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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

WALHEIM’O MISIJA NE 
TOKIA NEPAVYKUSI, KAIP 
ATRODĖ

J. Tautų Generalinis Sek
retorius, sugrįžęs iš, atro
do, nepasisekusios misijos 
Teherane, toliau kantriai ir 
labai rūpestingai dirbo, kad 
amerikonų įkaitai - jau 95 
dienas nelegaliai kalinami — 
būtų paleisti.

Iranu! išrinkus naują pre
zidentą Abalhassan Bani - 
Sadr, būtų naujas preteksas 
tęsti derybas dėl įkaitų.

Waldheim'as savo pasiūly
muose mini, kad sutiktų su - 
organizuoti tarptautinę ty - 
rinėjimo komisiją, kuri iš
klausytų Irano skundus dėl 
•šacho Palhavi veiksmų be- 
valdant kraštą. Irano vyriau
sybės nariai, atrodo, šiuo 
pasiūlymu bus patenkinti.

Aršieji studentai, kurie 
dar vis nenori jokių kompro
misų, nusiskundžia, kad juos 
pamiršta ir niekas nebe
kreipia dėmesio. (Nėra kam 
nei fotografuoti, nei filmuo
ti, nei suruošti pasikalbė
jimų - išvarė visus ame
rikonų žurnalistus).

KENYA SPORTO 
ŽVAIGŽDĖS UŽ BOIKOTĄ

Iš Nairobi pranešama, 
kad Kenya valstybė ir jos 
pasaulinio masto sportinin
kai bėgikai pritaria ir pri
sideda prie Maskvos Olmi- 
piados boikoto.

Kenya prez. Arap Moi pa
brėžė, kad jeigu olimpiniai 
žaidimai nebus perkrltiį ki
tą vietą, nepriims kvietimo 
juose dalyvauti.

Vienas bėgikų Henry Rono 
jau sumušė 4 pasaulinius 
rekordus.

"Mes netikime, kad igno
ruodami aiškią grėsmę sau
gumui mažų tautų ir tuo pa
čiu visam pasauliui, pasi
tarnausime savo kraštui ir 
pasaulio taikai" - patvirtino 
prez. Arap Moi.

BRZEZINSKI PAKISTANE
Zbigniew Brzezinski ir 

Pakistano prez. Zia Ul-Hag 
susitiko ir tarėsi 9 valandas 
jr po to dar ir visą dieną. 
Diskutavo atnaujinimą JAV 
karinės paramos. Helikop
teriu jiedu buvo nuvykę prie 
Afganistano sienos.

KRIZĖ HLANE-HEROINO 
ANTPLŪDIS AMERIKOJE
Iš Washingtono praneša, 

kad po Irano krizės nepa
prastai padaugėjo heroino 
kiekis, kurį galima gauti 
nusipirkti Amerikos gat
vėse.
krper paskutinius mėnesius 
iš Irano, Afganistano ir Pa
kistano gąsdinančiai pakilo 
"įšmugeliuoto" heroino kle

rkia!.

VARGŠAI IRANIEČIAI 
AMERIKOJE

Kai amerikonai įkaitai 
vargsta ir yra terorizuojami 
Teheran1 e, Washingtone 
Khomeini tarnautojai savo 
ambasadoje skundžiasi, kad 
jie yra skriaudžiami : nega
vo pagalbinių laikinų sekre - 
torių įvykus krizei Irane. 
Labai skundžiasi, kad re
monto darbininkai ir pro
duktų pristatytojai atsisakė 
jiems padėti.

LEVESOUE GIRIA
KANADOS AMBASADĄ

Quebec o' min. pirmininkas 
Rene Levesque užgyrė Ka
nados Ambasadą Teheran'e 
kurios dėka buvo išgelbėti 6 
amerikonų Ambasados tar
nautojai ir saugiai išgabenti 
iš Irano. "Tai buvo nepa
prasto įspūdingumo žygis" - 
jis pasakė. Ambasadorius 
K. Taylor yra profesionalas 
ir daugiausia jo darbų bu
vo paskirti dar liberalų, o 
ne konservatorių vyriausy
bės.

KAIP YRA IŠNAUDOJAMA 
AMERIKA

Tūkstančiai gyvenančių 
prie Amerikos sienos kana
diečių ir meksikiečių, kurie 
dirbis. Amerikos pusėje bet 
gyvena savo kraštuose, tech
niškai skaitosi JAV reziden
tai, jeigu išsinuomuoja ir 
kokiuose apleistuose viešbu
čiuose laiškams dėžutes 
Amerikoje.

Automatiškai (dėl adreso) 
jie turi teisę gauti priedinius 
"security income benefits", 
kuriuos padengia Amerikos 
mokesčių mokėtojai. Jie turi 
praleisti tik vieną dieną kas 
mėnesį, kad skaitytus! re- 
rezidentai. Apskaičiuojama, 
kad palei JAV-Meksikos sie
ną tokių išnaudotojų yra apie 
64000 ir jie kasmet susise- 
mia apie 94 mil. dolerių ir 
juos išleidžia į pietus nuo 
Rio Grande. . .
FEDERALINIAI RINKIMAI 
ČIA PAT

Nežiūrint trijų pagrindinių 
partijų kompanijų televizi
joje, radio ir kitaip - rinki
mai žmonių atmintyje lyg 
nutolo dėl įvykių Irane ir 
Afganistane.

KINIJA, JAPONIJOS IR 
KANADOS ATLETAI

Pagal laikraščio "The Ga
zette" pravestą apklausinė
jimą beveik 2; 1 pritaria 
Olimpiados Maskvoje boiko
tui, protestuodami prieš 
sovietų invaziją Afganistane.

Kinija ir Japonija prisidė
jo prie boikoto, taio pat Bah
rain, Chile, Egyptas, Ma- 
rocca, Norvegija ir Saudi 
Arabia.

IŠEIVIJOJE ŠAULIU INICIATYVA RENKAMOMIS 
AUKOMIS PASTATYTAS PAMINKLAS UŽ LIE - 
TUVOS LAISVĘ GYVYBES ATIDAVUSIEMS .

Sportininkai, be abejo,ap
gailestauja, tačiau dauguma 
supranta situacijos rimtumą 
'ir sutinka boikotuoti.

Prez. Carter'is pažadėjo 
padėti sourganizuoti galimy
bę šiais metais boikotuojan
tiems sportininkams daly
vauti aukščiausios rūšies 
kompeticijoje šiapus gele
žinės uždangos.

KANADA ATSIKRATĖ 3 
SOVIETU ŠNIPAIS

Neseniai buvo paskelbta, 
kad Ottawoje esantieji 3 
svarbūs sovietų šnipai buvo 
paprašyti apleisti Kanadą.

Sovietams tai labai nepa - 
ko. Atsikeršydami, jie pa
reikalavo, kad išvyktų Ka
nados karinis attache iš 
Maskvos pulk. Harold Gold 
Jis Maskvoje buvo tik nuo 
šios vasaros. Jį apkaltino 
"šnipinėjimu", ką Kanados 
valdžia griežtai paneigė.

Kanada reaguos, kaip pa
žadėjo Užsienio Reikalų MiJ 
nisterė Flora McDonald. 
Manoma, kad bus sumažintas 
rusų diplomatų skaičius Ot - 
tawoje. Dabar j ų yra net 64.

BĖGA IŠ "ROJAUS"

Iš Sov. prekybinio laivo 
SERAFIMOVIC pabėgo 2 lai
vo tarnautojai : Aleksander 
Reguzov, 33 ir Elena Tyer- 
khova -22 m. amžiaus. Lai
vo kapitonas Stephan Khar - 
chenko grįžo į uostą, norė
damas patirti, kodėl jie pa
bėgo.
jiems jau yra suteiktos apsi
gyvenimo teisės Kanadoje.

RUOŠIAMA BENDROJI 
LIETUVIŲ DAILININKU 
PARODA

Šių metų gegužės 16-31 
dienomis Čiurlionio Galerija 
Ine. ruošia lietuvių daili
ninkų parodą, kurioje bus 
skiriamos dail. Mikio Šilei- 
kio ($500) ir dail. Teofi — 
liaus Petraičio ($200) pre
mijos. Dail. Šileiko už ta— 
pybą ar skulptūrą, o dail. 
Petraičio - už akvarelę ar 
grafiką.

Norintieji parodoje daly
vauti dailininkai, atsiliepia 
iki balandžio mėn. 20 d. . at
siųsdami savo kūrinių foto
grafijas ar skaidres. Gali
ma siūlyti iki aštuonni dar
bų, nurodant kūrinio tech
niką: aliejus, akvarelė, gra
fika ir pan. Atrinktų kūri
nių fotografijos bus panau
dotos katalogui ir- spaudai. 
Katalogas bus atiduotas 
spausdinti balandžio 25 d.

Kūrinius, pristatyti Čiur
lionio Galerijai, Ine. 4038 
Archer Ave, Chicago, Ill. 
60632 iki gegužės mėn. 1O 
dienos. ■ Paroda atidaroma 
gegužės 16 d. 7:00 v. vak.

Premijuoti kūriniai palie
kami Meno Kūrinių Fonde, 
kuris yra Nepriklausomos 
Lietuvos nuosavybė. Parodos 
dalyviai moka 1O% nuo par
duotų darbų. Kūriniai pri
statomi i ir grąžinami savi
ninkų sąskaita.

Jury Komisija kūriniams 
atrinkti ir premijoms skirti 
bus paskelbta vėliau.

Čiurlionio Galerijos, Ine 
Informacija

K. |L; BENDRUOMENES PRANEŠIMAS 
VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS

Visose Kanados Lietuvių apylinkėse, kurių yra 19, 
bus iškilmingai švenčiami Vasario 16 minėjimai šiais 
metais paminit 62-ąją Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo sukaktį.

Praeitų 1979 metų spalio mėn. 20-21 dienomis 
Hamiltone įvykusiame KLB X-sios Tarybos IH-sios 
Sesijos suvažiavime po išsamių diskusijų daugumos 
Tarybos narių buvo nubalsuota ( prieš pasisakius tik 
3 Tarybos nariams), kad -Vasario 16 proga aukotojui 
duodama pilna apsisprendimo teisė, k^m jis nori auko
ti ir tam sudaromos sąlygos.

• KLB Krašto Valdyba dirba irgi Lietuvos išlaisvi
nimo darbą Kanadoje. KLB be kultūrinių darbų atlieka 
svarbius visuomeninius bei politinius darbus, iš kurių 
čia keletą reikalinga suminėti :
1 Kiękvienais metais ( jau septinti metai) KLB Krašto 
Valdyba, bendradarbiaudama su JAV Krašto Valdyba, 
savo lėšomis išleidžia knygą anglų kalba "Violations 
of Human Rights ir Soviet occupied Lithuania" 500 eg
zempliorių. Šią knygą gauną kiekvienas Federalinio 
Parlamento narys, federalinė ir provincinė vyriausybės, 
bibliotekos bei aukštieji visų religijų atstovai.
2. Kiekvienais metais (jau aštunti metai) Ottawoje Par
lamento Rūmų salėje, kartu su estais ir latviais, suren
gia Baltiečių Vakarą - Baltic Evening. Čia sukviečiami 
ministerial, senatoriai, Parlamento nariai bei diploma
tijos atstovai. Šia proga jiems nušviečiama dabartinė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos padėtis ir parodomas tau
tinis menas bei turimi Kandoje talentai : Taip pat pri
statomi visų trijų tautų konsulai senate ir parlamente.
Svarbus darbas yra atliktas bendradarbiaujant su pasau
linėmis ukrainiečių, baltgudžių, estų, latvių ir lietuvių 
organizacijomis, išleidžiant rezoliuciją , paremtą svar
biais dokumentais knygos formoje, skirtą Jungtinių Tau
tų Generalinei Asamblėjai dėlei - "The Decolonization of 
the Union of Soviet Socialist Republics", kuri jau įteik
ta visiems Jungtinių Tautų nariams. Šios rezoliucijos po 
kelioliką egzempliorių gaus . kiekviena KLB apylinkių 
valdyba, kad galėtų Vasario 16 proga įteikti įtakingiems 
šio krašto pareigūnams savose kolonijose. Prisidėjimas 
prie šio projekto įvykdymo Krašto Valdybai kainavo 
$ 3500. Antroji pataisyta šio dokumento laida jau irgi 
yra išleista.
4. Krašto Valdyba dalyvauja Kanados Pavergtų Europos 
tautų organizacijoje.
5. Greitu laiku didži Ojoje šio krašto spaudoje bus ap
mokami Baltiečių Federacijos pareiškimai.

Visiems šiems užsimojimams atlikti Kanadoje yra 
reikalingos lėšos. KLB Krašto Valdyba maloniai krei
piasi į visus Kanadoje gyvenančius tautiečius prašyda
ma nuoširdžiai aukoti KLB visuomeninei, kultūrinei ir 
politinei. veiklai paremti. Niekas kitas tų darbų Kanadoje 
neatliks, o tik mes patys per KLB Krašto Valdybą.

Apylinkių Valdybų atstovai su Tautos Fondo įgalio
tiniais ar jų atstovais gautas aukas suskaičiuos ir pa
skelbs spaudoje.

Specialūs vokeliai Apylinkių Valdyboms bus netrukus 
išsiuntinėti.

MIRĖ JONAS 
MATULIONIS

Sausio 24 dieną Toronte 
mirė buvęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmasis 
pirmininkas Jonas Matulio
nis, saulaukęs 82 m. am
žiaus.

Karo metujl941 metais,su
darius laikinąją vyriausybę 
Lietuvoje, buvo finansų mi
ni steri s, vėliau Lietuvos 
generalinis tarėjas finansų 
reikalams.

1951 metais atsikėl ė gy
venti į Kanadą. Čia aktyviai 
reiškėsi įvairiose organiza
cijose, buvo LB Hamiltono 
pirmininkai 1952 - 55 Kana
dos LB pirmininkas. Paskui

KLB Krašto Valdyba

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas. Teko 
jam pirmininkauti irVLIKui. 
Tai buvo 1955-57. Tuo metu 
jis gyveno New Yorke.

Prieš keletą metų jis iš
leido stambią prisiminimų 
knygą "Neramios dienos", 
kur jis atspausdino savo ka
ro meto dienoraštį.

Su J. Matulionio mirtimi 
lietuvių tauta neteko žymaus 
finansininko, politiko, visuo
menininko.

Atsisveikinimas su velio
niu įvyko sausio 27 d. ir pa - 
laidotas sausio 28 dieną.

i
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DIDĖJANTIS PAVOJUS 
IR ČIA IR TĖVYNĖJE

Žinios iš Lietuvos vis labiau parodo augant} protinį 
ir emocin) okupanto "susimaišymą”. Barbariškai ir be 
gėdos skelbiami Įstatymai, Įsakymai, nurodymai, sukti 
argumentai, kad būtinai reikia lietuviams 
savo vaikus mokyti rusų kalbos nuo 5 metų (. ) am
žiaus. Atsieit- "plečia” akiratį, lavina "atsilikusius” , 
"rūpinasi" priaugančios kartos "kultūra". Visa tai duo
dama- dovanojama- nieko nekainuoja (tik daugiau darbo 
gauna visokie rusų kalbos specialistai, visokie "tyrinę - 
tojai" iš "plačiosios tėvynės ". Jie privalės Įrodyti,kaip 
toks ankstyvas kalbų maišymas yra psichologiškai svei
ka- ypač okupuotiesiems - jau neminint kukliai savęs pa
čių). Negi grįžta f>sichopatinio stalinizmo era?.

Tačiau sveiko instinkto žmogų tokie manevrai neap - 
gauna. Neapgauna joks melagingas dangstymasis. Visi ge
rai supranta, ko siekiama šituo "kultūringu" metodu: 

norima dasikasti prie vienos giliausių tautos šaknų, 
prie tautos autentiškumo ir iš ten ją nuosekliai taip pat 
pradėti žudyti. Lyg jau negana būtų ta kryptimi daroma .

Pirma, gal dar ir patys rusai komunistai tikėjo, kad 
dirba idealistiniam gėriaui.iš meilės viso pasaulio 
nuskriaustiesiems. Ruso širdis-plati, sakydavome, rusų 
žmonės- sielos žmonės, rusų žmonės jautrūs, dosnūs. .. 
Tad - k o d ė 1 tas rusas (tikrai tokių dar yra, tik kodėl 
jie taip ilgai tyli ?) pirmiausia neatvėrė tos didžiosios 
meilės savo visiems tautiečiams ? Kodėl sutiko, kad 
ir jų būtų tiek daug išžudyta? Kodėl jų buvo ir yra tiek 
daug beraščių, nemokančių savosios kalbos kaip 
reikiant? Kodėl ta plačioji meilė pasidarė tokia paviršu - 
tihiška'ir nepasuko Į gilumą? Ar demagogiška komuniz
mo utopija per nesustojantį propagandų sriautą praplovė 
galų gale smegenisTiS visiems rusams, ir net kai kuriems 
pavergtiesiems? Pastarieji irgi kartais atrodo,kad nebe
žino nei kur dešinė, nei kur kairė, nei kur vidurys.. . 
Propagandos vylingi žodžiai blogiau paveikė, negu Ameri
koje savižudiškojo Jone’s kultas arba Moonie išvedžioji
mai. . . Kitaip- juk nebūtų priimti tokie vaikų kalbos ža
lojimai, tautų paniekinimai, jeigu nebūtų kas jiems prita - 
ria. . .

Ko tikisi "Įstatymdaviai" diktatoriai ? Tikrai jiems 
nebereikia jokios "tautų draugystės" (gal tik kiniečių, nes 
jų tiek daug, ir jų baisu. . .) - nes su draugais t a i p ne
sielgiama ir draugystė tokiu būdu nelaimima.

Tad- ko nori Rusijos komunistai ? Garbės ? Galios ? 
Turtų? Dar daugiau melo? Dar daugiau prievartos? Dar 
daugiau žudynių? ? ?

Ko norime mes čia? Turtų? Galios ? Garbės ? Užsi
miršimo ? Būti užmirštais ? Paniekintais ?

Jeigu ir mes čia laisvėje savo kalbos 
nesaugosime, jos savo tarpe nevartosime-nekal - 
besime, neskaitysime - mes prisidėsime prie tų sadistiš
kų b a r b a r ų, apie kuriuos čia kalbėjome. Mes apsun
kinsime dar labiau mūsų tautos gyvenimą ir patys savyje 
pradėsime po truputį krikti, prieiti prie beprasmybės.

Nereikia, tačiau, tiek daug gudragalviauti. Reikia - 
sparčiau -mes tokie lėti pasidarėm - imtis veiklos. Te - 
gul nė v i e n as mūsų vaikas nebūna prakalbinamas 
kitaip, kaip lietuviškai? Tegul mūsų jaunimas susipran
ta ir savo tarpe kalba lietuviškai. Tegul visi mūsų 
vaikai ir jų vaikai lanko lituanistines mokyklas! 
Tegul- svarbiausia - susidaro žmonių brigada, po vie
ną iš visų organizacijų- kurie rašo apie tokius ir panašius 
užmestus įstatymus Į gyvenamojo krašto 
spaudą. Dabar yra laikas tai daryti, nes pašau - 
lis pradeda atsipeikėti - matyti ir girdėti. Konkrečius pa
vyzdžius okupanto netteisėtumo ir brutalumo paskelbdami, 
daugiau pasakysime, negu "filosofijomis" arverkšleni- 
mais. T ik n e d e 1 s k i m e! Naikintojai irgi nedelsia! 
O ir mes - su saule negyvensim. . .

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

KAIP VADAI RUOŠIA 
MASES REVOLIUCIJOMS 
IR KODĖL VAKARAI DAR 
VIS NESUSIGAUDO, KAIP 
REIKŠTU ENERGINGIAU 
VEIKTI ?

Lašas po lašo ir akmenį 
2 psl.

pratašo-sako lietuvių patar
lė.

Žmonijos valdymosi siste
mos ir religijos keičiasi pa
mažu,keičiant senus ideolo - 
gintus pamatus evoliucijos,, 
o kartais ir revoliucijos ke
liu.

Revoliucijos kelias yra

PANORAMA
AFGANISTANAS
IRKAS TOLIAU?

Nauji 1980 metai daugeliui 
atnešė netikėtumų. Kai 1978 
m. balandžio mėnesį Afga-

Kai kas mėgina lyginti šią 
sovietų invaziją į Afganista
ną su JAV-ių kovomis Vlet- - 
name. Girdi, "Įklius sovietai 
Afganistane, kaip JAV-ės 
Vietname'! Deja, čia nėra jo
kio panašumo. Jei JAV-ės 
nelaimėjo Vietnamo karo, 
tai dėl to, kad karą vedė ir 
dirigavo ne kariškiai profe
sionalai, bet civiliai iš State 
Departamento Washington' e, 
kurie būdami komunistų sim- 
patikai, tiesiog suprofonavo 
tą karą. Ne be to, kad Šiau
rės Vietnamą rėmė Sovietų 
Sąjunga ir kom. Kinija, kuri 
ten buvo nusiuntusi Įvairių 
techninių ir karinių specia - 
listų net visą 100. 000. Nei 
Korėjos, nei Vietnamo karų 
JAV vyriausybė nenorėjo lai
mėti, o išdavikiški, Washing
ton'o karo strategai civiliai 
niekuomet nebuvo patraukti 
atsakomybėn.

Kas kita Sovietų Sąjungoje. 
Ten yra diktat.orinė valdžia 
su aiškiai suplanuotais stra
teginiais tikslais ir todėl ne
gali būti nė kalbos, kad isla
mo sukilėliai laimėtų. Sovie
tai panaudoja ne tik 1 napal
mą, bet ir nuodingas dujas., 
kaip jau ne taip senai buvo 
naudota prieš atsparius Lao
so kalniečius. O juk Vietna
mas yra Sovietų satelitas, 
kurį jie pilnai kontroliuoja.

Ir tai dar neviskas. Egipto 
Sadatas pasakė : " Mūšis dėl 
naftos šaltinių prasidėjo ", 
Sovietai turi atsparos punk
tus Etiopijoje ir Pietų Yeme- 
ne, tad jie gali kontroliuoti 
Raudonąją Jūrą ir Suezo ka
nalą. Gi iš pietinio Afganis
tano kampo iki Persijos įlan
kos stratėginio punkto Hor- 
muzo sąsiaurio tėra tik 350 
mylių. Tad sovietų lėktuvams 
nesunku kontroliuoti naftos 
plaukimą ne tik iš Irano, bet 
ir iš kitų mažų valstybėlių 
prie Persijos įlankos. Visas 
Artimųjų Rytų arabų valsty
bes, ne tik tas prie Persijos 
įlankos, sukrėtė Afganistano 
Įvykiai, lyg koks žemės dre
bėjimas. Jos pajuto tiesiogi
nį sovietų grąsinįmą jų sau
gumui. Saudi Arabija yra 
ypač jautri tam pavojui ir jau 
atsisakė dalyvauti Maskvos 
ruošiamoje 1980 Olimpiadoje.

Ką reiškia kontroliuoti ži 
balo plaukimą į Europą bei 
Japoniją ir net dalinai į JAV- 
es, netenka aiškinti. Nafta 
arba vadinamas "juodasis auk 
sas", tai nelyginant moder
niosios industrijos kraujas. 
Kaip toliau įvykiai plėtosis, 
sunku nuspėti. Tik jau dabar 
rašoma apie sovietų pavojų 
Pakistanui ir netvirtos val
džios Iranui. Pradedama 
svarstyti kontra- priemonės. 
Padėtis yra ne tik labai pai
ni, bet tiesiog pavojinga, ir 
ar tik tos visos priemonės 
nebus persilpnos ir, žinoma, 
pavėluotos. Suluošintos JAV- 
ių Žvalgybinės Organizacijos 
nepramatė Afganistano, lygiai 
kaip ir Irano įvykių.

J. Valiūnas

nistanas buvo susovietintas, 
jo prezidentas Dasud nužu
dytas, JAV - ių reagavimas 
buvo lygus nuliui. Preziden
to Cartei’io vyriausybė viena 
iš pirmųjų pasiskubino pri
pažinti naują susovietinto 
Afganistano vyriausybę su 
prez. Taraki’u pryšakyje. 
Bet Tarakibi nesisekė kovoti 
su Islamo sukilėliais ir jis 
buvo nuverstas. Nuvertus 
Tarakį 1979 m. rugsėjo mėn. 
mėgino"laimę"Aminas. Bet 
ir tą ištiko liūdnas likimas.
1979 m. gruodžio mėn. buvo 
ne tik pašalintas bet ir nužu
dytas. Dabar jau trečias Af
ganistano ministeris pirmi
ninkas. Karmai, atgabentas 
iš Sovietijos "ant jos karei
vių durtuvų”. Sovietai ryžo
si į militarinį žygį: savo vir
šijančios technologijos ir ka
riško pasiruošimo dėka, 
(sakytum "Blitzkrieg" būdu) 
okupuoti visą Afganistaną. 
Jie tą rizikingą žygį darė iš 
anksto žinodami, kad vienin
telė, jiems lygaus galingumo 
valstybė JAV, nepastos ke
lio, o pasitenkins įvairio
mis propogandinėmis, visuo
menę raminančiomis prie
monėmis.

Anot prez. Carter1 io, so
vietai turi sumokėti už tą sa
vos agresiją, būtent: 1) iš 25 
milijonų tonų grūdų, numa
tytų sutarty parduoti sovie
tams, bus jiems pristatyta 
tik 8 milijonai tonų; bus 
sustabdytas pardavimas 
strateginių ir aukštos techno
loginės vertės fabrikatų;3), 
kultūriniai ir ekonominiai 
pasikeitimai gali būti sustab
dyti, o taip pat dalyvavimas
1980 m. Maskvos Olimpiadoje 
atšauktas, kaip lygiai su
stabdytas abipusis naujų kon
sulatų steigimas; 4) Jungti - 
nėse Tautose iškeltas klau
simas pasmerkti Sovietų vy
riausybę už invaziją Į Afga
nistaną; 5) prez. Carter’is 
siūlys Kongresui patvirtinti 
planą, siųsti maisto ir gink
lų kaimyniniam Pakistanui. 
Kol visos tos priemonės bus 
įvykdytos, praeis nemažai 
laiko. Tuo tarpu sovietai pil
nai įsistiprins Afganistane 
ir bus, kaip toje Krilovo pa
sakėčioje : pamatė virėjas, 
kad jam nesant virtuvėje, 
katinas jo paruoštą pietums 
mėsą jau ėda. Vietoj to, kad 
jį tuojau nuvijus, virėjas jam 
pradeda aiškinti jo žygio "ne
teisėtumą" ir jį gėdinti graž
bylingais žodžiais. O tas ka
tinas klauso ir vis ėda (ru
siškai: a Vaska slušajet, da 
jest), kol pagaliau baigia 
prisisotinti. Panašiai su tais 
politiniais žygiais "atbaidy
ti" ar "sugėdinti" sovietus 
dėl jų neteisėtos invazijos į 
Afganistaną. Tie visi JAV-ių 
protestai ir priemonės nėra 
tokios svarbios, kad privers
tų sovietus atsisakyti Afga - 
nistano.

trumpesnis, bet pavojingas, 
dažnai tampąs savižudikiš- 
ku. Tačiau, norint įgyvendin
ti naujas idėjas,ypač valsty
bės valdymosi santvarkose, 
reikia tam iŠ anksto ruoštis 
ir mases paruošti, turėti 
vykdytojų kadrus,idėjai at - 
sidavuslus, nebijančius Už ją

kovoti ir- mirti.
Rusijos 1917 m. revoliucija 

pavyko, nes jos buvo aiški i- 
deologinė programa, vadai ir 
vykdytojai iš anksto paruoš
ti. Leninas 'ir Trockis turė
jo visus privalumus pravesti 
Rusijoje revoliuciją. Mark- 
s'as ideologiškai paruošė 
revoliucionierius su "Kapi
talo" ir kt. raštų utopinėmis 
fantazijomis, kurios viliojo 
apleistas ir badaujančias , 
"ponų" suniekintas, skurdan 
nustumtas mases. Prlešta - 
rauti bandžiusiems .užčiaupė

Musulmonai : į 
meldžiasi.
Visame pa- - 
šaulyje jie 
pasmerkė 
Sovietų inva- 
ziją Į Afganis
taną, paneig
dami, kad šie 
buvę "pakviesti?'

Juozas Audėnas

V L I K 0 S

Seimo prezidiumą sudarė 
Stasys Lūšys — pirm., Teo
doras Blinstrubas ir Juozas 
Audėnas — vicepirmininkai ; 
Vilius Bražėnas ir p. Fran- 
cevičius — sekretoriatas.

Pradeda atsirasti asmenų, 
visai nepripažįstančių Lie
tuvių Tautos duoto mandato 
VLIKui, kaip teisininkas P. 
Stravinskas nuolatos rašo. 
Todėl šia pat proga tenka pa
minėti dar du kiti VLIKui 
duoti tautos mandatai, šalia 
to, kurio dėka atsirado Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto deklaracija 1924 m. 
vasario 16 d. 1944 m. , kar 
bolševikai vėl okupavo Lie
tuvą, pasidėjo didysis Lie
tuvos partizanų karas su oku
pantu. Iš karą vedančio par
tizanų štabo, 1948 m. Prasi
mušę su kovos dalyviai Į Va
karus, pasiekė VLIKą. Tąjį 
tautos duotą mandatą VLIKui 
kovoti ir tautos vardu veikti 
iki bus išlaisvinta Lietuva iš 
okupacijos, atvykę iš parti
zanų štabo pasiuntiniai pa
tvirtino ir pavedė tautos var
du veikti užsienyje. Praėjo 
30 metų, t. y. 1973 m.VLIKas 
gavo naują mandatą iš Lietu
vos pogrindžio, kuriame da
bar vedama kitokio pobūdžio 
ir kitokiomis priemonėmis 
laisvės kova, negu 1948 m.. 
1977 m. susidarė tarptautinė 
organizacija, pasivadinusi - 
Estijos - Latvijos - Lietuvos 
NATIONALINIO JUDĖJIMO 
KOMITETU. Šis komitetas 
nutarė:"Jei Estijos - Latvijos 
-Lietuvos nacionalinio judė
jimo Vyr. komitetui nebūtų 
sąlygų dirbti arba jo nariai 
būtų persekiojami, tai bet 
kuriomis sąlygomis šį darbą 
atliks jau sukurtas pakomi - 
tėtis. Tokiu atveju. Estijos- 
Latvijos- Lietuvos naciona
linio judėjimo Vyr. komiteto 
visos viešojo darbo funkcijos 
pereina trims organizaci. 
joms: Estų Pasaulinei Tary
bai, Laisvųjų Latvių Pasau
linei Sąjungai ir Lietuvos Iš
laisvinimo Vyr. ’Komitetui, 
(būtinai įjungiamas į jį To
mas Venclova Pogrindžio 
AUŠRA, 1979 m. Nr. 8). 
Aukščiau paminėtosios lie
tuvių, latvių ir estų organi - 
zacijos sudaro Pasaulinę Pa- 
baltiečių Santalką. Viktoras 
Petkus atstovauja Lietuvai

E I M A S

Kun. dr. Šarūnas, čia gi
męs, augęs ir mokslus iš
ėjęs — visai nauja politinė 
figūra mūsų padangėje. Jis 
yra aukštas JAV Depart 
tamento pareigūnas ir kartu: 
su kitais dalyvauja svarbes- 
nių reikalų svarstyme. Jis 
paminėjo, kad Amerika ne
jaučianti Lietuvių pagalbos 
sunkesniuose Amerikos rei
kaluose tarptautinėje politi
koje; lietuviai dažnai ateiną 
net su gana smulkiais reikata 
lavimais, nepakankamai pa-, 
grįstais ir silpnai dokumen
tuotais ir nepasiūlą, kaip 
ir kokiu būdu tą ar kitą 
klausimą galėtų pozityviai 
išspręsti. Jei lietuviai duo
tų savo pasiūlymus dėl bylos 
išsprendimo ir prisidėtų 
prie šio krašto sunkiųjų 
problemų išsprendimo, tai 
JAV Departamentas supras
tų, kad lietuviai yra jų bend
radarbiai. Prelegentas turi 
gražių vilčių tolimesniuose 
Lietuvos bylų sprendimuose;

Šis seminaras klausyto1-1 
jams padrė didelį Įspūdį sa- 
vo turiniu,ir aukštu intelek
tualiniu dėstymu vainikavo 
visus seimo darbus. Pra
verstų kad iš juostelių 
simpoziumo kalbos būtų pa
leistos spaudai.

'VLIK-o atstovas Z. Jūras, 
kiek pirmiau painformavo ' 
seimą, kad Anglijoje lietuviai 
su kitų įvairių tautybių žmo
nėmis esą susibūrę Į stip
rius kolektyvus ir per tai t i 
pasiekia kai kurių gerų pa
darinių.

Seime skaitė paskaitas L. 
Grinius: Lietuvių nusikal
timai lietuviams; A. Gustai-' 
tis — Lietuvos sienų klausi
mas; Livija Garsienė - Jau
nimo žodis. Seimą suruošė 
Baltimorės organizacijų ko
mitetas, kuriam pirminin - 
kavo VLIK-o vicepirm. dr. 
E. Armanienė. Seimas pa
sibaigė, kai buvo priimti sei
mo nutarimai., kuriuos paruo
šė dvi seimo komisijos. Ko
misijose aktyviai pasireiškė 
du jaunuoliai: Linas Kojelis 
ir Vaiva Vėbraitė. Gaila, 
kad valdyba nebuvo paruošu
si nė vieno nutarimo projek- 
t6. Paskutinis seimo žodis 
— Tautos Himnas.

Vakarienės metu vyko kon
certinė programa, kurią pra
vedė J. J. Stukas.

burnas kulkomis arba kator
gomis Sibire.

Kas Įvyko Rusijoje nuo 
1917 m. iki šiandien? Joje 
sėdi nauji carai ir vėl susi
radę aukų, mases spaudžia 
nauji kazokai-NKVD-KMGis- 
tais vadinami. Valdžia sėdi- 
palaikoma durtuvais. Dažnai 
nebežino, ar tuos durtuvus 
laiko ištikimi draugai idea-
listai, ar tik šiltų vietų prl -
laikytojai ir Į jas besiver- 
žiantieji.Ir vėl "ponai" sau- 
liaudis sau. ..

Pažemintos masės visame 
pasaulyje nebijo mirti,nebijo 
ir ginklų grėsmės Iranas ta
po geru pavyzdžiu. I Šachas 
valdė, auksu blizgėjo, o liau
dis, neišsižadėdama Islamo , 
kentėjo.

Nusenęs - 79 m. ayatola 
Khomeini 17 metų išsėdėjt 
Prancūzijoje, ištrūkęs iš ša
cho teismo, meldėsi Ir ruo - 
šė tautą revoliucijai. Jis ra
do kelius prieiti Ir prie be

raščių (805 tautoje) persų . 
Kaip dabar paaiškėjo, jis {- 
kalbėdavo Į juosteles pa
mokslus ne lik apie islamo 
religiją, bet ir kaltindamas 
šachą už jo, kaip sako, nusi - 
kalstamus darbus. Tos juos - 
teįės buvo naudojamos me
četėse, susirinkimuose ir 
kitur, slaptai ir viešai. Taip;, 
tauta per 17 metų buvo nus- 
tatyta prieš šachą ir paruoš-
ta revoliucijai. Taip suiro 
Iranas, šachas nuvainikuotas.

Jeigu visi Rusijos žmonės 
būtų apšviesti, kaip meluoja 
jiems jų "išrinktieji" ir 
kokia prievarta įsigyja ■ 
"draugingų valstybių"- tai 
būtų labai efektingas ir rei
kalingas darbas, nes Rusijos 
žmonės laikomi didesnėje 
nežinioje, negu satelitinių arfc 
okupuotų kraštų gyventojai.

Amerikos radio galėtų tai 
kryptimi stipriau veikti.

J. K-mas 
Ontario

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NUO CHAMONIX LIGI LAKE PLACID 
( 1924 - 1980 )

TRUMPOS ŽIEMOS OLIMPINIU ŽAIDIMŲ APYBRAIŽOS

XIH-iejl ŽIEMOS 
OLIMPINIAI ŽAIDIMAI 
LAKE PLACID

(Š. m. vasario 12-24 d. d. 
Lake Placid vyksta Ž. O. Ž . 
Šia proga straipsnio chro
nologinę tvarką pakeičiame).

Ši mažo "kalibro" vietovė 
vos 3700 gyventojų jau antru 
kartu praveda žiemos olim
pinius žaidimus. Pirmasis 
krikštas buvo 1932 metai sz 
sukėlęs daug "sniego dulkių" 
dėl masinio starto pradmės 
čiuožime. Neturėdami savo 
išteklių, ruošėjai ryžosi 
milžiniškam užmojui ir at
sakomybei, kuriai reikia 
šimtų milijonų ir ypatingų 
specialistų ruošos ir prave
di mo darbams.

Turėdami užnugaryje, kaip 
laidą, šias finansines pozi
cijas, ėmėsi organizavimo : 
Federalinis Fondas - $ 71 
198. OOO, New York State - 
30. 846. OOO, Administra
cinis - 48. 536. OOO. Iš vi
so - $ 150. 580. OOO.

Turint šias sumas drąsiai 
galima judinti visą didžiuli 
veiklos ratą, bet tai dar ne
reiškia, kad nuo to pareina 
ir ža'dimų sėkmingumas. 
Patalpų klausimas, trans
porto, kai dienos bėgyje nu
matoma net 12-15000 lan
kytojų parvežti, plius nema
žas skaičius iš Montreal-Al
bany šiaurės pietų ruožo ir 
kitiems, kelia problemas ir 
smulkų techninj apskaičia
vimą. Prie amerikietiško 
techninio pažangumo ir sku
bios komunikacijos, visi dar
bai bus laiku ir tinkamai už
baigti, laiduojant {temptus 
ir gausius žaidimus "kovas".

Pažymėtina, kad šių žai
dimų organizacinio komiteto 
viršūnėje - prezidento poste, 
stovi kunigas J.Bernard Fell, 
nepaprastos energijos ir 
sveikos iniciatyvos planų 
koordinatorius.

Praėjusieji 1976 m. žaidi
mai Innsbrusk buvo rusų 
pergalių ženkle, bet La
ke Placid, greičiausiai, per
svers laimėjimų balansą ar-

Aleksandra Vaisiūnienė

Tokie Prisiminimai...
" Gerbiami svečiai ir drau
gai prašyčiau pakelti taures 
Ir Išgerti už gerbiamų Ir vi
sų mylimų Jonaičių sveika
tą Ir sugiedoti Jiems Ugau - 
stų Metų j nes šiandieną jie 
švenčia trisdešimties metų 
vedybinę sukaktJ.Kas Iš mū
sų nepažįsta Jonaičių šei
mos, Visuomet paslaugūs, 
pasiruošę kitiems padėti Ir 
bendruomenės veikloje pasi
žymėję, kaip nenuilstami 
mūsų tautos Ir jos gerbūvio 
darbuotojai, dideli patriotai, 
susipratę lietuviai. Tat pa
vyzdys mūsų jaunajai kartai.*

Sugiedojus Ilgiausių Metųj' 
svečiai sušuko tris kartus 
vaito, valio...

-Matat, Petrai, katp ba
liną gražiai praėjo - tarė 
žmona vyrui.—Visko užteko, 
šaltiena buvo skani, kumpis 
su ananasu puošė visą stalą, 
o dešrelės su rūgščiais ko
pūstais visus atgaivino. Vis' 
prisivalgė Ir prisigėrė tkt 
soties, tik gal klek "Snap
so" perdaug siūlei, kad tik 
pąrvažluotų visi laimingai | 
namus.

-Jei nesiūlysi Išgerti, tai 
pagalvos,kad prašymo nebu-

1980. U. 8

JAV didžiausios viltys 1980 m. Žiemos O. Žaidimuose 
Lake Placid: Eric ir Beth Heiden(brolis ir sesuo), jau 
atsiekę pasaulinių rekordų.

ti išlyginimo, o greitajame 
čiuožime numatomas milži
niškas amerikiečių laimėji
mas- 1977 ir 1978 metais jų 
atsiekimai pasaulio ir tarp
tautiniuose ■ susitikimuose 
{rodė visišką pranašumą,ku
ris guli ant pečių brolio ir 
sesers (pasaulio rekordistai 
abudu) Eric ir Beth Heiden. 
Jų protėviai, kaip spauda 
rašo, kilę iš rytprūsių, tai
gi prūsiškas-amerikoniškas 
veržlumas, {skaitant tėvo, 
kaip medicinos daktaro, di
delę finansinę paramą ir 
skatinimą vaikus {pasaulinio 
sporto viršūnes, kaip mato
me, pllhai išsipildė. Pasau
liniai titulai,, pasauliniai re
kordai ir dabartiniai žiemos 
olimpinių žaidimų laimėji
mai, apvainikavo kieto ir 
nuolatinio treniruočių plano 
sėkmingą egzaminą.

Šiemetiniai JAV dailaus 
čiuožimo atstovai, ypač po
rinis ir moterų klasė, tik
riausiai bus medalistų tar
pe. Aplamai imant, ameri
kiečių pozicijos čiuožime 
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vo - tarė vyras.
-O klek dovanų sunešė - 

sušuko Marytė - Pati gra
žiausia ir vertingiausia do
vana tai Gailių, betgi kągt, 
jie glprekyblnlnkal, turi daug 
pinigų, ne taip, kaip mes 
tarnautojai, Jurgėlattat tik- 
rt "škotai", tikrai galėjoką 
nors geresnio atnešti, bet jei 
jie patys sau skūpavoja, tai 
ką jau kalbėti apie svetimus 
kad duotų ką nors geresnio ?

Marytė suplovė indus, pa
viršutiniškai aptvarkė butą, 
miegas dar neėmė, nuotaika 
gera, visokios mintys suka
si galvoje, norisi juoktis, 
šūkauti, dainuoti... Petras 
paprašė Marytės, kad Išvir
tų kavos, pripylė du stik
liukus likerio Ir abu be rū
pesčių susėdo minkštasuoly
je.

-Ar ats įmeni, Maryte,katp 
mes .prieš trisdešimts metų 
atvažiavome { š{ žibalo že
mės kraštą ? B įjojome labai, 
vist atkalbinėjo, sakydami, 
kur jus važiuojate Į tą lauki
ni kraštą..,

-Kurgi neats įminsiu, vaiz
dai dar gyvi net šiandieną 

nepaprastai stiprios. Silp
noji pusė - šiauriečių rung
tys slidėmis. Čia didelj 
aruodą pergalių daugumoje 
susems rusai, ypač moterų 
grupė. Alpinistinės varžybos 
su šuoliais, visada išsiskirs
to pergalėmis su mažomis 
išimtimis, o antra, rusai čia 
jokios rolės nevaidina, nes 
tos srities dalyvių, išskyrus 
šuolius (retkarčiais), netu
ri. Nerandame jų "bobsley" 
rogučių rungtyse ir papras
tose luge vardu.

Taigi, 1980 m. Lake Pla
cid X111-tieji žiemos žaidi
mai (atseit, nelaimingas 
skaičius, mūsų vadinamas 
velnio tuzinu), vienam iš 
stipriųjų favoritų JAV ar 
Sov. Sąjungai, gali būti ir 
nesėkmingi, jeigu duosime 
tą 13-kos prielaidą. Vieno kz 
vertinant 1978-79 slidininkų 
irčiuožėjų pasaulines ir Eu
ropos p-bes bei kitus stam
besnio susitikimo šių laikų 
sporto renginius, tas spė
liojimo ' "perga'es" tuo ir 
grindžiame.

stovi prieš akis. Išvažiavo
me Iš Vokietijos jau pradė
jus šalti, oras' gerokai bu
vo vėsus. Skristi lėktuvu ne 
visai buvo jauku, nes lėktu
vai tada dar nebuvo tokie 
geri, katp šiandieną. Vis 
tekdavo pamatyti koktus tai 
blykstelėjimus sparnuose, 
tave privertė galvoti, kad 
galt "nudardentt" { jūrą. 
Keletą kartų net reikėjo Iš
sukti Iš kelio, nes tai vie
noje ,tal kitoje vietoje ūžti — 
kome audrą. Sustojome Azo
rų salose, vėliau Kanadoje, 
Šiaurės Amerikoje Ir paga
liau, po daugelio skridi
mo valandų, nutūpėme čia, 
troptkoje - žibalo žemėje.

Aš tai, Petrai, viską pri
simenu gerai, dar turime tą 
nuotrauką lėktuvo, kuriuo 
atskridome.

Vos Išlipome Iš lėktuvo, 
tuojau pajutome pirmuosius 
troplktnės saulės "glosty
mus", Prakaltas drėkino 
kaklą Ir kaktą. Lagaminų 
niekas netikrino, išėjus lau
kėme atvažiuojančio autobu
so. Nuo Ilgo sėdėjimo vist 
jautėme dideli nuovargi. Pa
galiau atėjo Ir lauktas auto
busas, sudėjo mūsų "skudu- 
rų"pllnūs lagaminus ant vir
šaus Ir leidomės i naują ke
lionę, bet jau žemės keltu. 
Klek supratome, turėjome 
persiristi per kalnus į ant
rą pusę Ir ten jau lygumo- 

GARMISCH - PARTE N- 
KIRCHEN. 1936 m.

Tuometinė Vokietija, na
ciams valdant, lyg- tai būtų 
jų {takoję ar nuopelnuose, 
sekdama "amerikonų pavyz
džiu", yra 11 - oji valstybė 
olimpiniame judėjime, kai 
žiemos olimpiniai žaidimai 
irolimpiada atitenka vienam 
kraštui. Tai nuopelnai dr. 
Teodor Lewaid ir dr. Carl 
Diem. Abudu turėjo išskir
tinai gerą vardą Tarptauti
niame Olimpiniame Komite
te, abudu žinoijii pasauli
niame sporto sluoksnių fo
rume ir įtakingi visos Vo
kietijos olimpinių žaidimų 
organizavime, ypač drąsiai 
ir sėkmingai prieš Hitler} 
gynę olimpinių žaidimų oru
mą nuo politinių suodžių,iš
didžiai ir užtarnautai pra
veda žaidimus. Tai liudija 
oficiali dokumentacija ir 
tikrieji olimpiadų ruošimo 
darbai, bet ne dauguma ei
linių žurnalistų ar net žymių 
vyriausybės ar visuomenės 
žmonių, kurie net ir dabar 
daro priekaištus dėl nacinės 
įtakos Berlyno olimpiadai ar 
Garmisch - Partenki rcheno 
Ž.O. žaidimams.

Nauja rungtis slidžių pro
gramoje - 4x10 km. vyrams 
estafetė ir alpinistinės rung
tys vyrams ir moterims - 
nusileidimas ir slalomas. 
Henie Sonja trečiu kartu lai
mi pergalę dailiajame čiuo-

o
mis Ir šlaitais tęsti kelionę 
tkt nurodytos stovyklos.

Pradėjome kilti } kalną, 
kelias vingiuotas, katp tšst- 
raltęs "žaltys", posūkiai 
stalgūs , prieš akis tau blyk
čioja tat vienoje tai kitoje 
pusėje bedugnė. Šoferis, 
mūsų nuomone, važiavo ne
atsargiai - lėkė, kaip "vėl - 
ntul dūšią pardavęs". Brrr, 
brrr, tat { vieną, tat i/kttą 
pusę, net autobuso ratai cyp
ti pradėjo, priėjo keli vyrai 
prie šoferio Ir prašo, kad 
lėčiau važiuotų,bet jie nieko 
nesupranta, ką jie nori jam 
pasakyti, o tie nemoka Ispa
niškai.

-Senlore,plano,plantsst - 
mo... aimanavo keleiviai, o 
kalnas vis kilo tšslvtngtavęs 
aukštyn.

-Stop, stop - spausdami 
rankaš žemyn, prašė kiti 
sustoti, nors gryno oro leis
tų prisitraukti, nes baimė 
jau buvo užėmusi kvėpavi
mą. Pagaliau pers tritome 
per kalną Ir privažiavome 
miestą. Šoferis prisipylė 
gazolino Ir atnešė mums vi
siems kavos su sumušti
niais . K lėk pa ils ėję Ir atsi
gaivinę, leidomės toliau.

i Pirmas vaizdas atrodė 
vargingas. Pakelėje sutiko
me mažas lūšneles, prie 
kaktuso kamieno grytelnin
kas turėjo prisirišęs ožku
tę, ant sausų medžių šakų 
tupėjo dideli, juodi paukš
čiai, kurie vėliau, kaip su
žinojome, vadinos t "Zamu- 
rat" - maitinasi supuvusia 
mėsa. Kas labiausiai mus 
stebino, tat medžių šakose 
įrengtos "mėsinės". Paka
bint tprtdrusktnf t, dideli mė
sos gabalai trsaulės švieso
je džiūvo. Atrodė, lyg kabą 

, "pakaruokliai".
Toliau jau važiavome pla

čiu keltu. Tik pagrioviais 
susipynusios Ilgos viksvos 
su krūmais, atrodė, katp 
"džiunglių" laukas. Paga
liau pasiekėme mūsų "lai
kinuosius" namus.

Išlipus, suskirstė grupė
mis tr nuvedė {^barakus. 
Kiekviename barake apgy
vendino po keliąs šeimas. 
Nusirengti galėjome tik už
gesinus šviesą.

Anksti rytį medžiuose jau 
pradėjo čirškėti mažos pa- 

žime, o vyrų klasėje vėl 
austras Kari Schnefer. Alpi
nistinių rungčių debiutą sėk
mingai apgina vokiečiai 
Pfnuer-aukso medalis, Lan- 
tschner - sidabro. Moterų 
gi, Cristel Cranz pirmoji , 
Kaethe Grasegger antroji, 
taigi absoliutus laimėjimas. 
Dar prie šio jungiame vokie
čių naują, pasaulini garsą 
nusipelniusį porinio čiuoži
mo dvejetą Maxie Berber ir 
Ernst Baier - matome vo
kiečių stiprų pasiruošimą.

Greitojo čiuožimo pilni 
viešpačiai - norvegai. Ivar 
Ballangrud skina laurus 
500. 5000 ir 1OOOO mtr. 
distancijose, o Charlos Ma- 
rhisen 1500 mtr. Visų rung
čių nauji olimpiniai rekor
dai. Kanados ledo rutulinin- 
kal po lengvų laimėjimų, net 
3 kartus paeiliui, š| kartą 
nelauktai krenta prieš ang
lus 2:1 ir turi tenkintis si
dabro medaliu. Pasekmės 
stebėtinai kuklios - Didžioji 
Britanija - Kanada 2:1, Di
džioji Britanija - USA O O ir 
Kanada - USA 1O.

Tarptautinis Olimpinis 
Komitetas uždraudė slidžių 
mokytojams-treneriams da
lyvauti žaidimuose, todėl 
nemažai gerų sportininkų 
nepateko į kraštų olimpines 
rinktines. Priežastis - jie 
buvo traktuojami, kaip pro
fesionalai. Sekantieji žaidi
mai : 1910 ir 1944 m. eilės 
tvarka IV-ji ir V-ji dėl ant- 

oooooooooooooooo 

pūgėlės. Sus Iradome valgyk
lą Ir pradėjome susipažinti 
su aplinkuma tr-jos gyveni
mu. Mes jautėmės taip, lyg 
būtume atskirti nuo pasau
lio. Pinigų neturėjome, Iš
važiuojant vos sukrapštėme 
5 dolerius tr tuos dar pasi
dalinome su kita šeima pu
stau, nes vist norėjome nu- 
s įpirkti šviežių
vats tų.

Sutvarkius dokumentus tr 
palikus mūsų pirštų nuo - 
spaudus, katp asmenybės 
{rodymą, {telkė po 1O dole
rių kiekvienam asmeniui 
gyvenimo pradžiai tr paleido 
katp "Dievo paukštelius" Į 
orą.

-Atsimeni, Petrai, mes 
nutarėme važiuoti i sostinę. 
Aš gavau darbą ligoninėje,-o 
tu pas vieną anglų šeimą bu
to valyti.

Kai aš šiandieną pagalvo
ju, Petrai, katp tu ten valei 
butą su ta " vištos plunks - 
nų" šluotele, tat mane neiš
pasakytas juokas Ima. Tu, 
muojuodamas šluotele tai { 
vieną, tai { kitą pusę, tik 
daugiau dulktų kėlei. Ponia, 
eidama Iš ryto, galvojo, kad 
tau užteks darbo Iki pietų, o 
tu per kelloltką minučių ap
lėkdavai visą namą.

Viskas būtų gerai, jei ne 
tų "škotų" šykštumas. Ne
duodavo valgyti. Iš ryto ka
vos puodukas,cukraus šaukš
telis, marmelado šaukštelis 
tr duonos riekutė. Per pie
tus, dvi šaltos bulvės Ir 
kumpio riekutė. Vakare, 
lėkštėsrtubos su duonos rie
kute. O patys per dieną ge
rta Ir gerta juodą arbatą.Jei 
tatp mus maitins, tat greitai, 
mes jau kojų nebepavtlks I- 
meNeaps Ikentę, Ieškojome 
kito darbo.

-Tu pasidarei tikras sta
lius, Išmokai langines da
žyti su "ptstole", o aš dirb
ti, nemokant kalbos, o kal
bą Išmokti buvo sunku, at
rodė, kad čigoniškai nieka
dos neišmoksime kalbėti, 
nes vist taip greitai kalba, 
kad nesuspėji sekti žodžius. 
Žiūriu daktarių! tiestai Į 
akis tr klausančiai rodau, 
vežti llgon{ {apačią ar { vir
šų ? Taip pirštų pagalba su
sus įkalbėdavome, o kai ligo
nis paprašo gerti, tat keltu 

rojo pasaulinio karo neįvyko. 
1940 m. buvo numatyti To
kijo mieste, vėliau pakeista 
Į Helsinki, o 1944 m.-Lon
done.
ST. MORITZ ,1948 m.

Didžiausias {kvėpimas po 
antrojo pasaulinio karo spor
tiniame pasaulyje tai atnau
jinimas - tąsa Olimpinių 
Žaidynių. Šveicarija vėl 
kviečia išvargintas ir nuka
muotas tautas { Z. O. Žai
dynes .

Čia prasiveržia iškilioji 
dailiojo čiuožimo asmenybė 
Richard Button (amerikie - 
tis), kurio suktukai-piruetės, 
Salchow ir Rittberger - dvi
gubi šuoliai pilnu greičiu, 
nepaprastai lengvais ir drą
siais bei švariais perėji
mais iš vienos figūros | ki
tą, atidengė naujus dailaus 
čiuožimo plotus - aukštąją 
mokyklą. Ši dinaminė pro
švaistė davė raidą nepapras
tai pažangai visų kraštų 
čiuožėjams, aiškiai {rody
dama, kad judesių skalė yra 
dar neišsemiamas aruodas 
sportininko pąsirodymams. 
Kanadiečių padangėje at- 
žingsniavo Barbara Scott, 
laimėdama moterų klasės 
pergalę. Trykštanti jaunystė 
visuose judesiuose, elgse
noje, priedo santūrus atsi- 
nešimas j pasiektus laurus, 
na o galiausiai, patraukli ir 
savo išvaizda ši mergaitė 
buvo populiariausia žaidimų 
dalyvė.

o
j{ Iš lovos tr vedu { vonią...

IS "škoto" Išėję apstgy - 
venome toje pačioje darbo
vietėje. Po darbo Išst- 
šluodavome kampą, pasiklo
davome atsivežtus paltus Ir 
tatp gyvenome mėnesj laiko. 
Toliau, jau "progresavome", 
nustsamdėme "nakvynės na
muose" kambarį be grindų, 
su skardos stogu, tik neži
nojome, kad kambarys pil
nas blakių tr vakarais nega
lėjome užmigti, kovojome 
su blakėmis. Ir vėl teko Ieš
koti naujos gyvenamos vie
tos Ir bėgti Iš tos blakynės 
lauk.

-Tokie buvo, Petrai, "va- 
kardtenos"p r įsimini ma t 
mūsų naujoje tėvynėje,šian
dieną, po trisdešimties me
tų, viskas pasikeitė. Žiba
las pritraukė visko. Dango
raižiai užkariavo oro erdvę, 
Metro knisasi požemės apa
čia. Krautuvių langai ap
šviesti kaip dieną. Tave vi
lioja {vairios prekės. Čia 
matat Christian Dior rūbų 
modelius, Coco Chanel, čia 
Bohemos kristalas skleidžia 
savo spindulius,paauksuotas 
Llmong porcelanas, čia Ro
ma, Paryžius, Hong Kongas- 
New Yorko Penktoji A vent— 
da...

Cadlllade vietinis spau
džia blondinę mėlynakę prie 
šono, vietoje gintaro kabina 
jai ant kaklo aukso karolius, 
pravažiuojant pro naktinius 
barus, orkestro garsai šau
kta "Natalie..." Juodas 
"auksas" pagavo ( sūkurį Ir 
dujas pavertė { ugnį, juodas 
auksas-pigesnis už vandeni. 

'Daugelį mažų kraštų pavertė 
"ubagais", nes negali nusi
pirkti žibalo, o turtingieji 
kraštatturt "nusilenkti" juo
dajam auksui. "Juodasis 
auksas" žaidžia pasaulio li
kimu.

Mes Irgi patekome { tą pa
ti sūkurį, pripratome prie jc 
s rovės, kvėpuojame s maluotu 
oru, nebebijome gyvačių tr 
troplkmė saulė mus glosto 
negailestingai. Juodas auk
sas mus linksmina Ir veda 
užmarštin...

"Vien tik juodas auksas 
valdo mus, jis pasaulyje 
viešpatauja... "Iš .žalios rū
tos paliko tik jos kvapas at
mintyje. ..

3 psl.
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GIEDRA GUDAUSKIENĖ
Nedaug turime moterų kompozitorių. Viena ir tur

būt vienintėlė, yra išeivijoje - tai Giedra Nasvytytė-Gu- 
dauskienė.

Iš spaudos išėjo jos paskutinysis veikalas VARIA - 
TIONS FOR PIANO ON LITHUANIAN FOLK THEME.

Leidinyje po jos nuotrauka yra įdėta ir jos biografija. 
Ją čia pakartojame lietuvių kalba:

Gimusi Lietuvoje, p.Gudauskas atvyko į JAV 1948 , 
apsigyveno Chicago, III., vėliau Santa Monica, California. 
Nuo vaikystės buvo apsupta muzikos garsų, ji pradėjo ' 
skambinti pianinu 7 m. amžiaus Iš savo dėdės, žinomo lie
tuvių kompozitoriaus, gavo muzikinės kompozicijos pag
rindus. Muziką bestudijuodama, ypatingą dėmesį kreipė į 
modernišką stilių ir techniką - filmų ms pritaikymą mu
zikinio elemento, džazo improvizaciją ir muzikinę kome
diją. Ji akomponavo įvairioms modernaus šokio grupėms 
čia ir Europoje. P.Gudauskas yra narė American Socie
ty of Composers, Authors and Publishers ( ASCAP) , ir 
narė visam gyvenimui UCLA Alumni Association.

Jos profesinis pasiruošimas: Studijavo Valstybinėje 
Konservatorijoje,Dramos Studijoje Valstybiniame Teatre 
Lietuvoje; Muzikos Akademiją Drezden’e ir Stuttgart!e; 
gavo Bachelor of Music Roosevelt University Chicago; 
Californijos Universitete Los Angeles.

P.Gudauskas yra,parašius virš 70 kompozicijų bal
sai ir instrumentams^ kurios buvo grojamos visame pa
saulyje:

Iš jos kompozicijų balsui, keturios buvo išleistos 
Selaziečių Instituto Romoje, Šešios dainos, solo ir grupi
nei aranžuotei buvo įgrotos Les Enterprises .Belle Arti in 
Canada, Karvelio ir Eurotone Chicagoje. Jos dainos bu
vo išpildycos Australijoje, Kanadoje,Europoje,P.Ameri
koje ir JA V-se, įskaitant Carnegie Hall New Yorke.

Grupė jos piano kompozicijų - Tema ir Variacijos 
Pasvarstyk, A ritele, Suktinis ir Lietuviškoji Suita dviem 
čello ir pianinui - buvo išpildytos JAV. .Kanadoje ir Pie
tų Amerikoje.
- Jos dainų rečitalis ir piano kompozicijos buvo išpildy
tos Chicago 1957, Santa Monica -1973 ir vėl Chicago - 
1975.

- Los Angeles Scetches,orkestrinė suita keturių dalių - 
Olvera Street, Chinatown, Lithuanian Church on St.George 
Street and Hollywood - pirmą kartą buvo išpildyti Brent - 
wood Symphony Orchestra, 1975 m. spalio mėn.19 d.Šia - 
me Dviejų Šimtemčių koncerte p.Gudauskas iš Bicenten- 
ial Committee Los Angeles gavo pagyrimą už savo kūri
nius.

Išleistame gaidų sąsiuvinyje Variations for piano 
dedikacija- motinai,kuri išmokė autorę daug liaudies 

dainų.
Viršelis- Stepo Makare vi čiaus, išleido Highland Music 

Company,Californijoje, Hollywood<e.
Pianinu groti besimokantieji tikrai bus pradžiuginti 

šiuo-leidiniu,praturtindami savo muzikinę biblioteką ga
bios lietuvaitės kūryba. b.

MUZIKOS ŽINIOS, Nr. 1-2 /224-225/.1979.
Šis numeris Muzikos Žinių skirtas pirmoje eilėje 

prisiminti ir pažymėti garbiojo jubiliato ir kompozitoriaus 
50 metų darbo Amerikoje muzikinėje srityje veiklą.

Vargonininkų-Muzikų Sąjungos Centro Valdyba ir Mu
zikos Žinių Redakcija sveikina prof. Juozą ŽILEVIČIŲ, 
labai taikliais žodžiais: DIDŽIAJAM MUSU MUZIKOS 
PATRIARCHUI, KURIS PASTATĖ DIDELĘ PILĮ -"LIE - 
TUVOS MUZIKOLOGIJOS ARCHYVĄ", prof, kompozito - 
riui JUOZUI ŽILEVIČIUI, švenčiant jo nenuilstamo darbo 
muzikinėje srityje Amerikoje 50 metų sukaktį, sveikina
me jį,linkėdami daug gražių, saulėtų dienų jo gyvenime .

Gerbiamas jubiliatas sulaukė jau 88 metų amžiaus .
Kitas paminėtas ir paminėtinas jubiliatas muzikas - 

kompozitorius Julius GAIDELIS. Sulaukęs 70 m.amžiaus 
švenčia ir 50 m. veiklos .sukaktį muzikos srityje. Jo ir 
jo kūrinių pagerbimas buvo surengtas Brockton'e.Mass. 
praeitų metų vasarą.

Kompozitorius Julius Gaidelis, sulaukęs 70 m. amžiaus.

prof. Juozas Žilevičius
Duodama daug žinių iš viso pasaulio lietuvių dainin- 

kų veiklos, chorų ir muzikirių vienetų pasirodymų, ne
mažai nuotraukų.

Žurnalą leidžia Lietuvių Vargonininkų- Muzikų Są
junga. Redaktorius-Vytautas Kerbelis, Muzikinės Kroni
kos redaktorius - Juozas Stankūnas. Išeina keturi nume
riai per metus. Metinė prenumerata visiems $5.

Redakcijos ir Administracijos adresas:
63-23 Wetherole St., Rego Park, N.Y. 11374, tel:212- 897 
-9387.

( Lietuvių liaudies dainos )

LYGIOS LANKOS, ŽALIOS PIEVOS 
BALTI DOBILĖLIAI
SROVĖ TEKA LYG SIDABRAS 
TARP ŽALIOS LANKELĖS.

IR IŠDYGO ŽALIA LIEPA 
LANKOS VTDURĖLY.
IR ATLĖKĖ VOLUNGĖLĖ, 
TA GRAŽIAI ČIULBĖJO,

ČION ATĖJO TRYS SESYTĖS 
BURNUŽĖLĖS PRAUSTI. .... . •

L ■•-■i'

ANT KALNELIO JOVARAS 
ŽYDĖJO

ANT KALNELIO JOVARAS ŽYDĖJO. 
GARSUSIS ŽOLYNE, RUGELI ! 
PAŠAKNĖLĖJ DŪZGIANČIOS BITELĖS, 
ANT ŠAKELIŲ SKAMBANTYS KANKLELIAI, 
VIRŠŪNĖLĖJ SAKALO VAIKELIAI.

PRAŠOM SUSTOTI JAUNŲJŲ BROLELIŲ, 
PAKLAUSYTI DŪZGIANČIŲ BITELIŲ, 
PAŽIŪRĖTI SAKALO VAIKELIŲ, 
PAKLAUSYTI SKAMBANČIŲ KANKLELIŲ*.

žmoniškumo Šviesoje...
(tęsinys)

ESU DĖKINGAS
Karas mane užklupo Vabalninkuose, kur dirbau vais

tinės vedėju. Pirmomis karo dienomis miestelyje buvo 
Įsteigti du nedideli getai. 1941 m. rudenį visus žydus iš 
gretimų mažų miestelių suvarė į didelį getą Pasvalyje . 
Čia buvo suvaryta apie 4000 žmonių. Pasvalio getą turėjo 
likviduoti,bet iki nustatyto termino neatsirado norinčių 
šaudyti. Ir budeliams teko laukti banditų pastiprinimo. Vė
liau iš vietinių gyventojų sužinojau, kad jie laukę 4-5 die
nas. Ši komanda atvyko naktį, visi nežmoniškai girti, o 
2-3 lengvose mašinose sėdėjo vokiečių viršininkai.

Vežti pradėjo nuo ankstaus ryto. Nežinojome, kad 
mus veža sušaudyti. Buvo sakoma,kad perkelia Į kažkokį 
ūkį, kur žydai turėsią dirbti žemę. Aš supratau, kur mus 
veža. Kai kuriems siūliau suorganizuoti pasipriešinimą, 
gyviems nepasiduoti. Bet dauguma žmonių buvd taip iš - 
kankinti ir moraliai sugniuždyti, kad neturėjo jokio noro 
gyventi, jie troško, kad kuo greičiau visa tai baigtųsi.

Namas, kuriame aš gyvenau, stovėjo geto teritorijoje 
tik šiek tiek nuošaliau. Išėjęs į kiemą, užėjau už namo, iš
laužiau lentą tvoroje, išlindau ir atsidūriau už geto ribos. 
Čia buvo matyti nedidelis namelis. Ant priebučio stovėjo 
moteris su 8-10 metų mergaite. Ši senutė verkė. Krei - 
plausi Į ją: "Močiute, padėkite išsigelbėti". Minutėlę pa
galvojusi, atidengė bulvių duobę ir tarė: "Lįsk ten". Aš 
įlindau, o ji pridengė duobę durelėmis ir liepė tyliai sėdė
ti. Vėlai vakare atnešė pieno su duona. Ir taip šioje duo
bėje aš praleidau tris dienas ir tris naktis. Naktį pasigir
do šūviai. Kaip vėliau paaiškėjo, kai kurie pasinaudojo 
mano padarytu tvoroje praėjimu ir taip pat bėgo į mišką. 
Bet juos sugavo ir sušaudė.
4 PSI.

Po manęs dar pabėgo mokytojas su žmona. Juos išgel
bėjo kunigas. Be to, išsigelbėjo dar gydytojas Lichten - 
šteinas su žmona. Jiems padėjo moteris, kuri kiek laiko 
juos slėpė pas save. Po to jį su žmona beveik 3 metus, iki 
karo pabaigos, laikė Joniškėlio klebonas,kurio pavardės 
nežinau. Iš kelių tūkstančių žmonių išsigelbėjo, kiek man 
žinoma, 9 žmonės.

Po kelių dienų parašiau raštelį Pasvalio parapijos 
klebonui kanauninkui Krikščiūnui ir paprašiau šeimininkę 
jam perduoti. Ankščiau aš jo nepažinojau- Parašiau apie 
save ir savo padėtį ir paprašiau, jei įmanoma, padėti. Ma
nęs priimti jis atsiuntė du jaunus kunigus, Jie atėjo drau
ge su šia moterimi. Ji atidengė duobę ir aš išlindau iš 
savo slėptuvės. Mes nuėjome Į Pasvalio kleboniją. Ne
toli jos sutikome sargybinius, kurie ten budėjo, nes sklido 
gandai, kad Pasvalio klebonas padeda žmonėms išsigelbė
ti. Mat, šaudymo metu dingo keletas žmonių, ir kažkodėl 
buvo kalbama, kad šiuos žmones išgelbėjo Pasvalio klebo
nas. Praėjome pro šį postą. Bet sargybiniai, matyt, užuo
dė ir staigiai pasuko paskui mus. Aš toliau kalbėjausi su 
vienu kunigu, atsieit, šis reikalas mūsų neliečia. .. Pagaliau 
sėkmingai praėjome postą. Tai buvo sunkus pergyveni - 
m as.

Kunigai mane paslėpė klebonijoje. Ten pernakvojau , 
o kitą dieną susitikau su kanauninku Krikščūnu, kuris ma
ne nuvedė į klojimą. Ten išgyvenau apie 2 mėnesius. Pra
sidėjus šalčiams, turėjau slėptis tvarto pastogėje, kur bu
vo sukrautas šienas. Po kelių savaičių aš turėjau pasi - 
ieškoti kitos slėptuvės, nes čia ilgiau pasilikti buvo nega
lima. Krikščiūną įtarė, kad jis kažką slepiąs, ir vokiečiai 
jau net buvo atvykę patikrinti. Jie išvaikščiojo po visą 
kleboniją. Aš juos pro langą mačiau, bet kažkodėl Į tvartą 
jie neužėjo.

Aš paprašiau kleboną Krikščiūną perduoti buvusiam 
mūsų valdytojui, provizoriui Misevičiui, kuris pas mus iš
gyveno '24 metus ir buvo laikomas mūsų šeimos nariu, kad 
aš gyvas, ir paklausti, gal būt, jis galėtų man padėti. Mise
vičius, kuriam buvo apie 80 metų, sužinojęs|ėmė ieškoti 

man slėptuvės. Tuo metu susisiekimas geležinkeliu buvo 
apribotas, ir jam teko nemažai pavaikščioti. Jis nuėjo ke- 
liasešimt kilometrų, kol surado kunigą Būmšą prie Joniš
kėlio. Kunigas Bumša sutiko mane priimti. Kai aš pas jį 
atvykau,, jis mane informavo, kaip aš turįs elgtis kaimie
čių tarpe: sėdėti ant kėdės kraštelio, jei rūkai, neišimti 
iš burnos papiroso, kai su kuo nors kalbi, ir 1.1. Žinoma, 
tai man labai padėjo, kadangi iki šio laiko man niekada 
neteko būti kaime. Pas kunigą Bumšą oficialiai užėmiau 
bažnyčios tarno vietą. Pas jį dar buvo du samdiniai -kom
jaunuoliai Petras Naumavičius ir Vladas (pavardės neat - 
simenu). Kunigas Bumša visokiomis teisybėmis ir netei
sybėmis sugebėjo juos išgelbėti nuo hitlerininkų, nuo iš
vežimo Į Vokietiją. (Nežiūrint visokio tyčiojimosi iš re
ligijos ir komjaunuoliai pasinaudojo "prietarus" skelbian
čiųjų užuojauta ir pagalba. Gal tokiems ir dabar dar tik
tų pasakyti,kad jeigu ir "prietarai" padeda žmogui gyven
ti ir būti kitam žmogišku- tai t geriau, negu vaizduojant 
"gelbėtojus", "išvaduotojus", "pažangiuosius" ir pan. - o 
elgtis nežmoniškai,žudikiškai, melagingai,neteisingai.Red.),

Kunigo Bumšos globoje aš buvau iki pat karo pabaigos, 
nors paskutiniuosius pusantrų metų oficialiai jau nebedir
bau. Kunigas Bumša buvo labai įdomus, didelės erudicijos 
žmogus. Jis mokėjo daug kalbų, o taip pat buvo ir geros 
širdies. Visiškai nesavanaudiškai jis padėjo man ir šiems 
dviems komjaunuoliams; vienam jų padėjo Įtapti muzikan
tu. Be to, jis man pasakojo, kad į Gružių miestelį jį perkė
lę dėl to, kad jis išgelbėjęs vieną žydų šeimą. Ši šeima 
pas jį išgyvenusi du mėnesius, bet vėliau juos išvežė ir 
sušaudė.

Už išgelbėjimą esu dėkingas kanauninkui Krikščiūnui, 
pas kurį po karo buvau svečiuose. Jis buvo visiškai senas 
gyveno Pasvalyje. Taip pat esu dėkingas klebonui 
Bumšai, kuris 1955 m. mirė greitąja džiova (deja,nieko 
mes jam negalėjome padėti), ir mūsų brangiajam sene - ; 
liui Misevičiui. Nuoširdžiai dėkoju moteriai(pavardės 
neprisimenu), kuri mane slėpė pirmąsias 3 dienas.

(b. d.) L. Govšovičius
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



« IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup.'Lietuvoje Ir išeivijoje/ Parinko J. P-Iis
RADINIAI ČEPKELIŲ, 
RAISTE

Pelkės, kai kur ežerėlis, 
o aplink - sausi nederlingi 
pušynai. Tokios kontrastin
gos, bet neįvairios Čepke
lių raisto ir jo apylinkių 
augimvietės botanikų, ypač 
floristų , ilgai neviliojo.

Detaliau Čepkelių raisto 
augaliją ir jos rūšis (florą) 
Botanikos instituto darbuo
tojai pradėjo tyrinėti 1977 
metais, kai jis buvo pa
skelbtas rezervatu. Tyrimų 
rezultatai iškart pranoko vi
sus lūkesčius. Per du darbų 
sezonus čia suradome ne
maža labai retų ar net uni - 
nikalių respublikoje augalų 
rūšių.

Pirmiausia aukštapelkės 
viduryje užtikome kad ir 
negausiai, bet čia vis dėlto 
augančią tekšę. Mėlynlapių 
ir ypač laplandinių gluosnių 
net gana nemažai auga pel
kės pakraščiuose. Dabar au
galų geografams teks nu
kelti šių rūšių paplitimo ri
bą Lietuvoje toliau į pietus.

Dar įdomesni augalai rasti, 
aplink pelkę augančiuose 
miškuose. Visų pirma pasi
rodė, kad šiame smėlynų ra
jone esama ir gana derlingų 
dirvožemių, kuriuose ne
blogai auga ąžuolai, uosiai, 
kiti plačialapiai lapuočiai bei 
juos lydintieji žoliniai au
galai. Kai kuriuose giliai į 
pelkę įsiterpusiuose pusia
saliuose susidarė savotiškos 
sunkiai prieinamos derlingų 
dirvožemių salelės, apaugu
sios eglių ir pušų miškais 
ir jau minėtų lapuočių prie
maiša ir lazdyno traku. Tai 
tikra retųjų augalų karalys
tė, beveik nepaliesta žmo
nių. Neatsitiktinai čia ras
tos net 4 augalų rūšys, 
įtrauktos į Lietuvos raudo
nąją knygą : svogūninė dan
tį enė, raudonasis garbenis, 
plačialapė klumpaitė ir įdo
miausias radinys - belapė 
antbarzdė, kuri paskutinį 
kartą Lietuvoje buvo rasta 
praėjusio šimtmečio pra- 
džioje, o po to apie 150 me
tų laikyta išnykusią.

Sausuose pušynuose apie 
raistą pernai gausiai gel
tonavo kalninės arnikos, taip 
pat įrašytos į Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos raudonąsias 
knygas, žiedai . Kitur juos 
nuskina vaistams. Rezervate 
to daryti negalima. Čia per
žydėję bei subrandinę sėk
las augalai jas platina po 
apylinkę, papildydami ma
žėjančios šio vertingo au
galo populiacijos jėgas.

Septynios rezervate rastos 
augalų rūšys priklauso 1 
saugojimo grupei. Tai reiš
kia, jog Lietuvoje žinoma ne 
daugiau kaip po 1O jų augim- 
viečių. Kai kurios tų rūšių, 
kaip pavyzdžiui, paprastoji 
guostė, jau keliasdešimt 
metų nebuvo randamos Lie
tuvoje ir taip pat buvo lai
komos išnykusiomis. Dau

giau kaip 30 kitų augalų rū
šių saugomos pagal 11 ar 111 
kategorijas. Tai gausus mū
sų gyvosios gamtos genefon- 
do aruodas.

Nors ir gausus retųjų au
galų lobynas, manoma, kad 
rezervate dar ne visi jie at
rasti. Pernai J. Sasnausko 
"Tiesoje" minėtos pavasari
nės šilagėlės surasti dar ne
pavyko, nors ir intensyviai 
ieškoma. Tiesa, kai kurie 
laikraščio skaitytojai, su
radę albinosinę baltais žie
dais vėjalandę šilagėlę, ti
kėjosi, kad jiems pasisekė 
rasti šią naują Lietuvos au
galų rūšį. Kol kas niekam 
nepavyko, bet visai galima 
tikėtis, kad pavasarinė ši
lagėlė dar laukia savo atra
dėjo.

Kas žino, ką dar slepia 
šis mažai lankytas, o dabar 
ir mažai lankytinas Čepkelių 
raistas ? Tikriausiai jis dar 
ne kartą pradžiugins moks
lininkus ir gamtos mylėtojus 
naujais įdomiais radiniais.

MASINĖ PAŠARO GAMYBA
Alytaus pramonės rajone 

pradėta statyti gamykla, ku
ri per parą žada pagamin
ti iki tūkstančio tonų kombi
nuotų pašarų. Šie pašarai 
bus 10-15 rūšių, tiks įvai - 
riems gyvuliams.
* Tikriausiai ir Kremliaus 
meškai. ..

ANYKŠTĖNU. MEDUS
Anykščių rajono bitininkai 

gavę ypač gerą medaus der
lių. V. Tunkevičius iš kiek
vienos bičių šeimos gavęs 
lių. V. Tunkevičius iš kiek
vienos bičių šeimos ga -' 
vęs po 25 kg, be to, išaugi - 
nęs ir kitų ūkių bitynams 
pardavęs 513 bičių motinėlių

Raguvėlės tarybinio ūkio 
bitininkas E. Zimnickas iš 
viso surinkęs 3. 290 kg me
daus, o Staškūniškio K. Prei
dys - 2. 915 kg.

TAI BENT LYDEKA i
Nė pamanyt negalėjo Va

lentina ir Aleksandras Ta
ranai, kad iš Dnepro ištrauk
ta trikilograminė lydeka pa
teiks tokį siurpryzą.

Dorodama žuvį, Valentina 
surado... laikrodį, kuris 
tiksliai rodė pietų metą. Dar 
labiau ji nustebo, kad ne 
laukta dovana labai jau pri
mena jos pačios rankinį 
laikrodį. Kai ėmė ieškoti 
savojo laikrodžio ir nerado, 
suprato,kas atsitiko.

Žvejodama su vyru, žmo
na nepastebėjo,kaip jos laik
rodis įkrito į vandenį. Ly - 
dėkos, matyt, būta netoliese, 
ir ji prarijo blizgantį daik- 
čiukį vietoj smulkios žuvę - 
lės. Greit ji apsiriko dar 
kartą ir užkibo ant laimingų 
meškeriotojų blizgės.

* O gal ir žuvys apsirgo 
spekuliacijos karščiu ?

UKRAINIEČIAI - MUSŲ. 
DRAUGAI

Ukrainiečių 45 mil. tautos 
istorinė praeitis yra labai 
artimai susijusi su Lietuva. 
Kai Vytautas, kaip sakoma, 
girdė savo žirgą Juodojoje 
Jūroje, Ukraina buvo pavaldi 
Lietuvai. Tačiau šis paval
dumas nebuvo Ukrainos karo 
okupacija, o, kaip patys uk - 
rainiečiai teigia, buvo jų tė
vynės saugumas. Todėl jo 
eilėraštyje randame tokius 
žodžius: " Ir aš garbinu Vy
tautą drąsų-Jis gynė, Ukrai
ną jis saugojo mano".

Turime pagalvoti, ar vis
kas yra padaryta ir daroma 
lietuvių ryšiams su ukrai
niečiais gilinti bei plėsti.

Jonas Valaitis

Teodor K u r p i t a 
ukrainiečių poetas

(Pagal J. Čėsnos vertimą pažodžiui,
eilėmis parašė Jonas Valaitis).

MYLIU LIETUVĄ Teodor Kurpita

Noras aš tolimas burtams romantikos, 
Betgi brangios man valandos būtų laikų, 
Ir myliu, kartagiečiai, jus Baltijos 
Su šilta širdimi, kaip žemaičių miškų.

Gedimino aš skambiąją kalbą mylėt nepaliauju, 
Kurioje dvasia jūsų kryžiavos ir augo, 
Kaip tą Mindaugo kardą, tamsybėje naują - 
Jis, Vladimiro atneštas, Kijevą saugo.

Pamylėjau dainas aš, jūsų sieloj sukrautas, 
Su mūsiškėm draugystę jos ugdė.
Mūsų dainą liūliuodavo Nemuno sriautas, 
Dainą jūsų mūs Dniepro bangavimas plukdė.

Mes istorijos įsaku tapome broliai,
Ir tarp dvejeto jūrų mes pylimą pylėm lig galo. 
Mes buvom drauge ir nelaimėj, ir laimėj lig šiolei 
Ir turėjom bendrųjų minčių arsenalą.

Debesėliai man mieli ant Vilniaus baltieji, 
Ligi čia jie atplaukia be vėjo audringo, 
O ir Vilijos tūžmo skausmai sukeltieji, 
Kai jie jungias į mūsų bandūrų gausmus ašaringus.

Jūsų kardas yra man brangus, nes jis skynė - 
Kovose jis naikino kryžuočių gaujas ir jų tvaną, 
Ir aš garbinu Vytautą drąsų - jis gynė.
Ukrainą jis saugojo mano. 4Ą

Nors jaunuplaukė amžiai laukų daubomis, 
Praeitis bet prilygsta šiai dienai.
Mūs bendrybės surišo visus su jumis, 
Ir tarp jūsų atrandam mes draugą ne vieną.

Kai iš pinklių, maskviniam tvaike, jau kartu 
Jūs ir mes iš griuvėsių pakilome kartą, - 
Jus pasveikino Liūto mieste tuo metu 
Liubartinis mūsiškis, o jūsų lietuviškas varpas.

Mes pažįstam visi sparnų mojį jūsų šaunų -
Mušė lenką mūsų ŪKO didvyriai ,
Jūs mums teikėt erelių nuo Kauno
Ir. širdies broliškumą, ir dosniąją ranką patyrėm.

Ir broliuokimės kovai be nuolaidų baro:
Tad petis gi J petį per sielvartą, kančią kovoj, 
Kad pavasariu sausį, vasarį
Mes laimėtume Žalgirį antrą Maskvoj.

JEIGU CERI IR GALI GERTI - ** TAVO REIKALAS «

JEIGU NORI NUSTOTI - •• MŪSlį *♦

ATEIK į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS 

SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 

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

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. 366-2548 fnamų), 489-5391 (darbo);
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733

1980. n. 8

KRe/vi 
VE/dRqO2/a/

Išlaisvintas iš buržuazinės laiko gaišaties, kaip kad na - 
mai , šeima, sovietų mokslininkas pašvenčia visų savo 
laiką didiems išradimams ir atradimams, čia - Tomas 
Alvanavičius Edisonskis su inkandescentine lempa. Arti- 
rmausioje ateityje jis išras gramofoną...

į SVEIKATĄ*.

* (ŪKO ukrainiečių kovos organizacija) 
komunistams užvaldžius Ukrainą, jų persekiojimas 

vėl atsinaujino,likvidavo tautinę ukrainiečių veiklą,trė
mė veikėjus. 1946 m. buvo uždaryta ir likviduota unitų 
bažnyčia ir unitai prievarta prijungti prie stačiatikių .Ta
čiau rezistencija nesilpnėjo. Dar iki 1952 metų vyko ar
šios partizaninės kovos prieš komunistų diktatūrą. Buvo 
suorganizuota apie 2oo. ooo ukrainiečių armija .kuriai 
vadovavo Roman ŠuJdevič. Jį nužudė komunistai 195o m./

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D.
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP zM5 
Tel: 321-1975

VENKIME CUKRAUS -JIS ATIMA IŠ TAVO KŪNO 
REIKALINGAS MEDŽIAGAS
Cukrus,kaip sako mddicinos specialistai,apnaikina 

vitaminus. "Cukrus sumenkina vitaminus ir mineralus", 
aiškina Dr.W.Marshall Ringsdorf Alabamos U-to profe
sorius. "Cukrus neduoda kūnui nei proteinų, nei vitami
nų, nei mineralų. Jis paskatina nevalgyti tikrai reikalin
go maisto, nes sumenkina apetitą. Kad cukrus būtų tin - 
karnai suvirškintas, pareikalauja padidinto kiekio fosfo
ro, magnezijaus ir daugumą vitamino B grupės. Cukrus 
taip pat priverčia didesniais kiekiais kalciumo išeiti per 
šlapumą, negu kitoks maistas.

Tokiu būdu gali pasireikšti nuo per didelio ouk - 
raus vartojimo simptomai -galvos skaudėjimas .nemiga, 
nuovargis ir erzlumas".

Dr.Ringsdorf peikia labai paplitusius JAV-se pusry
čius - kavą ir spurgas /"doughnuts"/. Kūnas netuk kad 
nieko negaunąs per tolaus pusryčius, bet dar atiduoda 
dalį naudingų medžiagų,kad suvirškintų tinkamai nerei
kalingą maistą. "Geriau būtų išgerti vandens stiklą, negu 
taip pusryčiauti", sako jis.

Dr. W.D.Curier, specialistas mitybos ir medžiagų 
apykaitos Medicinos Kolegijoje California valstijoje, pa - 
tvirtina: "Cukraus valgymas tik sumenkina vitaminus , y- 
pač vitamino B grupę, C ir mineralus".

Taigi, pusryčiams geriau vaisių sunka,proteinai - 
kiaušinio ar sūrio pavidale, nenumenkintų grūdų duona ir 
medus, vietoj kavos su cukrum ir cukringa,riebia tešla - 
sourga... O. L a š a s

•
" Ne vienas skaitytojas, sklaidydamas mano raštus, rū - 
gos, jog aš anuose lietuvius ir žemaičius daugięj vietoj gi
riu, , o darbus ir kares krikščionių peikiu, kaipo neteisin
gai daromus. Bet jei rymionys ir graikai, nors pagonys, 
taip šiandien yra garbinami nuo visų krikščionių už savo 
dorybę, dėl ko gi žemaitis arba lietuvis negali būti giria
mas, jei kantriai gynė savo namus ir liuosybę nuo neprie
telių, mylėjo dorybę, o neapkentė nedorybės. Aš nekaltas 
jei krikščionys tų amžių buvo užmiršę tą prisakymą Vieš
paties Išganytojo:"Mylėk savo artimą kaipo pats save".

S.Daukantas/iš "Darbai senųjų lietuvių ir
- žemaičių" /

Malonus Lai krallfio Skaitytojau, 
neužmiršk savo testamente

KANADOS LIETUVIU. FONDO*

Marcel Coulombe

Ml ELI LI ETUVI Al I 
Jeigu norite pirkti ar 
parduoti nuosavybę , 
kreipkitės į agentą. 
Mr. MARCEL COULOMBE, 
GOULET REALTI ES 1 NC . 
4113 Jeon Talon East. 
Montreal P. Q HIS 1J5

Tel. Bus. : 374 -5744 
Res. : 351 -2683 

Mes turime 20 met IĮ 
patyrimų šioje srityje.

S psl.



Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didiiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

12 % ui 4 mčn. term indėlius
11rV4% už 1 m. term, indėlius 
10 % už 3 m. term, indėlius
12 . už pensijų ir namų planą 
T! speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tas
6 \c7c už čekių s-tas (dep.)

IMA: 

13l/s%už asm. paskolas 

13| % už mortgiČius 

15% už perviriio kreditą 
(line of credit)

IR VĖL MUS ŽAVĖJO Al TVARI ECI Al

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

___________ AKTYVAI virš 2 5 milijonų dolerių__________
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičioi.

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 v^L 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 1X6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8____________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA U2:
Pirmadieniai 10 - 3 f term, indėliu* 1 metų ll3/4%

.... __ _ = term, indėlius 2-3 metų 10 %
Antradieniais 10-3 pensijų ir namų s-tas 11 %*’
Trečiadieniais uždaryta = taupomųjų s-tų 10 %
,, . .... „ = spec. taup. s-tų 11 '/2%
Ketvirtadieniais 10-8 = depositų-čekių s-tų 6 %
Penktadieniai, 10-8 | DUODA j»ASKOLAS IS:
Seitadienials 9-1 = olmenin„ 13!/,%
Sekmadieniais 9.30-1 = mortgičius 13 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj Iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ----- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidos. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Apie išsvajotas paslaptin
gas salas kažkur tai svieto 
pakrašty, daig ir mes esa- 
mę girdėję. Visais laikais 
romantikai apie tai saldžiai 
rašė, deklamavo poetai 
muzikos akordais sk! ido jų 
melodijos prabangiuose did
miesčio salionuose. Daina
vo, svajojo apie tai ir varg
dienėliai, bent kiek nuo kas
dienybės atitrūkę, žmone- 
liai. Tai žavinti, kažkur vi
liojanti sal di svajonė, be ku
rios perdaug sausas, nuobo
dus ir menkavertis būtų 
žmogaus gyvenimas.

Neblogai svajojame ir 
mes lietuviai, gal net dai
giau už kitus ir, be abejo, 
priklausome svajotojų gimi
nei. Tikriausiaf, kad iš sa
vo protėvių paveldėjo me šj 
gražų vidujinį dvasinį tur
tą, tikrą pilnutinio žmogaus 
papuošalą. Štai apie vieną 
tokią išsvajotą salą kažkur 
tai laimingajame žemės pa
kraštyje ( o gal ir visai čia 
pat, šalia mūsų, mūsų pačių 
širdyse) mums pateikė sa
vo naujajame scenos veika
le rašytojas Vytautas Alan
tas. Mes, torontiečiai, tu
rėjome progos kiek daugiau 
apie tai išgirsti, susipažin
ti, patys pagyventi svajonių 
mistika, stebėdami scenoje 
šį veikalą.

"Saulėgrąžų Sala" - ko
medija. kurią mums labai 
vykus, ai perteikė Toronto 
aitvariečiai sausio 13 d. Rei-
kia pripažinti, kad šį kartą

šio to naujo, kitoniško, tai
gi ir pajudėjo, kaip susita
rę.

Jaunesniuosius, tikriau
siai, sugundė ir tai, kad iš 
devynių šio veikalo artistų, 
net penki priklauso jaunajai 
kartai, kurie yra visiems 
žinomi, populiarūs, plačiai 
reiškiasi ir kitokioje šios 
kolonijos lietuviškoje veik
loje. Štai jie : dr. E. Birgio- 
las, A. Kairys, R. Jonaitie
nė. V. Kuprevičiutė -Jay ir 
M.Rusinas. Visi jie savo ro
les atliko pasigėrėtinai. Vi
sų jų lietuviškoji kalba, iš
tarimas, dikcija šį kartą bu
vo be priekaištų, švari, aiš
ki, visiems gerai girdima 
ir suprantama Tai jau di
delis nuopelnas ir pati svar
biausioji šio būrelio pasise
kimo korta režisorės ran
kose.

Kiti keturi, miims jau 
daugiau pažįstami, tai S. 
Ramanauskas, V. Štuikys, J. 
Račys ir pati šio veikalo re- 
žisorė A. Dargytė-Biškevi- 
čienė-

Dekoracijos A. Vektery- 
tės ir P- Šturmo, grimas L. 
Nakrošienės.

Je.gujau jaunieji savo ro
les atliko be priekaištų, tai 
ką jau bekalbėti apie šiuos 
"vilkus". Tik šios srities 
žinovas ga' išdrįstų juos 
bent kiek pakedenti, daugiau 
ką nors pasakyti, nes šio ra
šinėlio ir tikslas visai ne 
tas.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS
• (stalfos rel. 233-3334 231-2661 231-6226*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

♦ Namų — Gyvybės
> A A * Automobilių

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

Bacėnas All Seasons Travel, so.
1551 Bloor Street W, Visols ke‘"oni9 reikalais

TORONTO. ONTARIO bc‘kUr ^7'” 

M6P 1A5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE as- 
335 Ronccsvallcs Ave., ‘
Toronto, Ontorio Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

KLB TORONTO APYLINKE
RENGIA VASARIO 16 d. MINĖJIMĄ

Vasario 16-ios minėjimas Dėmesio1.
įvyks Anapilyje, vasario 17 d. 
sekmadienį, 4 vai. p. p. . Už - 
truks neilgiau 2-jų valandų .

Autobusas nuo Lietuvių 
Namų išvyks j Anapilį 3. 15v . 
P- P-

KLB TORONTO APYLINKĖS 
VALDYBA sudaro pirm. R. R. 
Jonaitienė, vicepirm. kun. P. 
Ažubalis, sekr. V. Kulnys, , 
ižd. A. Šimon elienė, jaunimo- 
parengimų vad. B. Paliulytė , 
nariai p. Kuliavas ir L. Ma - 
čionienė.

tfni LIETUVIU NAMAI

LN VISUOMENINĖS VEIKLOS 
KOMITETAS

Š. m. sausio 29 d. LN Visuo 
meninės Veiklos K-tas po
sėdžiavo pagal K-to p-ko T . 
Stanulio rūpestingai paruoš
tą dienotvarke ir planą. Bu
vo išsamiai diskutuota:Ko- 
miteto 1980 m. išlaidų są
matos projektas 10. 000 dol . 
sumoje, kuris buvo priimtas

Vasario 16 d. , šeštadienį , 
12.30 v. p. p. prie Toronto 
miesto rotušės busi i š - 
k elitą lietuviška 
trispalvė. VISI daly - 
vaukime!

• Prof. Romas VAŠTOKAS 
dėstantis Toronto U-tete prie 
Peterborough, Ont. , kandida
tuoja pakartotinai į federaci
nį Kanados parlamentą, re
miamas liberalų partijos.

ir bus perduotas LN Valdy-

jgsu LIETUVIŲ NAMAI

SIRINKIMAS numatomas ko
vo 16 d. , 3 vai - p. p. , sekma
dienį.

LN VYRU. BŪRELIS VEIKIA 
Naujoji Būrelio Valdyba, 

talkininkaujama Būrelio na
rių, kiekvieną sekmadienį 
susirenka pasitarimams.

Metinis tradicinis Būrelio 
narių ir jų draugų pobūvis

jie nejuokais sujudino šią 
koloniją, pažadino . mus iš 
apsnūdimo, pavedžiojo sva
jonių labirintais.

Veika'© turinys, ta: nuo
latos mus lydinti įvairiausių 
svajonių fantazija, kuria 
daugumoje susižavi jaunes
nieji, dar nepatyrę,savaran
ki škan gyveni man bežengen- 
tys žmonės. Svajingam tė
vui buvo, mielas ir brangus 
kiekvienas net jo daržo kam
pelis, kurį jis vadindavo 
"Saulėgrąžų Sala", tačiau 
sūnelis, besiverždamas gy
venimam kur kas aukščiau 
ir toliau svajojo.

Turbūt, kad ne vienas į šj 
vaidinimą atsilankiusių gau
sių žiūrovų (virš 500 žmo
nių), pagalvojo : "Kas gi čia 
dabar darosi, didžiulė šių 
LN salė sausakimšai pilna 
ir i.etelpantys net balkonan 
skverbiasi". Kažkaip ne
įprasta. kad tokia minia 
žmonių susidomėjo vaidini
mu. Tiksliausias atsakymas 
gal būtų toks : pabodo paga
liau ir mūsų tautiečiams tū
noti prie spiegiančių televi
zijos aparatų ir jie panoro

Ne paslaptis, kad ir pasi
taikęs puikus šios dienos 
oras daug prisidėjo - vertė 
visus pajudėti, nes niekam 
nebuvo didelio vargelio ap
sispręsti ir iš savo buveinių 
pakilti, i Šį kartą tai jau tik
rai išėjo lygiomis : vaidin
tojai buvo pasiruošę, neap
vylė publikos, o gausiai su
plaukusi publika, neapvylė 
vaidintojų. Tai labai gražus 
reiškinys, geras ženklas,kai 
gerai pasiruošus, padaromi 
gražūs ir dideli dalykai ir iš 
to naudos, ypač dvasinio pe
no, apsčiai visiems.

Į ' šį pirmą kartą statomą 
veikalą, 3-jų veiksmų gyve
nimišką komediją, buvo at
vykęs ir pats autorius Vy
tautas Alantas. Veikalo pa
baigoje jis dėkojo gausiai 
susirinkusiai publikai, gerai 
suvaidinusiems artistams, o 
pats susilaukė gražių gėlių 
ir šilto publikos įvertinimo.

Buvo tikra atgaiva, atsi
palaidavimas nuo mus gau
biančios kasdienybės, pava- 
salriškai prašvitusi diena, 
nuotaikingai prabėgusi viena 
iš rečiau bepasitaikančių 
Sekmadienio Popiečių.

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI
BALTIC EXPORTING CO.

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę
• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių 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 S31-3098 *r Janavičiai

steatharines

bai patvirtinti. Narių ver
bavimo vajus bus skelbia
mas ir vykdomas vasario 1- 
kovo 16 d. d. Nutarta, kad vi - 
si dirbantieji LN-se privalo 
tapti LN nariais. Svarstyta 
Užgavėnių Popietės ir Kau
kių Vakaro ruoša.

• LN METINIS NARIU SU -

įvyks kovo 15 d. , 7 val.va-
LN Gedimino Pilies Menėje.

Pavasarį bus surengta 
tradicinė gegužinė, kurios 
tiksli data bus paskelbta vė
liau.

• Po dviejų operacijų sin
kiai serga ir gydosi Toronto 
Western ligoninėje LN na
rus Stasys JACKUS.

Winnipeg

gegužines labai palankiomis 
sąlygomis. Tokiu būdu buvo 
galima paskirti lėšų ir lie
tuviškiesiems reikalams : 
$150, iš jų $100 Tautos Fon - 
dui, kuris perduoda juos 
VLIKo veiklai remti.

Kontrolės K-jos Aktą per
skaitė J. ALONDERIS, iždi
ninko J. SKEIVELOS veda
mos knygos tvarkingai. Ak
tas buvo vienbalsiai priim
tas.

Daugumai balsų perrinkus 
senąją Valdybą, susirinkimas 
paprašė ir Kontrolės Komi - 
siją tęsti savo darbą. Į ją 
įeina J. Alonderis, P. Balsas, 
J. Vyšniauskas.

Valdyba pareigomis pasis
kirstė taip: pirm. -J. Šarap
nickas, vicep. - S. Gudaitis , 
sekr.-K. Jonušas, ižd. J. Skei - 
vėlas, kultūriniams reika - 
lams - A. Šukys.

Ligonius lanko visi Valdy - 
bos nariai, nes "Ramovės" 
Skyriui priklauso narių iš 
Port Collborne, Welland’o, 
Niagara Falls,St. Catharines 
ir 1.1.

Pirm-ko ir sekr. adresas : 
56 Concord Ave, St. Cathari
nes, On. , L2M 5N8.

Ramovėnas
• JONUŠAS K. išvyko ilges
niam laikui į Californią pas 
dukrą Ramoną ir žentą Pau - 
lių Pretkus.

RAMOVĖ NU. VEIKLA

Kanados Lietuvių Vyčių 
Niagaros Pusiasalio Sky
riaus "Ramovė"metinis su
sirinkimas įvykęs š. m. sau
sio 20 d. Vienuolyno salėje 
praėjo sėkmingai. Daugumas 
ramovėnų jau pensininkai ir 
nemažas jų skaičius buvo iš
vykę žiemavoti į šiltuosius 
kraštus,! susirinkimą atvy
ko virš 50% narių.

Susirinkimą atidarė sky
riaus p-kasJ. Šarapnickas ir 
pirminikauti pasiūlė sava
norį-kūrėją,skyriaus Garbės 
Narį A. Šūkį. Sekretoriavo J. 
Vyšniauskas.

Veiklos pranešimus pa - 
tiekė J. Šarapnickas. Kad ir 
mažoje lietuvių kolonijoje 
dirbdama Valdyba, metų bė
gyje suruošė gegužinę, Lie
tuvos Kariuomenės Šventės 
puikų minėjimą ir "Kalaku
tų " šaudymą. Visi renginiai, 
paremiant ir neramovėnams 
patiotams lietuviams, metų 
bėgyje davė gražaus pelno .

Buvo pristatyti stambieji 
Skyriaus rėmėjai: Skyriaus 
Garbės Narys, senosios imi
gracijos lietuvis J. RADVI
LAS iš Port Collborne ir V . 
BIELIŪNAS iš Welland'o. Jo 
sodyboje Skyrius ruošia ge-

gimas ir jis įvyks vasario 
24 dieną, po 11 vai. pamaldų. 
Iš Toronto atvyksta paskai
tininkas Paulius Kuras, bu
vęs winnipegietis. Jis yra 
neseniai buvęs pirmininkas 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ir yra stipriai pa
sireiškęs lietuviškoje veik
loje.

Mokyklos vaikai atliks 
meninę programą. Visi lie
tuviai yra kviečiami gausiai 
atsilankyti.

VISUOTINAS LIETUVIU
B-Ė S SUSIRINKIMAS
1979 m. gruodžio mėnesio 

16 dieną įvyko Lietuvių Bend
ruomenės visuotinis susi
rinkimas. Visų metų veiklos 
apžvalgos buvo padarytos ir 
išrinkta nauja valdyba: Re
nius Balčiūnas - pirminin
kas, Jurgis-Valaitis - vice
pirmininkas, Nijolė Zimins- 
kaitė -Pestrak - 1 ždininkė ir 
Juozas Demereckas - narys ’.

VISI MINĖSIME
VASARIO 16-ĄJĄ

Vasario 16-tos minėjimas 
bus pirmas valdybos paren

Windsor tovėje 808 Marion Ave.
12:30 v. -iškilmingas mi - 

nėjimas De Santis mokyklos 
auditorijoje, 930 Marion Ave.

Pagrindinis kalbėtojas-inž. 
V. Kutkus. Meninę dalį išpil
dys Detroito grupė Audinys , 
ir Windsor o jaunimas.

Visi dalyvaukime .
• Kovo 2 d. parapijos salė
je bus rodomos skaidrės,tuo
jau po pamaldų iš kelionės

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ

‘TAVO REIKALAS”, 
“MOŠŲ”.

JEIGU GERI IR GALI GERTI ■ 
JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK [ LIETUVI U_ AA (ALKOHOLIU ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAM E KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ, Z 7 9 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 V. v.

SKAMBINKIT : 487-55 91

6 psl.

Lietuvių B-nės
Winnipeg o A-kės 

Valdyba MINĖS VASARIO 16-ĄJĄ 
KLB-ės Windsor‘o A-kė 
rengia Vasario 16-ios minė
jimą VASARIO 17 d. ,10:30 v. 
r. Prie miesto savivaldybės 
bus pakelta vėliava, U v. pa
maldos Šv. Kazimiero šven



hamifoon
Vienintelis Kanadoje 

įsikūręs nuosnvuose namuose — 
Hamiltono Lietuvių 

Kredito Kooperatyvas

“TALKA” 
830 Main Street East 

L8M 1L6 ' 
telefonas 544-7125

sukaupęs virš 1 4 mil. dol. kapitalą 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME'Už: 

asmenines paskolos 14% 
nekiln. turto pask. '131/1%
Hamakam. srvybks it asm. pelkelę drauda.
Nemokomai pilnas čeki. patarnavimas.

Kapitalas ----  viri $14,000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
_____ 12%

term, depozitu, 1
term, depozitus 3 m. 1V/1%
pensijų fondo

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

: ŠALPOS REIKALAI 
GERI

Hamiltono Lietuvių B-ės 
Šalpos Fondo Komitetas su
šaukė informacini posėdi 
■sausio 16 d. Jame paaiškėjo, 
kad praeitų metų rudenį pra
vesta aukų rinkliava šalpai 
davė 1600, - dol. pajamų. Šo
kių vakaras, rengtas praeitų 
metų lapkrityje, pajamų pa
liko 250, -doL

Tuštėjanti Fondo kasa vėl 
papildyta naujomis lėšomis- 
1850 dol. sumoje. Iš šios su
mos dabar skirta 800 dol . 
Lenkijos Lietuvių ir Punsko 
Lietuvių Gimnazijos paramai 
siuntiniais. Vasario 16 Gim
nazijos paramai bus pasiųsta 
125 dol., "N. Lietuvai"ir "T . 
Žiburiams" paskirta po 25 
dol paramą Fondui savait, - 
raščių puslapiuose.

Praeitais metais Lenkijos 
lietuviams buvo pasiųsta 70 
ir Punsko Gimnazijai 20 
siuntinių. Šiais metais Len
kijon pasiųsta 20 siuntinių. 
Jų paruošimu ir išsiunti-

I 'S V 0 K 1 E T 1 J

LIETUVIŲ ŠALPOS D RA U GI JA " L A B D A RA " 
Draugijos adresas : J. Glemža, Conventrain 33, 
7260 Calw-Hirsau, W. Grem. K-to Nr. 1185168-BLZ 
600 501 OI.

Naujieji metai prasidėjo 
labai audri ngais įvykiais 
Mums, lietuviams po visą 
pasaulį išsibarsčiusiems, 
lieka savo eiles glaudinti, 
kad būti atsparesniems. Ta 
kryptimi einama : vyksta pa
saulinio masto kongresai, 
suvažiavimai. Jie reikšmingi 
gyvenantiems laisvame ir 
užskleistame pasaulyje. Po 
IV Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso dalyvių grupė 
nuvyko į Suvalkų Trikampio 
Punsko apylinkes. Jaunuolis 
studentas iš ten rašo : "Tu
rėjau labai įdomius susitiki
mus «u pasaulio lietuvišku 
jaunimu, kurie viešėjo mūsų 
krašte. Mums tai yra kažkas 
labai daug, juk mes neturim 
tokių galimybių. Šis, nors 
trumpas bendravimas su sa
vo tautiečiais man labai daug 
ko davė. Privertė tiesiog gi
liau susimastyti. Giliau pa
nagrinėti aibę klausimų, ku
rių vis atsirasdavo po kiek
vieno susitikimo. Teko susi
pažinti su IV PLJK nutari
mais. Dar kartą iš visos 
širdies dėkoju jums ". Tai 
mūsų jaunimo dėmesiui.

Kitas jaunuolis iš Punsko 
rašo:... gavau iš Jūsų "Lie
tuvos istorija". Labai mane 
tas nudžiugino. Be 2alo^er- 
tinga knyga. .. Kiekvienas 
lietuvis turi pažinti savo tė- du 
vynės istoriją. O mums, de- Pirmininkas J. Glemža

"LIETUVA,TĖVYNE MŪSŲ^ TU DIVYRIŲ ŽEME,
IŠ PRAEITIES TAVO SŪNUS TE i STIPRYBĘ SEMIA,. „ "

.a i TOIRaswBsiHSinsssaswaRswaaswjsstwawJ
1980. n. 8

timu rūpinasi Fondo sekre
torius J. ASTAS.

Šiais metais numatyta 
rengti šokių vakarą lapkri - 
čio 8 d.

Fondo Komitetas dėkingas 
Hamiltono ir jo apylinkių lie
tuviams už {vairią teikiamą 
paramą Fondui ir kartu pra
šo nuoširdžios paramos ir 
ateityje, jos paprašius.

Posėdis vyko Fondo narės 
Borusienės namuose, kuri vi
sus pavaišino kavute ir pyra
gaičiais.

Fondo Komitetas
o Hamiltonietis J. ADO- 
MAUSKAS prieš kelis metus 
su partneriu pardavęs hote- 
1|- alinę, dabar vėl atsiėmė 
atgal dėl nemokamų jiems 
skolų už alinę. Alinė buvo 
labai apleista. Ją mėnesiui 
uždaręs, remontavo ir vėl 
atidarė. Jo partneriui toliau 
atsisakius prekiauti, liko 
pats vienas. Prekyvietė ge
roje vietoje,- bet dar reika
linga remonto. Jos vardas 
Grand-Hotel-Tavern. Zp.

0S PRANEŠA

ja, tas yra apnoota. Neap
sakomai esu Jums dėkingas. 
Atidarėte map plačias du
ris. . . "

"Labdaros" Draugijos rū
pesčiai padėti mūsų jaunimui 
mokslintis nėra beprasmiai. 
Jeigu dideli darbai neįvei
kiami, tai dalinai priklauso 
nuo mūsų visuomenės teikia
mo Draugijos darbams dė
mesio. Bet Draugijos veikla 
kasmet plečiasi. 1979 m. jos 
pajamos siekė DM 16. 232, iš 
kurių šalpai aukų gauta DM 
13. 889. Visa suma šalpai iš
leista. Palyginus su 1978 m. 
šalpai gauta per DM 3000 
daugiau. Į pašalpas įtraukta 
Brazilijos moksleivija. Žy
miai padidėjo rūbų siuntinai 
moksleivijai.

Prasidėjo antroji- mokslo' 
metų pusė. "Labdare s "Drau
gijos Valdyba, dėkodama už 
paramą mokslo metų pirmo
je pusėje, tikisi, kad mūsų 
visuomenės ir lietuviškos or
ganizacijos palankiai ver
tins Draugijos vykdomą dar
bą ir suteiks jai galimybės 
toliau dar plačiau rūpintis 
mūsų moksleivijos tobulėji
mu.

"Labdaros" Draugija iš 
anksto dėkoja visiems rėmė
jams.

"Labdaros"Draugijos var-

čio.
bai gražūs-

jj noje

SUSIDOMĖKIME ARIZONA
Po II-ojo Pas. Karo Ari

zona pasidarė viena iš grei
čiausiai augančių valstijų Š. 
Amerikoje. Nežiūrint to, A- 
rizona vis dar tebėra retai 
apgyvendinta: 19 gyventojų 1 
kv. mylioje(pal. California- 
132 gyventojai 1 kv. mylioje).

Daugumas, nemačiusių A- 
rizonos, įsivaizduoja ši A- 
rizonos kraštą kaip didžiulę 
dykumą. Tačiau tikrumoje , 
yra visai kitaip.

Didesnė Arizonos dalis y- 
ra kalnuota. Kai kurie kalnai 
siekia iki 12. 000 pėdų aukš- 

Dauguma kalnų yra la- 
apaugę pušimis 

arba kitokiais medžiais ir 
krūmais. Valstybiniai miš
kai (National Forests)Arizo- 
noje užima virš 11 mil. akrų 
plotą- Dėl krašto kainuotu
me oro temperatūra Arizo- 

yra .labai nevienoda.
Kalnuose yra vėsiau, o slė
niuose šilčiau.

Centrinis Arizonos slėnis 
yra vadinamas Saulės Slėniu 
(Valley of the Sun). Čia yra 
įsikūręs Phoenix^) miestas 
ir dauguma Arizonos žemės 
ūkių. Saulės Slėnyje norma
li vasaros temperatūra yra 
nuo 72 iki 110 F. Normali 
žiemos temperatūra yra nuo 
39 iki 67 F. Todėl Phoenix 
e augmenija žaliuoja ir žydi 
per ištisus metus.

Pačiuose aukščiausiuose 
kalnuose žiemą nemažai pri
sninga- Tada slidinėtojams 
yra tikras malonumas pra
leisti savaitgalius kalnų ku
rortuose. Kalnuose normali 
žiemos temperatūra svyruo
ja nuo 14 F iki 44 F. ,o va
sarą nuo 44 F iki 78 F.

Arizonos oras yra labai 
sausas. Todėl tiek vasaros 
karštis, tiek žiemos šaltis 
yra labai lengvai pakeliami . 
Arizonoje lietaus nedaug te- 
iškrenta. Saulės Slėnyje vi - 
dutinis metinis lietaus kie - 
kis sudaro tik 7 ir V*2 colio . 
Aukštesniuose kalnuose vi
dutinis metinis kritulių kie
kis yra apie 20 colių.

Arizonoje yra nuostabiai 
gerai sutvarkyta irigacijos 
sistema, kuri aprūpina van
deniu žemės ūkius ir citri
ninių vaismedžių plantacijas. 
Dirbamos derlingos žemės 
yra virš 1 L 2 mil. akrų.

Arizonos klimatas, ypatin- 
gai Phoenix’e ir apylinkėse 
pasižymi ne tik savo sausu
mu, bet ir saulėtumu. Dėl to
čia suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių, kuriuos vargina reu
matizmas ir kvėpavimo li
gos. Saulėtos dienos Phoe
nix'e sudaro 86% visų dienų 
per metus ( palyg. Toronto 
53%,Chicago 57%,Miami 66% 
Los Angeles 73%).

Arizonos gamta yra labai 
į FLORIDA
e Klubo Valdybos pareigų 
perdavimas-perėmimas įvy
ko sausio 6 d. , sekmadienį. 
Prie gražiai papuoštų stalų 
susėdo visi buvusieji ir nau
jai išrinktieji įvairūs klubo 
pareigūnai. Praeitų metų 
renginių vadovė A. Karnie- , 
nė pasveikino pietų dalyvius

NETTOYEURS CLEANERS 
'”"7661-A CENTRALE 

495-90e AVĖ 
coin / corner Bayne 365-1143 
2955 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo 8il’k«'‘.as stogadengys

GUY Richard, kuris jau senai lietuviams patarnauja. Dar ba. 
atliekai sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Skambinkite

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

jvairi. Kur nėra irigacijos , 
slėniuose auga dykumų aug
menija, daugiausiai {vairių 
rūšių kaktusai. Kylant 
aukštyn į kalnus, gamtovaiz
dis palaipsniui keičiasi. Pa
sirodo kadugiai, o vėliau- 
tankūs pušynai.

Arizonoje yra apie 50 žu
vingų ežerų, kuriuose žuvau
ti leidžiama per ištisus me
tus. Iš didesnių ežerų yra 
paminėtini :Mead 114. 000 ak
rų, Mohave 26. 000 akrų, Ha
vasu 19. 300 akrų, San Carlos 
10.000 akrų. Upelių, kurie 
pasižymi upėtakių gausumu , 
Arizonoje yra viso apie 500 
mylių. Be to, didžiausia A - 
rizonoje Colorado upė yra 
taip pat labai žuvinga.

Medžioklės mėgėjams čia 
irgi netrūksta įvairiausių 
žvėrių. Populiariausi yra 
stirnos, antelopės, laukinės 
kiaulės(javelina) ir laukiniai 
kalakutai (tetervinai).

Didžiausias Arizonos 
miestas ir sostinė yra Phoe
nix su 780. 000 gyventojų . 
Antras didumu-Tuscon, 330. 
000 gyventojų, Scotsdale 
95. 000 gyventojų yra lyg ir 
rytinis Phoenixo priemies
tis. Sun City 20 mylių nuo 
Phoenixo, yra pagarsėjęs 
pensininkų miestelis su 30 . 
000 gyventojų. Paminėtinas 
yra Prescott, buvusi Arizo
nos sostinė. Šis nedidelis, - 
18. 000 gyv. miestelis, yra a- 
pie 100 mylių į š. vakarus 
nuo Phoneix o. Prescott yra 
įsikūręs gražiuose pušimis 
apaugusiuose kalnuose ir y- 
ra plačiai pagarsėjęs savo 
nepaprastai grynu ir sveiku 
oru. Sergantieji kvėpavimo 
ligomis Prescotte surado 
sau rojų.

Miestai Arizonoje yra 
erdvūs, nesugrūsti.Phoenix e 
1 kv. myliai vidut. tenka 2350 
gyventojų^palyg.Chicago, kur 
1 kv. myliai tenka 15.130 gy
ventojų) .

Pragyvenimas Arizonoje 
yra pigesnis negu kitur.Nuo
savybių kainos yra labai pri
einamos, mokesčiai nedideli.

Lietuvių Arizonoje yra 
daugiausia Phoenix'e. Tačiau 
jų yra įsikūrusių ir Sun City, 
Scottsdale, Tuscon bei Pres
cott miestuose.

Tai tiek trumpai apie Ari
zoną, tą nuostabaus ir įvai - 
raus grožio valstiją. Tikrai 

montreal
20 ir 25 Melų. Mirties Sukaktys 

A + A

JUOZAS ir ALGIMANTAS NAVI KENAI

Jau suėjo 20 metų, ir vasario mė n. 1 9 d. 
sueina 2 5 metai , kaip negailestinga mirtis 
išskyrė iš mūsų tarpo mūsų mylimuosius.

Nors laikas tęsiasi, bet jie liks mums 
amžinoje atmintyje. Lai gailestingas Dievas 
suteikia Jiems amžina ramybę.

Už jų sielas Šv. Mišios bus atnašaujamos 
vasario 16 d. 6 vai. v.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE

Giminės, draugai ir pažįstami prašomi 

mūsų, mirusius prisiminti savo maldose

E. Navikėnienė
- R. Navikėnas ir

G. Kudžmiene su 
šeimomis

Mielai 
A T A

NANCY NORIS - NARUS EVI Čl ENEI 

mirus, jos vyrą JUOZĄ., dukrą NANCY 
su seimą liūdesio valandose nuošir
džiai užjaučia me

Kazė ir Jonas Petruliai

gaila, kad mūsų tautiečiai 
permažai domisi šiuo svei - 
ko ir švelnaus klimato Ame-

PADĖKA

Išvykdama is Montrealio i tėvišką 
Lietuvą, dėkoju ponams:

SVOTELIAMS, ČEČKAUSKAMS, 
ZABIELAMS, RAŠYTINIAMS,. 

LIETUVNINKAMS, GRIGELI AMS, 
BLAUZDŽIŪNAMS, Julytei ADAMS 

MAJAUSKUI,. GLAVECKIENEI , 
Čl PKI ENEI , BOTYRI UI , J URĖNUI 

ir kitiems tautiečiams už šiltą priėnlimą 
viešnagės metu, uz puikiai suruoštą at — 
sisveikinimo vakarienę bei gražius linkė
jimus. Issivezu gražiausius prisiminimus. 

Stefa Lietuvninkiene

rikos kampeliu. J. K.

* Norėdami gauti daugiau 
žinių dėl apsigyvenimo, nuo
savybių pirkimo ar atostogų- 
galite kreiptis į lietuvį Real 
Estate Don ZACHARAS, 
12625 N. Cave Creek Rd. , 
Phoenix, Arizona, USA, 85022. M. PHILIPPE IZZI

Pr op.
SKAMBI NKIT-ir padėkojo visiems buvusios 

valdybos nariams, direkto
riams, revizijos ir redak
cinės komisijos nariams, 
baro vedėjui P. Zelbai, jo 
talkininkams ir visiems ku
riuo nors būdu prisidėju- 
siems savo darbais. Vėliau 
supažindino su visais naujo
sios valdybos nariais,

kelnėms- 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

1 1



NL REIKALAI Į
DĖL VĖLYVO LAIKRAŠČIO PRISTATYMO JUMS Į NAMUS 
RAGINAME SKUSTIS ARTIMIAUSIOS PAŠTO ĮSTAIGOS' 
MENAŽERIUI, MES IŠSIUNČIAME LABAI PUNKTUALIAI

RĖMĖJAI IR AUKOTOJAI : / tęsinys/
- iš Montrealio -
. JUODVIRŠIS M., KEBLYS A., BARYSAS Z., BAJORAS 

M., ANELIŪNIENĖ J., VIRBALAS ST., TAMKEVIČIE- 
NĖ M., BARAUSKAS ST., KOSKUS VL., ZAZECKIENĖ 
D., LAIMIKIS J..
- iš La Salle, Que. -

SUTKAITIS A., RUDIN V., VITAS PR., VALINTAS V. 
-iš Verdun, Que.-

BUNTINASM., ZAGARAITIS A., PIEČAITISJ., GUj; 
DAS M.
- iš Sudbury, Ont. -

BATA ITIS J.
- iš Toronto, Ont.

KALENDRA K., JAGELA ST., SARUNAS J., DABKUS 
ST., ASTRAVAS J., LUKOŠIUS K., DAGYS J., SUDIKAS 
ED., BOBELIS A., DABKUS P., DIMITRIJEVAS A., 
BANE LIS S., VARKA VIČIUS J., DAVIDONISE.
- iš St. Catharines, Ont. -

POLGRIMASP., JURGUTIS J., DILYS J.
- iš Hamilton, Ont.-

KRISTOLAHTS J., MILERIS K., JASINE VIČIUS VL., 
SIMANEDV., BARON J., BACEVIČIUS L.
- iš Windsor, Ont. - 
JANUŠKA Petras.

INCOME TAX !
* Informacija ;
* Planavimas i
* Pildymas ;
Skambinti tik vakarais. I 

Tel: 727-0879 ir 721-7916. į
LEONAS M ARKAUSKAS Į.

Nuoširdžiausias ACIU

• KLB-ės Montrealio Sky
riaus suruoštas Simpozi - 
urnas ir Paroda praėjo gy
vai , sutraukdama nemažą 
skaičių tautiečių.

Platesnis aprašymas-se - 
kančiame NL numeryje.

Dr.A.S. popieraitis
B. A.. M.U.. C.M., M.Sc..

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, 
Suite 215, Montreal Que.

Df? J. M A L I S K A
DANTŲ. GYDYTOJAS

— O —

1 440 St . Cath er in e West 
Spite 600, Mo n t r e al 

Tel: 866 -8235
n a mu,: 488—8528.

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q.

T el. 932 • 6662; nonH 73? • 968 1.

Dr. E. Andrukait's, r ..<= r. .<=.
TfeL 522-7236 MONTHĖAL H2J IK4

832. BOUL ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

Jet 931-40 24

PHARMACISTSPHARMACIENS

366-9742

365-0505

ROMAN J. IŠGANA1TIS, B.A.. B.C.L.

ADVOKATAS

4701 Bannantyne.
Verdun. Quebec
H4G 1E6 (kampas 2-nd Avė.)

59 47 Pork A,.. Montr.cl, P.Q. H2V 4H4 

Tel: 279-1161; Re*. 634-9909.

o NIDA KLUBO VALDYBA
o O O O O O O O O O G OOOOOOOOOOOOOOOGOOOOO

MDi TRČAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B78-9534

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

Tel. 767-6183

GM

LEONAS
Sale s

GURECKAS 
Manager • užeikite I ĮSITIKINKITE 

pasinaudokite i

pasikalbėkite su
Menoger**

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PONTIAC - BUICK - ASTRA
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR HAUJU AUTOMOBILIU t
O NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
O MŪSŲ FirUA NUOŠIRDŽIAI

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

(Storage)
6396 Bannantyne Avė.

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 

n d of Sher br opke St. We st)

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ovvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
San: ėdi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimonche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nok ainuojanti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LoSallę

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

Tėl. Bureau: 769-3824
Residence: 366-6245

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE NOTARY

NOT Alt AS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L
3 Place Ville Marie, Suite 6 2', 
Montreal, P.Q. H3B 2 E3

Tel: < 5 14) 8.71-1430

168 Notre Dame St.; E., Suite 205
Montreal , P. Q. , H2Y 3P6

Tel: 8 66 - 20 63 ,. 866 —20 64

8 psi.

• GINTARO Ansambl. Tėvų 
susirinkimas Įvyks vasario 
mėnesio 1O dieną, 11 vai. 
AV parapijos salėje.

• KLK Moterų D-jos susi
rinkimas Įvyksta vasario 1O 
dieną Seselių patalpose.

• RŪTOS klubo nariams va
sario 13 dieną duos praneši
mą Leonas MARKAUSKAS 
Income Tax mokesčių rei
kalais, o vasario 19 dieną 
įvyks Užgavėnių Popietė.

• GIRINIS-ŪORVAIŠA Leo
nas paskirtas Tautos Fon
do Montrealio apylinkės pir
mininku.

obec Wildlife Federation 8 Rajone, mūsų Klubą atstovavo 
°Angelė ir Vytas Ptašinskai. Vytas Ptašinskas išrinktas į 
o8 -tą Rajone vice prezidento pareigomis, kuris ta proga 
o pateikė kelius veiklos planus'; jie V-bos buvo priimti. 
“Sveikiname mūsų energingą atstovą.
o VASARIO men. 16 d. Klubas rengia Sezono uždarymą 
o su puikia vakariene ir programa. Prašome ■ visus narius 
“dalyvauti, paraginant ir savo kaimynus bei 
o draugus paaukoti loterijai laimikių.
° VASARIO mėn. 21} d. St. Francis Lake
° pas BERNARD HART išvyka ant ledo 
o pažuvauti.
° KOVO mėn. 15 d. antroji išvyka
^pažuvauti St. LOUIS ir ,Sf’. LAU- 
oRENT santakoje.
° Dėl informacijų kreiptis Į 
o išvykų vadovą Vytą Ptašinską 
o tel. 365-7746

o

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

H4G 3G6

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO 6 2 - ju METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 
ĮVYKS VASARIO 17 d. 3 vai. p.p. 6100 CHAMPLAIN BLVD. VERDUNE, Montreal, P.Q. 

MOKYKLOS AUDITORIJOJE
'( Ne tradicinėj e Plateau Salėje) 

PROGRAMOJE: Poškai t a - Dr.; Leonas KRI AUČELI UNAS 
MENINĖJE DALYJE:- Sol. Vytautas PAULIONIS, 

Montrealio Jaunimo Ansamblis GINTARAS 
Aušros Vartų, Parapijos VYRU, CHORAS 

RENGIA-. K L B Montrealio Apylinkės Valdyba

LABAI SVARBU VISIEMS: Prašome atkreipti dėmes}, kad šĮmet
VASARIO 16-OSIOS Minėjimo vieta TURĖJO BŪTI PAKEISTA DĖL 
TARNAUTOJU STREIKO. Vietoj Plateau Hali- MINĖSIME VER- 
DUNO MOKYKLOS AUDITORIJOJE ( žiūr. skelbimą).

• ALINAUSKAS Gasparas 
išbuvęs3 metus Tautos Fon
do Montrealio apylinkės ka
sininku, pasitraukė iš savo 
pareigų.

• Kun. J. KULBIS susirgo ir 
paguldytas! Reddy Memorial 
ligoninę.

• ASTRAUSKAS Jonas, 58 
metų amžiaus,staigiai mirė, 
ištiktas širdies priepuolio. 
Virš 30 metų tarnavo Mont
realio policijoje kapitono 
laipsniu. Jau keli metai bu
vo paleistas į pensiją. Pali
ko žmoną Albiną ir sūnų 
Petrą su šeima. Palaidotas 
per Šv. Kazimiero parapiją.

o KUKENIAI Jurgis ir Ane
lė iš Lowansville, Que, lan
kėsi Montrealyje ir dalyva
vo J. Astrausko laidotuvėse.

• "Neringos" Jūrų Šaulių 
kuopa Montrealyje kovo 16 
dienąAV parapijos salėje po 
11 vai. mišių rengia Juozų 
pagerbimo pietus,kurių me
tu bus pagerbtas kun. Juozas 
Aranauskas ir visi atsilankę 
Juozai. Šių pietų metu bus 
labai trumpa programa, ku
rios metu pasirodys jau po
puliarėjantis ir seselės Te
resės vadovaujamas mergai
čių chorelis.

F Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

A D AM O NJ S IN S U R A NCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD.. MONTREAL. QUE

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 120 Kami/ 3 76 -3 78 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A q e n _t _ū_r_ą_ _v. ® j. 1$ J _n_E_ 2 Į_9jlj_tn._______

. — lYlūMTREfldū LJETLJWU.
LJTZxS HREDJTŪ
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H^E 2A8. Telefonas: 766-5827

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve St., pirmodieniois, ontrodieniois ir trečiadieniais nuc 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 vasarq nuo 
gegužes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sovoitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
C>namqsios s-tas 
Taupomąsias s-tas

6.0 % Asmenines 15. %
12 % Nekiln. turto 14.5 %

Pensijų planas 12.25% čekių kredito 16.5 %
Term. ind. 1 m. 11.75 % Investacines nuo 15-5 %
Trumpai, term. ind. iki 13. %

Duoda nemokamą gyvybės draudę Nemokoma gyvybės drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumų.

IŠNUOMUOJAMAS 5 KAMBARIŲ. BUTAS ANTRAME AUKŠ
TE, VERDUN'E, NETOLI LIETUVIŲ AV BAŽNYČIOS ., 
BUTAS LAISVAS DABAR, SAVININKAI LIETUVIAI. Tel: 
766 - 3118.

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W.'Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 .......... ..Namu; 737-0844____

*

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

1

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE 409 
MONTREAL, PjQ • CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAHTS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyj
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Invesraci jos'J,A. V. ir kt. Kanados provincijose
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA


	 1980-02-08-LIETUVA_0087
	 1980-02-08-LIETUVA_0088
	 1980-02-08-LIETUVA_0089
	 1980-02-08-LIETUVA_0090
	 1980-02-08-LIETUVA_0091
	 1980-02-08-LIETUVA_0092
	 1980-02-08-LIETUVA_0093
	 1980-02-08-LIETUVA_0094

