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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SUKILIMAS AFGANISTANE

Vasario mėn. 22 d. penk
tadienį sukilo pusė iš 8000 

’Afganistano vyriausybės ka
rių Kabul’e ir atsisakė klau
syti sovietų karininkų įsaky
mų. šaudyti Į tūkstančius mu- 
zulmonų demonstrantų prieš 
okupaciją Afganistane. Jie 
atsuko ginklus į sovietus.Tai 
pirmasis sukilimas prieš o- 
kupa ntus.

Gatvėse vyko susikirtimai, 
pareikalavę šimtus gyvybių. 
Babrak Karmai, diriguojamas 
Maskvos, buvo priverstas į- 
vesti karo stovį.

Tūkstančiai demonstrantų, 
daugelis su ginklais ranko
se, mojavo žaliais Islamų 
antsiuvais /banners/ ir pa
sklido po gatves ir ant namų 
stogų, šaukdami anti- rusiš
kus šūkius ir "Dievas yra 
didis " . Nukentėjo virš 6CO 
žmonių, apie 200 žuvo.

Kelias dienas trukę nera
mumai buvo "raminami" ar
tilerijos šūviais ir šaudymais

Visuotinas streikas tęsiasi. 
Dauguma krautuvių sostinėje 
uždarytos. Vyriausybės tar
nautojai irgi daugumoje pri
sidėjo prie streiko, nepaisy
dami vyriausybės įsakymo 
grįžti į darbą.

Sovietų trupės užblokavę 
keletą miesto dalių sklaidė 
minią žemai sklaidydami , 
baugindami minią ir kliudy
dami ginkluotą pasipriešini
mą.

Sovietų trupės laikė apsu
pę Radio Kabul stotį ir vi
siems diplomatams ir tar
nautojams buvo pasakyta ne
sirodyti gatvėse.

Karmai skubos susirinki
me nutarė paleisti 11-tą, 19- 
tą ir 21-ą kariuomenės divi
ziją. Iš U-tos divizijos esą 
vyko didžiausi perbėgimai į 
musulmonų gerilų pusę. Di
vizija buvo rytų Afganistane, 
ties Pakistan’© siena.

Suareštuota 16 asmenų,pa
vadintų "Pakistano šnipais" 
ir vienas amerikietis.Pas’t 
tarasis, tvirtina Sov. Tass 
agentūra, turįs ryšių su ČIA 
ir bus teisiamas "revoliuci
nio tribunolo". JAV-ės ne
turi žinių apie jokio ameri
kono suėmimą.

Pakistanas griežtai panei
gia Sovietų tvirtinimą, kad 
jų tautiečiai, treniruoti ČIA, 
sukėlė revoliuciją, kaip kad 
noriai pranešinėja Sovietų 
Tass./Kaip kitaip pateisinti, 
kad afganai neklauso savo 
"išvaduotojų’’ ?.../

CASTRO VYRAI SIBIRE ?
Castro siūlosi atsiųsti sa

vo vyrus į Sibirą kirsti miš
ko, nes Sovietai nepristatė 
jam- pažadėtos miško me
džiagos . (

JT DELEGATAS 
ATSISTATYDINO

Afganų Jungtinių Tautų de
legatas Ghafoorzai pas me r - 
kė Sovietų invaziją Afganis - 
tanan ir atsistatydino iš sa
vo pareigai.

VILTYS NEPASITVIRTINA

Ayatola Khomeini, sustip
rėjęs po širdies negalavimų, 
rado būdą vėl parodyti visą 
savo fanatizmą ir tarptauti
nės teisės laužymo "sporto" 
pamėgimą.

JT 5-ių asmenų komisjja, 
pagal paskutinius susitari
mus su Iranu, atvyko į Te
heraną išklausyti Irano škun^ 
dų dėl buvusio Šacho veiks
nių elgesio,valdymo metu ir 
taip pat daromus kaltinimus 
JA V-ėms.

Artode, kad jau buvo su 
tarta paleisti pagrobtuosius 
amerikonų įkaitus, kurie jau 
16 d savaičių kalinami am
basadoje Teheran’e. Tačiau 
Khomeini vėl pakeitė savo 
nuomonę ir pareiškė, kad 
įkaitų paleidimo kainą nu
statys parlamentas, kuris 
bus renkamas š.m. kovo 
ar balandžio mėnesį. Iš savo 
pusės, jis ir toliau reikala
vo buv. šacho ir jo išvežtų 
turtų grąžinimo. JAV am
basadą jis pavaidino "šnipų 
lizdu" ir pagyrė "studen
tus",kad trenkė triuškinan
tį smūgį JAV-ėms, ryjan - 
čioms pasaulį".. ..

Šį savo pasmerkimą Kho
meini paskelbė per radio iš 
ligoninės, kurioje jis gydo
mas nuo širdies sutrikimo.

Atrodo,kad vėl apsuko 
JAV-ių administraciją, duo
dami suprasti, kad kai to - 
kia komisija pasirodys Tehe- 
ran’e, įkaitai bus paleisti. 
Ar šis Ayatolos pareiškimas 
yra jo politinės laikysenos 
išraiška,ar konkrečiai liečia 
įkaitų situaciją — pasidarė 
nebeaišku.

Prez. Carter’is ragina ir 
toliau laikytis ramiai.

LENKIJA KENČIA DĖL 
EKONOMINIU PROBLEMŲ,

Lenkijos Komunistų Par
tijos Kongrese iš pareigų 
neva savo noru pasitraukė 
premjeras P. Jaroševič’ius. 
Atrodo, kad reikėjo jam už
mesti kaltę dėl ekonominių 
Lenkijos bėdų.Prasiskolinu
si užsieniui 17 bil.dolerių , 
Lenkija varginama nuolati - 
niu trūkumu kasdienio va r - 
tojimo prekių. Iš politbiuro 
iškrito ir buv.Švietimo - bei 
Užsienio Reikalų ministerial 
ir Varšuvos kompartijos K - 
to pirm. J. Kepa.

ERIC HEIDEN JIM CRAIG

OLIMPINIU ŽAIDYNIŲ ŽVAIGŽDĖS

AR IR LEBANONE 
ARTĖJA KRIZĖ ?

Sirijos prezidentas Assad 
paskelbė, kad jis nebesaugos 
su savo kariuomene . Leba- 
nono sostinės Beiruto nuo 
civilinių karų, kurie buvo į- 
siliepsnoję 1975-76 metais .

Vieni mano, kad patys le- 
banoniečiai nenori spręsti 
vidaus sunkumus, kiti spė- niški, naudodami ir džiazinę p)R A ŠTROMO LAIŠKAS’
Iioja,jog Sovietų Sąjunga yra muziką. Gerai ištreniruoti, ,, TIMES"
prikišusi savo pirštus , no įkartais net darė įspūdį, kad. g. vasario 2 d. Londono 
rėdama vėl pagyvinti nėra- daug prakaito, bet neperdaug dienraštis The Times iš-
mumus šioje vietoje, kad 
nukreiptų pasaulio dėmesį 
nuo jų reputaciją gadinančio 
Afganistano /lyg tą reputa - 
ciją būtų galima dar labiau 
sugadinti.../.

PASIBAIGĖ OLIMPIADA 
LAKE PLACID

Dvi savaites trukę inten
syvios olimpinės žaidynės 
Lake Placid vietovėje, užsi
baigė vaizdingu spektakliu ir 
ypač linksmais ir puikiais 
dailiojo čiuožimo pasirody
mais.

Didžiausią sujudimą sukė
lė 5 aukso medalius laimė
jęs greitojo čiuožimo čem
pionas Eric Heide n.

Kitas įvykis, prikaustęs 
žiūrovų žvilgsnius vietoje ir 
prie televizijos aparatų-A- 
merikonų studentų mėgėjų 
ledo ritulio komandos laimė

MINIOS PRIE TRAUKINIU., Į LAKE PLACID .NEPRARADO 
NUOTAIKOS, NORS TRANSPORTAS .STEBĖTINAI, BU
VO NEPAKANKAMAI GERAI SUTVARKYTAS. TAČIAU , 
GEROS RUNGTYNĖS, YPAČ,KAI KURIE LAIMĖJIMAI , 
UŽ VISKĄ ATSILYGINO.... '

AMERIKOS KRITIKAS 
LABAI GERAI VERTINA 
JONĄ JURAŠĄ

The Boston Globe laikraš
tyje neseniai buvo įdėtas pa
sikalbėjimas su rež. Jonu 
JURAŠU naujo pastatymo 
The Suicide proga. Tame 
pačiame laikraštyje sausio 
24 d. įdėta ilga recenzija 
apie šio veikalo premjerą 
Providence mieste Rhode 
Island.Kritikas labai puikiai 
Įvertino režisorių Jurašą .

IŠMOKO GUDRYBIŲ.
Amerikos Computerworld 

savaitinis žurnalas paskelbė, 
kad Vilniuje nubaustos 3 mo-

jimas prieš sovietų profe
sionalus. Ypač vartininkas , 
kurio vardas ir paprasta 
šypsena bus ilgai atsimena
ma, tapo visų herojumi. Jim 
Craig. Studentas 22 m. am -
žiaus. ti ir visais būdais prisidėti

Įspūdingi dailiojo čiuožimo prie jo gelbėjimo akcijos, 
pasirodymai. Rusai nepap - 
rastai stengėsi būti moder-

džiaugsmo... Aukso medalį 
laimėjusi pora, kad ir akro
batiška, tačiau užnešė rau - 
donų sentimentalizmu, čiuož- 
dami pagal Raud. Armijos 
žygio dainą... .

Į Žaidynes atsilankė apie 
500.000 žiūrovų. Dalyvavo 
apie 1.400 atletų.

Kanadiečiai sportininkai 
tarpe 21 reprezentuoto kraš
to atsidūrė 13-oje vietoje pa
gal taškus. Laimėjo vieną 
sidabro medalį greitajame 
čiuožime-Gaetan BOUCHER, 
iš St. Foy ir slidininkas iš 
Toronto Steve PODBORSKI 
laimėjo bronzos medalį.

Be Heiden, didelę sensaci
ją sukėlė iš mažos valsy- 
bėlės Lichtenšteino tris 
medalius laimėjusi Hanni 
Wenzel Alpiniame slidinėji
me. Aukso už abu slalomus 
ir sidabro už paprastą nusi
leidimą.
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KOVOTOJAS UŽ ŽMOGAUS
TEISES
ALGIRDAS ŽYPRĖ VĖL
SOVIETU. PSICHIATRINĖJE

Per disidentą Makarenko 
yra gauta žinių, kad lietuvis 
Algirdas Žyprė 1979 m. bu
vo vėl iš darbo lagerio per
keltas į spec- psichiatrinę , 
Kazanėje.

Jį perkėlė už protestą vi mą 
dėl nepaprastai sunkių gy
venimo sąlygų ir dėl paties 
kalinimo, besitęsiančio 2 
metus.

Makarenko, praleidęs ke
lis metus su Žyprė darbo la
geryje, jį gerai pažindamas, 
tvirtina, kad lietuvis kalinys 
yra visiškai normalus ir 
sveikas psichiškai, bet labai 
nusilpęs fiziškai, dėka sovie
tų specialiai jam taikomos 
"priežiūros". k

Visi laisvojo pasaulio lie
tuviai raginami jo nepamirš-

spausdinodr.A.Štromo laiš- 
ką dėl dr.A.Sacharov’o iš - 
trėmimo iš Maskvos.

Laiške jis kritikuoja ta
me pačiame dienraštyje pa
sisakiusį M. Binyon, kuris 
tvirtino, kad sovietinė val
džia elgusis teisėtai.Tokią 
teisę duodančios jau nuo se
no veikiančios administraci
nės taisyklės.

Dr. A. Štromas nurodė 
sovietinės konstitucijos pa
ragrafą, kuris teigia, kad 
niekas negali būti baudžia
mas kitaip, kaip tik pagal 
teismo sprendimą ir re
miantis įstatymu. Taigi, dr . 
A. Sacharov’o atveju, smar
kiai prasižengta ne tik prieš 
įstatymus, bet ir prieš kons
tituciją.

Sovietai nesigėdina imtis 
ir viąai mužikiškų priemo
nių nutildyti Sacharov'ą: ap- 
stumdydami, grąsindami su
mušimais. Tai bent teisybė’.

terys už sukčiavimą kompiu- koševičius su žmona New 
teriais.Pavardės nežinomos. Yorką apleido birželio 30 d.
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Kun. KAZIMIERAS PUGE- 
VIČIUS, Amerikos Lietuvių 
Katalikų Tarnybos ir Lietu
vių Informacijos Tarnybos 
vedėjas ir BATUNo organi
zacijos direktorius, BATUNo 
prašomas vasario 3 dieną 
išskrido iš New Yorko į 
Šveicariją kelioms savai
tėms, nes ten Ženevoje nuo 
vasario 4 iki kovo 15 dienos 
vyksta Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių Komisijos sesi
ja. Kun. Pugevičius nusive
žė įvairių dokumentų apie 
žmogaus teisių atėmimą 
okupuotoje Lietuvoje ir ki
tose Pabaltijo kraštuose. 
PLB Valdyba paprašė Švei
carijos LB pirmininką dr. A. 
Kušlį ir Šveicarijoje gyve - 
nantį Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos patarėją dr. jur. 
Albertą Gerutį palaikyti ar
timus ryšius su kun. Puge- 
vičiumi. JAV LB, Kanados 
LB ir PLB savo lėšomis 
prisidėjo prie šios svarbios 
kelionės finansavimo. Žmo
gaus Teisių Komisijoje Že-
nevoje šiuo metu yra pra
ėjusią vasarą Jungtinėms 
Tautoms įteiktoji Jaunimo 
Peticija su 150. OOO para
šų.

MUSU SMUIKININKAI 
CARNEGIE HALL

Smuikininkas Izidorius 
VASYLIŪNAS ir pianistas 
Vytenis M. 'VASYLIŪNAS 
rengia kamerinės muzikos 
koncertą New Yorke ir Bos
tone.

New Yorke bus sekmadie
nį, kovo 2 d., 5:30 v.'vakare, 
Carnegie RecitalHall salėje, 
154 West 57th St., New York 
City.

Bostone-sekmadienį,kovo
9 d., 3 v.p.p., The First 
and Second Church salėje, 66 
Marlborough St., Boston, 
Mass. Koncerto programo
je bus klasikinė Mozarto so
nata Es dur, romantinė Wolf 
- Ferrari sonata g moli ir 
lietuviškoji Jurgio Gaižaus
ko sonata a moli.Visi lietu
viai palaikykime savo meni-
ninkus gausiu atsilankymu .

Abu menininkai vasario 13 
d. išskrido į Kolumbiją, P . 
Ameriką dalyvauti Vasario 
16 d. minėjime Medelline ir 
ta proga duos eilę koncertų. 
Du koncertai vargonais bus 
atlikti Medellino katedroje .

S. KRIVICKAS VIETOJE 
JONO LUKOŠEVIČIAUS

Žurn.Si gitas Krivickas pa
keičia Joną Lukoševičių kaip 
"Tiesos" ir "Moscow News" 
korespondentą New Yorke. 
S. Krivickas, iki šiolei bu
vęs Tėviškės draugijos pir
mininko pavaduotoju Vilniu
je, Į New Yorką su šeima 
atvyko birželio 20 d. J. Lu -
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New Yorke, JAV-se /

1918 metais įvyksta stebuk
las - ta laidojimui paruošta 
tauta prisikelia naujam gy
venimui.

Ryšium su Čekoslovakijos 
1968 metų invazija, dabar e- 
migracijoje gyvenantis Zda - 
nek Mlynar, buvęs čekoslo- 
vakų delegacijos narys, savo

Šiandien vis daugiau ir 
daugiau žmonių pradeda su
prasti, kad ta iki dantų apsi-

Metinė prenumerata Kanadoje — S 12.00, visur kitur — $13.00. Rėmėjo 

prenumerata nuo $18.00

P s. R endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakci jos nuomonei. Rankrašti ai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo Ii ura, prašinami 
tik iš anksto susitarus. ĮJ! skelbimu turini redakcija arba 
L eidykla n e atsako.

GYVUOK,ESTIJA 1
Vasario mėnuo - atmintinas ne tik mums, lietuviams. 

Prisimename savo istoriją ne-tiktai mes vieni. 
Dalinasi bendru likimu ir bendru jūros pakraščiu Estija. 
Dalinasi ta pačia gilia, nesutepta meile savo kraštui ir 
savo žmonėms, kaip ir mes. Kenčia nuo tų pačių barbarų. 
Kaip Lietuva ir Latvija, Estija per amžius turėjo eiti iš 
rankų į rankas. Teko matyti ir vikingus, ir rusus, vokie
čius,danus , lenkus, švedus ir vėl gi rusus...

Mes turėjome savo "Aušrą", kuri davė stiprybės at
sikratyti jungu, estai sėmėsi jėgos iš "Postimees". Kaip 
ir mes- jie turėjo savo šviesaus proto ir nepalaužiamo 
pasiryžimo vyrų ir moterų. Mūsų Kudirką ir Basanavi - 
čių jiems atstojo Tonisson, Herman, Martna, Paets... 
Nedaug apie juos mes žinome. Kažin, ar daug estų žino
jo ir mūsų veikėjų vardus. Gyvenimas atrodė, dar duos 
progų ateityje arčiau bendrauti, daugiau vieniems apie 
kitus sužinoti. Bet laikas nelaukė. Nelaukė ir mums skir
tas likimas...

Estai savo nepriklausomybės deklaraciją paskelbė 
Vasario 24 d., 1918 metais. /

Estai dabar yra naikinami kultūriniai,kaip ir lietu - 
viai ar latviai Pabaltijo pakraštyje. Jų prieš karą buvo 
apie pusantro milijono. Daugelis žuvo ir yra ištremti . 
Estija tyli dantis sukandus. Savo švelniom mėlynom akim 
ir šviesiais šiauriečių veidais charakteringi estų žmo- 
nėą nebeturi ką balsiai sakyti. Tik ištverti. Tik nepasi - 
duoti negandui, prievartai, nužmoginimui, baimei, te r o - 
rui.

Mes gal stipresni, gal kad mūsų daugiau. Tad prisi
mindami juos jų sukakties proga, norime pasakyti , kad 
jų mes neužmiršome. Gili simpatija rišusi mus nuo se
nų laikų yra dar sustiprėjusi.

Jeigu daug gražių žodžių nesakysime, jie supras 
vistiek mūsų nuoširdumą šiuose dviejuose - GYVUOK, 
ESTIJA'. E. V.

Šešiasdešimt antrąją Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktį minime labai nera
miais laikais tarptautinėje 
arenoje, todėl ir mūsų 
žvilgsnis krypsta į Afganis
tano įvykius. Lietuva ir Af
ganistanas - tai du labai 
skirtingi ir tolimi kraštai, 
bet juos suartina likiminė 
istorija. Juos skiria ne tik 
tūkstančiai mylių, bet ir įvy
kių laikotarpis- Afganista
nas šiandien pergyvena tą , 
ką Lietuva pergyveno prieš 
40 metų.

Ir koks stebėtinas pana
šumas'- kai 194O-siais me
tais po kelių valandų ultima
tumo Raudonoji Armija įsi- 
veržėLietuvon ir ją okupavo, 
tai Maskva pasistatė savo 
slaptą agentą Justą Paleckį 
Lietuvos Prezidentu, suren
gė seimo rinkimų komediją 
ir paskelbė, kad Lietuvos gy
ventojai nusibalsavo atsisa- 
kyti nepriklausomybės. Ke
turiasdešimt metų vėliau tos 
pat sovietinės Rusijos ka
riuomenė okupavo Afganis
tano sostinę Kabul, neva jos 
Prezidento Amin kvietimu, 
bet kai Kremliui pasirodė, 
kad jis nepakankamai rau
donas ir lojalus, tai jį sulik- 
vidavo ir jo vieton pasistatė 
Prezidentu savo atsivežtą a- 
gentą Babrak Karmai ir ta 
proga okupavo visą kraštą.

Lygiai panašiai Kremlius 
pasielgė 1956 metais su 
Vengrija, kai ji pabandė iš
silaisvinti. Raudonoji Armi
ja okupavo kraštą, suėmė jai

kijon ir brutaliai užgniaužė 
liberalėjančią komunistinę 
santvarką.

Visus tuos brutalius 
Maskvos veiksmus pasmer
kė'JA V-bių prezidentai ir 
visuomenė, bet tokios griež
tos reakcijos kaip preziden
to Carter'io dar nėra buvę . 
Mes, lietuviai, ir kiti pa
vergtieji jau seniai suprato
me ir jautėme,kad ankščiau 
ar vėliau ateis toks laikas , 
kai laisvasis Vakarų pasau
lis turės pasakyti-1 GANA , 
ČIA YRA RIBA IR TOLIAU 
NĖ ŽINGSNIO. Užtenka to
kios detantės, kurią sovietai 
tesupranta tik kaip vienos 
krypties gatvę.

Tokios padėties akivaiz
doje meskime žvilgsnį į Lie
tuvos laisvės viltis. Lietu - 
vos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą iki šios dienos JA V- 
bės nėrapripažinusios-tarp- 
tautinėje arenoje Lietuva ju
ridiniai tebėra nepriklauso
ma valstybė.

Bet laikui bėgant vienas 
kitas ir mūsuose yra linkęs 
pasiduoti pesimizmui. Girdi, 
mes tokie maži šių laikų di
džiųjų imperijų imtynėse ir 
mūsų jėgos tokios menkos , 
kad vargiai galime turėti bet 
kokios įtakos į laisvojo pa
saulio apsisaugojimą nuo so
vietinės grėsmės.

Žvilgsnis istorijon duoda 
mums raminančių vilčių. Iš 
Lietuvos praeities įkvėpimą 
sėmęsis poetas Adomas 
Mickevičius 19-ojo šimtme
čio pradžioje apgailestavo,

atsiminimuose aprašo tos 
delegacijos susitikimą su 
so vieta niu P olitbiuru, kuria m 
pirmininkavo Brežnev'as ir 
kuris taip kalbėjo: "Jūsų 
kraštas yra teritorijoje, ku
rioj Antrojo Pas. Karo me
tu sovietų kareivis žygiavo, 
Mes pirkome šią teritoriją 
nepaprastai aukšta pasiau
kojimo kaina ir mes niekada 
iš jos neišeisime.Šios teri
torijos sienos taipgi yra 
mūsų sienos. Kai mūsų ne - 
klausote, mes tą priimame , 
kaip grąsinimą.. .Todėl mes 
esame pilnai teisūs siųsda - 
mi kariuomenę į jūsų kraštą, 
kad galėtume jaustis visiš
kai saugūs mūsų bendrose 
sienose. Visiškai nesvarbu ,

ginklavusi visų tautų laisvei 
grąsinanti baisaus teroro 
sovietinė imperija tikrovėje 
stovi ant molinių kojų. Iš tos 
aklinai uždarytos imperijos 
vidaus per geležine uždangą 
prasiskverbia vis daugiau ir 
daugiau balsų, kurie liudija 
apie neišvengiamą jos sutū
rimą. Laisvės trokštančiųjų 
balsų nebegali nutildyti nei 
kalėjimai, nei darbo stovyk
los, nei žiauriausias KGB 
siautėjimas. Anot Maironio, 
nebeužtvenksi upės bėgimo,. 
Gal netoli ir toji die na,kai 
Lietuva vėl grįš į pilnai ne
priklausomų valstybių šei - 
mą.

pasipriešinusią vyriausybę 
jos narius sušaudė, o Prezi
dentu pasistatė savo agentą 
Janos Kadar. Kai jau Vakarų 
pasaulis su tuo apsiprato , 
tai 1968 metais Raudonoji 
Armija įsiveržė Čekoslova-

kad jo protėvių labai garbin- 
gąpraeitį turinti tauta esan
ti mirties agonijoje. A not 
prof. Biržiškos, lietuvių tau
ta buvo graban įdėta, jo 
dangtis vinimis apkaltas,be
trūko tik palaidoti. Ir štai,

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

nesilaikė, ar prasižengė su 
PASAULIO LIETUVIU. DIENU tUrimU reikalavi-
Įvykusių TORONTO,KANDOJE^/į^ Org. K_to priimtų 

1978 m. birželio mėn. 26 d- nuostatų paragr.3.1 pabrė - 
liepos mėn. 3 dienomis žla> kad PLD organizavimui

KONTROLĖS KOMISIJOS 
AKTAS

Pasaulio Lietuvių Dienų 
/PLD/ Kontrolės Komisija, 
susidedanti iš pirmininko- 
Vytauto BANELIO, sekreto
riaus -Jono KARPIO, narių : 
Jono AUKŠTAIČIO, Juozo 
KRIŠTOLAIČIO, Jeronimo 
PLEINIO, patikrino Pasaulio 
Lietuvių Dienų bei atskirų 
rengėjų: PLB Seimo, V Ka
nados ir JAV Lietuvių Dai - 
nųŠventės bei Pasaulio Lie
tuvių Sportininkų Žaidynių 
turimus pajamų ir išlaidų 
dokumentus, atskaitomybės 
knygas, turėtas apyskaitas , 
sąskaitų bankuose ištraukas 
bei kitus pateisinamuosius 
dokumentus ir šiuo konsta
tuoja sekančiai:

1/ PLD Organizacinis Ko
mitetas paruošė ir 1977 m. 
liepos mėn. 11 d.priėmė PLD 
organizacinius veiklos nuos
tatus /žiūr.Prot. nr.4/.Ko
pi ja tų nuostatų jungiama 
prie Kontrolės Komisijos 
Akto. Kontrolės Komisija 
rado,kad PLD Organizacinis 
Komitetas bendrumoje tų

ir pravedimui finansuoti tel
kiama bendra piniginė San
kaupa, kuri yra PLD Org. 
K-to dispozicijoje".Paragr . 
3. 5 sako: "Atskirų PLD ren
ginių Org.-K-tai gali turėti 
savo atskiras kasa’s ir pri
imti aukas, skirtas : speci
aliai tų renginių reikalams". 
Tačiau nuostatų paragrafas 
4.1.3 nustato, kad "Finansų 
komisija ’ organizuoja PLD 
lėšų telkimą ir tvarko visus 
PLD piniginius reikalus". O 
paragr. 3.8 aiškiai nusako 
finansinių transakcijų pro
cedūrą: "Sankaupos išmo - 
kėjimai privalo būti patvir
tinti PLD Org. K-to. Išmokė
jimo čekiai pasirašomi: a/ 
PLD Org. K-to pirm-ko ir 
b/ Finansų Komisijos iždi
ninko".

Kontorlės Komisija rado, 
kad PLD pinigais buvo ope - 
riiojama penkiose bankinėse 
sąskaitose, neįskaitant PLSŽ, 
DŠ ir PLBS atskiras banki - 
nes sąskaitas.

Pastebėta, kad čekiai buvo 
daugumoje pasirašomi tik

z psl.

vieno pareigūno. Finansų K- 
jos iždininko parašas ran - 
damas tik bankinės sąskaitos 
nr.5578 čekiuose.

3/ PLD Org.K-to Finansų 
Komisija pinigų telkimui iš
siuntinėjo 166 aukų lapus lie
tuviškoms organizacijoms ir 
pavienims asmenims Kana - 
doje. 105 aukų lapai ras
ti sugrąžinti. Pasigendama 
nesugrąžinta 61 aukų lapas ir 
Kontrolės K-ja negalėjo 
tiksliai nustatyti Kanadoje 
suaukotų pinigų sumos.

' 4/ PLD lėšoms telkti JAV- 
se buvo sudarytas JAV LB 
Krašto V-bos specialus au
koms rinkti komitetas,kuris 
PLD Org. Komitetui Įteikė 
Can. 27.580,65. Kontrolės 
Komisija tačiau rado, kad 
JAV aukų tam tikslui buvo 
surinkta US $36.132 /žiūr . 
JAV LB Kontrolės K-jos 
1979 m. kovo mėn. 1O d.pro
tokolą/. Skirtumo likutis 
buvo atiduotas JAV LB 
Krašto Valdybai. Kontrolės 
K-ja randa,kad tuo veiksmu 
yra prasilenkta suPLD Org, 
K-tu ankščiau padarytu su - 
sitarimu./žiūr.Prot.nr.3 , 
1977 m. gegužės mėn. 21 d. /.

5/ Kontrolės K-ja rado, 
kad visi trys PD rengėjai, 
kaip priimti nuostatai reika
lauja, iki šiol nepristatėPLD

ar tikrovėje kas grąsina mū
sų. saugumui ar ne - tai nuo 
išorinių aplinkybių nepri
klausantis principo reikalas. 
Ir taip pasiliks nuo Antrojo 
Pasaulinio Karo amžinai... 
Karo metu mūsų kareiviai 
kovojo iki Elbės -tai čia ir 
yra mūsų tikroji Vakarų sie
na. .."

/Šiuos žodžius daugelis 
iš mūsų yra užmiršę arba ir 
visai nežinoję, Įdomu būt- 
patirti, kiek aukštųjų vai - 
džios vyrų, profesorių, siu - 
dentų kitų valstybių yra susi
pažinę su tokia " žmonišku- 
mo"ir "teisingumo" filosofi
ja. Red./.

Ar ne panašiai kalbėjo ir 
Hitleris po Prancūzijos pa- 
klupdymo 1940 metais? Jis 
didžiavoąi, kad tuo nugalė
jimu užtikrinęs Vokietijai

Org. Komitetui savo galuti - 
nių pajamų ir išlaidų patvir
tinti, Kontrolės K-ja, tačiau, 
pabrėžia, kad PLSŽ Org.K-to 
iždininkas, pagal turimas ga
limybes, pristatė K0ntrolės 
K-jai PLSŽ 1979 m. liepos 
mėn. 12 dienos pajamų bei 
išlaidų apyskaitą su pateisi
namais dokumentais, kurie 
atatinka padarytiems kasos 
ir sąskaitybos knygų įra
šams.

6/ Kontrolės K-ja pasige
do DŠ.PLB Seimo bei atski
rų parengimų,kaip Šeštadie
nio Susipažinimo Vakaro , 
Banketo Royal York viešbu
tyje išplatintų bilietų pinigi
nio atsiskaitymo aktų, rinktų 
aukų pamaldų metu Royal 
York viešbutyje bei kitų 
programinių susitikimų de
talizuotų pajamų ir išlaidų 
apyskaitų. Kontrolės K-ja 
todėl negalėjo PLD pajamų 
ir išlaidų sumas patikrinti.

7/ Kontrolės K-ja nerado 
trijų atskirų progtaminių 
leidinių ir suvenyrų patikri
nimo ir atsiskaitymo aktų.

8/ Kontrolės K-ja paste- 
bėjo.kadPLD kasos ir bend
ros piniginės atskaitomybės 
knygos nebuvo vedamos nuo 
PLD Org. K-to sudarymo . 
Tik 1979 m. sausio mėn.19 d. 
PLD Org. K-tas leido Fi - 
nansų Komisijos iždininkui 
pasamdyti Nayman, Resnick, 
Layton & Wise chartered 
accountants firmų piniginei 
sąskaitybai ir buhalterijai 
sutvarkyti. Minėtos firmos 
1979 m. gegužės mėn. 24 die
nai paruošta PLD apyskaita

tūkstanties metų ateitį. Visi 
žinome kas atsitiko su Hit
lerio tūkstanties metų rei
chu, tad ar galime abejoti, 
kad eventualiai panašiai at
sitiks ir su Brežnev'o "am
žinąja siena ant Elbės".

rodo, kad turėta $332,984 . 
6o pajamų ir 294. 782.45 iš
laidų, likutis $ 38.202.15 . 
Kontrolės Komisija ima dė
mesin tą apyskaitą, tačiau 
dėl visos eilės jau iškeltų 
priežasčių negali jų patiks - 
linti.

9/ Kontrolės K-ja rado, 
kad buvo išmokėta $1.500 
asmeniui už PLD filmavimą, 
bet tas filmas nėra PLD 
Org.K-to nuosavybėje.

1O/ Kontrolės K-ja rado 
atvejį, kur PLD pareigūnas 
savo asmenišku čekiu apmo
kėjo stamboką PLD sąskaitą, 
tačiau iki šiol nėra padaręs 
surinktų pinigų apyskaitos ir 
neatlikęs su iždininku rei - 
kiamo atsiskaitymo.

11/ Kontrolės K-ja randa, 
kad yra labai uždelsta su 
PLD galutinės apyskaitos 
sudarymu ir tuo prasižengta 
prieš PLD Org.K-to priim
tus nuostatus.

12/ Kontrolės K-ja randa, 
kad PLD Org. K-to priimtų 
nuostatų paragrafo 4.2.1 į- 
vykdymas buvo uždelstas, 
kur sakoma: "Užtikrinimui 
tvarkingos PLD piniginės 
atskaitomybės sudaroma 
PLD Kontrolės Komisija se
kančios'sudėties:

a/ PLBS Org.K-to vienas 
atstovas /l/, b/ DŠ Org. K- 
to du atstovai/2/, c/ PLSŽ 
Org. K-to du atstovai /2/ .

Paragrafas 4.2.2. pab
rėžia, kad "Kontrolės K- ja 
tikrina bendrąPLD ir atski
rų renginių piniginę atskai
tomybę". Pastebime,kad tik

Pakistano prezidentas
Mahomed Zia ul-Hao, su
sirūpinęs dėl sovietų ka - 
riuomenės 'Afganistane, 
veiksmų.

PLSŽ Org. K-tas laiku pris
tatė savo atstovus, o PLSS ir 
DŠ Org. Komitetao prista
tė savo atstovus labai pavė
luotai ir tik nuo 1979 m. bir
želio mėn. 21 d.pilnos sudė
ties Kontrolės Komisija p ra-
dėjo savo darbą.

13/ Kontrolės K-ja pasige
do dokumentuoto $10.500 
laikino pervedimo Toronto 
Lietuvių Namams. PLD 
Org. K-ta's savo posėdy
je paskirstė tą sumą lygio
mis dalimis Kanados LB, 
PLSŽ ir Pasaulio Jaunimo 
O-jai.

IŠVADOS
1/ Kontrolės Komisija iš 

tame akte paminėtų faktų 
randa, kad PLD Org.K- to 
eilė pareigūnų daugeliu at
veju nesilaikė priimtų vidi
nių organizacinių nuostatų.

2/ Nežiūrint į pastebėtus 
buhalterinius, sąskaitybinius 
bei piniginio atsiskaitymo 
nesklandumus, Kontrolės 
Komisija konstatuoja, kad 
PLD Organizacinis Komite
tas įdėjo daug darbo ir pas
tangų suruošiant Pasaulio 
Lietuvių Dienas Toronto , 
Kanadoje.

3/ Kontrolės Komisija dė
koja PLD Org.Komiteto na
riams, pareigūnams, kurie 
savo darbu ir sumanumu į- 
galino.kad Pasaulio Lietuvių 
Dienos būtų finansiškai sėk
mingos. Kontrolės Komisija 
dėkoja visiems tiems,kurie 
kooperavo ir jos darbą 
lengvino.

Vytautas Ba nelis 
pirmininkas 

Jonas Karpis 
sekretorius , nariai: 
Jonas Aukštaitis, Juozas 
Krištolaitis, Jeronimas 
Pleinys.

1E PRIKLAUSOM A LIETUVA
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NUO CHAMONIX LIGI LAKE PLACID 
( 1924 - 1980 )
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* TRUMPOS ŽIEMOS OLIMPINIU ŽAIDIMŲ APYBRAIŽOS *

laiko jokiam vidurio Europos 
slidininkui šiose varžybose 
nepasisekė prasmukti į 
skandinavų dominavimo ei
les. Antroji vieta teko nor
vegui, trečioji suomiui, o 
rusas Voronkov buvo ketvir
tas.

algimanto skiltis

Alpinistinėse rungtyse- 
28L OOO,- šiauriečių rungty
se - 113. OOO, spec, šuoliuo
se - 60. OOO, ledo rutuly
je - 196.000, greitajame 
čiuožime - 75.000, dailia
jame čiuožime - 30. OOO, 
Bobsley ir rogutės (lugo) - 
85.000, atidaryme ir užda
ryme - 70. OOO, stebėjo tre
niruotes -26. OOO - viso da
lyvavo žiūrovų 936. OOO.

Nors paskirų varžybų vie- 
to s buvo i š mėtyto s nuotoli ai s 
skaitant viena nuo kitos ir 
treneriams, spaudos atsto
vams, bei kitiems techninio 
personalo ariams per visą 
žaidimų laiką teko sukarti, 
tarp 2000-3000 km. , vie
nok pravedi mas buvo sklan
dus, transporto priemonės 
veikė tvarkingai ir talka bei 
solidarumas visų gyventojų 
tikrai buvo nuoširdus. Taip 
mažoji Austrija garbingai 
įrašė savo egzaminą Į Olim
pinių žaidimų istoriją.

GRĖNOBLE 1968 m.
1964 m. laike Innsbruck 

Ž. O. žaidimų, Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto 61-oj 
sesijoj buvo balsavimai rin
kimai miestų 1968 m. Z. O. 
žaidimams. Grenoble skait
lingiausia delegacija? net iš 
11 asmenų, sesijų dalyviams 
parodė filminę apžvalgą nu
matytų varžyboms vietovių, 
davė atitinkamus paaiškini
mus dėl finansinių ir tech
ninių planų, kurie įtikino, 
tarptautines žiemos sporto ' 
federacijas ir patį T. O. Ko
mitetą, drąsiai stojo ) rink
tinę eigą, nors konkurentų 
buvo šešetas : Calgary, Lah-

o o o' o o

(tęsinys) 
ti, Sapporo, Oslo ir Lake 
Placid. Balsavimai vyksta 
slaptai ir turi 3 etapus. Pir
mame Grenoble gauna 15 
balsų, Calgary - 23, Lahti- 
ll,o likusieji jau iškrenta.li
me - Calgary (JAV) -19, 
Grenoble-18 ir Lathi -14/iš- 
krito). III - me ir galutinia
me - Grenoble - 27, Calga
ry - 24.

Prancūzų delegacijos 
džiaugsmas didelis. Gavę 
pradžią 1924 m. Chamonix, 
po 44 metų grįžta lyg ir pa
tikrinimui. Pasaulio ir Eu
ropos kraštų geografinė ir 
politinė padėtis daug kur 
aštriai ir žiauriai apkarpy
ta ir suvaržyta, bet olimpi
niai žaidimai savo paskirti
mi įneša milžiniškus pra
giedrulius į šią suirutę ir 
dalinai praveria arti mes - 
nio tarptautinio bendravimo 
šaltinius. Tai įpareigojo visą, 
prancūzų tautą solidariam 
darbui ir įrodyti svetingu
mą..

VARŽYBINĖ ŽAIDIMŲ EIGA
Kai 1956 m. Cortina 

d'Ampezzo (Italija) austras 
Anton Sailer sušluoja visas 
tris alpinistines rungtis ir 
lieka lyg nepakartojamu sa
vo pasiektais rekordais, tai 
dabartiniu metu garsusis 
prancūzas Jean-Claude Killy 
viso krašto pasididžiavimas 
laimėtose tarptautinėse var
žybose. Jis buvo laikomas 
tikru favoritu. Tiek austrai, 
tiek prancūzai yra alpinisti
nių varžybų specialistai ir 
mėgėjai,nes gamtos sąlygos 
ir pasakiški vietovių grožiai 
traukte traukia į dangišką 
prieglobstį. Jis reikalauja 
oooooooooooooooo

žemiškų žmogaus sugebėji
mų tų dovanų surinki me- 
pilnutiniame sportinių ap
raiškų išnaudojime. Iki Gre— 
noble žaidimų dienų prancū
zai buvŲ laimėję 19 medalių, 
iš kurių 14 atitenka alpinis
tinių rungčių atstovams ir 5 
dailiajam čiuožimui, o po 
Grenoble žaidimų jau jų sąs
kaitoje, buvo 22. Killy, jaus
damas tautos sudėtas viltis, 
spaudos ir radijo komenta
rus, savo charakterio savy
bes, - laiku sumobilizuoja 
dvasinių ir fizinių galių iš
teklius ir sėkmingai žengia 
į pergales.

Nusileidimą su tautiečiu 
Perillat (sidabro med.), di
dįjį slalomą ir slalomą laimi 
prancūzai. Austrams ir 
šveicarams tenka žemesnės 
vietos. Killy įrašė tautos 
lūkesčius ir tuometinį pajė
gumą krašto ir O. Ž. Ž. is
torijon pelnytai ir garbingai. 
Moterų klasėje rungtys išsi
skirsto taip : slalom"- M. 
Goitšchel (Prancūzija), di
dysis slalomas kanadietei 
Nancy Green ir nusileidimas 
austrei Olga Pali.

Moterų rungtyse išniro 
šiaurietės. 5 ir 1O km. sli
dėmis švedė Toni Gustafs- 
son palieka ruses ir norve
ges, surinkdama abu aukso 
medalius. 3x5 km. estafetę 
išneša norvegės su stipria 
21 sek. laiko persvara prieš 
kaimynes švedes, rusės šį' 
kartą lieka III-oje vietoje.

Permaininga kova vyksta 
vyrųklasėje.kur pirmą kar
tą žaidimų gyvavime pralau
žia uždangą italas Nones 30 
km. perbėgime, nes ligi to 
>00000

15 km. visas derlius’buvo 
vėl skandinavų su norvegų 
Groenningen priekyje (auk
so medalis). Ir vėl rusų ata
ka J 50 km. rungtį lieka 
"atmušta", nes pašėlusiai 
permaininga eiga perbėgimo 
metu buvo neaiški ligi pas
kutinių sekundžių, kai Vede
nin po 25 km. buvo 2 min. 
atsilikęs nuo pirmaujančio 
norvego Ellefsaeter, tai 40 
kilometre jau liko lygiai' 1 
minutė. Vedenino artėjimas 
nors ir pamažu paskutiniuo
se 1O km. buvo nuolatinis, 
bet vienok norvegas Išspaudė 
aukso medalio laimėjimą. 
Likusios pirmavime sekun
dės - o jų vos 17 - apgynė 
nepajudinamą 50 km. rungtį. 
Garbė šiauriečiams.

Estafetėse šį kartą ru
sams nelabai sekasi, nes ir 
vyrų 4 x 1O km. nurieda į 4 
vietą. Jokio medalio. Nor
vegai, švedai ir suomiai, kaip 
pridera kaimynams, išsida
lina medalių kraitį. Suomius 
dėl bronzos medalio nuo ru
sų teskyrė O. 5 sek. Geriau- 
siąlaiką 1O km. parodė nor
vegas Martinsen - 31:57,3.

Biathlonas su 20 km. per
bėgimu ir šaudymu yra nor
vegų Solberg rankose (auk
so medalis), kai II-ji ir III- 
ji vietos tenka rusams : Ti - 
khonov ir Goundartsev.

Pirmą kartą šiuose žaidi
muose yra įvesta biathlono 
estafetė, kur kiekvienas da
lyvis 7. 5 kfn. nuotolį turė
jo 3 kartus perbėgti aprėž
toj 2. 5 km.trąso, su dviem 
šaudymo pratimais po 8 šū
vius į 5 taikinius. Nekliudy- 
mai - 200 mtr. bauda per
bėgimui. / bus daugiau /

KAI 'BALIAI*

Išeiviškojo gyvenimo ru- 
tinbje gana dažni tie balsai, 
kurie, tyliau ar garsiau, 
išreiškia savuosius rezer
vus dėl tų, mums visiems 
įprastų ir savaime supran
tamų pokylių, balių dažnu
mo. Pagal juos, išeivija tik 
šoka, val^o, geria, žodžiu, 
ballavoja visomis progomis 
ar visai be jų. Linksmumas 
ir nerūpestingumas lyg ir 
tapo neatskiriama šiolaiki- 
nio . mūsų gyvenimo dalimi. 
Vadinasi, - gyvenimėli, ir 
kada tu pablogės! ?

Tos temos pačią esenciją 
paliekant nagrinėti kitu me
tu ir kita proga, šį kartą 
norėtųsi sustoti ties truputį 
kitos sudėties "baline" pro
grama, kuri, regis, turėtų 
būti ne atmetama, bet dar 
daugiau proteguojama. Tai 
"baliai", vaišės,priėmimai, 
susiję su bendrąja repre
zentacija, bandant ir mū
siškiams neiškrypti iš šiuo
se kraštuose įprastų normų 
Patinka mums ar ne, bet ne
rašytos tai taisyklės (gal 
papročiai ?) čia reikalauja, 
kad visa eilė socialinių funk
cijų prasideda ar baigiasi 
kokteiliais, užkandžiais, 
priešpiečiais, pietumis ar 
vakariene. Geros ir jaukios 
patalpos, puikus aptarnavi
mas, neeilinė aplinka, lei
džia visiems dalyviams lais
vai, neformaliai pasikeisti 
nuomonėmis, geriau pažinti 
vieni kitus, gal net ir daly- 
kiškiau apsvarstyti gvilde
namus reikalus, turimas 
problemas, nagrinėjamus 
klausimus. Vienas dalykas 
sausas posėdžiavimas, kal
bų klausimas ir formali ap
linka, ir visai kitos aplin-
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kažin kodėl, taip vadinamas 
lietuviškasis vaišingumas 
dingsta ir tiek. Dingsta to
kioje vietoje, kurioje jis bū
tų itin naudingas, Reikalin
gas, laukiamas ir būtinas. 
Tiesiog gaila buvo stebėti 
mūsų svečius svetimtaučius 
(amerikiečius ir mums drau
giškų kitų tautų atstovus), 
sugebėjusius išsėdėti vieno 
mūsiškio minėjimo metu 
virš trijų valandų ir jam pa
sibaigus, be didesnio entu
ziazmo išslenkant iš salės, 
net negavus progos bent kiek 
atsigaivinti, artimiau pa
bendrauti su lietuviais ir ki
tais jų svečiais. Proga, buvo 
iškilminga, sukaktis iškili, 
aplinkybės išskirtinos. Tars 
ne vienas, taip tai taip, bet 
iš kur gausime lėšų svečių 
pavaišinimui, bent kuklių 
vaišių suruošimui ? Be abe
jo, klausimas geras ir visai 
vietoje. Tikrai norint, gali
mi ir keli, beveik tikri atsa
kymai. Gaila tik, kad bent iki 
šiol, visumoje žvelgiant, ne
daug dėmesio tokiam reika
lui kreipėme, tad ir palan
gių sprendimųkaip ir neras
davome.

Gi "sponsoriais" tokio pa- 
' žmonio galėtų būti atskiros 
organizacijos, klubai, asme
nys ar šeimos. Pagaliau ir 
tikras skaičius mūsų pačių 
norinčių dalyvauti reprezen
taciniame pobūvyje, galėtų 
apmokėti ir mūsų svečių da
lyvavimo išlaidas. Vadinasi, 
tereikia atskiro noro, tru
pučio specialių pastangų ir 
bent kiek kieto užsispyrimo 
suprasti, kad, tiesa, čia nie
kas nėra nei alkanas,nei iš
troškęs. Tačiau, pagal nu-

SIMPOZIUMAS MONTRE ALYJE
/Montrealio Simpoziume pagrindinį žodį tarė Rasa Lukoševičiūtė. Jo ištraukas 
arba santraukas čia patieksime. Visi pageidavo, kad tokių simpoziumų būtų daugiau/

/ tęsinys /

Palietusi mūsų organiza
cijų veiklą principinį 
priekaištą padare, kad orga
nizacijos savo veiklos prie - 
monėmis supanašėjo ir dau
giau rūpinasi pramoginiu 
būdu veikti. "Klausiu savęs , 
ar nėra atėjęs laikas, kad 
visos aktyvios organizacijos ’ 
paanalizuotų savo jėgas ir 
spragas ir susitartų bei pa
sidalintų sritis.... Visa, kas 
reikalauja didesnio investa-^ 
rimo idealų siekime,pasida
ro rečiau realizuojami as - 
peklai. "Toliau ji primena , 
kad yra sritys, kurių nepa - 
liečia nė viena organizacija:

"demonstracijos /politinės 
ir kultūrinės/,-Vilniaus U - 
niversiteto minėjimai ir pa
rodos, -politiniai ir kultūri - 
niai simpoziumai su val
džios atstovais, - gryni kul
tūriniai renginiai. Jaučiasi 
labai didelis lygsvaros pra
radimas'. "

Pastabūs ir, galima sa
kyti, praktiški žoždiai.Kar
tui buvo jaučiamai ir pasi - 
ryži mas bei noras dirbti vis 
geriau ne tik savųjų tarpe , 
bet, kas labai svarbu ir ne
atidėliotina- sąryšyje su 
dabartimi ir su gyve
namosios vietos aplinka.Ki
tataučiai per mažai mus pa
žįsta, per mažai žino ir apie 
Lietuvą.

Aktyvusis Montrealio jau
nimas dalyvavo. / Jis daly
vauja ir savo ansambliuose , 
ir organizacijose. Tačiau , 
norėjosi pamatyti ir tuos , 
jau rečiau pasirodančius ar 
nuošaliau besilaikančius/.
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Į diskusijas įsijungė ir vy
resni. D.Staškevičienė pri - 
minėjjog'nežiūrint visų sun
kumų prisitaikant psicholo
giškai ir materialiai prie 
naujo gyvenimo, mes netin

gėjome veikti. Gal ne viskas 
buvo gerai padaryta ar tei
singai. Perdaug susiskirs- 
tėme į partijėles ir organi - 
zacijėles pagal seną papro
tį. Perdaug kritikavime ki
tus ir dalinai tuo atbaidėme 
jaunimą nuo visuomeninės 
veiklos. Ji ragino suprasti , 
kad mūsų jaunimui nereikia 
partijų. Reikia vieno bendro 
idealo.

Jaunasis Paulius Mališka 
nerodė jokio pesimizmo. Jis 
įvertino šiuo metu dar gana 
pastovią padėtį, tačiau buvo 
susirūpinta dėl ateitie s-jei
gu nebus naujų imigrantų, 
mūsų kultūrai bus labai sun
ku išsilaikyti.Kiti prisidėjo 
optimistiškais pavyzdžiais, 
primindami,kad P.Ameriko
je atrodo jau buvo apmirusi 
lietuvybė, o tačiau įvyko ste
buklas/ ypač prelegentė pat
virtino,pati ten buvusi/.Per 
Kongreso veiklą atgijo 3-ios 
ir net 4-os kartos lietuviai , 
lietuviai mišrių šeimų. Jie 
panoro dainuoti, kalbėti lie
tuviškai. Įsteigė savo pasto
vios veiklos būrelius. Ginta
ras Nagys pageidavo, kad 
Bendruomenėje būtų daugiau 
aktyvių žmonių, o ne tik ke - 
llų vežama veikla. Pasi
džiaugė, kad jaunieji lietu - 
viai nori būti savo tarpe;Pa
minėjo vis augančią atvyks
tančiųjų skaičiumi Žiemos

Stovyklą. L. Girinis-Nor vai
sa susirūpino, ar jauni mas, 
susirinkęs pramogoms, Įjun
gia kokį nors momentą ir 
lietuvybės reikalams.' Jis 
mano, kad jeigu būtų dides
nės patalpos su si rinkiniams 
veikla būtų lengvesnė ir į- 
vairesnė.

Jaunimas-ir ne jaunimas- 
seniai tą reikalą svarstė. Ir 
iš publikos tarpo buvo pasi - 
sakymų už ir dar daugiau 
pasisakymų prieš. Tikrasis 
momentas tai daryti, kaip 
atskirą projektą yra praėjęs. 
Viltys nukrypo į Lito planą , 
jau seniau svarstomą. Ta - 
čiau visų praktiškų galvų 
nuomone-atsižvelgiant į po
litinius įvykius- gudriausia 
esą palaukti.

P.Lukoševičius ypač karš
tai ragino išnaudoti geriau 
turimas patalpas ir laukti . 
Mūsų skaičiui mažėjant-tur- 
tas gali atitekti kitataučiams. 
K. Toliušis labai tiesiai ir 
paprastai atraportavo, kad 
įtik apie 120 bendruomenės 
narių susimoka reguliariai 
savo mokestį. Tai iš ko gi 
statysime namus?/Visus šis 
pareiškimas šiek tiek pri
trenkė, nes galvojome, kad 
esame dosnensni ir tvarkin
gesni. ../.

Linas Staškevičius paste - 
bėjo, kad daugelis tėvų tik 
apmoka išlaidas, bet patys 
neateina dalyvauti savo vai
kų organizacijų šventėse.Ta 
proga Rasa Lukošėvičiūtė 
jaunimo vardu pasisakė, kad 
labai blogą nuotaiką sukelia 
tai, kad kai kurios organiza

cijos savo tarpe nesutinka, 
netaip rūpinasi kuria proga 
organizacija suruošia prog
ramą, kiek kuri organizacija!

Visa tai buvo labai sveika 
išgirsti iš jaunųjų lūpų. Gal 
gi ir mes "atjaunėsime". O 
jaunimas gal pradeda su
prasti, kad ateina laikas, kai 
veiki, dirbi visuomeninius 
darbus iš Įsitikinimo ir ma
žiau dėl to, kad tavo tėvai į 
tave žiūri.

Moderatorius R. Otto po 
trumpo žodžio uždarė sim - 
ipoziumąi, pažymėjęs, kad jau 
girdisi balsų, jog tokių po-

kybės atviresniems' pokal
biams kur kas intymesnėse 
sąlygose, aišku, neperžian- 
giant bet kokio kraštutinu
mo ribų. Tas visuotinai pri
imta, suprantama, ir, tik
riausiai, laukiama.

, Kaip tik šioje plotmėje 
mūsų lietuviškoji reprezen
tacija ir būtinybė ganėtinai 
šlubuoja. Kažkaip, kažkur ir

kalbių reikia pravesti regu
liariai ir konkrečiai veikti 
dėl iškeltų klausimų.

Publika buvo netgi įšilusi, 
jau ir balsiau kalbėjo, kad 
buvo galimh girdėti be mik
rofono/ o tegul daugiau jis 
niekada nebūna pa

sistovėjusias normas būtų 
ir paranku ir išmoninga pa
rodyti mūsų svečiams tra
dicinį lietuvišką vaišingumą, 
bent, jau iškilesnių progų 
metu. Vargiai ar tai būtų 
baton išmestas pinigas, bent 
nujaučiant, kad kiekviena 
reprezentacija reikalinga ir 
tam tikrų finansinių įsipa
reigojimų.

mirštąs arba nesutvarky
tas viešuose pasikalbėji - 
muose’./.Ir šį kartą, ypa
tingai- norisi tikėti, kad 
dialogai toliau vystysis ir 
iš jų išplauks greitai kon- 
retūs darbai.

/bus daugiau/

SIMPOZIUMO METU VYKUSIOS K. L. B. ARCHYVINĖS - ISTORINĖS 
MEDŽIAGOS PARODA.

Inž. J. DANYS — archyvinei medžiagai telkti įgaliotinis ir dr. Mil
da DANYT Ė. Ji ruošia knygą apie lietuvių imigraciją po II-jo pa - 
saulinio karo.
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Birutė V. N a g i e n ė

/' tęsinys /

Taip pat įdomu, kad dabartinėse tos rūšies knygose 
Lietuvoje nededama rūbų iš Klaipėdos krašto. Dabar to
je srityje, vadinamoje sovietų "Kaliningradu"- buvo ran
dami vieni seniausių lietuvių liaudies drabužių, bet šito 
jų autoriai negali daryti, nes tada reikėtų pridėti istori
nių faktų, kuriuos valdžia geriau nemini, arba nori privers
ti apie juos pamiršti.. „Taigi, toks "moksliškumas". 
......... .. O ką ten rašo apie Jus?

- Štai viena ištraukėlė - atneša man atverstu pus
lapiu storą veikalą; Skaitau: ... "jau tuomet buvo pada
ryta ir bandymų moksliniu pagrindu apibudinti etnografi
nius tautinio kostiumo tipus. Čia visų pirma minėtinas 
dail. A.Tamošaičio darbas, kuris daugeliui mūsų meni - 
ninku tebėra svarbus tautinio drabužio šaltinis".

Pasidaro lengviau. Kada nors ir "ten" rimtas dar - 
bas vis tiek Įvertintas. Klausausi, kaip A .Tamošaitis pa
sakoja /vis su tokia pat negęstančia meile ir intensyvu
mų/ įvairius nuotykius ir epizodus, be važinėjant iš kai
mo į kaimą. Besilankant,dar seniai>pas Tamošaičius- 
kai būreliais traukėme prie St.Lawrence upės pakraščio 
jų Sodybos gale, išnirdavo nejučiomis vis keliolika jo ke
lionių epizodų. Ir vėliau. Ir dabar... Iš jų visų subliz - 
ga ir mūsų tikrosios liaudies atšvaitas. Tamošaitis ap
dovanotas ir kitu talentu- gera atmintimi ir sugebėjimu 
vaizdingai pasakoti.

"Kartais", sako jis, "senų rūbų liekanų ieškojau net 
ir pas skudurininkus. Jų išmestas atkarpas peržiūrėda - 
vau. Atsikirpęs gabalėlius, važinėdamas iš kaimo į kai
mą išklaušinėdavau moterų, kur dėvėjo, kam naudojo,kaip 
audė tokį ar kitokį audeklą. Ypač sunitu buvo rekonst
ruoti kiklikus, nes juos daugiausia,kaip jau minėta, mėg
davo "pagražinti". Pavyko, tokiu metodu, gana daugelį 
atvejų , .surasti vertingų liekanų."

/Galvoju, kaip gerai,kad vos atgavus nepriklausomy
bę, Lietuvoje jau buvo mūsų autentiškumo reikalas giliai 
suprastas! Žemės Ūkio Rūmų direktorius Tallat-Kelpša, 
sužinojęs apie A.Tamošaičio darbui, pakvietė jį steigti 
Liaudies Meno Skyrių, atgaivinant liaudiškuosius audinius, 
mokinant naujas kaimo audėjas austi savuosius raštus./

Atsiverčiu ir Kultūros Barų nr.4,1969 metų.Straips
nyje apie tautinio drabužio tradiciją K.Cerbulėnas pasisa
ko dėl pseudoliaudiško tautinio drabužio atmainų: "Joms 
impulsą davė savo "tautinį supratimą" ir eklektišką dva
sinės kultūros supratimą demonstruojanti buržuazija- 
jos užsakymu "tautiniai drabužiai" būdąvo siuvami iš šil
ko aksomo ir pan". Taigi,kaip ir kitose srityse,Įuo me
tu dvaras veikė kaimą ir savo keliu-kaimas dvarą...

Kas dabar veikia mūsų liaudies rūbų stilių? Iš at - 
vaizdų knygose ir brošiūrose su pasibaisėjimu matomi , 
kaip ir mažesnių ansamblių rūbams pritaikyta nebecha - 
rakteringa estradinė stilizacija. Mums taip būdingi orna
mentai dažnai panaikinti. Visai ir nesistengta stilizuo - 
jant juos išsaugoti. Ir spalvos.. .Dažnai švystelia net ir 
blizganti raudona bliuze švenčių eisenoje,kuri tipinga mū
sų kaimynams, bet ne mums.. . Keno parėdymu tai daro
ma? Ar lietuvių liaudies meno žinovų? Atsakingų profe
sionalų ? ? ?

Štai dar viena ištrauka iš 1964 m.išleistos knygos 
Lietuvių Etnografijos Bruožai, red.A. Vyšniauskaitės.Ten 
Marija Mastonytė, skyriuje "Drabužiai", rašo:"Tarp di

desnių šios srities leidinių paminėtini M.Glemžaitės "Ku
piškėnų Vestuvininkai"-1963 m-, "Lietuvių Moterų Tau - 
tiniai drabužiai"-1939 m. Šių leidinių tikslas buvo plačiau 
išpopuliarinti lietuvių tautinius drabužius, skatinti jų ga
mybą ir nešiojimą. Todėl neatsitiktinai A.Tamošaičio 
knygoje aprašomi tik namuose austi drabužiai/ A.Tamo
šaitis, Sodžiaus Menas 7-8 tomasįB. V.N./C Daugelis'kny
goje iliustruojamų drabužių paties autoriaus atkurti iš 
sunešiotų drabužių pavyzdžių ir pagal užsakymą atlikti 
Žemės Ūkio Rūmuose. A.Tamošaičio tautinių drabužių 
kompleksuose neturi vietos jokia fabrikinė medžiaga.Šiuo 
atveju knygoje prasilenkta su liaudies gyvenimo tikrove, 
aiškiai pasireiškia autoriaus nacionalistinės tendencijos".

Pakeliu akis nuo puslapio. Žvilgteriu į Tamošaitį. 
Ką besakysi? Kai kuria ar kai kada ir profesionalai, atro
do, nebesupranta reikalo ir pameta lygsvarą. Lyg būti 
autentiškai lietuvišku - negarbė, nereika - 
linga, neteisinga,' o būti sujauk t'u lietuviu- tai kas 
kita'. Jeigu reikėjo pataikauti leidėjams- tai yra galimy
bių ir progų kitaip padaryti...

Pasižiūriu į Tamošaitienę. Ji žvali,kaip voveraitė. 
Klausosi mūsų pasikalbėjimo, o ir pasisukinėdama Į sa
vo virtuvėlės pusę, ant raštuotos staltiesės sudeda kas 
reikia ir skilviui htgaivinti. 
............Labai įdomu, kaip judu pasiskirstėte darbą, reng
dami spaudai Lithuanian National Costume knygą?

- Mudu abu rašėva, tekstus,fotogrąfavova ir darėva 
piešinius.

/Jiedu naudoja kalboje tą gražią, dviskaitinę > mūsų 
kalbos veiksmažodžių formą. Miela girdėti/.

Anastazija Tamošaitienė apie rūbus teoretiškai ma
žai kalba. Ji yra jų atkūrėja, panaudojusi pagrindinius 
motyvus ir juos vingrių vingriais komponavusi. Ji žino 
apie juos ir iš teoretinės,ir isr kūrybiškosios ir iš praktiš: 
kosios pusės, kaip niekas kitas. Šioje Sodyboje iš jos ran
kų yra išėję pilnų tautinių drabužių virš 1OOO, ir nė vie
no tokio paties’. A. Tamošaitienė iš vedė? juos į ųaują 
kontinentą, naujam gyvenimui ir naujoms kartoms. Ji 

auklėjo mūsų tautinių šokių ir dainų ansamblių skonį , 
juos aprengdama reprezentaciniais rūbais. Ugdė mū
sų ir jaunosios kartos tautodailės supratimą akivaizdžiu, 
praktišku būdu. Taigi- trumpas atsakymas dviskaitinėje 
formoje- reiškia tikrai abiejų įdėtą, mums tik dalinai 
aprėpiamą darbą Įskaitant ir planavimą, . rašymą, 
fotografavimą, piešimą, perrašymus-kad ir su talka- va
žinėjimus į spaustuves, puslapių laužymo makečių paruo
šimus. .. Knyga, kaip ir buvo tikėtasi, išleista liuksusi
niai, švariai, reprezentaciniai. Labai gerai,kad knyga, 
tokio kalibro specialistų, parašyta angliškai. Jos skaity
tojų ratas, tokiu būdu, bus prieinamas žymiai platesniam 
skaitytojų ratui.

Labai norėtųsi matyti Anastazijos Tamošaitienės jos 
čia sukurtų/ar,ir visų, jei įmanoma/ tautinių drabužių 
rinkinį- leidinį. Žinau, kad ji turi daug nuotraukų ir skaid
rių. Gal tiesiog albumo formoje, su trumpu anglišku ir 
lietuvišku tekstu. Arba trikalbį- prancūziškai, angliškai ir 
lietuviškai.

Žinodama, kad be plano rytdienai juodu negyvena,pa
klausiau, ką toliau planuoja išleisti.

-Mūsų liaudies menu pradėjau domėtis būdamas - 
pradžios mokykloj, kuomet mokytojai paragino nupiešti 
margučių. Nuo to laiko taip ir neatitraukiau akių nuo vi
sokių ornamentų ir tautodailės. Norėčiau išleisti knyge
lę apie lietuviškuosius margučius. Turiu surinkęs jų pa
vyzdžių apie lOOO.
...... Kaip sekasi Limuanian National Costume knygą 
plati nti ?

-Geriau, negu anksčiau galvojome. Kaip žinote, šios 
knygos leidėjas yra Lietuvių Tautodailės Institutas-Li- 
thuanian Folk Art Institute. Jis knygą ir plati na. Pirmiau
sia buvo išsiuntinėta prenumeratoriams, didžiosioms 
bibliotekoms,laikraščių bei žurnalų redakcijoms ir pla - 
tintojams. Atrodo, kad ji turės didelį pasisekimą. Dabar 
parduota jų virš tūkstančio.

Kingston's, vasario 13 d. Audėjų Klube, kurio garbės 
nariais yra abu Tamošaičiai, Įvyko jų pagerbimas ir jų ‘ 
knygos pristatymas. Autoriai padovanojo Klubo didelei 
Bibliotekai savo knygą. Didesniuose mie-stuose ši knyga 
taip pat ruošiamasi pristatyti publikai.

Neabejoju, kad ši puiki knyga netik mums svarbi ,bet 
ir specialistams kitataučiams bus labai įdomi ir tinkamai 
reprezentuojanti lietuvių drabužius.

Nors A.ir A.Tamošaičiams planų netrūksta, bet ma
no galvoje vis švaistosi mintis, kad būtų ir nepaprastai Į- 
domu /gaila ,kad nėra pasikalbėjimų, šnekučiavimo kase
čių/ išleisti nuotykių knygą. Nuotykių, bevažinėjant, be- ‘ 
renkant po kaimus mūsų liaudies darbų medžiagą, kai 
tekdavo buvoti, ir grytelėje, ir klebonijoje ir bažnyčioje 
ir dvarelyje. Pėsčiomis, arkliais ir motociklu, o gal vė
liau ir automobiliu,patraukti. Dabar gal ,užsukę į Sodybą 
atsivežkime ir kasetes kartu ir neleiskime kitaip kalbėti, 
kad nenuplauktų pavandeniui dar daug įdomios medžiagos.

* Praeitame NL numeryje šio straipsnio trečioje skiltyje 
sakinyje įsivėlė klaida. Turi būti: "Vokiečių okupacijos 
metu premjerai ansamblio..."

DZŪKAS ir DZŪKĖ

Iš Antano ir Anastazijos Tamošaičių knygos 
LITHUANIA. N NATIONAL COSTUME

Žmoniškumo Šviesoje...
/

(tęsinys}

Mūsų kambaryje buvo du langai. Du’trečdaliąi lan
go buvo uždėta knygomis, o pro likusią jo dalį prasis - 
kverbdavo dienos šviesa. Daug skaitėme /J.Stakauskas 
kartu su produktais atnešdavo ir knygų/, siuvome, mez- 
gėme, visi iš eilės bendrai šeimininkaudavome. Žiemą 
dienos buvo trumpos. Kai pradėdavo temti, guldavo
me ant mūsų "kilimų" iš knygų ir pašnibždomis daliu - 
davomės mintimis apie tai,kas ką buvome matę ar skai
tę, svajojome apie ateitį. Bet daugiausia kalbėjome a- 
pie mūsų gelbėtojus, apie jų nepaprastą narsumą ir pa
siaukojimą.

Vokiškieji okupantai visomis jėgomis bandė išsilai - 
kyti mieste. Bombos sproginėjo tiesiog virš mūsų gal 
vų. Jau seniai mūsų kambaryje buvo išdaužyti stiklai , 
nugriuvusi varpinė. Buvo matyti degančio miesto pašvais
tė. Ir staiga viskas nutilo...

Rytą atėjo V. Žemaitis su žmona.Pagaliau ji sužino
jo, kur ištisomis dienomis dingdavo jos vyras... V. Že - 
maitis mums pranešė, kad miestas nuo hitlerininkų išva
lytas ir galime palikti slėptuvę, kurioje išbuvome 11 mė
nesių. Taip sugrįžome į gyvenimą...
......Sunku rasti žodžių, kuriais galėtume išreikšti 
begalinį dėkingumą mūsų gelbėtojams. Tolau siaubingu 
laiku, rizikuodami, jie ne tik išgelbėjo mums gyvybę , 
bet išsaugojo mūsų tik ėjimą žmogumi. E.K-vičienė.

Ar tikrai rūpėjo kam archyvas ?
Pasakoją.; vienas aukščiau minėtas gelbėtojas savo 

išgyvenimus, mokytojas Vladas Žemaitis:
4 p si.

- Karo pradžioje atsidūriau Lukiškėse., Išrikiavo , 
pamenu kartą mūsų būrį kieme ir pareiškė: "Galėtume 
sušaudyti, bet mes šito nedarysime. Mes manome, kad 
jus galima perauklėti..." Geltonsnapis vokietukas vieną 
po kito skaitė punktus, kurių privalėjom laikytis: būti 
lojalūs, pranešti apie kiekvieną priešišką žingsnį, neda
lyvauti pogrindinėje veikloje. Stovykla, kurioje mes tu
rėjome persiauklėti, buvo Filaretų gatvėje. Tvarka ka
riška. Iš ryto malda, vakare malda. Netgi gydytojas bu
vo vieną kartą apsilankęs - skaitė paskaitą apie yeneri - 
nes ligas. Be darbo mūsų nelaikė - vienus paskyrė ke
purių siūti, kitus išskirstė po įstaigas. Aš patekau Į ar
chyvą. Žinoma, ne be niekeno pastangų. Žmona, sužino
jusi-, kad archyvo viršininku dirba mano žemietis šven - 
čioniškis, su kuriuo kartu lankėm pradinę mokyklą, ku
nigas Juozas Stakauskas, paprašė jį pasirūpinti, kad ten 
mane skirtų. Gavau pažymėjimą ir ėmiau vaikščioti į dar- 
bą. Vakarais, visi kaip vienas, turėjome grįžti į stovyk
lą. 7.

Darbo buvo begalės. Vienas po kito plaukė okupantų 
pagrobti archyvai, /ir kitas- raudonasis okupantas gro-
b ė, kiek tik lindo. Ir dabar daug lietuvių arch, medžiagos, 
kažkodėl "mokslo" vardan, dūlo Maskvoje.. Red. / Ma
tom, kad savo jėgomis nespėsim visko sutvarkyti -di
rektorius ėmė prašyti okupantus talkininkų. Priskyrė 
grupę žydų, žinoma, mokytų žmonių iš geto. Du iš jų , 
pamenu, buvo garsūs rentgenologai. Gavome papildomas 
patalpas - šalta, langai be stiklų. Man atiteko visi ūki
niai darbai - kalinėjau fanera langus, dirbau lentynas 
knygoms, tašiau kuolus pamidorams, kuriuos pavasarį 
pasodinome archyvo kiemę. Sulaukėm paveikslų gale
rijos iš Smolensko. Tai buvo didelės drobės, sudėtos Į 
pundus po kelis paveikslus ir apkaltos žaliomis lento
mis. Nuo šlapios medienos drobės ėmė pelyti. Buvo s- 

'sakyta jas išdžiovinti ir supakuoti į dėžes, sukaltas iš 
sausų lentų. Archyvinę medžiagą krovėm ant grindų, Į

krūvas, palikdami tik siaurus praėjimus prie grotuotų 
langų.
............ Kartą direktorius man prasitarė, jog reikėtų žmo
nes gelbėti.

- Ar eisit pranešti, kad jie čia nori pasilikti? -pak
lausiau.

-Ne, - papurtė galvą direktorius.
- Ir aš ne, - pasakiau.
Ir taip mudu pasirašėm sau nuosprendį. Pradėjom 

galvoti, ką daryti. Nutarėm jog reikia padaryti!pertva
rą, Lyg tyčia, kieme veikė karstų dirbtuvė. Jų medžia
ga gulėjo suversta krūvoj. Buvo liepos mėnuo, šilta. 
Juozas saugojo, o aš vieną po kito tampiau sijas ir pa- 
davinėjau jam pro langą. Dirbtuvės vedėjas kitą dieną 
susirūpino, kad kažkas vagia jų medžiagą, bet mes dė
jomės negirdį...

...........Produktais rūpinosi direktorius. Aš pats, pamenu, 
kartą, ant rogučių užsikėlęs, vežiau maišą runkelių. Ve
žiau drąsiai, manau, jeigu ką sutiksiu, sakysiu, kad į ka

rininkų namus vežu. Taip laimingai ir atgabenau. Bet bė
da - apipuolė smalsios kaimynės, kurių aplink netrūko.

-Ką veži, kam? - apspito jos mane, kaip varnos 
kaulą.

- Direktorius prašė. ..Tarnautojams siurbą virs.
Patikėjo. Direktorių apie tai perspėjau, ir nuo tol 

virtuvėje drąsiai pukšėjo mūsų globotiniams skirta sriu
ba.

-Kodėl dieną iš antrojo kamino rūksta, ar nedega tik 
kas? - kartą užpuolė kaimynė. Marija iš karto nesusi - 
■prato, ką atsakyti. Įėjau aš. Kaimynė šmurkštelėjo per 
duris. O mudu su Marija sugalvojom atsakymą.

- Sakyk, retkračiais kūrenu,kad lentynose sukrauti 
paveikslai nesudrėktų. Nuvesk, kai užeis kaimynė, ją Į 
viršų ir parodyk, -patariau.

Iš tiesų, pavyko moterėlę įtikinti.
/ bus daugiau /(

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠ PADANGĖS MIELOS
ŠIANDIENINIAI TEATRAI LIETUVOJE

Juozas. Kaributas 
/ tęsinys /

/Iš spaudos bkųp.'Lletuvoje Ir Išeivijoje/
KĘSTUTIS IR VYTAUTAS 
GAL NET ŽAIDĖ 
ŠACHMATAIS

Prie Galvės ežero,Trakų 
pilies apylinkėje, geologai 
surado šachmatų figūras, 
kairiomis buvo žaidžiama 
X111-X1V šimtmetyje.

Gali būti, kad kunigaikš
tis Kęstutis ir tikrumoje ka
ralius Vytautas Didysis lais
valaikiu Trakų pilyje žaidė 
šachmatais.

EŽERO '"SANITARAI"
Neįprastą Aukštaitijos 

melioratoriaus darbą 1979 m. 
pradėj o grupė Panevėžio 
MSV darbuotojų, rašo "Tė
vynės" laikraštis. Jų aptar
naujama žemsiurbė šalina iš 
Lėno ežero per daugel} me
tų susikaupusį dumblą. Eže
rą numatyta pagilinti dviem 
metrais, o jo vandens lygi 
pakelti 80 centimetrų.

Melioratoriai realizuoja 
kotnpleksišką eksperimenti
nį projektą, kurio tikslas 
ne tik "atnaujinti" ežerą, bet 
ir paversti jo pakrantes na
šiomis žemės ūkio naudme
nomis. Ežero dumblu bus 
tręšiami laukai, nemažą jų 
plotą aprėps polderinė dre
nažo sistema du dvipusiu 
vandens reguliavimu. Prie 
Lėno sukauptas patyrimas 
pasitarnaus gelbstint kitus 
pelkėtus Rytų Lietuvos eže
rus. •

ŠERNU MEDŽIOKLĖS
Vasario mėn. buvę pa

skaičiuota, kad Lietuvoje 
šiuo metu yra daugiau kaip 
14 tūkst. šernų. Todėl 1978- 
1979, m. medžioklės sezone 
leidžiama jų sumedžioti 
9000 (ankstyvesniame se
zone sumedžiota 8000).

Pirmiausia siūloma me
džiokles organizuoti ten,kur 
jie daro žalą žemės ūkiui. 
Griežtai draudžiama me
džioti šernes , kurios ve
džioja paršiukus.

PIRŠLIU DIENA 
KUPIŠKYJE

Šiemet Kupiškyje buvo su
rengta piršlių diena. Iš apy
linkių buvo suvažiavę lie
žuvingi piršliai ir pasakojo 
savo nutikimus, o minia 
klausėsi.
* Piršlybos dar geriau pasi
sektų, jeigu ir'butą nauja ve- 
džiai galėtų lengvai išsinuo - 
muoti...
OPERA VAIKAMS

Su dideliu pasisekimu buvo 
sutikta Kauno muzikinic 
teatro pastatyta vaikams 
anglo B. Britten'o opera 
"Statykime operą". Veikalą 
režisavo R. Vaitkevičius, di
rigavo S. Čepinskis, dekora
cijas sukūrė G.Riškutė. Dai
navo ir vaidino : B. Sodaity- 
tė, V. Sagaitytė, B. Petrą vi - 
čiūtė, A. Mikšytė, J. Ragai- 
šytė, K. Krukauskaitė, V. 
Christaųskas, E. Gutauskas 
ir berniukų choras "Var
pelis

JEIGU NORI NUSIŪTI - »* MŪSŲ *♦

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

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ,

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

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

1980. n. 29

Parinko J. P-lis 
FILMAS "NESĖTŲ RUGIU x 
ŽYDĖJIMAS".

Pagal V. Bubnio populia - 
rų romaną"Nesėtų rugių žy
dėjimas" pastatytas filmas, 
kuris jau buvo rodomas Kel
mės "Rūtos"kino teatre. Fil
mo režisorius -M. Giedrys.

KAUNO SALDAINIAI
Kauno konditerijos fabri

kas išleidžia 150 pavadinimų 
saldainių.

Dabar pradėtos gaminti 
naujos rūšys : "Ąžuolynas", 
"Pieniškas vaflinis", "Jaz
minas", "Čiauškate", "Rak
tažolė", "Viešnagė", "Kauno 
suvenyriniai".

GAMTINIŲ DUJŲ 
MAGISTRALĖS

Jonavos rajone praeitais 
metais įrengta apie tūkstan
tis naujų dujinių variklių. Jų 
bendrasis skaičius išaugo 
iki 12 tūkst. Daugelyje butų, 
įmonių ir visuomeninių pa
statų naudojamos gamtinės 
dujos.

Dujotiekio tinklai tiesia
mi ir į kaimą. "Jonavos bal
sas" informuoja,, kad pradė
ta naudoti 12 kilometrų du
jotiekio atšaka į Beržų tarp- 
ūkinę gyvulininkystės įmonę. 
Netrukusi bus pradėta tiesti 
dujotiekį Į Ruklos gyvenvie
te.
* Tikriausiai lietuviai inži
nieriai pagalvoja ir apie pa
naudojimą vėjo malūnų. 
NELAIMĖ ANT EŽERO

Vaiką, ar paauglį maža 
perspėti, kad jis neitų ant 
netvirto ledo. Kartais ir pa- 
sergėtireikia.Prie pat Sar
tų ežero įsikūrusi Dusetų K. 
Būgos vidurinė mokykla. Da
bar šio ežero ledas tvirtas, 
o prieš kiek laiko - kėlė pa
vojų.

Šeštosios klasės auklėto
ja K. Jasiūnienė tik ką per
spėjo savo auklėtinius apie 
pavojų, tykantį ant ledo, o 
vos nuaidėjo skambutis ilga- 
jai pertraukai, trys nenuo
ramos strumgalviais nukūrė 
link Sartų ir nučiuožė ledu. 
Šis staiga trekštelėjo ir Vo- 
lodia Kolesnikovas atsidūrė 
vandenyje. Abu jo draugai 
išsigandę pabėgo. O Volodią 
išgelbėjo į budėjimo postą 
prie ežero atskubėję įklti.i-

Vieną dieną šerti žirgų 
neatėjo Dusetų valstybinio 
žirgyno arklininkas Vilhel
mas Svitas. Nesurado jo ir 
namuose Didžiadvaryje : ne
parėjo nakvoti.

Dar rusenusias viltis iš
sklaidė tolimesnės paieškos : 
vyrai pastebėjo ledo proper
šoje plūduriuojančią žieminę 
kepurę - V.'Svilas nusken
do. Spėjama, kad šis 46 m. 
amžiaus vyras, vakare ėjęs 
iš Dusetų į Didžiadvarį eže
ro ledu, kad sutrumpintų ke- 
iią;

Šie nelaimingi atsitikimai 
rodo, kad ledas visada labai 
pavojingas. Ypač atodrėkių

.UNIJA
Garsiausio dramaturgo 

Grušo "Unijos" nematyti, bū
tų didelis nuoątolis. Tad 
viėną šeštadienio vakarą iš
siruošiau, kad ir labai netu
rėdamas laiko. Mat, visokie 
vizitai ir kvietimai atima 
daug laiko. Bet gi nepraleis! 
"Unijos".

Kaip vėliau pasirodė, 
"Unija" buvo atlikta rečita- 
tyvinėje formoje, nors ir 
labai prityrusių aktorių 
su skambiais balsais su pui? 
kiomis dikcijomis^ bet pub
likos abejingumasliudijo ką 
kitą - nepasitenkinimą. Kaip 
pačioje programoje J. Gru
šas pasisako, pjesės dalis 
paremta tikrais faktais, iš
skyrus karaliaus Žygimanto 
Augusto dvasinius regėji
mus. Veikėjai ir vardai taip 
pat istoriškai tikri, išskyrus 
Kamilę, kuri yra grynai li
teratūrinis personalas (Bar
borą Radvilaitę ir karaliaus 
juokdarį Stančiką, tuo metu 
mirusius - vaizdavo' gyvus 
esančius). Programoje J. 
Grušas suteikia ir dar dau
giau x paaiškinimų žiūrovui, 
bet ir nors daug gražių pa
stangų sudėta tai istorinei 
dramai, tačiau tikslo nepa
teisino ir neatsiekė. Kas ki
ta, anksčiau matyta "Barbo
ra Radvilaitė". Žiūrovams 
buvo gaila aktorių pastangų. 
Negavo publika jokios dva
sinės atgaivos, neišgyveno 
to gero istorinio teksto be 
interpretacijos. Ir kai aš po 
spektaklio, žinoma, su nu
sivylimo doze, už teatro du
rų šnekėjausi su akt. Stati - 
liūnaite, pribėgo akt. Gabrė
nas ir užklausė, kaip patiko 
spektaklis. Nė nepajutau, 
kaip jam atšoviau, kad spek
taklio nebuvo. Buvo tik reči
tatyvas, kuriame gerai per
duotas tekstas neblogai pra
skambėjo. . .Žmogus nulenkė 
galvą ir nubėgo.

Pas akt. A. Žalinkevičaitę 
po spektaklio čia pat atvy
kusi jos duktė nusiveža mane 
ir akt. Staliliūnaitę. Ten dar 
keletas laukiančių. Na, ži
noma, kaip tik po "šilto" 
spektaklio, aktoriai jo negali 
nepadiskutuoti. Taigi ir ap- 
šnekėjom. Radau veik visų 
tokią ar panašią nuomonę. 
Taigi, spektaklis nepasiekė 
savo tikslų.

SEVILIJOS KIRPĖJAS
Šią operą esu matęs pa

saulinio masto teatruose - 
Romoje, La Scala ojieroje, 
Vienoje ir kitur. Žinoma, 
visur jos savotiškas kolori- 
tas-interpretacija, bet rei
kalavimai tie patys. Gal čia 
nebūtų reikalo apie ją ir ra
šyti, bet man norisi pa
žvelgti, kiek lietuviška ope
ra prilygsta tiems maty-

išteklius ir vokalinius re
sursus. Čia norėčiau susto
ti ties vyriausiu tos operos, 
intrygų fabrikantu - kirpėju 
Figaro. Jį vaidino E. Vasi
levskis. Charakteringa, kad 
ne lietuvis, bet išmokęs be 
priekaištų lietuvių kalbą. Jis 
žavėjo visą auditoriją savo 
balsu ir . natūralia vaidyba 
Nepaprastų gabumų, taip na
tūraliai išplaukiančių iš pa
čios sielos gelmių, taip ne
meluotai ir tikrai, o prie to 
dar puikios manieros, darė 
Figaro nepamainomai geru. 
Kitas solistų sąstatas pasi
gėrėtinas : B. Tamašauskas, 
L. Muraška, A. Stasiūnaitė, 
V. Kuprys, J. Urvelis, M. 
Aleškevičiūtė ir kiti. Geras 
choras, taip pat džiugios,1 
spalvingos nuotaikos. Rež. 
R. Siparis, sumanus ir pa
tyręs, savo amatą žinąs, 
sumontavo operos spektaklį 
labai darniai. Ir choras, ir 
baletas savo paskirtį atliko 
pasigėrėtinai gerai. Saky
čiau, jie visi prilygsta prie 
anų, kurie buvo aukščiau 
paminėti. Be režisoriaus 
tenka paminėti ir dirigentą 
J. Aleksą, bei dailininką Bi
rulį, taip pat ir baletmeis
terį V. Brazdylį, koncert
meisterę Ž. Noreilaenę na ii; 
žinoma, režisoriaus padėjė
jas. Čia pas mus kai kurie 
net ir "garsūs” teatrų ver
tintojai, nežino jų paskir
ties, kad jos yra tik suflę- 
rės, bet jokiu būdu ne reži
soriaus padėjėjos. Taigi, 
kadangi čia labai platūs už- 
kulisai, jų reikia, kad solis
tai arba aktoriai girdėtų jas 
abi - tai M. Budrickienė ir 
J.' Misiūnienė.

Spektaklis užbaigtas gra
žiai, darniai ir nuotaikingai. 
Buvo kaip paprastai, gėlių 
ir aplodismentų.

MARIŲ PAUKŠTĖ
"gavau garbės kvietimą į 

"Marių Paukštę^','- kalba te
lefonu A Žalinke vičaitė-Pet- 
rauskienė. "Tu pasiskam
bink pas operos administra
torių ir gausi taip pat bilie
tą. Tik paprašyki, kad būtų 
kartu pirmoje eilėje". Aš 
nudžiugau, kad toks netikė
tas kvietimas ir dar į prem
jerą. Žinoma, bilietą gaunu 
be vargo ir pastangų, kadan
gi jis buvo jau užsakytas. 
Tokiu atsitikimu reikia 
džiaugtis.

Kas ta "Marių Paukštė". 
Tai jauno kompozitoriaus J. 
Juozapaičio gerai įvertintas 
kūrinys. Libretas poeto Si
gito Gedos. Šis kompizito -
rius yra laimėjęs keletą 
premijų, gerai vertinamas 
ir pasižymėjęs užsienyje. 
"Marių Paukštė", sakyčiau, 
pasaka jaunimui. Tai 2 da
lių, 7 paveikslų su lietuviško

varijacijų pagražinimu vei
kalas. Pasakoje - arkliukai 
Žeminėliai, , Laumės, Ra
ganos ir užburtas sodas mil
žinų karalijoje. Tikra atgai
va, be jokios propagandos, 
kuri čia labai madoje. Kaž
kas panašaus į paparčio žie
do ieškojimą, bet čia tik 
ieškoma paukščio plunks
nos, kurią suradus, sublizga 
visa scena. Kur gi paukštė, 
pakerėta po dausų šalis 
skrajoja ir akimis stebi vi
są pasaulį. O kai Zeminėlis 
suranda tos paukštės žėrin
čią plunksną, Valdovo' sek
liai jį suima ir nugabena pas 
Valdovą.

Dekoratoriaus fantzaija - 
dailininkas H. Ciparis - ne
paprastai išradinga, stačią! 
nuostabi. Kažin ar kas iš 
pačių geriausių tos srities 
žinovų begalėtų ką jam pri
kišti ar patarti. Nuostabiai 
žavu, spalvinga ir derinasi 
prie taip pat labai išradingų 
kostiumų. Nekantriai publika 
laukė 1979 m. birželio 28 d.
tos spalvingos pasakos 
premjeros.

Šią dviejų dalių, septynių 
paveikslų operą, kurios lib
retą liaudies motyvais, kaip 
jau minėjau, parašė Sigitas 
Geda, yra skirta vaikams. 
Gal tas ir nulėmė dekoraty
vinį spalvingumą, bei operos 
struktūrą ir jos išraiškos 
priemones. Vokalinės parti
jos melodingos, nesudėtin- 
gos ritmikos. Apskritai, 
operos muzika labai jaus - 
minga, išpinta liaudies dai
nų motyvais bei intonacijo
mis. Nuotaikingas operos 
interpretavimas, dekoraty
vinis linksmumas, bei žavi 
muzika, kuriai dirigentas 
Viržonis gabiai dirigavo ir 
apvaldė orkestrą, pasakiškai — šių širdis. . .

AR PLANUOJI ATVYKTI Į NL SPAUDOS BALIŲ?
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"Marių Paukštei" padėjo 
aukštai iškilti ir skrajoti. 
Tikrai, kalbant apie operos 

, pastatymą, greta dirigento 
Vytauto Viržonio, kuriam 
tenka pagrindinė operos naš
ta, be solistų, choro ir ba
leto, reikia pažymėti , labai 
sunkus darbas yra režiso- 
riausRež.Eligijus Domarkas 
kiek žinau, savo pirmuoju 
debiutu susilaukė neabejoti
no pripažinimo. Jis yra 
nuostabiai išradingas, suma
nus, pilnas fantazijos ir iš- 
naudoj o savo visus resur
sus.

Pagrindinius vaidmenis 
premjeriniuose spektakliuo
se atliko Ramutė Tamaliaus- 
kaitė ir Danguolė Juodikaity
tė (Marių Mergelės) , Jonas 
Valiuckas (Žeminėlis), Leo
nidas Muraška ir Algirdas 
MartynasfValdovas) ir dau - 
gelis kitų.

Šis pastatymas toks skir
tingas nuo kitų, toks nuotai- 

,kingas, kad auditorijoje gir
dėjau balsų, kam, girdi, jie 
ir skelbia, kad čia'vaikams, 
kai tuo tarpu suaugusį žiū
rovą taip pagaunančiai vei
kia.

Niekados nemačiau taip 
perpildyto operos teatro,kaip 
šioje premjeroje. Reikia 
manyti, kad ši vaikams skir
ta opera, turės gana didelį 
pasisekimą visuomenėje. 
Nepaprastai didelis darbas 
tiek libreto autoriaus, kom-
pozitoriaus,dailininko, rūbų 
planuotojo ir visų, kurie pri
sidėjo, atnešė nelauktai 
didelių laimėjimų.

Taigi, gyvuok "Marių 
Paukšte" su pasakų merge
lėmis, Žeminėliais, Lau
mėmis ir Valdovais. Džiu
ginki jaunuolių ir suaugu-
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SUSIRINKIMO VIETOJE"

Torontas, tai indėniškas 
žodis, reiškiąs susirinkimo 
vietą. Kadaise, savaime su
prantama, čia rinkdavosi 
{vairiems pasitarimams tik 
vieni šio krašto gyventojai 
indėnai. Pažiūrėkime, kaip 
ta susirinkimų vieta atrodo 
šiandieną.

Toronto dienraščio Daily 
Star reporterių Liane Heller 
ir Joe Serge surinktomis ir 
paskelbtomis žiniomis, da-

IR MUMS VIETA
mečio. Tai buvo Canadian 
Pacific geležinke.lio darbi
ninkai. Toronte jų yra apie 
idO. OOO ir jie susispietę { 
tris Cnina Towns rajonus : 
Dundas - Bay, Oueen-Colle- 
ge ir Broadview-Danforth 
rajonuose.

Ukrainiečių yra apie 
80.000 ir jie yra išsisklai
dę po {vairius miesto rajo
nus. Pradėjo čia kurtis tai
pogi šio šimtmečio pradžio-

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

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

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūfilį drauda • VALTERIS DREŠERIS
• (stolgoi fel. 233-3334 231-2461 231- 6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON. ONTARIO M9B 1K8

bartiniu metu{ čia susispie
tę žmonės atrodo maždaug 
šitaip : sakoma, kad po bri
tų, kurie sudaro didžiausią 
dal{, sekanti savo didumu 
tautinė grupė yra italai. Čia 
jų priskaitoma net 425. OOO 
galvų. Tai daugiausia ita
lais apgyventas miestas. Čia 
jie pradėjo kurtis jau 1980 
metais, tarp College ir 
Bundas gatvių, dabartinės 
Toronto General Ligoninės 
vietoje. Šiandieninis jų gy
venamasis rajonas vadina
mas "Mažoji Italija", smar
kiai išsiplėtė.

Antra savo didumu grupė 
tai "West Indians, Africans, 
Afroamerįcans, native Ca
nadians", kurių čia randasi 
per 140. OOO. Dauguma jų 
yra iš West Indies. Į čia jie 
pradėjo atkilti 1960-70 me
tais ir yra pasklidę po visus 
šio miesto rajonus. Didesnė 
jų dalis gyvena apartamen
tuose. Jų pačių įsitikinimu, 
daugumoje jie atlieka tokius 
darbus, kurių nedirba kiti - 
tai paprasti darbininkai, va
lytojai ir jiems panašūs.

Vokiečių priskaitoma 
125. OOO. Tai trečia savo 
gausumu etninė grupė. Men
kai Susiorganizavę, nesilai-

je Oueen - Bathurst gatvių 
susikirtime. Daugiau skver
biasi { vakarinį miesto.pa- 
kraštį.

Graikai - taipogi apie 
80. OOO ir laikosi daugiau 
išilgai Danforth Ave. Daugu
mas jų atkeliavo po II-jo pa
saulinio karo. Juos galima 
užtikti darbuojantis veik vi
sose profesijose.

Belgai čia gyveno , kada 
Torontas dar neturėjo net 
miesto teisių. Jų priskaito
ma apie 50. OOO. Nesilaiko 
viename rajone. Mėgsta kur
tis priemiesčiuose. Dauguma 
turi įvairius verslus, gerai 
kalba angliškai.

Lenkai - viena iš seniau
sių tautinių grupių. Čia pra
dėjo kurtis praėjusiame 
šimtmetyje, apie 1890 m. , 
Oueen-Bathurst gatvių rajo
ne. Šiandieną jie gyevna iš
sisklaidę. Mėgsta daugiau 
vakarinį šio miesto kampą. 
Viso jų yra apie 60. OOO.

Jugoslavai, kurių čia pri
skaitoma apie 50. OOO, 
skirstosi į tris grupes : 
Kroatai, Serbai ir Slovėnai. 
Atvyko po II-jo pasaulinio 
karo. Gyvena išsisklaidę, 
bet griežtai laikosi savo tau
tinėse grupėse.

AJ’JUJJAUDA
♦ Namų — Gyvybėi

/ A >>/*£** Automobilių
< TT V <7 * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8484)
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V, BaęėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street

TORONTO, ONTARIO 
M6P IA5

w, Visais kelionių reikalais 
’ bctkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3537
MEDŽIOTOJU, IR ŽUKLAU- 
TOJU KLUBAS "TAURAS"

Toronte veikiantis Me
džiotojų ir Žūklautojų Klubas 
"TAURAS"', nors nariais nė
ra gausus / vyresnio amžiaus 
45 ir jaunimo 13/, bet veikla 
reiškiasi narių socialinio 
bendravimo, pramogų ir po
ilsio sąlygų nariams sudary
mu.

Šiam tikslui 1964 m. buvo 
nupriktas miško 500 akrų 
plotas prie Debows ežero 
apie 160 mylių nuo Toronto 
30 mylių į šiaurės rytus nuo

Perry Sound miestelio, čia 
yra pastatas, kuriame nariai 
gali apsistoti ir praleisti ’sa
vaitgalius. Pastate yra 4 
miegamieji su 16 lovų. Šio 
klubo nuosavybė šiuo metu 
yra verta apie 200 tūkstan
čių dolerių. Klubas skolų 
neturi. Valdžios įstaigose 
užregistruotas kaip organi
zacija nesiekianti pelno.

e MISEVIČIUS P. .ilgametis 
PrisikėlimoParapijos Kios
ko vedėjas perdavė jį nau
jam vedėjui-St.PRAKAPUI .

PRANEŠ IMAS

Pranešame, kad Toronto LIETUVIŲ, NAMŲ ir 
* LABDARA FOUNDATION’ metinis VISUOTINIS NARIU 
SUSIRINKIMAS yra šaukiamas 1980 m. kovo men. 
16 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. Lietuviu, Namuo
se, Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor St. 
West. Toronto, Ont.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKE
1. Susirinkimo atida rymas ’
2. Prezidiumo sudarymas:

a. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus,
b. ' Mandatu, nominacijų, ir balsu, skaičia

vimo komi si i Q.
3. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas.
4. Valdybos pranešimai:

a. Pirmininko,
b. Iždininko,
c. Vjsuomenines veiklos,
d. Statybos komisijos,

5. Revizijos komisijos pranešimas.
6. Revizoriaus / auditor / pranešimas
7. Diskusijos dėl praneši mų.
8. 1979 metų, apyskaitų, tvirtinimas.
9. 1980 metu, sąmatos tvirtinimas.

10. Revizoriaus / auditor/ tvirtinimas.
11. Valdomųjų, organu, rinkimai:

a. Valdybos, / keturi asm./
b. Revizijos komisijos /vienas asm./

12 Einamieji reikalai - sumanymai ir rezoliu- 
13. Susirinkimo uždarymas. ci|os

Šiais me tais į Lietuviu. Namu, Valdyba, bus 
darenkami keturi asmenys.Is valdybos išeina: 
J; Cl CĖNAS, A. SI LEI KA, B. J ACKUS i r T. $ JANULIS. 
Is Kontroles Komisijos šiais metais išeina A. 
JUCYS.

Lietuviu, Namu, Valdyba siūlo, kad nariai 
gautu, iš’ nominuoto kandidato ar kandidates 
raštiška, sutikimu.! Tam yra paruošta speciali 
forma, kuria.nariai gali goutii Lietuviu. Namu, 
raštinėje kasdien, arba sekmadienio popietes 
metu. Be to, valdyba siūlo, kad nominatorioi 
/ne mažiau kaip du asmenys/ pasirašytu, no
minacijos formą, ir ja, įteiktu, visuotino susi
rinkimo metu nominacijų, komisijai.

LI ETUVI U. NAMU, VALDYBA

ko savo papročių, lengvai 
pritampa ir įsilieja į šio 
krašto žmonių gyvenimo ra
tą. -Pirmieji čia pasirodė 
prieš 50 metų, High Park- 
Roncesvalles rajone. Šian
dieną jie neturi ravo rajono. 
Jų veikla koncentruojasi apie

Vengrai - apie4O.OOO. 
Daugumoje atvykę po nepa
vykusios jų krašte revoliu
cijos 1956 metais. Pirmieji 
būrėsi Bathurst-Bloor rajo
ne, o dabar išsisklaidę vi
sur. ,

Makedoniečiai. Č.ia jų per

YPATINGAI GRAŽIAI
ATŠVĘSTA VASARIO 16-OJ1

Vasario 17 d., sekmadienį, 
įvyko iškilmingos pamaldos, 
dalyvaujant organizacijų vė
liavoms, padedant gėles prie 
Laisvės Paminkloį dalyvau - 
jant pilnutėlei šventovei lie
tuvių iš viso Niagaros kraš-

e Pavergtų Tautų Organiza-
cijos paruošti Memorandu
mai išsiuntinėti viso pasau
lio vyriausybėms. Juose nu
rodomas sovietų vienodas 
tautų pavergimo metodas- 
subversija. Pavyzdžiu pa
duota Baltijos valstybių už
puolimas ir panaikinimas

JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MOŠŲ”.
ĄTEIK Į LIETUVIU, AA ( ALKQHOLIC ANONYMOUS) 

GRUPĖS SUSIRINKIM 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, 1 1 9 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 
ir Mimic o Avenue kampas TORONTE) 7. 3 0 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591
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vienintelį German-Canadian 
Harmoie Klubą, kuris yrą ir 
jų kultūros bei tautiškumo 
centras.

Žydai - seniausioji tautinė 
grupė. Čia jų yra 11O. OOO. 
Daugumoje jie susispietę 
viename rajone Spadina- 
Bathurst gt. , tolyn J šiaurę 
iki Downsview. Plačiai įsi
jungę į Kanados gyvenimą, 
tačiau visokiais būdais pa
deda ir sielojasi Izraelio 
valstybės reikalais. Daugu
moje turi įvairius verslus. 
Antisemitizmo nesijaučia.

Portugalų yra 100.000. 
Jie susibūrę i pietus nuo 
Bloor gt. tarpe Spadina ir 
Lansdowne Ave. Dėl sunkiai 
pramokstamos anglų kalbos, 
jie sunkiau už kitus prisitai
ko prie šio krašto gyvenimo. 
Dirba daugiausia prie įvąi— 
,rių statybų, pastatų valymo 
ir pan. Čia pradėjo kūrtis 
prieš 25 metus.

Skandinavų apie 40. QOO; 
Pusę iš jų sudaro danai, o 
kitą pusę švedai, norvegai, 
suomiai ir islandiečiai. JauM 
10 šimtmečio pabaigoje jie! 
čia ėmė kūrtis, tačiau dau
guma 1920-1950 metų laiko
tarpyje.

Kiniečiai pirmieji pasiekė 
Kanadą pradžioje šio šimt-

45. OOO. Daugumoje atvykę 
1950 metais iš Bulgarijos, 
Graikijos ir Jugoslavijos.

Pietų Azijos -Indijos, Pa
kistano, Bangladesh,Šri Lan
ka, Rytų Afrikos ir West In
dies -apie 1OO. OOO. Jie yra 
pasklidę ir dirba įvairiuose 
versluose.

Ispanai daugumojeyra at
vykę nelegaliai iš Pietų 
Amerikos. Iš 65.000 ispa- 
niškia kalbančiųjų, yra tik 
1O. OOO atvykusių iš pačios 
Ispanijos.

Pabaltiečiai - lietuviai, 
latviai, estai - viso apie 
90. OOO šiame krašte. 
35.000 įsikūrę Toronte ir 
daugumoje po H-jo pasauli
nio karo. Lietuvių priskai
toma apie 17.000, latvių - 
8000 ir estų-lO. OOO. Lie
tuviai daugumoje susispietė 
apie High Park rajoną (pra
nešime dėl to yra klaida). 
Daugelis yra namų savinin- 

1 kai ir leidžia savo vaikus į 
aukštuosius mokslus. Lat- 

. viai ir estai daugiau laikosi 
rytinėje miesto pusėje (LA). 
Šios tautybės ypatingai lai
kosi savųjų tradicijų ir pa
laiko tamprius ryšius su sa
vais centrais.

Toks maždaug šiandieni
nis šio didmiesčio veidas.

to ir iš amerikiečių pusės 
Niagaros miesto.

2 val.p.p.Daugiakultūrėje 
Salėje įvyko tolimesnės iš
kilmės, dalyvaujant pen
kioms vėliavoms sii palydo
vais. Meilinę programos dalį 
atliko Hamiltono Aukuro ak
toriai, vadovaujant režisorei 
E .Kudabienei-Dauguvietyte'i. 
•Viskas praėjo su'-didžiausiu 
pasisekimu. Bendruose pie
tuose dalyvavo virš 150 
žmonių, kas skaitosi labai 
gerai, nes buvo gerokai pri- 
snigę.

APSILANKĖ UKRAINIETIS 
LAISVĖS KOVOTOJAS

St. Catharines lankėsi ži
nomas ukrainiečių laisvės 
kovotojas Valentin MOROZ . 
Jis kalbėjo Brock universi
tete ir taip pat susitiko su 
spaudos atstovais .Sausio 22 
ukrainiečiai nepriklausomy
bės šventės proga pakėlė 
vėliavą prie miesto rotušės. 
Dalyvavo daug žmonių.Visų 
Pavergtų Tautų Organizaci
jos vardu kalbą pasakė da
bartinis prezidentas Free 
Pejskar.

o "The St.Catharines Stan
dard" dienraštyje vėl tilpo 
keli vietos lietuvio stiprūs 
rašiniai sąryšyje su nauja

MALONUS LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAU, 

NEUŽMIRŠK SAVO TESTAMENTE 
KANADOS LIETUVIU FONDO!

sovietų okupacija-Afganista- 
ne. Rašiniuose pabrėžtinai 
nurodoma,kad agresija ne - 
sibaigs tol, kol Vakarai neiš- 
laisvįns Rytų-Vidurio Euro
pos tautų ir kad tik nuo čia 
turi prasidėti sovietų vergų 
imperijos trupinimas.

1940 m. Kiti memorandumai 
pasiųsti ir jau atspausdinti 
šio krašto kanadiečių spau
doje. Juos paruošė St.Cathar- 
rines Brock.U-to politinių 
mokslų profesoriai, latvis dr. 
Juris Dreifelds ir čekoslo- 
ivakas dr, Victor Fic, savo 
laiku buvęs Indijos u-to pro- 

sfesorius, palaikąs ir dabar 
ryšį su Indijos vyriausybės 
asmenimis. Yra vedęs indę.

e Niagaros krašto lenkų or
ganizacijos jau arti dviejų 
metų nebeliečia Vilniaus ir 
Lvivo reikalų, kas praeityje 
buvo jų mėgiamiaisias ark
liukas. Tai yra pasiekta Pa
vergtų Tautų Organizacijos 
seniau jau išsiuntinėjusios 
Vykdomojo Komiteto aplink
raštį tautybėms nesikiršinti, 
kol nebus atstatyta pavergtų 
tautų laisvė ir nepriklauso
mybė. Kitur lenkai tebe
skleidžia šią žalingą propa
gandą todėl, kad tose vieto
se žmonės nesiskubina suda
ryti P.T.O-jos skyrių.Šne - 
ka, rašo, tik nieko Įeito neno
ri imtis.
/Lenkai dar turi gerokai pa
sitempti, kad įrodytų, jog ne
benori būti mūsų priešais . 
Tegul,pav. .leidžia r melstis 
lietuviškai Seinuose. Red./ 
• GUDAITIENĖ Valerija, 
aktyvi dalyvė lietuviškoje 
veikloje šiame Niagaros 
krašte, buvo sunkiau susir
gusi, bet dabar jau pamažu 
sveiksta. Visi lietuviai linki 
jai kuo greičiau visai pas
veikti.

Kor.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
Vienintelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose 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 paskolas 14% 
nekiln. turto pask. 13Vz% 
Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.)

Kapitalai — viri $14,000,000.

HAMILTONO AUŠROS

VARTŲ, PARAPIJOS CHORAS 

koncertuoja su soliste Anita 

PAKALNIŠKYTE ir su nau

jąja choro dirigente muz. 

Darija DEKSNYTE-POWELL.

Nuotr.J.M i 1 t e n i o

4% 
11% 

term, depozitus 1 m.1žV4% 

term, depozitus 3 m. 1 1 ’/z % 
pensijų fondo 11 Vi %

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., SeJtadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio men. ir priei ilgus savaitgalius Šeštadieniais uždaryto.

PRAKTIŠKA VEIKLA PARAPIJOJE

Sausio 27 dienos parapijos 
biuletenio antroje pusėje 
buvo patiekta parapijos apys
kaita už 1979' metus. Po ja 
oficialaus parašo nebuvo, 
bet vistiek malonu konsta
tuoti, kad parapija yra ge
rame finansiniame stovyje : 
šiems metams likutis nuro
dytas $ 11. 028. Iš jos maty
ti, kad parapijos klebonui 
algos išmokėta tik $ 2. 930 
ir kitiems kunigams už pa
tarnavimus išmokėta $ 2. 510. 
Mat, parapijai likus be vi
karo, sekmadieniais čia at
vyksta kunigas - svečias iš 
kitos parapijos padėti kle
bonu.! .

nais. Po kiekvienų pamaldų 
(jų yra trys) čia susirenka 
parapijiečiai kavutės išger
ti ir paragauti šviežių pyra
gaičių, pasikalbėti, pasida
linti naujais įspūdžiais. Ka
vutės čia naudojimas yra 
naudingas ir pačiai parapijai 
finansine prasme. Parapijos 
apyskaitoje pažymėta, kad 
už kavutę gauta $ 1. 907 pel
no, kurį padarė ir atidavė 
parapijai jos gamintojos.

Šiuo geru sumanymu pa
rapijiečiai labai patenkinti.

MŪSŲ CHORAS
Parapijos choras, vado

vaujamas jaunosios kartos 
atstovės Deksnytės-Powell,

Parapijiečių Ax ir S. Pet- gražiai gieda pamaldų metu, 
kevičių sumanymu, padedant Atrodo, kad jauna vargo - 
kitoms ponioms, pradėta nininkė yra talentinga muzi- 
virti ir pardavinėti kavutė kė ir sugebanti gerai pa
su pyragaičiais Jaunimo ruošti choristus reikiamai 
Centro salėje žiemos sezo-, giesmei.

z p.

Pagal Cėsnos vertimą pažodžiui,
eilėmis parašė Jonas Valaitis.

Teodor Kurpita 
LIETUVIU LAISVĖS ŠVENTEI

Pavasario karietos ritos.
Už Jus mes meldėmės be paliovos, 
Kai auštant sostinėje laisvės rytui 
Iškėlėt saulę Lietuvos.

Mes veržėmės talkos jums teikti 
Per badą ir vielų ir sniego grūdį, 
Bet Ševčenkos namuos sulaikė - . 
Mus Lenino raudonas maras žudė.

Jūs atsilaikėte, o mes suklupome vosni 
Bet žvelgiame į dangų drąsiai, 
Nes mūsų metai kruvini
Europai teikia naują dvasią.

Nors kenčiam bendrą vėl vergiją, 
Dvasia bet laisvės nesugniužo: 
Tėvų sapnai sparnus įgyje, 
Jie,kaip Tiesa, gyvuoja tarpe mūsų...

Vienų vieni,kai sekė tercijų mirtis, 
Kai žlugo laisvė mūs auksinė, 
Kad plaktų ta pati širdis, 
Ir vestų tikslas ^apatinis.

Kai iš pelėsių kelsimės,
Plazdės kai vėliavos mūsų tautų,
I Iš Vilijų mes Dievo kraują gersime, 

O jūs iš Dniepro evangelijų kartu.
Kai mūsų Kijevas ir Jūsų Vilnius atsistos, 
Rankoves kai bendrai atsiraitosim, 
Tai Želigosvskis, Haleris dvejos, 
Mus pult iš pasalų nedrįs.

ria upės ar ežero dugne... 
Laike poros savaičių jau ke
letas tokių neatsargių spor
tininkų lavonų iš ledo ištrau
kė provincijos policija narų 
padedama. Lake George ra
jone dviejų po ledu žuvusių 
jaunuolių dar tebeieškoma.

Miesto gyventojams buvo 
sunku apsispręsti už ką bal
suoti artėjančiuose federa- 
liniuose rinkimuose. Socia
listai (NDP) tikėjosi, kad 
bus perrinktas jų dabartinis 
atstovas,kuriam reiks turė
ti nelengvą kovą su liberalų 
kandidatu, populiariu advo
katu ir buvusiu burmistru. 
Konservatoriai, be abejo, 
spėliojo turi likti trečioje 
vietoje, nes iki šiol dar ne
sugeba surasti sau kandi
dato.. Daug kas galvoja, kad 
turėsime liberalų mažumos 
vyriausybę su Trudeau. Kaip 
ten bebūtų nebus apseita be 
didesnio alyvos ir benzino 
kainų pakėlimo.

Einant prie lietuviškų nau
jienų, tai prieš pat Kalėdas 
mūsų tautiečius vėl aplankė 
sudburiškis kapelionas kun. 
Antanas Sabas. Tautos Fon
do įgaliotinė sėkmingai įvyk
dė rinkliavą, surinkdama 
$ 362. Buvo Apylinkės Val
dybos vykdoma ir solidaru- 

’mo mokesčių rinkliava, bet 
dėl neišaiškintų priežąsčių 
buvo pralenkti kai kurie tau
tiečiai. Spėjama, kad tuojau 
bus šaukiamsa visuotinis 
tautiečių susirinkimas nau
jai Valdybai išrinkti, bet 
nors pensininkų skaičius di
dėja ir tautiečių eilės re
tėja, vis mažiau atsiranda 
norinčių dirbti bendruome
ninį neapmokamą ir dažnai 
kritikos susilaukiantį darbą.

Švenčių atostogoms pas 
savo tėvus buvo parvažiavusi 
iš Guelph, Ont. , ten studi
juojanti veterinariją Irena 
Sližytė, prieš porą metų bu
vusi mūsų miesto etninių 
grupių grožio karalaitė. Ire
na yra prisijungusi prie To
ronto ansamblio "Gintaro", 
su kuriuo jos nuotrauka ne
senai matėsi "Tėviškės Ži - 
burių " savaitraštyje.

Pažvelgus aplinkui atra
sime daug visokių net juo

kingų norų prieš kitus pasi
rodyti ar pasižymėti. Štai, 
pavyzdžiui vietinis Sault 
Star keletą kartų rašė apie 
vieną moteriškę slaviška 
pavarde (E. Buzanko), kuri 
buvo pradėjusi bylą miesto 
švietimo tarybai, dėl nu
matomo vienos gimnazijos 
uždarymo. Įdomu, kad ši, 
norinti pasižymėti "bobelka',' 
gyvenanti apie 1O mylių nuo 
miesto, neturi mokyklinio 
amžiaus vaikų ir pati tos 
gimnazijos nėra lankiusi. 
Deja, dėl lėšų stokos, ji sa
vo "parodą" nutraukė. Pa
sitaiko ir darblogesnių pa
sirodymo pavyzdžių. Štai 
vienas tautietis jau nuo va
saros kasdien savo protą ap
temdo alkoholiu, o jį norin
čius sustabdyti išvadina 
idiotais ir net iškolioja. Gal 
šis žmogelis nori patekti į 
Giunness pasaulio rekordų 
knygą, bet kažin ar suspės. 
Pasitaiko, kad susirinkę 
tautiečiai išgeria, pasidali
na naujienomis, pakalba apie 
savo ir kitų turtus bei pini
gus, bet kada iš pasigyrimų 
pereinama į kitų šmeižimą, 
tai jau nepateisinama. Vie
nas mūsiškis pasigirdamas 
savo turtais ir auksu, taip 
Įsismagina, kad pradeda 
šmeižti net savo artimus gi
mines ir net savo mirusius 
tėvus. Tai jau kitas rekor- 
distas šmeižtų srityje Guin
ness knygoje.

Užbaigai reikia pridėti 
vieną pagirtiną pasirodymo 
pavyzdį, kurį iššaukė 
straipsnis viename dienraš
tyje giriantis ir rekomen
duojantis sėkmingai mieste 
pardavinėjamus iš Sov. Są
jungos importuotus automo
bilius Lada. Gražų į tai at
sakymą parašė Kazimieras 
Sli žys laiške, užvardintame 
"Greed Over Pride", ką mi
nėtas dienraštis pakeitė į 
"We Dont Need Russian Built 
Cars". Laiške klausiama, ar 
Kanada nesugeba pagaminti 
automobilių ir jų dalių, ar 
Kanadai trūksta medžiagos, 
žinojimo ir vietos automo
bilių gamybai ? Ar Kanada 
naudoja vergų darbą auto
mobilių fabrikuose ? Ar Ka
nada užverčia kitus kraštus 
savo automobiliais 1/4 kai-

nos, kurią turėtų mokėti ka
nadietis darbininkas. ? Ar 
Kanadai reiki a Įsivežti iš 
kitų kraštų kasdienę duoną ? 
Po atsakymo "NO" į visus 
klausimus, laiške seka pa
aiškinimas apie Kanados 
skirtingumą nuo Rusijos. Kur 
išnaudojami darbininkai ir 
naudojama iš laisvojo pa
saulio ir pavergtų kraštų 
nupirkta ar pavogta techno
logija.

Viso šio laiško turinio ne
įmanoma perduoti, bet buvo 
gražiai išaiškinta apie so
vietinę santvarką, grūdų 
trūkumą, darbininkų atlygi
nimų skirtumą palyginus su 
kapitalistiniais kraštais ir 
kad sovietinis darbininkas, 
gaudamas apie $180 mėn.e - 
siui už Lada automobilio ga
mybą, turėtų mokėti apie 
$-17000 ir dar laukti eilėje 
apie 5 metus. Tuo tarpu Ka
nadoje Lada parduodama už 
$ 4300. Laiške stebimasi, 
kad Kanado s daug aukštų pa-

reigūnų ir darbininkų vai
ruoja automobilius, paga
mintus totalitarinėje valsty
bėje, nes godumas nugali 
savigarbą. Taip pat prime
nama, kad rusiškų automo
bilių pardavėjai nebadautų 
jeigu pardavinėtų Kanadoję 
ir laisvajame pasaulyje pa
gamintus automobilius irkad 
kanadiečiai, kurie turi gimi
nes ar draugus sovietų pa
vergtuose kraštuose moka 
ligi 250 % muito nuo ten 
siunčiamų dovanų kainos ir 
kad rusai visai neįsileidžia 
Kanadoje gamintų automobi
lių. Užbaigiama, kad Kana
dos kviečiai Rusijai yra bū
tinybė, o rusų automobiliai 
Kanadai visai nereikalingi. 
Du paskutiniai žodžiai - Buy 
Canadian.

Tokie laiškai ir pasirody
mo ar pasižymėjimo būdai 
yra pageidaujami ir verti 
pagyrimo.

Korespondentas

coec
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DĖKOJU UZ DOVANAS, GĖLĖS 
IR LIGONINĖJ.

VISIEM ŠIRDINGAI

LANKYMĄ NAMUOSE
VI S U. ATS I LANKI US I U, VARDU NEMI NES I U, KAD 
KARTAI S KURI G NEPRALEI S Čl AU.
TAD DAR KARTĄ ŠIRDINGAI DĖKOJU VISIEMS 
UŽ ATMINIMĄ. MAN SERGANT.

pristatant

sault-st-marie
RYŠKESNES NAUJIENOS 

IR "PAS IŽYMĖJ I M A I ”

Pradėsime nuo oro, kurį 
praėjusių metų pabaigoje 
vietinis dienraštis SAULT 
STAR įvertino, kaipo -lau- 
sy" - vieną, iš šalčiausių, 
lietingiausių ir labiausiai 
apsiniaukusių metų. Turėjo
me besnieges Kalėdas ir dar 
savaitę po Naujųjų Metų ne- 
snigo, o paskui iškarto porą 
pėdų sniego užvertė. Po to 
sekė atlydis su lietumi, o 
dabar vėl lengva žiema. Žie
mos sporto įrengimų savi- 

1980. n. 29

ninkai ir žiemos sporto mė
gėjai aimanavo dėl besniegės 
žiemos, tačiau apie 30 my
lių į šiaurę nuo čia buvo at
siradusi vietovė su pakanka
mu sniego kiekiu. Tai Sto- 
kely Creek rajonas, kur sli - 
dininkų buvo prigužėlę net iš 
Toronto, Ohio ir Wisconsino 
Motorinių rogių - sniegomo- 
bilių mėgėjai važinėja upė
mis ir ežerais, o dėl nesto
ro ledo ir pasitaikančių pro
peršų kai kurie iš jų atsidu-

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė., __ , darbo aiJ*k«*‘.as stogadengys 

GUY UUCH ARD, kuris Jau senai lietuviams p atarn aui a. Dar bą 
atliekai sąžiningai Įr pr įeinamomis kainomis. Skambinkite 

364-1470

Mūrija Leknickiene

kelnėms

ir atsiimant
365-7146M. PHILIPPE IZZI 

Pr op.
SKAMBI NKIT-

NETTOYEURS CLEANERS 
s—766l.A CENTRALE 

495-90e AVĖ 
coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

7 6 6-26 6 7.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

I



NL REIKALAI Į
PAŠKEVIČIUS Jonas, jau kuris laikas talkininkauja 

NL Administracijai. Sveikiname naują, energingą dar - 
buotoją. •

Malonus skaitytojau, -
Šiandien visa lietuviškoji spauda pergyveną sunkiau - 

šią krizę, nes snaudžia infliacija Nuolat brangsta pašto ir 
darbo išlaidos, nėra perdaug spaudos darbuotojų. Prade 
da iškeliauti įAnapus senieji skaitytojai- rėmėjai. Jauni
mas kolkas gana pasyvus spausdintam lietuviškam žodžiui.

"Nepriklausoma Lietuva", pirmasis ir seniausias Ka
nados lietuvių laikraštis. Leidėjai dirba, kiek tik įmano
ma, aukodami savo laiką, kad lietuvybė ir laikraštis iš
silaikytų. Prašome ir mūsų mielų skaitytojų ir l toliau 
skaityti bei remti mūsų spaudą. Tikime, kad suprantate 
atsakingumą dėl laikraščio išlaikymo. Jūsų parama laik
raščiui kaip praeityje, taip ir ateityje ir iš leidėjų pu - 
sės yra aukštai vertinama.

Organizuojamam Montrealio Spaudos Baliui balan
džio mėnesio 19 dieną Šv.Kazimiero parapijos salėje,Di
džiajai Loterijai, be ankščiau skelbtų dovanotų brangių 
paveikslų, bus dar virš 20 vertingų laimėjimų. Šia proga 
atsiliepė laikraščiui paremti ir daugiau rėmėjų,kuriuos 
skelbiame:
- DILYS Juozas iš St.Catharines,Ont. .atsiuntė stambią 
auką. Jis rašo,kad, nežiūrint skaudžios nelaimės,-jo 
žmona tapo suparaližuata, - tačiau savo pažadą tęsia, 
siųsdamas paramą N.L. Reikia pažymėti,kad tokį įsipa
reigojimą vykdo jau eilę metų nepailstantis mūsų šis rė
mėjas. Mes linkime jam ištvermės ir jo žmonai sveika
tos pagerėjimo.
-AMBRASAS Charlis.iš Montrealio Queo j nors pensinin
kas, specialiai atvyko ir asmeniškai įteikė piniginę auką 
paremti Spaudos Baliaus loteriją. Visuomet ir visomis 
progomis yra pirmas, paremiantis mūsų spaudą.
- MICKUS P., Ville Jacques Cartier, Que., N. L. paremti 
atsiuntė specialią piniginę auką ir nuoširdžius linkėjimus.
- GIREVIČIUS Juozas, St. Catharines, Ont. .sąžiningas ei
lės metų rėmėjas, laikraščio paramai atsiuntė netik gra
žius, padrąsinančius linkėjimus, bet ir gražų čekį.
- VERYKIS Petras, LaSalle, Que, tik ką grįžęs iš ligoninės 
dėkodamas jį lankiusiems, laikraščio paramai įteikė gra
žią sumą.

I

k - "■ >
- K.L.B.ŠALPOS FONDAS, Hamiltone, Ont., rašo: .."šel
piame visus, kiek galime ir NT laikraščiui paremti siun
čiame $25.00 sumą.
- K. L. B.TILLSONBURG’o APYLINKĖ, per Joną Lukšį 
atsiuntė $25.00 lietuviškos spaudos paramai.
- BARISA Romualdas,Iberville,Que,Spaudos Baliaus 
paramai atsiuntė per P.Klezą stambią piniginę auką. 
ŠEŠTOSIOS LIETUVIU TA UTINIU. ŠOKIU, ŠVENTĖS KO
MITETAS, įvertindamas spaudos reikšmę, su geriausiais 
linkėjimais ateičiai, atsiuntė $30.OO.
- VIERAITIS Juozas,St.Petersburg, Fl. buvęs montrealie- 
tis, per P.Klezą atsiuntė gražius linkėjimus laikraščio 
štabui ir visiems nažįstairtiems,pridėdamas auką NL

DR J. M A L 1 S K A
DANTŲ. GYDYTOJAS

— O —
1 440 St . Cath er in e West
Suite 600, Mo n t re al

Tel: 866-8235
n a mu.: 488 —8528,

OR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų g)djtoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11 - 12 

MONTREAL ? Q

Tel. 932-666 2, nom«^ 737 - 968 1.

Dr. E. Andrukait's, - p .c.

TĖL 522-7236 MoMNĖAL H2J 1 K4
83?. BOUL ST-JOSEPH E. f. Q. CANADA

ADVOKATAS 

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

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

- - - --- — - -- --------------------

Or.A.S. popieraitis
BA.. M.D.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.Č , E.R.C.S.<C>

Medicol Arts Building, »
1538 Sherbrook St. West, Tel- 931,-4024
Suite 215, Monlreol Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

I M. CUSSON - R. GENpRON
I PHARMACIENS

K Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,
■ Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
■ Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.

Livraison gratuite - Free delivery
I Skubus ir nekainuojantis pristatymas

Į 7626, rue Central St. ,Ville LaSalle_

36-5-9742

36.5-0505

Spaudos Baliaus paramai.

v
• MONTREALIO SKAUČIŲ 
NERINGOS TUNTAS ir 
SKAUTŲ. GELEŽINIO VILKO 
TUNTAS rengiasi Kaziuko 
Mugei, kuri įvyks kovo mėn. 
23 d., A V Parapijos salėje .

• NERINGOS J.Š.Kuopa tu
rėjo savo narių metinį susi
rinkimą, kurio metu išsi
rinko naują pirmininką Leo
ną Balaišį. Valdyba su ma
žais pasikeitimais liko ta 
pati.

Kaip jau buvo minėta ne- 
ringiečiai rengia kovo 16 d. 
AV parapijos salėje Juozų 
pagerbimo pietus. Įėjimo 
auka tik 4 doleriai ir atsi - 
lanki usieji bus pavaišinti 
lietuvišku maistu kaip vėda
rais ir kt.

• KERBELIAI , Vac.irEle - 
na ir RE ME ĮKAITĖ Skolasti- 
ka dail. Vytauto Remeikos 
atminimui įnešė K.L.Fon
da n $ 1GO.
e Sol.ČAPKAUSKIENĖ Gina 
atsiuntė sveikinimus NL re
dakcijai ir administracijai iš 
Londono, Anglijos. Atlikusi 
4 koncertus, toliau dainuos 
Vokietijoje. Prašo perduoti 
linkėjimus ir visam Montre- 
aliui.

e LAT V ĖNIE NĖ E lizabeta 
iš St. Lin, Quebec, vy
rui mirus, pardavė ūkį ir 
išsikelia gyventi į Calgary, 
Alberta.
e JAKŠIENĖ Ona, 77 metų 
amžiaus mirė. Paliko duk
teris Genę, Birutę, Aldoną 
su sūnumis. Plaidota per 
AV parapiją.
e BRUNDZA Jonas susirgo, 
paguldytas Victoria ligoni
nėn. .
« KRINGELIS Martynas ir 
KALAKAUSKIENĖ Albina 
susižiedavo. Vestuvės nu
matomos pavasarį.

/b.d./
AČIŪ VISIEMS '.

e Tėv. St. KULBIS po ope
racijos grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta namuose.

FASCINUOJANTI KNYGA 
APIE LIETUVĄ ANGLŲ 
KALBOJE

Daugelis tautiečių tikrai 
yra girdėję apie Chas L.T. 
Pichel dokumentinę knygą 
Samogitia/Žemaitija/, 320 
psl., su iliustracijomis.

Kad knyga yra labai dide.-r. 
lės istorinės vertės rodo 
tas faktas, kad yra leidžiama 
prancūzų ir italų kalbomis . 
Taip pat švedai yra susido
mėję ją išleisti savo kalboje.

Keletas atsiliepimų anie 
"Samogitia":

Jūsų knyga Samogitia atė
jo. Jums ji turėjo kainuoti 
keletą metų ieškojimo, kad 
galėtumėte parodyti mums 
pažymėtiną ir svarbią tautą , 
kurią istorikai praleido pro 
šalį.
Gen.Lt.Del Valle/USA Ret./

A nnapolis, Maryland
Aš labai džiaugiausi Jūsų 

Knyga Samogitia. Ji yra labai 
įdomi ir nusipelnusi didelio 
istorikų dėmesio.

Richard Luis De Barbon ’, 
Los Angeles,Calif.

Samogitia yra ideali moks
lo knyga karo akademijoms , 
West Point, A nnapolis ir Co
lorado Springs. Ji yra karo 
vadams ir planuotojams ir 
kiekvienam teisingam žmo
gui ant šios žemės.

Pulk. B. F. von Stahl /USA
Ret./,Omaha, Nebraska

Nuostabi istorija... Verta 
Nobelio premijos

Guy Le Wellyn Leidėjas, 
Pennsylvania

Tokių gražių atsiliepimų 
yra daugybė, kurių visų čia 
neįmanoma išvardinti.

Jeigu kitataučiai taip šil
tai atsiliešia apie tą nuosta-

biąSamogitia,tai mums,lie
tuviams, tos didvyriškos 
tautos ainiams, tikrai yra 
verta ir būtina tą knygą Įsi
gyti ir atydžiai paskaityti.

Taip pat ji yra labai gera ' 
dovana kiekvienam geros va
lios kaimynui nelietuviui , . 
kutis yra mums draugiškas 
ir palaiko mūsų bylą kovoje 
už tėvynės laisvę.

Tokiu būdu irgi galime bū
ti labai efektingi ambasado
riai ir Įsigyti didelį būrį ge
rų draugų.

Skaitydamas Samogitia, 
pajunti didelę anų laikų lie - 
tuvio dvasią, matai mūsų 
priešų klastas ir apgaulę ,

šimtmečiais besitęsiančius 
karus ir negali atsistebėti ta 
jėga, ryžtu ir sumanumu,la - 
bai dažnu atveju sumušant 
daug didesnes priešo pa - 
jėgas.

Tenelieka nė vieno lietu
vio, kurio knygų lentynos ne
puoštų su saulės emblema 
ant viršelio Samogitia.

Knygą galima gauti šiuo 
adresu:
L.D.B. P.O.Bo 702, Ver
dun, P. Q .Canada H4G 3G6 . 
/ Dar yra keletas knygų su 
autoriaus autografu/.

Visi būkime Lietuvos am
basadoriais'. P. J.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1979
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽĖS 15. BIRŽELIO 12, LIEPOS .14 , RUGPI ŪČ10 14 

I R RUGSĖJO 1 1 d.

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

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į ŠI
KRAŠTA^ - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI TIK S 16 9. LĖKTUVU 
Rodyti anglUkai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(Adria voyage inc.) 

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal. P.Q. H2W 1Y7 
(Vladimir Urbane)

Tel. (514) 844-5292 & 844-5662
KELIONĖMS I LIETUV A_P AT ARN AU J AME VIRS 26 METAI.1

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 120 Homy 3 76 -378 1

Albertas N O R K E L i Ū N A S , B.A. C.S.f., LB.

r*Tį t Į Į Į Į Į Į rTTTTlTTl t I IT T TI 1 ITT TTT rTTITTIT rrrtnrTTTVlt niTT

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

H4G 3G6

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

Age nj_ū_i_a__v e _įJęJ_ą__n_u_o__Į_945_nb—

. CTŪNTREfiLJŪ UETIJWU
HREDJTŪ UMJfi

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas:’766-5827

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl 
NOTAIRE - NOTARY 

TITUS ATTORNEY

5947 Pork Ave. Montreal, P. Q. H 2V 4H4

Tel: 279.1 161; Re*. 636-9909.

J u OZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remadeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)
6396 Bannantyne Avė.

Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas

Trumpai, term ind. iki

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

DUODA PASKOLAS:
6% Asmenines 15%

.............12% Nekiln. turto 13.75%
12.25% čekię kredito 16.5%
11.75% Investacines nuo 15.5%

1 3 %

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

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.
MONTREAL WEST

ADVOKATAS 

ROMAN J. ISgANAITIS. B.A.. B.C.L.

A NQTRE-DAME E. SUITE 504

MDi'TREAL, OUESEC HZY IB7 TEL.: B7B-9S34

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.u.
3 Place Ville Marie, Suite 6 2 7 
Montreal, P. Q. H3B 2 E3

Tel: < 5 1 4-) 8 7 1 - 1 430

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac* buick* astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIIJMA NUOŠIRDŽIAI. 
IR SU IŠIMTIMI JUMS. 
PASITARNAUS I

Sale s Manager . UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE su
4 Menes**** 

IEO GUHtKAS

D. N. 3ALTRUK0NI S 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon tf.Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 ...............Namu; 737-0844

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

ADVOKATAS

J.p. MILLER.BJU b.cx.
168 Notre Dame St.', E. , Suite 205 
Montreal . P. Q. , H2Y 3 P6

Tel: 866—2063, 866-2064

B psi.

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
A* the End of Sherbrooke St. W ėst)

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE 409 
MONTREAL, P1Q . CANADA 
H3Z 2M9 ,

VINCAS PIEČAHTS
Nekilno|amo Turto Patarnavimas Montr.clyj.
Investocijos J,A.V. ir kt. Kanadosprovincijos.
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