija jau per 25 metus šiek tiek pagerėjo .

Lietuviai Australijoje nepaprastai išsiilgę žmonių iš 
i1 čionykštės padangės. Kiekvieną svečią ar menininką ar ne 
į susitinka kaip ilgai nematyto giminės nario, apie kurį daž- 
I nai kalbama ir kuris dažnai prisimenamas tylomis.

Didesnėse vietose būdavo žmonių virš 400 .kitur 300,

I mažesnėse susirinkdavo 100, įskaitant vaikus ir močiutes 
su tėvukais. (Bilietų kainas nustatė demokratiškai - vi - 
siems visur po $4 .

į Smagu buvo Ginai dainuoti, žinant kad šis menas ne
užleistas ir tolimoje’Australijoje lietuvių tarpe. Yra ge-

I ri chorai, o i r šiaip žmonės susirinkę dar mėgsta padai
nuoti. (O, tai aš jau galėčiau irgi ten pritapti, nes kažkas 
traukia mane už gerklės, kai tik įsilinksminu tarp draugų).

’Tik kažkaip jau rėžiau tie draugai nudžiunga, kai aš savo 
stygas pradedu derinti. Kažin kodėl ?) Reikės Ginos pak - 
Įausti).

Gina dainavo Perth e, Adelaidėj, Geelonge, Melbcurn e, 
Sydnėjuje, Canberra miestuose. Koncertus ruošė Austrai! -
jos Lietuvių Bendruomenė, siuntė Pasaulio Lietuvių B-nė, 
kuri prisidėjo ir prie dalinio kelionės finansavimo. Prog
ramoje- H. Pi rcell, G. F. Haendel, AV. A. Mozart, J. Gruo
dis, J. Govedas, G.Dinižetti.

Smagu girdėti, kad mūsų jauno kanadiečio kompozito
riaus naujai sukurtos dainos specialiai šį kartą Ginai -bu
vo sutiktos su dideliu susidomėjimu. Jis gavo daug prašy
mų sukurti dainų chorams. Visi pasigenda moderniškesnių 
naujų, kartu ir chrakteringai lietuviškų dainų, O šis jau - 
nas kompozitorius (prašęs ir buvo išpildyta originalios 
jo dainos ir chorinių vienetų, kaip pav. Volunės ir kitų) .

Po koncertų serijos, Gina turėjo progos pabūti 5-ketą 
dienų Naujoje Zelandijoje kaip paprasta turistė. Bet ji - 
negali būti paprasta turistė,' nes jai perdaug tikrai įdomi 
nežinomo krašto aplinka, žmonės, augmenija. Ir ji eina 
nežinomais takais ir keliais, gerai,įsižiūrėdama ir įsik - 
lausydama.

Kaip gerai, kad mūsų praeitis mus surišo su gamta, 
galvoju. Tai nedingo metų ir įvykių ir vietų maišatyje,© 
dar labiau ryškėjo, kaip pastebiu ne pas vieną lietuvį ar 
lietuvę, menininką ar ne.

( bus daugiau )

I

I

I

talal žemėje. Gamta - Ver
milion upė su Intakais 
Whitewater, Vermilion, 
Onaplg ežerai Ir vist kiti 
ežerai, kriokliai, girtos ligi 
Gogamos, Provincijos par
kai prie Windy Lake Ir Hals 
Way Lake. Vienas vingiuo
tas 144 tas plentas. Girtose 
pilna mėlynių, aviečių, gry
bų - "ane juos žmonės ren
ka, ane žvėrys graužia".Tai 
ne visai teisinga; mėlynėmis 
minta lokys ... Renka tr 
žmonės, bet grybus ttk tndl- 
jonal tepažįsta, o Ir tų skat - 
člus mažėjantis. Šitie su
pranta, kad žmogus artinasi 
prie leipto galo tr kad jis 
turi grįžti atgal prie žemės, 
prie augmenijos, gyvūnijos, 
nes kitaip jis-prisijungs prie 
negyvų žuvų, plaukiojančių 
negyvenamuose vandenyse.

-Kodėl tavo užklemyje 
viskas taip auga ? Pas mane 
tokie tštysę, Išsikraipę, kas 
sau.

-Ah, mano psichologijos 
profesorius Kaune Vyskupas 
Mečislovas Reinys kalbėda
vo apie augalo sielą.Aš kal
bu su jais Ir jie auga kaip 
Išprotėję, Žinoma, kalbą 
reikia žinoti.

-Mano dvikalbė kaimynė 
kraipo galvą. Gyvenimas už
tektinai komplikuotas pran
cūziškai tr angliškai. O kaip 
čia dabar bus morklškat, ko- 
pūsttškat, astrtškat, etniš
kai, ūzarėllškat ?

Nėra kada Išaiškinti, kad 
visa tat buvo perduota Iš 
kartos į kartą per šimtus 
metų : šitas branginamas 
motinos žemelės Ir visas 
tas žinojimas kaip Ir ką Iš 
jos Išgauti tr kokiu laiku ką 
daryti...
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TAUTINIAI DRABUŽIAI 
IR JU RAŠTAI

Antanas ir A n a s ta z i f a TAMOŠAITIS, 
LlTUANlAN NATIONAL COSTUME. LITHUANIAN FOLK

TITUT. Toronto, 1979. Lith 
laitis. Time Press Litho Ltd.

vistiek būtų domėjęsis se
nųjų audimų bei drabužių 
rinkimu ir tyrinėjimu, bet 
blogose sąlygose ir tam dar
bui paskirdamas tik dali lai
ko. O laikas greitai bėgo. 
Niekas tada nenujautė, kad 
tebuvo likę šeši laisvės me
tai.

Tą drabužinį rinkimų ir 
jų tyrinėjimo darbą papildė 
A. Tamišaičio patyrimas, 
įgytas mokant audimo ir 
dėstant liaudies meną mo
kyklose ir kursuose : Moterų 
Dailės Mokykloje, Mergaičių 
Mokytojų Seminarijoje, Dot
nuvos ŽU Akademijoje.

To darbo pasėkos buvo iš
reikštos straipsniuose spau
doje ir ypač per tuos kele
rius metus parašytose kny
gose : Sodžiaus Menas 1931- 
39, kurių du paskutiniai 
tomai paskirti moterų tauti
niams drabužiams, Audi
mas 1933, Austiniai Kilimai 
1935, Staltiesės 1937.

Anastazija Tamošaitienė 
audimais užsiima irgi nuo 
pat jaunystės, nuo 1932 m. , 
kaip ZU Rūmų audimo kur
sų vedėja Įvairiose vietose, 
vėliau ZU Rūmų audimo mo
kytoja, Vilniaus Marginių 
vedėja, Kauno Taikomosios 
Dailės Instituto lektorė. Sa
vo patyrimą ji yra išreišku
si daugelyje straipsnių ir 
dviejuose knygose : "Mezgi
mas ir namie austi drabu
žiai" 1937, "Mūsų rankdar
biai" 1939. Nuo atvykimo į 
Kanadą ji yra išmokiusi aus
ti daugelį moterų ir pati yra 
išaudusi arti tūkstančio tau
tinių drabužių vien Kanadoje 
gyvendama.

Dail. A. A. Tamošaičių 
darbas buvo įvertintas Lie
tuvoje, o taip pat ir 1938 m. 
Berlyno parodoje, kur jų iš
statyti tautiniai drabužiai 
laimėjo pirmąją premiją.

Taigi, ši knyga yra tų ke
lių dešimčių metų darbo iš-
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l. ŠIOS KNYGOS
ISTORIJA

Įdomu pastebėti, kad ši 
nepaprasto grožio knyga at
sirado, kaip ir joje pertei
kiamas liaudies meno lo
bis susitelkė, ne tik atkak
laus darbo, bet ir nemalo
naus atsitikimo dėka r di
džioji A. Tamošaičio veikla 
šioj srity prasideda jo at
leidimu iš Meno mokyklos 
dėstytojo pareigų.

Lietuvių meno kūrėjų 
draugijos, o vėliau Meno 
mokyklos profesoriai nuo pat 
1922 metų ėmė raginti Švie
timo ministeriją Įsteigti 
taikomosios dailės skyrių, 
rūpinantis dailiojo audimo 
pramone ir liaudies meno 
"apsaugojimu.

Besitęsiant toms kalboms, 
A. Tamošaitis suspėjo įstoti 
Į Meno mokyklą ir ją 1931 m. 
baigti. Tapęs tuojau pat joje 
audimų ornamentikos dės
tytoju, jis pradėjo dar gar
siau reikalauti, kad Meno 
mokykloje būtų mokoma tai
komoji dailė ir dailusis au
dimas. Už tuos reikalavi
mus jis 1933 m. buvo atleis
tas iš Meno mokyklos.

Tada A. Tamošaitis pra
deda dirbti pilnu laiku ŽU 
Rūmuose, kur jau nuo 1931
m. jis buvo liaudies meno 
ir namų pramonės skyriaus 
vedėjas. Darbo sąlygos ten 
buvo patogios. ŽU Rūmai 
rūpinosi amatų plėtojimu, 
t gi ir sodraus audimo at
gaivinimu. Taip prasidėjo 
A. Tamošaičio kelionės į 
įvairias Lietuvos vietas, 
renkant senuosius audinius 
(kartais atperkant jų gabalus 
tiesiog iš skudurininkų) tų 
audinių meno tyrinėjimas, 
audimo mokytojų ruošimas 
ir jų siuntimas į įvairias 
apylinkes vadovauti audi no 
kursams.

Žinoma, pasilikdamas vie
no mokykloje, A. Tamošatis, 
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dava ir, kaip patys jos au
toriai sako, 1937-39 m. iš
leistų paskutinių dviejų So
džiaus Meno tomų tęsinys 
bei papildymas, nes jų rin
kinys, atgabentas į Kanadą, 
buvo papildytas vėliau gau 
tais kaimo audėjų darbo 
drabužiais.

2. KNYGOS MEDŽIAGA
Į šią knygą autoriai įdėjo 

savo viso gyvenimo patyri
mą ir penkerius metus tie
sioginio darbo. Norint ją tin 
karnai apdailinti, jų pačių 
tvirtinimu, būtų reikėję dar 
vienų metų. Tuo atžvilgiu ir 
pasitaiko kai kurių skubotu
mo žymių.

Pradžioje Įdėtas Vytaute 
Lietuvos žemėlapis, nepa
aiškinant, koks yra ryšys 
tarp to žemėlapio ir liaudies 
meno. Nepažimėta iš kur jis 
paimtas, nors nurodytas jo 
autorius.

Drabužių atžvilgiu, Lie
tuva suskirstyta į septynias 
sritis : Aukštaitija, Vilnija, 
Dzūkija, Kapsai, Zanavy— 
kija, Mažoji Lietuva, Že
maitija. Nusistovėję lietuvių" 
apgyvento ploto dalių pava
dinimai yra -.Mažoji Lietuva, 
Žemaičiai, Aukštaičiai (vi
sas kraštas į rytus ir į pie
tus nuo Žemaičių). Sritys - 
žemėlapyje pavadintos Dzū
kija, Kapsai, Zanavykija - 
yra, iš tikrųjų, pietinės 
Aukštaičių dalys. Taigi, to 
žemėlapio Aukštaitiją geriau 
tiktų vadinti Šiaurės Aukš
taičiais Vilnijos ribos keis
tai sutampa su demarkacijos 
linija. Atrodytų, kad lenkai, 
ją išvesdami, kreipė dėmesį 
į kaimo audimų savybes ar 
ba, kad to krašto drabužiai 
susipavidalino po Vilniaus 
atskyrimo nuo Lietuvos.

Knygai šiek tiek kenkia 
jos raidinis vienodumas. Pa
sitenkinta trijų dydžių rai
dėmis. Kai tame pačiame 

puslapyje pasitaiko dvi ar 
trys antraštės, darosi sun
ku nustatyti tarp jų santykį. 
Turint daugiau laiko, būtų 
buvę galima ir pačią knygos 
medžiagą griežčiau su
skirstyti, ypač jos pradžioje

Keli trumpi pirmieji kny
gos skyriai (11-65 psl) išaiš
kina tautinių drabužių pro- 
istorę bei trumpą jų istori
ją, taip pat jų paruošima 
pradedant verpimu, baigiant 
pasiuvimu ir nešiojimu, pa
liečiant į prasti r< is papuoša
lus : karolius, seges ir kt 
Po to seka moterų drabužių 
ir galop, vyrų drabu.’ių ap
rašymas.

Didesnioji knygos dalis 
(66 - 233 psl) paskirta kiek
vienos iš septynių sričių 
drabužių savybių aiškinimui 
Visur maždaug tos pačios 
drabužių dalys, nors kai ku
riose vietose senovės nešio
sena ilgiau išsilaikė negu ki
tur. Pagrindinis skirtumas 
tarp jų slypi raštuose, nes 
savitas spalvų naudojimas 
yra esminis lietuvių tauti 
nių drabužių bruožas.

Prisideda dar du pagalbi
niai skyriai : vaikų ir lėlių 
drabužiai. Pasirodo, kad jie 
būdavo išaudžiami tam tiks - 
lui į juos Įdedant dekoraty
vinius motyvus taip, kad būtų 
išlaikyta reikiama propor
cija tarp jų ir drabužių dy
džio.

Knygos įdomumą ir jos 
vertę padidina gausios ilius
tracijos. Jų yra iš viso 561 
neskaitant piešinių, padary
tų kiekvienos srities įvadi
niam lapui; Jos yra trijų rū
šių. Paskirai sričiai skiria
mas pirmasis lapas su spal
votomis nuotraukomis. Vie
noje lapo pusėje A.Tamošai - 
čio spalvoti piešiniai, 'vaiz
duoja moteris ir vyrus tau
tiniuose deabužiuose : jų yra 
visados po dešimtį. Antroje 
pusėje irgi spalvotos nuot
raukos : juostos, prijuostės, 
audimai ir moterys su tau
tiniais drabužiais. Visos ki
tos nuotraukos yra nespal
votos. Reikia tik pasidžiaug
ti, kad viskas buvo padaryta- 
ir tos puošnios iliustracijos 
ir pats spausdinimo darbas- 
lietuviškoj Toronto spaustu
vėj.

Knygos gale randame rei
kalingus priedus: vienaspal

vių ir spalvotų iliustracijų 
sąrašai, techniškų pavadi
nimų žodynas, bibliografi
ja, indeksas.

3". KŪRYBIŠKUMAS IR 
PAMĖ GD ŽIO JIM AS

Šios knygos a ltoriai mums 
perduoda mūsų praeities lo
bį. Jis juo labiau brangus^ 
kad mūsų praeitis mums tė
ra maža ką palikusi. Tą pa
likimo skurdą gražiai išreiš 
kia H. Nagys :
"• • . ir sapnas man iš lėto 
mirė širdyje : mačiau tiktai 
mažas, vargingas lūšneles, 
tartum mažus našlaičius, 
klūpančius pusnynuos. . . "

Sapnas dėlto ne vienam 
miršta. Lietu uų darbas bū
dai • įdaiktinamas nepasto
vioj medžiagoj. Suplikacijų 
nelaimės - maras, badas, 
ugnis ir karas - nuolat nu
braukdavo viską nuo žemės 
paviršiaus. Taigi ir liko 
tiktai tos lūšnelės, kelias
dešimt gražių bažnyčių, dar 
Vilnius su savo senamies
čiu. Liko ypač žmonės, kiek 
jų dar liko, ir tai ką jie tu
ri savyje ar su savimi.

Palikimo skurdumas mus 
padarė minkštuoliais, ne
pasitikinčiais savimi, iki gy
vo kaulo perimtais savinie- 
ka. Bet jis paliko mūsų vaiz
duotę šviežią, lai svą, jis ne- 
sustingaė mūsų kūrybišku
mo. Turtingą paveldėjimą 
sunku nešti. Tuo metu, kai 
daugumo Europos tautų žmo
nės jau seniai buvo susi
skirstę Į menininkus ir me
no nesuprantančius mies

DAILININKAI ANASTAZIJA IR ANTANAS 
TAMOŠAIČIAI

čionis, beveik kiekvienas 
lietuvis sugebėjo pats iš
reikšti savo nuotaikas jam 
prieinamu, paprastu būdu: 
dainoje, kasdieninių reikme
nų išdrožinėjimuose, audi
mų raštuose.

Iš tos jaukios, ką tik mi
rusios praeities, ir ateina 
šioj knygoj vaizduojami tau
tiniai drabužiai. Norint juos 
suprasti, reikia juos paly
ginti šu kitų kraštų drabu
žiais.

Visuos; kraštuose buvo 
susidarę trys luomai : didi
kai, kaimiečiai ir daugiau ar 
mažiau skaitlinga miesčio- 
nija. Visuomenės skonį ap
sirengime pasidalino didi
kai. Jie žinojo esą išskirti
niai žmonės, dėl savo vertės 
neabejojo, tik norėjo ją vi
siems parodyti. Tam tikslui 
tarnavo Įspūdingi drabužiai 
su didelėmis skrybėlėmis, 
spalvotomis plunksnomis ir 
ryškiomis spalvomis. Vis
kas buvo pritaikyta tam, kad 
žmogus būtų matomas iš to
li. Taigi, jokie smulkūs 
marginimai nereikalin
gi. Drabužių dalys buvo ryš
kios, bet vienspalvės, išsky
rus ypatingus atvejus. Tą jų 
nešiot? perimdavo miestie
čiai ir paskui, su reikalin
gais suprastinimais, kaimie
čiai. Tad romantizmo įta
koj pradėjus kurtis įvairių 
kraštų tautiniams drabu
žiams, juose išliko nemaža 
jų pirminių žymių:vienspal — 
viškumas, iškilmingumas, 
kai kada perdidelis įvairu
mas. ( bus daugiau )

KNYGOS AUTORIAI:

ŽMONIŠKUMO ŠVIESOJE...
(tęsinys)

Gydytojas M. Blatas, karui baigiantis, viename savo 
laiške rašė J. Striaupiui: "Argi aš kada nors galėčiau at
sidėkoti ir atsilyginti Tamstoms už tą didvyrišką pasiau
kojimą ir tą didelę žmonių meilę, kuri privertė jus drąsiai 
ir riteriškai mestis į siaučiančio žiaurumo jūrą. . . " 

. . . "Ir kur tik neteko būti. Apie dešimt žmonių apėjome 
ir visi mus slėpė, valgydino. Jie saugojo mus nuo mirties 
patys būdami mirties pavojuje. Tačiau nieko nepabūgo .
Jie buvo tikri žmonės. Aš visada būsiu dėkinga lieta - 
viams (išvardintos pavardės Anykščių rajone ir kitur ).

Slapstydamasi,nuo fašistinių žvėrių, apėjau daugelį 
vietovių: Šiaulius, Šiluvą, Kauną, Alytų, Troškūnus, Ir vi
sur, kur ėjau, kur pabuvojau .mane lydėjo nuoširdus papras
tų Lietuvos valstiečių ir darbininkų rūpinimasis: jie darė 
viską, kad gyvenčiau. Ir aš supratau, kad ne dori lietuviai, 
bet fašistai nužudė mano motiną, brolį , seserį, sunaikino 
šimtus ir tūkstančius žmonių - lietuvių, žydų, rusų, lenkų, 
ukrainiečių. . .

Šiuo metu gyvenu Klaipėdoje,ištekėjau už lietuvio, tu
riu šeimą, dirbu medicinos seserimi. Aš laimingą1. (Taip 
pasisako E. Jakobsonaitė) t

............"Jų negalima užmiršti" - sako G. Perienė. "Sutikau 
visą eilę žmonių - inteligentų ir darbininkų, kurių kilnumo, 
humaniškumo, pasiaukojimo aš niekuomet neužmiršiu. Tai 
buvo jautrių sielų ir drąsių širdžių žmonės, kurie 
hitlerinių žvėrių siautėjimo dienomis rodė tikrą žmoni š - 
kūmo pavyzdį. " Ji išvardina visą eilę įvairios profesijos 
žmonių, kurių pavardes dar atsiminė. Jų tarpe profesorių, 
4 psl.

agronomų, gydytojų , seserų, visa eilė paprastų žmonių ir 
du kunigai - Paukštys ir Borevičius. Jie”rizikavo savo 
ir savo šeimų gyvybe, atlikdami žmogaus pareigas", pažy
mi ji.

"Paskirtą valandą nuėjau prie vartų. Apsidairiau.
Nieko nebuvo. Kiek palaukus, prisiminiau, jog kalbėjusios 
telefonu balso tembras pasirodė man nepažįstamas, pa
maniau, kad tai buvo nevykęs pajuokavimas, ir jau norėjau 
eiti namo. Staiga iš tarpuvarčio išniro skurdžiai atrodan
ti, kiek tai buvo galima pamatyti silpnoje šviesoje,-nepa
žįstamo veido moteris ir priėjo prie manęs.

- Dėkui, kad atėjote, - tyliai pasakė ji.
- Tai jūs ? - nustebau. - kaip jūs pasikeitėte. Niekad 

nepažinčiau.
- Jūs ir negalit manęs pažinti, nes mes nepažįstamos. . .
- Tai kodėl jūs pasivadinot Karlinskiene ?
- Jūs neateitumėt, jeigu jus kviestų nepažįstama. Aš 

Karlinskienės sesuo.
- Nežinojau, kad Karlinskiene turi seserį. . .
Nepažįstamoji susigūžė, jos veide šmėžtelėjo neviltis ir 

baimė.
-Aš jumis tikiu, pasakiau, - o kur Karlinskiene?
- Nežinau, -atsakė moteris, įr jos balse skambėjęs 

skausmas Įtikino mane stipriau už tūkstančius žodžių. Va
landėlę stovėjome tylėdamos.

- Aš turiu mergytę, ji šviesiaplaukė, žydrų akių, ji visai 
nepanaši Į žydų vaiką. Greit vėl bus akcija, mane įspėjo. 
Ją nužudys, paimkit ją, išgelbėkit, - jos šnabždesys pynė
si su ašaromis. - Mano vyras Pomerancas, jis smuikinin
kas, jūs tikriausiai girdėjote jį, paimkite mergytę, ji tokia 
gražutė. . .

- Paimti. . . Bet kaip?
- Ateikite į getą.
Supratau visą to pasiūlymo nerealumą. Man ateiti Į ge

tą, pasiimti vaiką ir išeiti. . .

- Tai neįvykdoma. Bet jeigu galėtumėte išnešti ją iš 
ten, sutinku ją paimti. Galvokite jūs, galvosiu aš, gal ra
sim būdą. Tik nedelskit, - pridūriau.

Išsiskyrėme. Po kelių dienų ji man paskambino. Sį kar
tą susitikom lenkų gimnazijos tarpvartėje. Atsirado žmo
gus, apsiėmęs paimti iš geto ir atgabenti pas mus kūdikį. 
Kailių fabriko direktorius, lietuvis, pavardę užmiršau. Pas
kirtą dieną, tiksliau naktį, nesulaukiau. Po kelių dienų te
lefonu pasakė kitą datą. Bet ir vėl nesulaukiau. Po dauge
lio naktų, kai praradusi viltį, lioviausi laukti,apie ti?ečią 
valandą nakties tyliai suskambo durų skambutis. Pama
niau, mano vyras - Kipras Petrauskas- grįžta iš medžiok
lės ir paskubėjau atidaryti. Bet, kai pravėriau duris, už 
jų stovėjo nepažįstamas žmogus ir senutė su dideliu ska
ros ryšuliu ant rankų. Greit įleidau juos, užtrenkiau duris 
ir nutempiau atėjusius į nuošaliausią mūsų buto vietą - 
virtuvę. Išvyniojom kūdikį. Jis ramiai miegojo. Paėmiau 
jį ir nunešiau Į miegamąjį. Vyriškis, padavęs man rašte
lį, drabužių ryšulėlį ir buteliuką su žinduku, su senute iš
ėjo.

Likau viena su miegančiu kūdikiu. Mano vaikai ir auk
lė nieko negirdėjo ir ramiai miegojo. Tik dabar iškilo 
man visas šio Įvykio pavojingumas. Prisiminiau, kaip žu
vo Vilkaviškio notaro šeima. . . Sėdėjau ir mąsčiau: o gal 
šis žmogus ryt atves pas mus vokiečius ?. . . O gal net 
rytojaus nelauks. . . O gal. . . Ir daug dar apie tą "gal" aš 
tą naktį galvojau. Gal tai visai ne tas kūdikis, dėl kurio 
buvo tartasi. Na, bet tai jau nesvarbu, pagaliau kūdikis , 
nekaltas kūdikis.

Perskaičiau paliktą raštelį:
-Jos vardas Suzi, bet jūs pavadinkite ją Danute.
Peržiūrėjau ryšulį, grįžau Į miegamąjį ir vėl, atsisė

dusi ant lovos krašto, ėmiau svarstyti, kaip sumažinti pa
vojų. Visi, kas pas mus atsilanko - o tokių buvo nemaža, - 
atkreips dėmesį į naują šeimos narį. Be to, ir mano vai
kams, ir jų auklei reikia paaiškinti apie atgabentą kūdikį.

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje tr Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

KAUNO STADIJONAS
Jau prieš 11 metų kaunie

tis Jonas Putna buvo supro
jektavęs prie Kauno sporto 
salės naująjį stadijoną. Me
tams prabėgus, stadi jonas 
dar nebaigtas. Kaltė meta
ma statybininkams,kurie vis 
uždelsdavo darbus. "Kom - 
jaunimo Tiesa" 106 nr. ci
tuoja Kauno sporto kombina
to direktorių Vytautą Baublį: 
" Apie stadijono statybą ga
lima parašyti didžiulį roma
ną. ..kaip ateityje nereikia 
statyti. . . " Po vienuolikos 
metų vis tiek manoma, kad 
dar šią vasarą bus pradėtos 
stadijone futbolo rungtynės. 
Jame bus vietos 12. 000 žiū
rovų.

* Būtų įdomu (tiems, ku - 
rie nebijo tiesosjpaskaityti 
tokį "romaną”, kaip neįvyks-

NIDOS VAIZDELIS.

Parinko M. Čapkauskas

VE/ORoDZ/AI

ta statybos.
Tik, žinoma, Komjaunimo 

Tiesa, nei komunistiniai tie
sos "mylėtojai" ne tik nes - 
kaitytų(nebent pasislėpę), bet 
tuo labiau neišdrįstų tokį 
rašyti. Juk didysis "brolis" 
ir "draugas" už tai už pa
karpos nutvertų. . .

KUR TOS PADANGOS ? ? ?
Autoserviso parduotuvėje 

Trakų plente rugpjūčio 25 d. 
norėjome nusipirkti padangų 
automašinoms "Žiguli 2103". 
Artėjant parduotuvės atida
rymui, atsirado žmonių, ku - 
rie, ką tik atvykę, stengėsi 
būti arčiau durų. Joms atsi
vėrus, daugelis skubėjo tie
siai prie kasos, nors niekas 
dar nebuvo išrašęs čekių. 
Praėjus 5-7 minutėms, par
duotuvės direktorius paskel
bė, kad padangoms čekių jau 
nebėra.

Kai paklausėme, kodėl,di
rektorius, kaip mums atrodo, 
sąmoningai suardė tvarką , 
jis įsitempė į savo kabinetą 
vieną iš šio laiško autorių, 
o kitus, norėjusius įeiti kar
tu, nuo durų nustūmė. Kabi - 
nete jam, o vėliau ir kitiems 
vis dėlto įėjusiems, direkto
rius grąsino iškviesiąs mi - 
liciją, pasodinsiąs 15-kai 
parų, pranešiąs darboviečių 
vadovams. . .

Pareikalavome skundų 
knygos. Skundą pasirašė 
daug žmonių.

Viską dabar apgalvoję , 
galime padaryti išvadą:dau- 
guma čekių buvo išdalinta 
dar iš vakaro. Kaip kitaip 
per keletą minučių galima 
parduoti kelis šimtus padan
gų? ~

* Žymiai palengvėtų pa - 
dėtis, jeigu Maskva paskirtų 
didesnę padangų kvotą lietu
viams. O dar geriau- jeigu 
patys lietuviai sau pasiskir-
tų tiek padangų, kiek jų rei - 
kia, ir pardavinėtų ištįsus 
metus, kaip kad normaliai 
daroma visuose laisvuose 
kraštuose. . .

SUNKUS METAI
SOVIETU RUSIJAI

Sovietų valstybinio plano 
ministeris N. Baibakov ir 
finansų ministeris V. Garbu
zov atidengė aukščiausio so
vieto posėdžiuose sunkią 
ekonominę padėtį. Valstybi
niai planai kaikuriose pra - | 
monės šakose toli gražu ne
įvykdyti , trūksta mėsos, grū
dų,net naftos ir akmens ang
lių.

Piktą kalbą buvo pasakęs 
Brežnev'as partijos centro 
komiteto plenume. Jam kal
tinant atskirų įstaigų vado
vus, iš salės partiečiai gar
siai pritarė: "teisybė, teisy
bė". Iš visų kalbų užsienio 
stebėtojai gavo įspūdį, kad 
sovietų vadai kartoja tą pa
čią temą jau. daug metų: 
"Partijos planai buvo puikūs, 
jos sumanymai labai geri, tik 
tų planų vykdytojai apsileidę".

* Brežnev'as savo kalbo
je buvo nepaminėjęs apie tai, 
kur visi gamybos produktai 
nukeliauja pirmoje vietoje - 
karo reikmenims, dideliam 
šnipų ir "prižiūrėtojų" kad
rui išlaikyti. Žinoma, kad 
norma neišpildyta, nes jos 
niekada negana, o ir patys ru
sai- prie darbo jau ne tokie 
greiti. . .

UŽUOJAUTA IEŠKANTIEMS 
GEDIMINO PILIES

Gedimino pilis - bene gau- 
sausiai turistų lankoma vie
ta Vilniuje. Čia nuo ryto iki 
vakaro traukia žmonės ir 
pavieniui, ir būreliais. Labai 
dažnai tenka sutikti sostinės 
svečius,klaidžiojančius apie 
Pionierių rūmus, įvairiomis 
kalbomis klausiančius pra
eivių kelio į pilies kalną.

Argi taip sudėtinga įtai
syti aiškiai matomose parko 
vietose gražias lenteles, ro-
dančias kryptį į Gedimino 
pilį, su užrašais keliomis 
kalbomis, skelbiančias rrfu- 
ziejaus lankymo dienas bei 
valandas ?

SLAVU. NUOŠIMTIS 
LIETUVOJ "NEŽYMIAI" 
PADIDĖJO

Preliminariniai Sovietų Są
jungos gyventojų surašymo 
duomenys rodo, kad Lietuvoj 
Latvijoj ir Estijoj mažėja 
prieauglis, sparčiai sensta 
kaimai, tebevyksta urbani
zacija ir tebesitęsia rusų 
bei kitų slavų imigracija.

Tačiau imigracija į Lie
tuvą dar neatrodo esanti pa
kankamai gausi, kad galėtų 
reikšmingai pakeisti šalies 
tautinę sudėtį.

Tarp 1970 ir 197.9 gyven
tojų skaičius Lietuvoj padi
dėjo 8. 7 %. Tai spartesnis 
prieaulis, negu trijose slavų 
respublikose ( Rusijoj, Uk
rainoj, Gudijoj), bet žymiai 
lėtesnis, kaip Centrinėj A- 
zijoj. 1959 m. Lietuva turė
jo 8 vietą tarp sovietinių 
respublikų prieauglio at
žvilgiu, 1970-9-tą, o dabar 
pasitraukė į vienuoliktą vie
tą, pralenkta Tadžikistano 
ir Kirgizijos.

KLAIPĖDA
Iš senųjų Lietuvos miestų 

sunkiausiai vyksta restau
ruoti Klaipėdos senamiestį. 
Žinomas architektas Algi
mantas Miškinis Literatūros 
ir Meno savaitraštyje iš
spausdino tuo reikalu kritiš
ką straipsnį. Ten rašoma, 
kad nors Klaipėdos sena
miestis jau 1959 m. buvo pa
skelbtas architektūriniu pa
minklu, bet pirmieji namai 
buvo restauruoti tik 1971. Per 
parengties laikotarpį buvę nu
griauta architektūriniu at
žvilgiu vertingų pastatų, pa
statyta namų, nepriderintų 
senajai Klaipėdos architek
tūrai. Vertingiausia Klaipė
doj esanti "kompozicijos vi
suma, kuriai būdinga, ypač 

šiaurinėje dalyje, gana vie
nodos geometrinės erdvės, 
dvelkiančios viduramžių as
ketizmu". Problemų archi - 
tektams kelia ir pilies ir jos 
aplinkumos restauravimas, 
buvusių pylimų ir kanalų su
tvarkymas. Straipsnio auto
rius pripažįsta, kad "nau - 
joji architektūra istorinėje 
Klaipėdos senamiesčio daly
je, atrodo, dar tebėra archi
tektų Achilo kulnas".

CITRINOS PASLAPTYS
Zalianykštis

RELIGIJOS LAISVĖS 
ŠALYJE BAUDŽIA UŽ 
KRYŽIŲ. STATYMĄ

KB Kronikos praneša, kad 
už kryžiaus pakelėje pasta - 
tymą Ričardas Petrauskas 
buvo išsiųstas į kariuomenę 
Kinijos pasienyje.

Antanui Žilinskui atimta 
teisė į mokslą ir uždrausta 
ginti Kauno politechnikume 
diplomą. Jis paverstas eili
niu darbininku, nors jau buvo 
išklausęs ir išlaikęs egza
minus iš visų politechniku
mo kursų.

* Stebimės ypač paskuti
niųjų įvykių raidoje Irane , 
religiniu fanatiškumu XX- 
ame šimtmetyje. Dar labiau 
tenka stebėtis fanatiškumu 
XX-ojo šimtmečio "apšvies
tųjų" elgesiu. . .

ŽIRGU LENKTYNĖS 
PAMINĖTI VOKIEČIU 
OKUPACIJOS PABAIGAI

Lazdijų rajone, paminėti 
35 metus, kai vokiečiai buvo 
išstumti įš Lietuvos, kaip 
rašo "Valstiečių Laikraštis", 
buvo suruoštos tarprajoni - 
nės važnyčiotojų su eikliai
siais žirgais lenktynės. Jos 
vyko Kirsnos kolūkio hipod
rome. »

JEIGU NORI NUSTOTI - •» MŪSlį «*
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Citrinos vaisius .šalia malonaus kvapo ir reikalingo, 
gaivinančio skonio, dar ir visaip kitaip yra nepaprastai 
naudingas.

Namų apyv okoje-
• Jeigu aliuminijaus indai prarado spalvą- pavirinti juo
se citrinos sunką arba supjaustytos citrinos gabalėlių. 
Arba- pamirkius skudurėlį j sunką, nušluostyti juo indą 
ir perplauti šiltu vandeniu. Blizgesys ir spalva sugrįš.
• Viena dalis citrinos sunkos su 2 dalim alyvų arba au
galinio aliejaus labai tinka blizginti baldams.
• Kūdikių buteliukus lengva išvalyti nuo mineralų nuosė
dų, įpilant šiek tiek sunkos ir juos virinant dezinfekcijai. 
Sunka puikiai nuvalo ir bet kokį stiklą.
• Varis ir bronza nusivalo su citrinos sunka, po to per - 
plovus su švariu vandeniu. Galima sunką maišyti ir su 
druska.
• Pianino klavišai, patrinami su puse citrinos ir nušluos- 
tomi švariu, drėgnu skudurėliu - nužibins juos ir padarys 
lyg naujus.
• Dažymo teptukus suminkštinti ir atnaujinti galima pa
mirkius juos į verdančią citrinos sunką. Tuojau sumažin
ti ugnį ir palikti teptukus skystyje mirkti 15 minučių. Po 
to išplauti muiluotame vandenyje.
• Pusė citrinos šaldytuve sugeria visus jo kvapus.
• Lūpų pieštuko dėmes nuo baltos medžiagos (dėmesio , 
vyrai, tik žmonoms nesakykit. . . ), galima nuvalyti gryna 
citrinos sunka. Nuo spalvotos medžiagos išimti dėmes su 
atskiesta vandeniu sunka.
• Vyno dėmes galima panaikinti sumaišius košelę iš cit
rinos ir druskos, po to nuskalauti ir perplauti muiluotame 
vandenyje.
• Rūdžių dėmes pašalinti taip pat įmanoma citrinos pa - 
galba: uždėti ant dėmių mišinį citrinos ir druskos,'padėti 
prieš saulę arba palaikyti virš garų, kol dėmės pranyksta.
• Vabzdžių ir net bičių įkandimo nemalonumą palengvina 
tuč tuojau įtrinta citrina į skaudamą vietą.
• Dažant lauke, šiek tiek įlašinus citrinos į dažus- iš
vengsite įkyrių vabzdžių, bedažant lauke.

Sveikatai -
Kaip žinome, citrinos vaisius gausi vitaminu C. Vie

nas arbatinis šaukštelis sunkos turi savyje vidutinį šio vi
tamino kiekį, reikalingą visai dienai.
• Kas kenčia nuo blogo burnos kvapo - patariama gurgu - 
liuoti šiltu vandeniu sumaišytu su citrinos sunka 2 ar 3 
kartus kasdieną.
• Skaudančią galvą palengvina citrinos sunka su šiek tiek 
arbatos, gerti šaltą arba šiltą.
• Pasirodo, kad norintiems mesti rūkyti citrina ateina į 
pagalbą. Vos tik užėjus norui rūkyti - nuryti gurkšnį gry
nos citrinos sunkos. Po tokios dietos po mėnesio praeina 
bet koks noras rūkyti. Patariama nešiotis su savim citri
ną, įvyniotą į vaškinį arba plastikinį popierių, pradūrus jo
je skylutę, kad būtiį galima tuoj pat iščiulpti skystį. Kai 
kuriais atvejais prireikia kelių citrinų-per dieną. Pamė
ginkit .

Tegyvuoja citrina, nors.ir rūgštiT

B
LIETUVIAI I

i t e pirkti ar 
luosavybę , 
s į agentą.
. COULOMBE, 
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Talon East, 
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s. : 374 - 5744 

s. : 351 -2683 
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T o u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: IMA:

12 % už 6 mėn. term indėlius
1 m- term, indėlius 

10 %. už 3 m. term, indėlius
119c už pensijų ir namų planą 

speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tos
6 % už čekių s-tas (dep.)

13’/»%ux asm. paskolas 

13| % už mortgiČius 

15% už perviršio kreditą 
(line of credit)

toronto
A. LUKOŠIUS

S K U B A N C I UOJU LAIKU

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto Visų norių 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 mortgičiai.

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

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 i term, indėlius 1 metų 11%%

.... __ _ = term, indėlius 2-3 metu 10 %
Antradieniais 10-3 ę pensijų ir namų s-tas 11 %**
Trečiadieniais uždaryta = taupomąją $-tą 10 %
„ . .... = spec. taup. s-tq 11 !/į%
Ketvirtadieniais 10-8 = depozitų-ėekių s-tq 6 %
Penktadieniai, 10-8 | puOpA pASKOLAS |J:
Šeštadieniais 9-1 = aJmenines 13'/.%
Sekmadieniais 9.30-1 = mortgičius 13 %

ANAP! k.YJE skyrius veikta sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Nemokomo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

A. A. DR, STASYS PACEVIČIUS

19' 9 m. gruodžio 29 d. 3 vai 
ryto, Toronto šv. Mykolo li
goninėje, po sunkios ir ilgos 
ligos, mirė dr. Stasys Pace
vičius. Velionis buvo pašar
votas "Turner ir Porter lai
dotuvių Namuose, 436 Ron- 
cesvales Avė. Per abi dienas 
(šeštadienį ir sekmadienį) 8 
vai. v. buvo kalbamos mal
dos klebono kun. P. Ažuba
lio su pritaikytais skaitymais 
- pamokslais.

Sekmadienį, koplyčioje, 
prie velionio karsto buvo lie
tuvių organizacijų Toronte 
atsisveikinimo akademija.

K. L. Bendruomenės vardu 
kalbėjo jos pirmininkas J. R. 
Simanavičius, studentų ko r p' 
"GAJA" vardu — dr. J. Sun- 
gaila, Toronto Skyriaus Lie
tuvių Gydytojų S-gos — dr. 
M. Arštikaitytė-Uleckienė, 
Kanados Lietuvių Fondo - 
inž. E. Čuplinskas.

Velionio šeimos artimieji, 
giminės, draugai, pacientai, 
pažįstami ir bendrai, labai 
6 psl.

gausi lietuvių visuomenė per 
abu vakarus užpildė koply
čią. Velionio karstas skendo 
gėlėse, vainikuose. Ta proga 
buvo aukojama K. L. Fondui, 
mišioms.

Pirmadienį (31. XII.) 10 vai. 
ryto Lietuvių Kankinių Para
pijos bažnyčioje , Anapilyje, 
prie karsto vyko specialios 
pamaldos, kurias laikė kleb. 
kun. P. Ažubalis, Tėvas A. 
Simanavičius ir kun. B. Pa- 
cevičius. Vargonavo muz. J. 
Govėdas, giedojo solistai V. 
Verikaitis ir R. Strimaitis.

Atsisveikinimo pamokslą 
pasakė kun. P. Ažubalis, ap
tardamas ir velionio gyveni - 
mą. Bažnyčia buvo pilna ar
timųjų, giminių ir daktaro 
gerbėjų, galėjo būti apie 
700 žmonių.

Po pamaldų karstas buvo 
nuneštas j šv. Jono kapines, 
Prie duobės jį nešė sesers 
ir brolio sūnūs, žentas ir ki
ti jauni vyrai.

Karstą leidžiant į duobę ir

Amžinybėn palydime ne tik 
žmones, savo atrimuosius, 
bet taipogi ir skubantį lai
ką. Ne taip dar senai Tylos 
Karalystėn išlydėjome ir vėl 
nemažai tautiečių, vi
siems mums mielų ir bran
gių žmonių. Daugelis paži
nojome. ir artimą šių LN 
bičiulį, buvusį ilgametį jų 
puošėją dekoratorių a. a 
Stasį Pulkį, taipogi'jauno dr. 
Birgiolo tėvuką, Akveliną 
Žemgulytę, Kazimierą Ma
ciulevičienę, Edvardą Le- 
nauską, Janiną Empakerie- 
nę ir dar visą eilę kitų.

Visiškai jau šventėms pri
artėjus, atsisveikinome ir 
su buvusiu montrealiečiu 
Karoliu Rusinu, gilios se
natvės sulaukusiu Viliumi 
Vilenbrektu, o paskutiniąją 
praėjusių metų dieną dr. Sta
siu Pdcevičiumi, dr. Antano 
broliu, šių Lietuvių Namų 
Valdybos nario Algimanto 
tėveliu. Čia dar pasikartojo 
ir skaudi gyvenimo ironija, 
nes tik kelias dienas prieš 
jo mirtį, atgal į tėvynę tu
rėjo sugrįžti, daugiau pus
mečio čia viešėjusi, jų se
sutė, taipogi daktarė.

O laikas sau kaip niekur 
nieko, be atodairos vis sku
ba, pasiliekantiems dar vis 
daugiau įvairiausių naujieny- 
bių pažerdamas.

Naujųjų Metų sutikimo po
kylis šiuose Namuose, kaip 
niekados anksčiau, praėjo 
didingai ir iškilmingai. Sko
ningai dekoruotoje salėje vi
sur matėsi vien linksmi,be
sišypsantys veidai, ypač 
daug ir gražaus šios koloni
jos prieauglio, mūsų šaunaus 
jaunimo. Visur jautėsi 
kruopšti šio pokylio suorga
nizavimo ranka ir nei men
kiausio nepasitenkinimo še
šėlio. Ypač visi žavėjosi J. 
Bubulienės išradingumu, 
paikių ir skoningu jos kuli
narijos menu.

Šių Namų Valdybos vardu 
gausius svečius sveikino, 
visokeriopos laimės linkėjo 
S. Kuzmas ir B. Bedarfienė.

Teko patirti, kad ir kiti 
du dideli mūsų tautiečių su
sibūrimai tiek Prisikėlimo 
parapijos salėse, tiek ir 
Anapilyje, taipogi buvo ge
rai organizuoti, nuotaikingai 
pravesti, gražiai pasisekę. . .

Pirmąją Naujųjų 1980 m. 
dieną gražiam būriui to- 
rontiečių čia nemažą staig
meną padarė buvę montrea- 
liečiai Onutė ir Henrikas 
Adomoniai. Pasirodo, kad 
Henrikas,teisėtai užsitarna
vęs pensiją, tolimesniam gy
venimui persikėlėj Torontą. 
Čia įsigijo naują modernišką 
gyvenvietę, na ir panoro su
sipažinti ne vien su šia kolo
nija, bet ir čia gyvenančiais 
tautiečiais.

Susirinkusiems į naują gy
venvietę juos pasveikinti, 
kaip ir priderą tokiomis 
progomis, pirmiausia vi
siems prisistatė, viską pa
aiškino ir prisipažino pats 
Henrikas. Savaime supran
tama, tuo pačiu jis ir pa
geidavo priimamas toron- 
tiečių šelmon. Netrukus po 
to, Prisikėlimo parapijos 
klebonas Tėvas A. Simana
vičius palaimino šią šeimą, 
naują gyvenvietę ir visus su
sirinkusius, kurie vienbal
siai ir su džiaugsmu juos 
priėmė savųjų ratelin. Šiose 
įkurtuvėse, dargi ir švenčių 
proga, dalyvavo iš Montrea- 
lio atvykęs iu jų sūnus, me
dicinos daktaras Algirdas su 
žmonele Kristina.Taip pat ir 
buvę montrealiečiai inž V. 
Ar.- Smailiai, iš Delhi. Ont. 
p. Jocai na ir gražus būre
lis torontiečių.

Čia dar buvo visiems ma
loni staigmena. Šiose Įkur
tuvėse dalyvaujantis dabar
tinis L. Namų įkūrėjas J. 
Karpis, asistuojant A. Pociū
nui, per savo kambarinę te
leviziją pertransliavo šioje 
kolonijoje dar ne taip senai 
kanadiečių televizijos tinkle 
mūsų tautos šventės proga 
buvusią gerą, Įdomią, lie
tuvišką programą, kurios 
pranešėja - koordinatorė 
kaip tik ir buvo Adomonių 
dukrelė Vida. Jau tada tau
tiečiai gėrėjosi šia pusva
landį trukusią programa,, 
ypač profesionališkai ją pra
vedant V. Adomonytei. Pati 
Vida šioje šeimos šventėje 
dalyvauti negalėjo, nes buvo 
išvykusi atostogoms į šil
tesnius kraštus.

P. Karpis parodė ir dau
giau garsinių, įvairių lietu
viškas šventės bei veiklą 
liečiančių užrekordavimų. 
Sužinojome, kad yra ruošia
mas ir neužilgo pasirodys 
ir šių L Namų įsikūrimo bei 
juose išvystomos veiklos fil
mas.

Onutė Adomonienė, sim
patinga Žemaitijos dukra, 
svetelius kvietė prie Įvai
riais skanumynais apstatytų 
stalų, o Henrikas taipogi ne
atsiliko, net už parankės pa
ėmęs, palydėdavo į čia pat 
paruoštą kampelį - "barą", 
kur kiekvienas pagal savo 
skonį, sielos ir kūno nau
dingumui, galėjo pasirinkti 
ir pasivaišinti.

Tai buvo graži šeimos 
šventė, įkurtuvės, priimtu
vės, susipažinimas, lietu
viškas pabendravimas. To- 
rontiečiai džiaugiasi, kad 
vietoje iškeliaujančių ir mus 
paliekančių, atsiranda kiti, 
kurie gražiai papildo mūsų 
lietuviškąją šios kolonijos 
šeimą.

Toks tai ir yra gyvenimas.

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Totonto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• /VAIRIŲ D RAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

A/DilA'JDA
♦ Namų ----

fNSURANCč
Gyvybė, 

lių

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

Bačėnas A// Seasons Travel, b.d.
1551 BloorStreet

TORONTO, ONTARIO 
M6P IA5

yy Visais kelionių reikalais 
’ betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Ronccsvollcs A ve., __
Toronto, Ontorio Telefonas 535-1258
• Uisakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI
BALTIC EXPORTING CO.

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungų
• Priimame užsakymus ir maisto siuntiniu iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

darbo VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

482 Roncesvolles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3G**3 ir F- Janavičiai

Liko ir trys sęserystA. Kli - 
mienė (Clevelande'e), dantų 
gydytoja suvyru Bronium ir 
trimis sūnumis. Lietuvoje 
-dvi seserys:dantų gydytoja , 
našlė J. Gudienė su šeima ir 
J. Sakalienė su vaikais

Dr. Stasys Pacevičius bu
vo gimęs 1912 m. , rugpjūčio 
14 d. Šambaravos dvare, Rau
donės valse. .Raseinių apskr. 
Gimnaziją baigė Raseiniuo- 
se,V. D. U-to Medicinos Fa
kultetą Kaune, XV-oje laido
je-

Gydytojo darbą dirbo Ša
kiuose,buvo apskrities gydy
toju Lazdijuose. Vokietijoje 
dirbo Britų Raudonojo Kry
žiaus ligoninėje, kaip TB 
specialistas, direktoriumi.

1949 m. atvyko Į Kanadą. 
Londono U-to klinikose atli
kęs stažą, išlaikęs gydytojo 
praktika verstis egzaminus, 
dirbo Woodstock TB ligoni
nėje. . Vėliau dirbo Toron
te Compensation Board, kai f 
TB specialistas. Paskutinius 
10 metų vertėsi privatine

praktika Dundas-Bloor Me
dical Building'e.

A. adr. Stasys Pacevičius 
reiškėsi ir visuomeninėje 
lietuvių veikloje. Savo laiku 
buvo K. L. B-ės Tarybos na
rys,Apylinkės V-boje, Kana
dos Lietuvių gydytojų Toron
te D-jos Valdybos p-kas bei 
narys.

Lietuvišką veiklą rėmė ir 
darbu ir aukomis. K. L. Fon
dui yra paskyręs tūkstantinę.

Velionis buvo nepamaino
mas lietuvių reprezentantas, 
susitinkant kitų tautų atsto - 
vus: patrauklaus ūgio, ma - 
nierų, santūrus. Visų buvo 
mėgiamas, respektuojamas.

Man teko pažinti velionį ir 
bendrauti dar gerais Lietu
vos laikais Kaune, būnant 
studentu V. D. U-te.

Visuomet buvo malonu su
tikti Stasį Pacevičių. Pagal 
savo amžių, atrodo, dar ga
lėjo gyventi, bet vėžio liga 
daugelį be laiko pasiima. . .

Ilsėkis Ramybėje, bran
gus lietuvi.

J. Karka

giedant "Viešpaties Angelą" 
šimtai žmonių verkė.

Padėkos žodį tarė žentas 
inž. G. Sakus. Laidotuvės 
baigtos Lietuvos Himnu. Šer
menų dalyviai buvo pakviesti 
užkandžiams Į Lietuvių Na
mus.

Pilna salė dalyvių liūdėjo 
brangaus tėvo, brolio, gero 
gydytojo ir gero lietuvio. A. 
a. dr. Stasys Pacevičius buvo 
visų mėgiamas, aristokratiš
kų - džentelmeniškų manierų 
ne tik iš kilmės ( liet, bajorų 
luomo), bet ir praktiškame 
gyvenime.

Profesiniame darbe buvo 
sąžiningas. Gydė pacientus.

norėdamas sergančiam žmo
gui palengvinti kančias, grą
žinti sveikatą.

Ligonius lankydavo namuo
se ir ligoninėse su pareigos 
supratimu ir noru.

Velionis dėl savo stropu
mo .ne vienam lietuviui gilti
nę nustūmė tolimesniam lai
kai.

Liko žmona JaninafNeniš- 
kytė), sūnus adv. Algis, dūk - 
terys:Danutė su žentu inž.G. 
Sakum ir trys jų dukrelės ir 
Gražina su vyru, brolis dr. 
Antanas Pacevičius su šei
ma (jis taip pat žinomas vi
suomenės veikėjas, K. L. F . 
p-kas), populiarus gydytojas.

’)

LIETUVIŲ NAMAI M=u lietuvių namai

• PLB-ės pirmininKas, inž 
Vyt. KAMANTAS, pakviestas 
LN Visuomeninės Veiklos 
Komiteto, padarys praneši
mą Toronto lietuvių visuo
menei SAUSIO 20 d. , 3 v. p. p 
LN Karaliaus Mindaugo sa
lėje. Pranešimas bus labai 
Įdomus ir aktualus. Visi 
kviečiami skaitlingai daly - 
vauti.

• LN ŠACHMATŲ KLUBO 
narių greito lošimo turnyrai 
vyks Sekmadienių Popiečių 
metu, 1 v. , Vytauto Didžiojo 
Menės balkone. Kviečiami

ne tik nariai, bet ir svečiai 
dalyvauti šiose varžybose.

ŠAUNUS NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Naujų Metų sutikime LN 
Karaliaus Mindaugo Menėje 
dalyvavo 360 žmonių, jų tar
pe daug'jaunimo.Puikią vaka
rienę paruošė J. BUBULIENĖ 
Grojo geras orkestras. Visus 
pasveikino LN V-bos narys 
S. Kuzmas. Naujuosius metus 
visi sutiko Lietuvos Himnu .

Sutikime aktyviai talkinin- 
Kavo LN Moterų ir Vyrų 
Būreliai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamilton

sukaupęs virš 1 4 mil. dol. kapitalų 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 

term, depozitus 1 m. 12 Vi % 

term, depozitus 3 m. 11 Vi %

Vienintelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose — 

pwa 
' ' Hamiltono Lietuvių 
L Kredito Kooperatyvas

* “TALKA” 
830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125Įr Jgį

asl'gY -ca
6% 

12%

pensijų fondo

Darbo valandos: 
penktadieniais nuo 
Liepos - rugpjūčio men.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 14% 
nekiln. turto pask.
Hemokom. grvybki Ir mm. polkoj drauda. 
Nemokamas pilnos čeki, paroma.imol.
Kapitalas — viri *14,000,000.

pirmodieniois - ketvirtodienioiS nuo 10 iki 5 vol., 
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
. ir prieš ilgus savaitgalius šeštodieniois uždaryto._______

J

MIELI LIETUVIAI ,

Šių metų bėgyje TRI Ltd. , Ray C. EDWARDS 
Real Estate Ltd. ir Frank PAUL S Ltd. susijungė

Visos trys kompanijos turi virš 25 metų prakti
kos "real estate" srityje Hamilton’e ir nuo gruodžio 
1-mos dienos 1979 m. yra žinomos, kaip EDWARDS 
& PAULS Ltd. Operuoja iš 558 CONCESSION Str. , 
Hamilton, Ont. Telefono numeris: 389 - 1355.

Mes tikime, kad visi šių buvusių kompanijų sa
vininkai, kartu su 25-kiais prityrusiais agentais pa
jėgsime suteikti pirmos rūšies patarnavimą^

Sveikiname visus Hamilton1 o Lietuvius ir mūsų 
Klijentus su Naujaisiais Metais !

Su pagarba: ZDidžbalis, E-Didžbalis , 
G- Jasevičius, V- Sakas

KALĖDŲ, EGLUTĖ
Praeitų metų gruodžio 16 

dienos sekmadienį JCentro| 
salėje buvo surengtą eglutė 
vysk. M. Valančiaus Šešta
dieninės Mokyklos moki
niams. Programą atliko įvai
rių skyrių mokiniai, paruoš
ti jų pačių mokytojų.

Šventę atidarė Tėvų Ko
miteto pirmininkas B. Ma
čys. Programą pradėjo pra
nešėjai Rimas Šiulys ir Ra
mona Ciparytė, X sk. moki
niai, kiekvienas paskaitęs 
po kalėdinį eilėraštį. Pro
gramos eigoje buvo dekla
muojami keli eilėraščiai, 
mokinių bendrai giedamos 
kalėdinės giesmės, prita
riant trejomis kanklėmis bei 
mokytojai -.pianinu. Dalis 
darželio mokinukų suvaidino 
vaizdelį apie Kalėdų senelį 
ir jo stirniukus, pašoko 
"Snaigių šokį". Scenoje šo
kinėjo keli balti zuikučiai.

Septintokų grupė insceni
zavo "Kūčių papročius" t pa
ruošė stalą, ant jo paskirstė 
kiek šieno, stalą užklojo 
balta staltiese, ant jo padė
jo plotkelių ir dvylikos rūšių 
maisto patiekalų Kūčių va
karienei. Vienos valandos

Maloniai kviečiame visus 

atsilankyti į mūsų 

tradicinį

programa buvo baigta mon
tažu "Dovana Kūdikėliui ".ku
rį atliko X sk. mokiniai. Čia 
prie prakartėlės stovėjo an
gelas, keli piemenėliai ir 
vėliau atkeliavo trys kara
liai su dovanomis Kūdikė
liui.

Programos uždarymo žo
dyje mokyklos vedėjas K. 
Mileris padėkojo už finansi
nę paramą Mokyklai para
pijos klebonui, Bankeliui 
"Talka" ir Bendruomenei. 
Tarp kito, dar pridėjo, kad 
mokymas mokykloje būtų 
veik neįmanomas, jei mo-i 
kytojų (tėvų) nebūtų namuo
se. Toliau kvietė svečius 
vaišintis Komiteto ponių pa
ruošta užkanda ir kartu pa
dėkojo H. Švažui už padova
nojimą šviežių pyragaiči ų, o 
vaikučius kvietė rinktis prie 
Kalėdų Senelio, kuris aprū
pino juos Kalėdų dovanėlė
mis.

Programai prasi d ė jus, 
i ūke pradėjo snigti. Neti
kėtas sniegas pataisė kalė
dinę nuotaiką. Užtrukę dar 
valandėlę prie skaniai pa
ruoštų užkandžių ir pokalbių, 
visi patenkinti skirstėsi į 
savo namus. Zp

sausio 2 6, | 
šeštadienį, į 
Hamiltono 
Jaunimo
Centro į
salėje |

ZUIKIU BALIU
e Įvairūs gėrimai
e Įvairios žv ė r i e n o s s i I f a vakarienė
e Staliukų loterija

Taurių įteikimas geriausie-ns Šauliams ir žvejams.
Meninę programą atliks Kanados tri 
V. Ve r i k a i t i s, R. Strimaitis ir 
Šokiams gros "Rococzy” orkestras.

Pradžia 18:30
Įėjimas; $4.00

J. Go vedas

vai.
studentams ir

$ 3.03. pensininkams

Hamiltono Lietuviu Žūki autoj <£ ir 
Medžiotoju klubo "Giedraitis'' 

Valdyba

1980. L 16.

Vietnamiečių pabėgėlių šeima,iškviesta Hamilton o lietuvių. Iš kairės: D. Jonikienė , 
L. Skripkutė Vu Thi Thao, Vu Thi Lan Anh, Vu Minh Tuan, J. Didžbalienė, Z. Didžba- 
lis. Nuotrauka -J. Miltenio.

ėmėsi mokslinių tyrimų šios 
ligos pažinimui ir galimam 
dydymui surasti.

Šiandien televizijoje ir ra
dijo bangomis raginama au
koti mokslinių darbų tęsi
mui ir ligos paliestų para
mai. Tokią gražią auką pasi
ryžo padaryti visas "Ginta - 
ras". Labai puiku, kad mūsų 
jaunimas, pats besidžiaug
damas jaunyste ir sveikata , 
bent dalį savo poilsio skiria 
tiems, kurie nuo savo jau
nystės nevaldo kojų, rankų 
ir negali normaliai vaikščio
ti bei gyventi. Sveikiname 
visus gintariečius ir jų va
dovus pasiėmusius šį gra - 
darbą.

Friedreich ataksija yra 
paveldima neurologinė liga, 
kuri paliečia dažniausia ko
jas, rankas, stuburą. Šios 
ligos paliestieji, jei dar gali 
vaikščioti, eina svirduliuo
dami ir negali kontroliuoti 
savo judesių. Ligai plečian -

PENSININKAI NETEKO 
NAMŲ

Lietuvių Pensininkų Klu
bas nustojo turėtų patalpų— 
kambario savo . laisvalai
kiams praleisti. Daugiakul-' 
tūriniai trijų aukštų rūmai’ 
buvo nuomuojami iš Federa
linės valdžios. Tačiau dėl jų 
brangaus išlaikymo ir dabar 
reikalingo remonto, nuo jų 
atsisakyta.

Etninių grupių vadovybė 
kitas patalpas išsinuomavo 
kitoje gatvėje ir jau ten per
sikėlė. Naujos patalpos irgi 
reikalingos pertvarkymo, 
tačiau dėl lėšų stokos, dar
bas nevykdomas. Betgi ir 
vėliau nežinia ar lietuviai 
galės gauti sau patalpas.

Dabar Klubas yra prisi
glaudęs Miesto Valdybos iš
laikomuose namuose vi
siems pensininkų klubams. 
Čia reikia užsiregistruoti 
klubo nariais ir truputį mo
kėti, tačiau čia nėra vietos 
klubo nuosaviems baldams 
ir mažiau savų namų nuo
taikos.

Dabar kluban lankymosi 
dienos yra trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 1 vai. 
Reikia naudotis keltuvu iki 
3-jo aukšto.

st.c^harines
Jau daugel metų St. Catha

rines lietuvių kad ir negausi 
kolonija suruošia bendras 
Kūčias. Anksčiau Kūčias 
ruošdavo skautai, bet jų ei
lėms retėjant, buvo paskelb
ta, kad bendrų Kūčių nebus. 
Į Kūčias be vietinių suva
žiavo ir iš Wellando, Port 
Colbore, Niagra Falls NY ir 
Buffalo. Lietuvių Kūčios vi
sada vyksta Vienuolyno pa— 
talpose. Skautai išpildo pro
gramą ir jau eilė metų per 
Kūčias programai vadovauja 
skaučių vadovė Daiva Šeti- 
kaitė. Į jų ruošą aktyviai 
įsijungė V. A. Londerięnė, P. 
Kalainienė, M. Šetkuvienė, 
V. Žemaitienė, O. Šukienė, 
R. Norvaišienė, F. Narmon- 
tienė ir 1.1.

Kūčių vakarienėje kun.

Juvenalis Liauba palaimino 
stalą ir pasakė kalbą. Jis 
visus kvietė būti vieni ki
tiems nuoširdžiais ir prisi - 
minti brolius, persekioja
mus Sibiro kalėjimuose.

1979 m. gruodžio 5 d. mi
ręs Antanas Alonderis To
ronte buvo atvežtas į St. Ca
tharines miestą ir brolio 
Juozo rūpesčiu palaidotas 
Victoria kapinėse gruodžio 
8 dieną. Paskutinį patarna
vimą atliko kun. J. Liauba, 
OFM, padedant velionio 
gimnazijos draugui kun. A. 
Jurgučiui, OFM iš Toronto, 
Kaip tik tuo metu, kai Vanda 
Alonderienė įsitraukė į Kū
čių vakarienės organizacinį 
darbą ir ištiko ši nelaimė - 
mirė vyro brolis Antanas. 
Visais laidotuvių reikalais 
reikėjo rūpintis Juozui ir 
Vandai Alonderiams. Šioje 
nelaimėje vietos lietuviai 
nuoširdžiai juos užjautė ir 
padėjo laidotuvių reikaluose. 
Verta prisiminti, ponias P. 
Kalainienę ir V. Žemaitienę, 
kurios pasirūpino pagaminti 
maistą, nes po laidotuvių 
visi lietuviai dalyvavę paly
dėjime j amžino poilsio vie
tą, buvo pakviesti užkan- 
džiams.

Kapinėse Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas A 
Šetikas tarė atsisveikinimo 
žodį ir prisiminė velionio 
darbus skautų tarpe. Šeimos 
vardu kalbėjo velionio gim
nazijos draugas M. Abro- 
zaitis iš Toronto ir vėliau 
visus dalyvius pakvietė už
kandžiam s. Vienuolyno kop
lyčioje vargonais grojo ir 
solo giedojo muzikas A. Pau- 
lionis ir V. Paulionienė.

St. Catharines lietuvių ko
lonijoje yra prigijęs geras 
paprotys - mirusio gausus 
lankymas koplyčioje ir da
lyvavimas palydint į kapi
nes. Velionis A. Alonderis 
nors ir gyveno Toronte yra 
parėmęs medžiaginiai St. 
Catharines lietuvių veiklą, 
todėl jį daugelis pažino as
meniškai ir gausiai palydė
jo į amžino poilsio vietą.

Šioje nelaimėje "Ramo

vės" sk. vardu reiškiu užuo - 
jautą ramovėnui Juozui Alon- 
deriui netekus brolio ir l'Ra- 
movės" sk. garbės narei 
Vandai Alonderienei netekus 
švogerio.

J. Šarapnickas

montreal
"GINTARAS"KONCERTUOJA 
SHERBROOKE

"Gintaro"veteranai intensy-
Gintariečiai, "Gintarėlis" ii siūlą 

dr.
viai repetuoja koncertui Sher 
brooke š. m. sausio 26 d. 
Koncertą ruošia Friedreich 
Ataksija besirūpinančių Ko
mitetas.

Kas gi yra Friedreich a- 
taksija? Tai neurologinė li
ga. Norime pabrėžti, kad 
ligos labai bendrą aprašymą
duosime tiktai dėl to, kad 
paryškintume "Gintaro" veik
lą. Šios bendros pastabos a- 
pie šią ligą negali būti laiko
mos tiksliu ligos apibūdini
mu. Tikime, kad mūsų me
dicinos specialistai ras lai
ko painformuoti lietuvišką vi
suomenę apie šią ligą.

Pirmą kartą ši liga buvo 
nustayta ir aprašyta 1863 m. 
vokiečių medicinos daktaro 
Nicolas Friedreich. Vėliau 
jo vardu liga ir buvo pava
dinta. Tiktai maždaug po 
šimto dvylikos metų dr. And
re Barbeau vadovaujama 
specialistų grupė Kanadoje

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atliktas stogadengys

GUY Richard, kuris Jau senai lietuviams patarnauja. Darba, 
atlieka) sąžiningą! ir prieinamomis kainomis. Skambinkite:

tis, gali būti paliestos ir ki
tos kūno dalys: akys, burna, 
ausys ir kt. Liga lygiai pa
sireiškia pas vyriškos ir 
moteriškos lyties atstovus 
ir nėra amžiaus ribos - kū
dikiai, jaunuoliai ir suaugę 
žmonės kenčia nuo jos. La
bai dažnai ligos paliestieji 
nebegali judėti, kalbėti, gir
dėti, o vėliau prasideda kiti 
negalavimai, kurie gyvybės 

nutraukia. Mokslinė
Barbeau vadovaujama

grupė yra nustačiusi bent 6 
šios ligos grupes Quebec’e, 
kurios buvo rastos įvairiuo
se Quebec’o rajonuose.

"Gintaro" išvyką į Sher
brooke finansuoja Quebec’o 
Imigracijos Ministerija, ry
šium su "Gintaro" dešimt
mečio minėjimu. ' pi

GINTARIEČIAI GROJA

pristatant
kelnėms

ir atsiimant
M PHILIPPE IŽZI —_ _ _

skambi- 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

coln/eon. 5..,.766l A CENTRAlE 

495-90e AVĖ 
coin Z corner Bayne 365-1143
2 9 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

7 psi.
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NL REIKALAI Į
NL LAIKRAŠČIO PRENUMERATA, pagal paskatinį Val

dybos nutarimą pakeliama už 1980 metus: $ 14 Kanadoje , 
užsienyje - $ 15. Naujiesiems skaitytojams - $10 ( tiktai 
Kanadoje).

PRATęSIANTIEMS PRENUMERATĄ prailginame apsi
mokėjimo sena kaina ($12 už metus) laiką iki Vasario 
16 dienos. Po šios datos užsimokantieji prenumeratą už 
1980 metus turės atsilyginti nauju tarifu - $14.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KIOSKO vedėjui J. Šiaučiu- 
liui sutikus, NL laikraščiui įmokėjimus, naujas pręnume- 
ratas, adresų pakeitimus priims Kioske darbo valando - 
mis. - ------

MUUWWUWWMAAAAMWMAAAAAAMMWWWU

• ŽUKAUSKAI Julija ir Pet- ši draugija finansiniai labai 
ras, praleidę 2 savaites gerai laikosi: 200 narių su

I ' " ' ' ' "
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LIETUVIŠKOS VEIKLOS SIMPOZIUMAS IR PARODA 
S, m. Vasario 3 72 vai., p. p.

Montrealio
rengia SIMPOZIUMĄ, nagrinėti 
LIETUVIS KOS BENDRUOMENl NES
BŪDUS
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Vartus Parapijos Salėje 
V al d y b a

TIKSLUS, 
KĖJE.

S i mp ožiu mo 
Be n d r u o me n e s 
SPAUDOS IR VEIKLOS EKSPONATAI IS

ARCHYVO OTTAWOJ E.

IR ATEITI MONTREALIO

metu įvyks Kanados 
VEIKLOS PARODA:

Visuomene kuo

- Aus r o s 
A py Ii n k ė s

VEIKLOS
APYLIN-

Lt e tu v iu.

LIETUVIU,

s k aitl i n gi a u

APYLINKES VALDYBA
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atostogų Meksikoje, grįžo 
jomis labai patenkinti.
• GEČIUS J. Algirdas sun
kiai susirgo. Po operacijos 
randasi Montreal General 
ligoninėje.
• STANKIENĖ Katarina il
gesnį laiką sirgo ir reika
linga priežiūros. Išvežtaį 
Sveikatos Namus.
• EINIKIS Augustas susirgo, 
paguldytas į ligoninę.
• BALČIŪNAS Stasys su
sirgo, randasi ligoninėje.
• VIEŠKELIS Ignas 72 metų 
mirė. Palaidotas per šv. 
Kazimiero Parapiją. Liko 
žmona Uršulė, sūnūs Julius 
ir Aleksas. Buvo kilusi nuo 
Švenčionių.
• SPEIČIENĖ Rozalija su
sirgo. Paguldyta Montreal 
General ligoninėje.
• Šv. ELZBIETOS D-JA 
šv. Kazimiero Parapijos sa
Įėję sušaukė metinį susirin
kimą. Reikia paminėti, kad

16. 000 dol. kapitalo. Draugi
ja turi savo pašalpinį skyrių, 
moka sergantiems, padeda 
šeimoms mirties atveju. Po 
susirinkimo pirmininkė Ele
na KURILIENĖ narius ir sve
čius pakvietė skanių pietų.

• NIDA ŽVEJU, IR MEDŽIO
TOJŲ KLUBAS pirmame šių 
metų Valdybos posėdyje ap
svarstė nuveiktus ir numatė 
žiemos sezono planus. Š. m. 
vasario 16 d. A. V. Parapijos 
salėje bus tradicinis pa
rengimas. Vasario 23 d. ir 
kovo 15 d. bus išvykos žu
vauti ant ledo. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

Quebec o Valstybinio Zu- 
vavimo 8 Rajono suvažiavi
me, kuriam priklauso 7 klu
bai, mūsų klubą, atstovavo 
Vytas ir Angelė Ptašinskai.

• Sol. ČAPKAUSKIENĖ Gina, 
Europos Lietuvių Bendruo
menės kviečiama, išvažiuoja 
koncertuoti į Europą. Kon
certai prasidės vasario mėn.
8 d. , baigsis kovo 4 dieną.

Solistė aplankys Angliją, 
Škotiją ir Vokietiją. Dainuos 
Vasario 16 minėjime Londo
ne ir Huttenfelde-Vasario 16 
Gimnazijoje.

PASIŽYMĖJO DVI 
LIETUVAITĖS

Dvi lietuvaitės Marytė 
Congello ir Kristina GUREG 
KAITĖS dirba su jaunimo 
grupėmis, pasivadinusiomis 
Kūrybingo Laiko grupės.

Merginos dėstė eilę metų 
judesio meną iš pasišventi - 
mo, nšrėdamos duoti malo
nių valandų jaunimui, kuris

Dabar City Hall LaSalle 
oficialiai pripažinti tokio 
darbo vertę ir įtraukė a- 
bi lietuvaites į oficialų dės - 
tytojų sąrašą su atlyginimu .

• ANIOLAUSKAS Julius su - 
sirgo ir paguldytas Lachine 
ligoninėje. Jis yra buvęs NL 
B-vės Valdybos pirmininkas, 
ilgus metus dirba savo spe - 
cialybėje- inžinerijoje. Lin
kime greitai sustiprėti.

ŽIEMOS STOVYKLA
GERAI PAVYKO

Tradicinė, jau XVII-oji 
Montrealio Lietuvių Studentų 
organizuota Žiemos Stovykla 
St. Donat praėjo labai gerai . 
Atvyko rekordinis svečių 
skaičius-apie 180, maždaug 
lygiai merginų ir jaunuolių .

Stovyklautojų būta iš Chi -

o. Washington o, het Floridos 
ir Californijos.

Naujų Metų sutikime daly
vavo arti 250 žmonių. Keli 
studentai atšventė Stovykloje 
ir savo gimimo dienas.

Stovyklos Ruošos Komitetą 
sudarė Tomas Murauskas, 
sudarė Tomas MURAUSKAS, 
Regina KUDŽMAITĖ, Gailė 
NORKELIŪNAITĖ, Algis 
KRIKŠČIUKAITIS ir Gintaras 
NAGYS. Šis Komitetas orga
nizavo jau 5-tą kartą stovyk
lą.

Be slidinėjimo, buvo ir 
lenktyniaujama, šokama, žai
džiamas "broomball". Komi
tetas dėkoja už talką ir gau - 
sų dalyvavimą.

• Ka’nados Lietuvių Katali
kių Moterų sk. Montrealyje 
prasmingai paminėjo savo 
metinę šventę š. m. gruodžio 
8-9 dienomis A V parapijos 
salėje. Per dvi dienas buvo 
atidaryta dail. I. Šimonelie- 
nės darbų paroda, kurios 
metu montrealiečiai galėjo 
įsigyti jos darbų.

Sekmadienį, gruodžio 9 d. , 
AV bažnyčioje šv.Mišias gy
vų ir mirusiųjų D-jos narių 
intencija atnašavo klebonas 
J. Kubilius S. J, , pasakyda
mas tai progai pritaikytą pa
mokslą. Po to sekė kruopš
čiai paruošta paskaįta J. 
Rimšaitės o taip pat ir

skaidrių rodymas iš moters 
gyvenimo įvairiuose pasau
lio kraštuose.

Pasibaigus paskaitai buvo 
visi pavaišinti pietumis, ku
rių metu pravestoje loteri
joje dail. I. Šimonelienės pa
veikslą laimėjo taip pat dai
lininkas - A. Vazalinskas.

Angelė MONTVYDAITĖ

KYLANTI KREPŠINIO 
ŽVAIGŽDĖ- LIETUVAITE

Angelė MONTVYDAITĖ 
žaidžia Verdun o Gimnazijos 
komandoje ir jau buvo pak
viesta dalyvauti tarpmiesti
nėse rungtynėse. Angelei, 
Jono ir Barboros Monvydų 
dukrai dar tik 16 ratų, bet ji 
rodo jau visus būsimos 
sporto žvaigždės ženklus. 
Sveikiname ir džiaugiamės 
jos pasisekimais.

Vytas Ptašinskas buvo iš
rinktas vicepirmininku.

dažnai ateidavo iš iširusių 
šeimų grupių.

cagos, Detroit o, Boston o, To 
ronto, Hamilton o,Cleveland

I SNUOMUO J AMI DU GARAŽAI ŽIEMOS SEZONUI 
VERDUNE, MRS. GURKLYS, TEL-Z 76 I-2396

DR J. MALIS KA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

— e —

] 440 St . Cath e r in e West
Suite 600, Mo n t r e a l

Tel: 866-8235
namu,: 488 — 8528.

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

Montreal p.Q.
r el. 932 • 6662; 737 - 968 1.

Dr. E. Andriukaitis, r. 1C,

TĖL.: 522-7236 MonthĖal H2J 1 K4
832, BOUL ST.JOSEPH E. P. Q- CANADA

IŠNUOMUOJAMAS 5 KAMBARIŲ. BUTAS PARK EXT .
QUERBES Ave. Tel. : 272 - 8384, Monika GAPUTIS .

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Dr.A.S. popieraitis
B.A.. M.D.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.C , E.R.C.S.fO

Medical Arts Building,
1538 Shęrbrook St. West, JeL 9 31 -40 24
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nok ainuoj anti s pristatymas
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

VICTOR E. RUČINSKAS 
B. Eng., M. Eng., LL.B., B.C.L

4701 Bannantyne, 
Verdun. Quebec TėL Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) Residence: 366-6245

PERKAME KANADOS, AMERIKOS IR 
LIETUVOS SIDABRINIUS PI
NIGUS. Tel: 935 - 9750. Adresas : 
L. D. B. P.O. Box 702, Verdun, P. Q .

H4G 3G6

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau rr remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Starage)
6396 Bonnontyne Avė.

Verdun, Montreal, Tel. 767-6183

D. N, BALTRUKONIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 Jean Talon W. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 .............Namu; 737-0844

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

DANPAR REALTIES CORP.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŽGANA1TIS, B.a., B.c.L.

4 NDTRE-DAME E. SUITE SQ4

MONTREAL, QUEBEC H2Y IB7 TEL.: B7B-9S34

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
3 Place Ville Marie, Suite 627 
Montreal, P. Q. H3B 2 E3

Tel: <514) 871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.C.L
168 Notre Dame St, E. Suite 205 
Montreal , P. Q. H2Y 3P6

Tel: 866-2063, 866-2064

8 psi.

310 VICTORIA AVE. SUITE 409 
MONTREAL, PjQ . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montroalyj*
In vestaci jos JtA.V. ir kt. Kanados provincijose

GM

GURECKAS
Man ager

LEONAS
Sale s

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac* buick* astra

• NERIBOTAS pasirinkimas vartotu 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ t

• NEIIT1KŽTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
Į At t he En d of Sher br poke St .We st/____

GM

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

tel. 727- 3120 Namų 376- 3781

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A q e ntūra veikia nuo 1 945 m.

. — lYlūMTREFILJŪ LJETUULį
LJ HREDITŪ LJMJJFI
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. PME 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines 15, %
Taupomąsias s-tas .12 % Nekiln. turto . 14k5 %
Pensijų planas ............. 10 % čekiu kredito .........1-6 J 5 %
Term. ind.M1 m. 11.75%
Trumpai, term. ind. iki 13. %

Duoda nemokamą gyvybės draudą 
iki $2,000 už toup. s-tos sumos.

Investacines nuo 1545. %

Nemokama gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A- Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

LEFEBVRE & ROBERT
AAUUaOMfNT -

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER 

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

e Užeikite ir Įsitikinsite, kad ijnonėįe baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LASALLE 363-3887 

Į 7B43 CMHTBALM JOO-UBS (DtCORATIOHĮ Į

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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