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SVARBIAUSIEJI IR 
SKUBIAUSIEJI DARBAI

Liberalų vyriausybė šią 
savaitę 
naują darbų sezoną, prisaik
dinus Trudeau ir jam pas
kelbus naują ministeriu ka
binetą.

Kadangi valstybės biudže
tas nebuvo patvirtintas 1979 
metais, - pirmos svarbos 
darbas Trudeau vyriausybei 
ir bus Kanados biudžetas. 
Tuo pačiu reikia ir susitarti 
galutinai su Albertos pro
vincija dėl alyvos kainų.

Laimėti Vakarų Kanados 
pasitikėjimą Trudeau nebus 
labai lengva, nes didele da
limi ji nepritaria libera
lų politikai,ką parodė balsa
vimų rezultatai vasario 18d.

Kita sena bėda, apie kurią 
Trudeau daug nekalbėjo rin
kimų metu - referendumas 
Quebec'e ir krašto nedalo
mumas. Joe Clark’as buvo 
apsunki ntas/šalia kitų prob
lemų/ Quebec’o laikysenos, 
panašiai kaip V.Kanada da
bar reaguoja į Trudeau.Ne
žiūrint visko, Clark’as su - 
gebėjo per trumpą savo val
džioje buvimą sušvelninti 
kvebekiečių atsinešimą į 
konservatorius

Trudeau turės būti labai 
atsargus dėl Quebec'o refe
rendumo. Stiprus Federali
nės vyriausybės įsikišimas 
į rinkimų kampaniją gali su
kelti priešingų rezultatų.Ne- 
galima ir nieko nedaryti.

Lieka efektingas ir atvi
resnis balsas, kurio kvebe- 
kiečiai norės klausyti- tai 
Quebec’o liberalų lyderio 
Claude Ryan. Jeigu šis ne
susvyruos ir neatrodys, kad 
Levesque laimės- - Trudeau 
laikysis diskretiškai. Kitu 
atveju - Trudeau galėtų iš
vystyti sipresnę veiklą per 
savo Quebec'o ministerius .

Šiek tiek nuvylė Trudeau 
išsitarimai dėl laikysenos 
tarptautinėsepaskutinio meto 
situacijose. Jis turės aiš - 
kiai ir tvirtai apsispręsti dėl 
dalyvavimo Maskvos Olympi- 
adoje ir ar bendrai "gerinti" 
santykius su Sovietais- ar 
palaikyti Carter’į. Iki da
bar, mums aišku, Trudeau 
savo mandagiais atsakymais 
lyg ir patvirtina, kad dar 
lyg ir nesuvokia rea
listiškai Kremliaus manevrų.

Antraeilių problemų, at - 
rodo, lyg ir neliko prisime - 
nant infliaciją,Kanados me
niškųjų institucijų katastro - 
fišką finansinę padėtį, Ky
lantys procentai, streikai, 
vandalizmas, vykdomas su - 
augusių žmonių , negana at
sakingumo auklėjimo srity - 
je- tai tik "malonūs" prie - 
dai.

TRUDEAU PASKELBĖ 
MINISTERIU. KABINETĄ 

Naujai paskelbtame Mi- 
pradeda oficialiai, nisterių Kabinete yra 32 

ministerial, 12 iš Quebec'o, 
12 iš Ontario. Iš Vakarų Ka
nados tik 4.

Fr. Fox gavo Valstybės
Sekretoriaus ir Komunika
cijos Ministerio pareigas. 
Montrealio dienraščiui Th 
Gazette jis pareiškė,kad re
ferendumas turi Įtakos į 
krašto išsilaikymą ir bus 
svarbiausias ir pirmaeilis 
federalinės vyriausybės rū
pesti per ateinančius mėne - 
sius.

Iš Vakarų Kanados vienas 
ministeris - Bud Olson- turi 
labai reikšmingą Ekonomi - 
nio Vystymo Ministeriopostą 
Teisingumo ir Socialinio 
Vystymo Ministerio portfelį 
gavo buvęs Finansų Minis
teris Jean Cretien. Energi 
gijos Ministeris- Mare La
londe, Sveikatos - M. Begin.

Į administraciją įeina 3 
jauni kvebekiečiai: P. Buss 
siera, 40 m., specialiems 
darbams finansų srityje,Ch. 
Lapointe, 35 m., smulkaus 
verslo darbams, Y. Pinard , 
39 m., "Privy Council” ir 
"GouvernmentHouse" parei
goms.

PARLAMENTO PIRMININKĖ
Naujai išrinktasis Kana

dos Ministeris Pirmininkas 
Pierre Trudeau pranešė, kad 
buv. komunikacijos Minis- 
terė Mme Jeanne Sauve, 58 
m. amžiaus, paskirta Parla
mento Pirmininke. Pirmą 
kartą šias pareigas eis mo
teris.

Mme Sauve 18 metų buvo 
komentatore ir radio pro — 
gramų pranešėja prieš įsi
jungdama į politinę veiklą. Ji 
buvo pirmoji moteris iš 
Quebeco provincijos federa- 
liniame parlamente 1972 m.

PATIKO IRANO
ARŠIŲJU METODAI

Kolumbijoje Bogotos mies
te kairieji jėga užėmė“ Do
minica valstybės Ambasadą 
priėmimo metu, suimdami 
60 įkaitų. Po derybų išleido 
visas moteris. Liko 40 įkai
tų, jų tarpe yra JAV amba
sadorius Diego Asenčio, Va
tikano delegatas Angelo 
Acerbi ir dvylikos diploma
tinių misijų pirmininkai. 
Yra reikalaujama iš kalėji
mo išleisti 311 savo "drau
gų, 50 mil. dolerių ir ga
rantija, kad jiems bus leis
ta saugiai išvykti iš kraš
to. Taip pat nori, kad Ko
lumbijos pagrindiniai laik
raščiai paskelbtų jų viešą 
atsišaukimą.

Afganistanu rezistentai kovoja įvairiose vietose 
prieš invaziją. Bet jų ginklai labai paprasti.. •..

SOVIETAI NUODIJA 
AFGANISTANIEČIUS

Pakartotinai pasiekia ži
nios, kad Sovietai vartoja 
nuodingas dujas, jas paleis - 
dama iš lėktuvų ir helikop
terių, kurios suparaližuo - 
ja žmones ir jie miršta.

RHODE ZIJA-DA BAR ZIM
BABWE OFICIALIAI

Pasibaigus 3 dienas tru
kusio ms balsavimams, Rho- 
dezija oficialiai tapo nepri
klausoma valstybė ir vadi
nasi Zimbabwe.

Daugelio stebėtojų rūpes
čiui, rinkimus laimėjo mark-

KLB VALDYBOS 
PRANEŠIMAI
XI - sios KLB Tarybos 

rinkimai įvyks š. m..gegužės 
U dieną. Pageidautina, kad 
visose lietuvių kolonijose 
atsirastų daug sutinkančių 
kandidatuoti ir kad vyktų 
tikrai demokratinis proce
sas balsuojant. Praeitos Ta
rybos rinkimuose, kurie 
vyko 1977 metais ne visose 
lietuvių kolonijose įvyko bal
savimai, nes buvo į kandida
tų sąrašą įrašyta tik tiek as
menų, kiek reikalinga buvo 
išrinkti. Tokiu būdu išrinkti 
aklamacijos keliu. Bendruo
menės rinkimais privalėtų 
domėtis visi Kanados lietu
viai ir rinkimų šūkis turėtų 
būti : "Balsuok už ką tik no
ri, bet balsuok".
• Š. m. kovo 8-9 dienomis 
Toronte ir Hamiltone kon
certavo Pietų Amerikos (Ar
gentinos ir Urugvajaus) jau
nimo ansambliai "Žibutės" 
ir "Ąžuolynas", susidedantys 
iš 39 asmenų. Juos iškvietė 
kultūrinio lietuvių bendra
vimo tikslais PLB Kultūros 
Komisija. Kanadoje šiuos 
jaunimo ansamblius globos 
KLB Krašto Valdyba. Kon
certai taip pat įvyks Čikago
je, Nebraskoje, Detroite, To
ronte, Hamiltone, Clevelan— 
de ir kitur.

1980 m. sausio mėn. 26 d. 
Chicagoje, JAV, buvo susi
rinkusi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Visuomeninių 
Reikalų Komisija, kuri 
svarstė Sovietų Sąjungos ag
resiją Afganistane ir pasau
lio lietuvių laikyseną šiuo 

sistams simpatizuojantis bu
vęs gerilų vadas Mugabe, 
kuris tampa naujosios vals - 
tybės Ministeriu Pirmininku.

; Nuosaikusis Muzorewa 
pralaimėjo. Tvirtinama, kad 
kai kurie ėjo balsuoti po ke
letą kąj-tų, nusiplovę su coca 
ęola uždėtus anspaudus ant 
rankų...

Atrodo, Mugabe iš 80 
tų, rezervuotų gaus 57 
jonams juodųjų -kontroliuos 
tas. Likusios vietos pagal 
naująją konstituciją priklau
so baltiesiems krašto gyven
tojams.

vie- 
vie-

vietų Sąjungos agresijos ir 
reikalauti, kad sovietinės 
kariuomenės būtų ištrauktos 
ne vien tik iš Afganistano, 
bet ir iš Lietuvos ir kitų pa
vergtų kraštų.

2. Šiuo metu vienas iš 
veiksmingų būdų sovietiniam 
agresoriui nubausti yra rė
mimas daugelio kraštų rei
kalavimo iškelti olimpines 
žaidynes iš Maskvos ar jas 
atidėti, kol agresija tęsis. 
Kviečiame ypač pasaulio 
lietuvių sportininkus šia 
linkme įtaigauti savo gyve
namų kraštų olimpinius ko
mitetus ir vyriausybes ir 
visus lietuvius atsisakyti 
dalyvauti ar bet kokiu būdu 
remti olimpijadą Maskvoje.

3. Kiek tai liečia išeivijos 
santykius su lietuviais oku
puotoje tėvynėje, pabrėžia
me, kad lietuvių tauta nėra 
atsakinga už sovietinius im
perializmo veiksmus. Todėl 
būtų klaidinga jai taikyti bet 
kokias sankcijas, nes Lietu
va yra tokia pat imperializmo 
auka, kaip ir Afganistanas. 
Išeivijos pareiga yra toliau 
remti lietuvių tautą įvairiau
siais būdais šiais jai pasun
kėjusiais laikais. Turėtume 
atsiriboti nuo siūlymų savo 
veiksmais izoliuoti pačią 
pavergtą lietuvių tautą, lyg 
ji būtų atsakinga už sovietų 
agresiją. Turime skirti oku
pantą nuo okupuoto lietuvio.

Santykiuose su pavergtoje 
Lietuvoje gyvenančiais tau
tiečiais kviečiame ir toliau 
laikytis visų išeivijos veiks
nių bendrai sutartų išvadų 
1974 metais White Plains, 
New Yorke, įvykusioje Lie
tuvos laisvinimo darbo kon- 

> ferencijoje, kur sakoma :
". . . visa lietuvių išeivija 

protestuoja prieš okupanto 
vykdomą pagrindinių žmo
gaus teisių paneigimą Lietu
voje, ypač prieš religijos 
persekiojimą ir Lietuvos 
žmonių bendravimo su kitais 
kraštais varžymą. Kiek įma
noma okupacinio režimo 
varžtų ribose, laisvojo pa
saulio lietuviams tikslinga 
puoselėti ir plėsti ryšius su 
pavergtoje Lietuvoje gyve
nančiais tautiečiais tauti
niam tapatumui su savo tau
ta išlaikyti ir solidarumui 
su ja ugdyti. Tuos ryšius 
mezgant ir palaikant, išei
vijos lietuviams tenka vado
vautis savo sveika nuovoka, 
sąžinės jautrumu ir tautiniu 
sąmoningumu, vengiant bet 
kurių veiksmų, kurie galėtų 
pakenkti Lietuvos valstybi
niam tęstinumui ar lietuvių 
tautos pastangomsišlikti ir 
išsivaduoti iš okupacijos. "

Vytautas Kamantas 
PLB Valdybos ir 
PLB Visuomeninių 
Reikalų Komisijos 
Pirmininkas

«e@@ee>e@e
metu. Skelbiame Komisijos 
sutartas i švadas ir prašy
mus.

apsvars- 
padėtį ir 
kreipiasi 
lietuvius,

Sovietų Sąjungos agresija 
prieš savarankiškai gyventi 
siekiančią afganų tautą su
krėtė viso pasaulio taiką ir 
laisvę mylinčius žmones, 
įskaitant ir Trečiojo Pasau
lio tautas. Lietuvių tauta šį 
naująjį sovietų imperialisti
nį veiksmą ypatingai pergy
vena ir reiškia simpatijas 
afganų tautai, nes prieš 40 
metų lietuviai buvo to pačio 
sovietų imperializmo auka.

Šis rimtas pasikėsinimas 
į pasaulio taiką reikalauja 
iš visų mūsų stiprios akci
jos, todėl Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Visuomeninių 
Reikalų Komisija, 
čiusi susidariusią 
tautos interesus, 
į visus pasaulio 
tiek užsienyje, tiek ir tėvy
nėje, su šiais prašymais :

1. Visame pasaulyje, kur 
tik gyvena lietuviai, turi bū
ti reiškiamas protestas 
prieš sovietų agresiją Af
ganistane. Prašom atitinka
mais žygiais (demonstra— 
cijomis, laiškais, telegra
momis, telefonais, asme
niškais pasikalbėjimais ir 
t. t.) reikšti protestą per 
kraštų valdžios įstaigas, 
spaudą, radiją, televiziją ir 
kitas institucijas kartu su 
laisvę gerbiančiais žmonė
mis ir organizacijomis. Bū
tina pasauliui priminti, ypa
tingai Vasario 16 dienos pro
ga, kad ir Lietuva prarado 
savo laisvę ir nepriklauso
mybę prieš 40 metų dėl So-

KAIP BUVO UŽTIK - 
RINTOS LĖŠOS LIE
TUVOS DIPLOMATAMS

vadovaujamos 
pasekretoriaus 

reikalams Robert

Saulius Kuprys 
PLB Valdybos ir 
PLB Visuomeninių 
Reikalų Komisijos 
vicepirmininkas

Valstybės Departamento 
Pabaltijo skyriaus vedėjas 
Thomas Longo vasario 13 d. 
buvo pasikvietęs Jungtinio 
Amerikos Pabaltiečių Komi
teto reikalų vedėją Janis 
Bolsteins ir Lietuvių Bend— 
ruomenės Washingtone ats
tovą Algimantą Gurecką, ku
riems pareiškė, kad Vals
tybės Departamentui pavyko 
užtikrinti neribotam laikui 
Lietuvos Atstovybės Wa
shingtone ir kitų Lietuvos 
diplomatinių ir konsularinių 
misijų finansavimą.

Ponas Longo pasakė, kad 
pasitarimai dėl Lietuvos di
plomatinių misijųfinansavi — 
mo vykę beveik ištisus me
tus. Šis reikalas buvo pla
čiai i šdiskutuotas Valstybės . 
Departamente tarp Jungtinio 
Amerikos Pabaltiečių Komi
teto atstovų ir Valstybės 
Departamento ir kitų JAV 
valdžios žinybų atstovų de
legacijos, 
Valstybės 
Europos 
L. Barry.

Sutvarkant Lietuvos pa
siuntinybės ir kitų misijų 
finansavimą, derybų šalimis 
yra buvę Valstybės Depar
tamentas su Pabaltijo vals
tybių diplomatinių misijų va
dovais.

Finansavimas Lietuvos di
plomatinėms misijoms už
tikrintas neribotam laikui 
todėl, kad iš suorganizuotų 
naujų kapitalų, Lietuvos di
plomatams ir konsulams iš
laikyti užteks tik tų kapitalų 
palūkanų ir nebus liečiamos 
pagrindinės sumos. Kaip šis 
reikalas buvo konkrečiai su
tvarkytas, pasilieka diplo
matinėmis paslaptimis.

Šio finansavimo sutvar
kymą yra nuolatos stebėję 
VLIKas, palaikydamas kon
taktą su Valstybės Departa
mento pareigūnais ir Lietu
vos atstovu Washingtone dr. 
St. Bačkiu.

Gaila, kad šį kartą liko 
nesutvarkytas naujų Pabal
tijo valstybių diplomatinių 
atstovų akreditavimo klausi
mas, kurį teks Amerikos 
pabaltiečiams iš naujo kelti.

Valstybės Departamentas 
pranešė JAV Atstovų Rūmų 
Užsienio Reikalų Komiteto 
pirmininkui Clement J. Za- 
blocki, kad į Atstovų Rū
mus įneštą įstatymo projek
tą, H. R. 5407, skirti Lietu
vos Pasiuntinybei išlaikyti 
lėšų iš mokesčių mokėtojų 
pinigų, nerekomenduoja pri
imti, nes tos lėšos esančios 
užtikrintos, o įstatymo pro
jekte numatytas finansavimo 
būdas tik pažeistų Lietuvos 
Pasiuntinybės diplomatinę 
nepriklausomybę.

ALT INFORMACIJA



Pa R endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai e.r-h 
būti trumpinami ir taisomi redakei tos nuo h ura, grąžinami 
tik iš ankstd susitarus. U! skelbi mu turini redakrt ia arba 

Leidykla neatsano.

KAI SAVAS SAVA. ĖDA
LIŪDNA, IR SKAUDU, KAD IR SUPRANTANT KREMLIAUS 
SPAUDIMĄ Į OKUPUOTU KRAŠTŲGYVENTOJUS, KONS
TATUOTI ĮVYKIUS, KUOMET IR SAVIEJI PERSISTEN - 

. GIA IR SU ĮNIRŠIMU NEPRALEIDŽIA PROGOS PARODY
TI PAKLUSNUMĄ OKUPANTUI, JIE , ATRODO,PER - 
ŽNEGIA IR VISAS SAVĘS IŠLAIKYMO RIBAS. BE ABE
JO, NUO OKUPANTŲ, O GAL IR NUO SAVŲJŲ PERSIS - 
TENGĖLIŲ YRA NUKENTĖJĘ IR NETIKINTIEJI, IR GAL 
PATYS SAVE VADINANTIEJI KOMUNISTAI.APIE JUOS 
ŽINIŲ NEGAUNAME- GAL ŽINO, KAD BUTŲ SUNKU PA
TIKĖTI. ..

Kur dingo kito žmogaus Įsitikinimų gerbimas, bet 
tokių įsitikinimų, kurie negriauna žmogaus asmenybės 
nei jo žmogiškojo integralumo? Jeigu Rusijos žmogus 
nebuvo ta kryptimi auklėjamas- tai lietuviai tikrai žino- 
bet koks fanatizmas iš bet kokios grupės su laiku nuves 
į pražūtį, nes tai yra iš esmės keršto ir neapykantos ak
tas. O gal Maskvos rėžimas jau yra padaręs tokią savęs 
naikinimo Įtaką, KAD IR SVETIMŲJŲ NEREIKĖS? E. V.

IŠ IX KLASĖS MOKINĖS N.N. DIENORAŠČIO
Ilgai auklėtoja S. įkalbinėjo mane stoti Į komjauni - 

mą. Liepė neatsilikti nuo kitų klasės draugų. Gyrė, kad 
esu labai šauni, visur pritampu ir suspėju, tik gaila,pa
ties "geriausio " atsisakau, o sužinojusi, kad pastoviai 
lankau bažnyčią siaubingai Įniršo ir liepė atsivesti tė
vus. Lapkričio pabaigoje tėvelis apsilankė mokykloje 
pas direktorių ir jam paaiškino, kad iš mūsų vaikų nė 
vienas nebus komjaunuolis, nei mes patys nenorime, o 
dėl bažnyčios lankymo... tėvelis griežtai pasipriešino 
ir išeidamas paaiškino, kad jis yra lietuvis ir kitokiu 
nenori būti.

Po tėvų apsilankymo , auklėtoja vėl man nedavė ra
mybės. Skatino neklausyti tėvelių ir gundė stoti į kom - 
jaunimą jiems nežinant, be to, liepė neiti į bažnyčią. 
Prašė gražiuoju pasirinkti jų pasiūlytą kelią. Aš pagal
vojau, tik nedrįsau pasakyti: "Siūlai man plaukti su minia 
pasroviui. Ačiū, brangi auklėtoja, tokių "laimingų", nu
ėjusių jūsų pasiūlytu keliu, aš daug mačiau".

Auklėtoja nenustojo vilties ir vis mane prašė. Jai 
atsakiau tik tiek: "Ne, į komjaunimą tikrai nestosiu, o į 
bažnyčią eisiu, kaip ir ėjau". Tuomet auklėtoja prašė 
gražiuoju: "Tu gali į bažnyčią eiti, tik stok į komjauni - 
mą". Ners ji nusileido, bet tas nuolaidumas man nepri - 
imtinas - aš noriu būti žmogumi, o ne veidmainiu.

Auklėtoja, pamačiusi, kad nieko man nepadaro, nusi
tempė mane pas direktorių. Sis bandė mane švelniai už
liūliuoti, bet tai nepadėjo. Nusimetė kaukę ir ėmė bai - 
šiai šaukti: “ "Arba stok į komjaunimą, arba išeik iš mū
sų mokyklos'"."

Nenusigandau - geriau būti nemokytu žmogumi, ne
gu mokytu išdaviką.

Daugiau pokalbiams manęs nebešaukė, nors direkto - 
rius buvo žadėjęs, kad dauguma mokytojų ėmė smarkiai 
mažinti pažymius. Lietuvių kalbą moko pati auklėtoja , 
todėl jai labai patogu man atsikeršyti. Kartu su mergai
tėmis pasitikrindavau savo rašinius: jos už panašias klai
das gaudavo keturis, o aš - du.

Smarkiai ant manęs pyko direktoriaus pavaduotoja , 
braižybos mokytoja. Jai niekuomet neįtikdavau. Pradėjo 
mane vadinti davatka, vis prikišdama, kad čia ne bažny
čia... Ką gi, ju valia, o ta jų valia labai neteisinga ir pik
ta.

Nepakeldama tos atmosferos pasakiau auklėtojai, kad 
noriu pereiti į kitą mokyklą ir paprašiau charakteristikos. 
Charakteristikoje buvo surašytos visos mano ydos su di
deliais pagražinimais. Buvo įrašyta net ta smulkmena , 
kad būdama penktoje klasėje su kaklaraiščiu šluosčiau 
batukus. Ir kaip visų ydų apvainikavimas - labai religin
ga. • « o
LTSR Švietimo Ministerijai KYBARTŲ K. DONELAIČIO 
MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVŲ SKUNDAS

ivies, žemiau pasirašę tėvai buvome labai nustebinti 
kad pasibaigus antrajam trimestrui mūsų vaikams, ge
rai besimokantiems ir neausikaltusiems mokyklos draus
mei, elgesys buvo sumažintas iki patenkinamo. Šitaip 
Kybartų vidurinės mokyklos vadovybė pasielgė todėl, kad 
mūsų vaikai yra tikintys ir nepriklauso pionierių ir kom
jaunimo organizacijoms.

Tuo tarpu pionieriams ir komjaunuoliams, kuriems 
trimestre buvo išvesta po 3-4 trejetus, elgesys įrašytas 
pavyzdingas /pridėtos pavardės/.

Mūsų nuomone, šitoks Kybartų pedagogų elgesys ne 
tik nepedagogiškas, bet nusikalstamas, nes pavyzdingi 
mokiniai jaučiasi dėl savo tikėjimo persekiojami. Kiek 
mums yra žinoma, tokiomis priemonėmis kovoti su tikė
jimu neleidžia nei LTSR Kcnstitupija, nei kiti tarybiniai 
įstatymai. /Seka parašai/ LKB KronikaWW**«W'"«>»v^>*******“******ww*"
2 psl.
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U! Lietuvos išlaisvinimą ! Ui iitšddmybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au .anada ' 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Jugoslavai susirūpinę 
svarstė, kas gali įvykti Josip 
Broz Tito sunkiai susirgus , 
ar jam mirus. Tas rūpestis 
juos pradėjo slėgti prieš 15 • 
metų,kuomet Tito šventė sa
vo 70 m.amžiaus sukaktį.Ir 
šiandien yra sunku įsivaiz
duoti, ką reikštų jo mirtis . 
Jugoslavai žino vieną- tai 
galėtų reikšti katastrofą Ju
goslavijai, jeigu Maskva nu
tartų pasinaudoti proga ir 
temptų kraštą atgal į Sovietų 
bloką. Jugoslavai kovotų, ir 
krizė, kuri dėl to ištiktų, bū
tų pražūtingiausia, kokia ga
lėjo būti nuo karo pabaigos 
1945 metais.

Nuo pat 1948 m., kai Tito 
nutraukė santykius su Sta
linu ir savo kraštą pasuko 
nepriklausomu nuo Maskvos 
keliu, jis be atvangos dirbo, 
norėdamas užsitikrinti, kad 
rusai nesusigundytų invazi
jai. Tam tikslui Tito išvystė 
ginkluotus dalinius inkorpo
ruodamas beveik kiekvieną 
suaugusį vyrą. Jie paruošti 
vesti gerilų karo veiksmus,, 
jeigu bet kada sovietų tankaį, 
vėl Įriedėtų ir sužlugdytų 
reguliarią Jugoslavijos ka
riuomenę.

Jis pavertė Jugoslavijos 
federali nę valstybę Į labiau
siai decentralizuotą pasau
lyje, norėdamas apramin
ti kartų pavydą valstybės 
daugelio tautybių.

Gerai suvokdamas kokią 
rolę Čekoslovakijoje suvai
dino pro-maskvistiškai nu
siteikusi mažuma "pasi - 
kviesdama" sovietus invazi
jai, Tito nesvyruodamas pa
sodino į kalėjimą arba ištrė
mė jugotelavus komunistus, 
kurie rodė perdėtą simpati
ją Maskvai.

Faktas, kad rusai panau
dojo tokį pat pretekstą įsi- 
verždami į Afganistaną, ju
goslavų baimę pakėlė iki 
karštligiškumo. Tito mir
tis, jie baiminosi, negalėtų . 
įvykti blogesniu laiku, kuo
met Maskva tokioje agresy
vioje nuotaikoje.

Jie gal teisūs, bet lygiai 
taip pat yra galimybė, kad jų 
išvados klaidingos.

Prieš 4 metus dar neatro
dė, kad Amerikos saugumas 
galėtų tiesioginiai nukentėti, 
jeigu Sovietai įsiveržtų į Ju
goslaviją. Prieš pora savai
čių jau rimtai pradėta svars
tyti karinė parama Jugosla - 
vijai. Tuos svarsymus pa
laikė pats Tito. Jis visuomet 
tiksliai žinojo, kiek jis gali 
suartėti su amerikonais, kad 
nesukeldamas panikos, at
baidytų rusus. Jo pasekėjai, 
tačiau, neturėdami tiek po
litinio autoriteto ir tikslaus 
situacijų Įvertinimo, galėtų 
būti priversti prašyti tiesio
ginės karinės garantijos iš 
NATO. Kaip tik toks žingsnis

DAUŽVARDŽlO FONDO PREMIJŲ LAIMĖTOJAI

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Daužvardžio Fondo val
dyba, 1980 m. sausio 30 d. posėdyje, persvarsčiusi lie
tuvių išeivijos redaktorių siūlymus, skelbia Daužvar - 
džio Fondo premijų laimėtojus. /Po pavardėmis pažy
mima gyvenvietė bei redakcija, kuri kandidatą rekomen
davo/.
100,00 dol.
Linas Rimkus - Čikaga, JAV; "Pasaulio Lietuvis". 
75,00 dol.
Angė Katiliškytė - Lemontas, JAV; "Draugas".
Linas Kojelis - Washington, JAV; "Pasaulio Lietuvis". 
Vida Šlapelytė - Redono Beach, Calif. JA V;"Darbininkas". 
Ona Virbickaitė - Manchester,Angį.; "Europos Lietuvis", 

ir "Šaltinis'.'
50, OO dol.
Viltė Araitė - Mount Waverly, Vic, Austrai. "SkautųAidas". 
Saulius Kubilius - Roma, Italija; "Šaltinis”.
Rita Neverauskaitė - Detroitas, JAV; " Draugas".
Jonas Podvoiskis - Swinton, Anglija; "Europos Lietuvis". 
Sandra Saldytė - Sao Paulo, Brazil.; "Mūsų Lietuva".

Taip pat paskirta 75,00 dol. "Ateities" redaktoriams 
Sauliui Kupriui , Linui Sidriui ir Rimai Sidrienei iš 
Čikagos bei Australijos "Tėviškės Aidų" bendradar - 
bėms Dainai Balnionytei, Loretai Cižauskaitei ir Levutei 
Kėblytei.
Specialūs pažymėjimai skiriami šiems jaunesniems žur
nalistams ; Daina, Gailė, Guoda, Indrė ir Jūra Antanai
tytės - Čikaga, JAV; "Sophie Barkus" radijas. Kazė 
Brazdžionytė - Čikaga, JAV; "Lietuvos Aidų" radijas . 
Sofija Daukutė - Čikaga, JAV; "Sophie Barkus" radijas. 
Vilius Dūndzila - Clarendon Hills, JAV; "Draugas".
Gintautas Juodgudis - Valencia, JAV; "Lietuvis Žurna
listas". Petras Kisielius - Cicero, JAV; " Ateitis " . 
Jonas Kuprys - Cicero, JAV; "Draugas", Raimundas 
Lapas - Čikaga, JAV; "Muzikinio Kaleidoskopo" radijas. 
Linas Meilus - Čikaga, JAV; "Draugas". Danutė Norvi - 
laite- New Yorkas, JAV; '.'Darbininkas". Marytė Damb- 
riūnaitė-šmitienė ir Andrius Šmitas - Huttenfeld, Vakarų 
Vokietija; IV PLJK informacija. Ramunė Tričytė-Čikaga 
JAV; "Lietuvos Aidų" radijas.

, Dėkojame visiems redaktoriams už talką ir tikimės jog 
šios premijos bus paskata visiems jauniems žur
nalistams.

gali išprovokuoti Sovietų in
vaziją.

Gerai žinomas pasaulyje 
jugoslavas disidentas Milo- 
van Djilas, kadaise buvo vie
nas iš Tito artimiausių drau
gų ir bendradarbių. Jis nu
rodo, kad kaip tik dėlto, kad 
Jugoslavija užtikrindama, 
jog yra komunistiškas kraš
tas, pasidaro viliojanti So
vietų invazijai. Ji įsirikiuo
ja į kategoriją kraštų, ku
riuos Sovietų prez. Brežnev’ 
as savo doktrinoje pavadi - 
no "riboto suverenumo" so
cialistine valstybe.

Jeigu Sovietai bandytų iš
naudoti vidaus neramumus 
ir priverstų Tito įpėdinius 
Belgrade siekti artimesnių 
ryšių su Vakarais, rusai 
lengvai galėtų rasti kelioli
ka Maskvos linijos besilai
kančių komunistų. Jie pačia
me krašte arba egzilėje So
vietų Sąjungoje pradėtų 
"prašyti" Sovietų pagalbos. 
Tuomet Maskva turėtų "tarp
tautinę pareigą" įsiveržti į 
Jugoslaviją, kad išgelbėtų ją 
iš NATO replių, kaip kad 
padarė su Čekoslovakija ir 
Afganistanu.

Gal visa tai ir yra tik bai
mės kalba. Tito Įpėdiniai 
yra labai rūpestingai parink
ti ir, atrodo, dėl jų nebus 
ginčų. Ir partija ir federa
linė vyriausybė yra suorga
nizuota kolektyviniu princi - 
pu, laikantis rotacinio val
dymo būdo. Kas 6 mėnesiai 
iš visų 8 respublikų ir pro
vincijų atstovai turės galimy 
bę pasireikšti valdžioje.

Kariuomenei vadovauja 
gen. Nikola Ljubicic, žino
mas savo pažiūromis už 
krašto vienybę. Jugoslavija 
gerai žino, ką jie prarastų 
jeigu konkurencija išeitų iš
lygsvaros.

Kol įvairios Jugoslavijos 
tautos, blokai ir interesai 
sugebės dirbti kartu ir rasti 
taikingus kompromisus, ne
bus progos rusams įsiverž
ti.

Tačiau gerą porciją tie
kos turėjo vieno seno kame- 
rado apgeilestaujanti pasta
ba prieš keletą metų, kad 
Tito yra "paskutinis jugosla
vas". Jis buvo tapęs beveik 
legendarine figūra. Iškilęs 
virš politinių įvykių, jis su
gebėjo privesti Jugoslavijos 
besiriejančias tautas prie 
vienybės ir kompromisų.

Jeigu biurokratai nemokės 
naudotis savo valdžia, tai 
Įtampos pasirodys po šešių 
mėnesių arba po metų. Jei
gu bus Jugoslavijoje skili - 
mas, tai jis prasidės dėlto, 
kad turtingieji slovėnai at
sisakys subsidijuoti skur
desnius makedoniečius, ar
ba, kai pavydūs kroatai pra
dės provokuoti serbus dėl 
politinio pirmavimo.

Jeigu tai įvyktų, kelias 
į susinaikini ną t. butų trum
pas; chaosas, represijos , 
sukilimai, chroatų ir albanų 
nacionalistų perversmai ir
skilimas partijoje, pagalbos 
šauksmai Vakarams Ir So
vietams, Sovietų invazija, 
gerilų mūšiai prieš rusų o- 
kupacinlus dalinius, Vakarų 
pagalba gerilams ir-tiesio
ginis susikirtimas tarp JAV 
ir Sovietų, kulminacija -III- 
sis pas. karas pilnoje ap
rangoje.

Vis-dėlto, labai abejotina, 
kad taip įvyktų, nes kiekvie
nas jugoslavas atmintinai ži
no, kas jiems gręsia. Nors 
jie patys apie save pesimis
tiniai galvoja, jie nėra tokie 
kvaili.

/ Iš Montrealio dienraščio 
The Gazette straipsnio: Af-

LIETUVIŲ MOTERŲ 
FEDERACIJOS BALSAS

Šių metų tarptautinė krizė 
galinti turėti didelės reikš
mės Lietuvos laisvinimo by
lai, ir Pabaltijo Kraštų 40— 
tieji pavergimo metai, ku
riuos Sovietai ruošiasi labai 
iškilmingai paminėti, reika
lauja laisvojo pasaulio lietu
vių budrios ir apdairios lai-i 
kysenos, ypač pažįstant so
vietų klastingumą. Atkreip
kime dėmesį į mūsų kraš
to pavergėjų siūlomas kelio
nių lengvatas mūsų 
jaunimui v i 1 i o j a n t juos 
lankytis šiais metais 
Lietuvoje.

Argi dera laisvojo pasau
lio lietuviui , ten nuvykus , 
tapti okupanto triukšmingų 
iškilmių bejėgiu dalyviu, mi
nint lietuvių Tautos 4,0 
-ties metų pavergimą? 
Kiekvienam giliau galvojan
čiam lietuviui yra aišku, kad 
šiais metais susilai
kymas nuo kelionių į 
Lietuvą yra protesto 
boikoto pareiškimas 
Lietuvos pavergėjui, 
bet jokiu būdu ne Lietuvai. 
Neabejojame, kad mūsų bro
liai ir sesės Lietuvoje tai 
supranta ir su tuo sutiks.

Lietuvių Moterų Federaci
ja išgirdusi, kad Vasario 16- 
tos Gimnazijos Vokietijoje 
moksleivių grupė Velykų 
švenčių atosotogų metu 
/nuo kovo 29 d. iki balandžio 
13 d./ ruošiasi ekskursijai 
Lietuvon su privilegija
ten išbūti 1C dienų su
nemokamu išlaikymu, 
kreipėsi į "Vasario 16 Gim - 
nazijos Direktorių paveikti 
gimnaziją lankantį jaunimą 
susilaikyti šiais me
tais muo ekskursijų į 
Lietuvą ir kitus so
vietų pavergtus kraš
tus , nežiūrint kokias leng
vatas ekskursantams siūlytų 
Lietuvos okupantas, besiruo
šiąs šiais metais atžymėti 
40 metų Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų "savano
rišką” prisijungimą prie 
Sovietų Sąjungos. Federacija 
savo laiške sako, kad mūsų 
jaunimui nederėtų būti oku
panto svečiais.

Į šį Lietuvių Moterų Fede
racijos raštą iš Vasario 16 
Gimnazijos Direktoriaus 
gautas sekantis atsakymas: 
"... Dėkui už Jūsų laišką, 
kuriame prašote sulaikyti 
ekskursiją įLietuvą.Nežinau 
kas ją organizuoja. Dažniau
siai tai daro moksleivių tė
vai. Ypač tėvai iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Ka
nados nori, kad jų vaikai, bū
dami Europoje,pamatytų tė
vų gimtąjį kraštą.Ekskursi
jos paprastai vyksta per Ve
lykų atostogas, kai mokiniai,
uždarius bendrabutį, pereina 
tėvų žinion. Jie leidžia vai
kams ekskursuoti ten, kur 
patinka. Būtų gera,kad Jūs 
paskelbtumėte lietuviškuose 
laikraščiuose laiške : išdės
tytą nuomonę. - Jūsų laišką 
iškabinau mokytojų kamba- 
ryje,prašydamas mokytojus 
mokinius įtikinti Jūsų pra
šoma prasme".

PERGYVENANT KETU
RIASDEŠIMTUS SKAUDŽIUS 
MŪSŲ TĖVYNĖS OKUPACI
JOS METUS, NESILEISKIME 
OKUPANTO UŽLIŪLIUOJA
MI, YPAČ JU PASTANGOSE 
TRAUKTI MŪSŲ JAUNIMĄ Į 
SAVO KLASTINGAS PINK
LES.

ter Tito. Autorius G Wynne Lietuvių Moterų Klubų
Dyer. Laisvai vertė B.V.N/ Federacijos Informacija

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Rusai geri slidi
ninkai, o ypač šauliai (veik 
apie 30.000 karių treniruo
jami šioje rungtyje, sudaro 
3-4 kart didesnis skaičius, 
negu likusiš pasaulis) vos 
surinkę 2 min. baudos prieš 
norvegų 5 min. ir dar per
svara perbėgime, aukštu ly
giu laimi aukso medalį. To
liau švedai, lenkai ir 5—ji 
suomiai.

Iškilią šiauriečių sudėti
nę (15 km. plius šuoliai) nu
sineša vokietis Kelley. Tai 
jau antrasis laimėtojas iš jų 
tarpo. Specialius šuolius 
pasiglemžia čekas Raska, 
toliau abudu austrai. Nuo 
didžiosios nupsklandos šuo
liai atneša didžiąją staig
meną, kai rusas Belousov 
su 101.5 ir98,5mtr. per
sveria Rašką 101.0 ir 98 mt. 
Taškais taip atrodo : 231,3- 
229,4. Taigi rusų staigus 
šuolis j laimėtojų laiptus, 
privertė visų kitų kraštų 
šuolininkus patikrinti savo 
mokyklą ir atydesnį pasi
ruošimą.

Dailiajame čiuožime ame
rikietė Peggy Fleming ir 
austras Schwartz pirmau
jantieji. Poriniame vėl Be
lousova ir Protopopov šva
riai kopia į pergalę. Antroji 
vieta irgi rusų porai.

Greitasis moterų čiuoži
mas išsidėsto taip : 500 m. 
rusei Titovai. lOOO-olandei 
G. Geijssen, Titova čia ant - 
roji, o bronzos medaliu ten
kinasi suomių tautos dūk 
ra - Kaija Mustonen. Ame
rikietės Meyers, Holum irgi 
medalisčių tarpe. 3000 m. 
laimi kita olandė Johanna 
Schut su nauju olimpiniu re
kordu 4:56,2 min., net 4, 8 
sek. viršija suomę Kaija 
Mustonen (sidabro medalis), 
parveža mažajai Olandijai 
gražų kraitį. Garsioji rusė 
mokytoja Skoblikova šį kartą 
šioje rungtyje lieka 6 vieto
toje. Būdinga, kad Skobli- 
kovos olimpinis rekordas 
5:14,3 (1960 m.) Squaw Val
ley net dešimties dalyvių 
buvo viršytas.

Vyrų greitajame čiuožime 
matome irgi olandų kylan
čius čiuožėjus. Verkork ir 
Schenk abudu pirmieji 1500 
m. nuotolyje. Olimpinis re
kordas 2:08.6 buvo net 19 
kartų viršytas. 500 m. laimi 
Keller (Vokietija), 5000 - 
Naier (Norvegija) ir švedas

/ tęsinys /
Hoeglin 10.000 m. Rusas 
Grishin iš 1956 m. Cortina 
laikų, vienintelis atstovas 
ir su 4-ta vieta 500 m. dis
tancijoje. Kitur jokio ruselio 
pirmame šešete. Ilsisi ir 
ruošiasi.

Ledo rutulyje rusai ir če
kai pasidalino vietomis : ru
sai aukso medalis, čekai si
dabro ir kanadiečiai lieka 3 
vietoje su bronza. Žaidimų 
eigoje čekai 5:4 nugali ru
sus, bet pralaimi 2:3 kana-. 
diečiams ir lygiomis 2:2 
baigia su švedais. Prarasti
3 taškai ir nustūmė j II vie
tą.

Bobsley rogučių dvejetas 
ir ketvertas atitenka ita
lams, kur drąsiausias ir su
maniausias atstovas Monti 
su gerais partneriais suima 
viską. Rogučių pavienėse 
vyrų klasėje pirmoji vieta 
atitenka austrui Schmid, mo
terų - italei Erica Lochner 
(vokiečių kilmės) ir vyrų 
dvejete - rytų vokiečiai.

SAPPORO. 1972 m.
Geografinė padėtis ir laiko 

skirtumas iššaukė radikalių 
pasikeitimų žaidimų eigoje. 
Europiečiai stebėjosi šios 
vietovės išrinkimu. Teigia
ma buvo tai, kad čia buvo 
olimpinis kaimelis ir visi 
dalyviai gyveno lyg po vienu 
stogu. Taip pat varžybų vie
tos taip pat nebuvo toli vie
na nuo kitos, ko nerandame 
Innsbruke ir Grenoble. Snie
go danga su kaupu - jokio 
transporto iš kitų vietų ne
reikėjo.

Didžiausi pralaimėtojai 
čia buvo prancūzai ir aust
rai. Pirmieji po 4 aukso 
medalių Grenoble ir dar kiti
4 medaliai, turėjo tenkintis 
vienu sidabro ir bronzos. 
Numatytieji favoritai išėjo 
tuščiomis. Kitas istorinis 
atsitikimas tai austro Kari 
Schranz pašalinimas iš žai
dimų eigos už dažną prasi
žengimą olimpiniams dalyvių 
nuostatams. Šį kartą jis buvo 
baustas už piniginius atlygi
nimus, kai jis Europoje, 
daug kur įsidėjo savo kiše
nėn.

Moterų alpinistinėse švei
carė Marie - Theres Nadig 
laimi nusileidimą ir didįjį 
slalomą. Austrė Annemąrie 
tose rungtyse gauna sidabro 
medalį. Slalomas - ameri
kietei Barbara Cochran.

Prie šveicarės pergalės at
siskubina jos tautietis Bern- 
hard Russi su aukso meda
liu vyrų nusileidime, plius 
sidabro medalis,šioje rung
tyje Collombinir Bruggmann 
didž. slalome, laimėjus 
smarkiai iškelia. Jei tų 
staigmenų negana, paduoda
me dar gražesnę ir ypat in
gos vertės : ispano Francis
co F. Ochoa pergalę slalo
me, kuris nuvirkdė abu ita
lus Gustav ir Roland (pus
broliai) Thoeni.

Moterų šiauriečių rungtys 
atitenka rusėms. 5x10 km. 
laimi Galina Kulakova, plius 
3x5 km. estafetė. Vyrų gru
pė vėl su skandinavais, tik 
šį kartą rusas Vedenin nu
neša 30 ^m. nuotolį aukso 
medaliu ir 11 sek. skirtumu, 
laimi prieš norvegą Paal 
Tyldum. Kaip prisimename 
iš ankščiau, tai tas pats ru
sas, kur 1968 m. Grenoble 
buvo II-ju 50 km. Per tuos 
ketverius metus milžiniška 
pažanga kondicijoj e. 15 km. 
nuotolyje švedas Sven-Ake 
Lundblack atsikrato ruso 
Simaschev ir ištraukia auk
so medalį. 50 km. -abi per
galės norvegams : Tyldum 
irMyrmo. Vedenin anos per
galės dar mažai,bando antru 
kartu vėl 50 km. , bet šiau
riečių neįveikia ir tenkinasi 
bronza. Priskaitykime jo 
geriausią laiką 4x10 km.es
tafetėje (BOL-21,37), kuris 
laidavo Kanadai ausko me
dalį prieš norvegus, matome 
milžiniškus jėgų ir fizinio 
pasiruošimo rezervus.

Šiauriečių sudėtinė nu
slysta į Rytų'Vokietijos ats
tovo Ulričh Schling sąskaitą. 
Šuolius nuo 70 mt. nuosklan- 
dos surenka visi trys pir
mieji japonai: Kasaya, Kon- 
no ir Aorchi, nuo 90 mt. - 
lenkas Woiciech Fortuna. 
Irgi nelaukta sensacija.

Biathloną laimi norvegas 
Solberg, o jo estafetę ru
sai. Moterų greitajame čiuo
žime gausu amerikiečių ir 
rusių. 500 mt. atitenka An
ne Henning (JAV). 1OOO mt. 
atitenka jaunai ir netikėtai 
laimėtojai, Vakarų Vokieti
jos dalyvei Monikai Pflug. 
1500 - amerikietei Dianne 
Holumn ir 3000 olandei 
Stien - Baas - Kaiser. Ru-

sės tarp 2 -4 vietų. Vyrų kla
sėje buvo daug spėliojimų ir 
nervinių startų 500 m. nuo
tolyje. Vienok V. Vokietijos 
dalyvis Keller Grenoble žai
dimų laureatas, nors ir su 
silpnu 1OO mt. pradiniu įsi
bėgėjimu, pasiekia 39, 44 
sek. , kas laidavo antrąjį 
aukso medalį antruose žai
dimuose. Pasaulio rekor- 
distas suomis Leo Linkove- 
si, pasaulio eksrekordinin- 
kas švedas Haase Boerjes ir 
kylantis žvaigždė rusas Mu
ratov, lauktų laimėjimų ne
atsiekė. Olandų pajėga Ard 
Schenk surenka medalių 
"grobį" net trijose distat
ei jose:15OO. 5000 ir 1OOOO.

Dailusis čiuožimas mote
rims - austrų Trixi Schuba, 
vyrų čekui Andrėj Nepela. 
Porinis rusams (abi poros) 
Irina Rodnina ir Alexej Ula
nov. Ledo rutulyje rusai, 
turėdami vienas lygiąsias 
(3:3) su švedais sužaidžia 
9:1 ir laimi pirmą vietą ir 
aukso medalį, JAV - II-ji 
vieta. Nėra kanadiečių taigi 
ir įtampa atslūgo. Bendras 
žaidimo lygis, išskyrus ru
sus ir čekus, gana vidutinis 
ir, kaip sakome, ledo rutulio 
žaidimai buvo be pipirų ir 
krienų. Aukščiausias rezul
tatas 14:1, kai švedai atskai
tė lenkams, bet tie patys 
švedai krito nuo suomių 3:4 
ir nusmuko į ketvirtą vietą. 
Jokio medalio.

Bobsley dvejete vokiečiiį 
II-ji ir I-ji pasiskirsto per
galėmis, ketvirtą pelno 
šveicarai. Rogučių pavienės

o

Kanadietis Gaetan Boucher 
21 m., iš Ste. Foy, Que., lai
mėjo sidabro medalį Lake 
Placid Žiemos Olimpiadoje 
1.000 metrų greito čiuoži
mo rungtyje. Jis buvo atsili
kęs tik 1.5 sek. nuo 5-ių 
aukso medalių laimėtojo a- 
merikono E. Heide n. Bou
cher pasiryžęs kitą kartą 
laimėti prieš Heiden’ą.

o

ir dvejetai - italams ir Rytų 
vokiečiams (vyrų ir moterų 
klasė).

Kai dažnai girdime išsi
reiškimą "sportui amžius 
neribojamas", aišku pagal 
pajėgumą ir atitinkamą pro
gramą, tai Sapporo žaidi
muose stebėtiną Įvykį sukėlė 
olandės Kaiser ir Deelstra. 
Abi buvo po 34 metų amžiaus 
ir namų šeimininkės, o žai
dimuose su aukso ir bronzos 
medaliais nutupdė 10-15 me
tų jaunesnes.

INNSBRUCK, 1976 m.
JAV vardas ir tuometinis 

Denver miesto atsisakymas 
pravesti jiems duotus ir jų 
priimtus Žiemos Olimpinius 
Žaidimus, sportiniame pa
saulyje susilaukė nepalankių 
komentarų. Šią spragą už
pildyti ryžosi šaunieji aust
rai. Turėdami patirtį iš 
1964 m. , antru kartu stoja Į 
Olimpinių Žaidimų areną su 
pilnu pasitikėjimu.

Tuometinis Innsbruck'as

GAETAN BOUCHER

turėjo 120.000 gyventojų. 
Miestas gavęs teises 1232 m. 
palengva augo ir dėl labai 
puikių žiemos sąlygų sporto 
rungtims, ypač alpinistinėms 
varžyboms, buvo žymus pa
saulyje. Buvusieji 1964 m. 
įrengimai reikėjo daug kur 
papildyti, pataisyti, bet vi-- 
kas, aplamai imant, buvo 
Įmanoma laiku sutvarkyti, 
neįbrendant į nūdieninių iš
laidų milžiniškas sumas. 
Miesto Senatas numatė 76 
mil. šilingų (tuo metu buvo 
11. 400. OOO šveicarų fran
kų) įrengimo darbams. Spe 
cialūs pašto ženkali ir si
dabrinės 1OO šilingų mone
tos laidavo dalį įplaukų, plius 
pati Austrijos vyriausybė 
pažadėjo 60 mil. šilingų, jei 
žaidimai įbristų skolon. 
Taigi, pradžia atrodo gana 
graži ir skatinanti veikti. 
Kadangi dar buvo pilni trys 
metai, tai turint nemažą da
lį įruošimų ir patirtį, pasi
ruošimas buvo įmanomas.

/bus daugiau/

Kartais reikia pagalbos 
puikiems uždaviniams

ooooooooooooooooooooooooooo
SIMPOZIUMAS MONTREALYJE

LIETUVIU. IMIGRANTU, ISTORINĖS MEDŽIAGOS PARODA

Simpoziumas sutapo ir su 
pirmą kartą matoma KLB-ės 
Archyvinės Istorikės Me - 
džiagos paroda. Kaip buvo 
šiame laikraštyje minėta , 
paroda buvo pirmą kartą su
rengta Ottawoje inž.V. JJDa- 
nio pastangomis. Jo iniciaty
va renkama medžiaga ir y - 
ra gautas Kanados Federa - 
lines valdžios pritarimas.

Imigrantų grupės, ypač po 
II Pas. Karo, parodė dide
lį ištvermingumą, kuriant 
savo naują gyvenimą,per
gyvenus didelius emocinius 
ir materialinius sukrėtimus. 
Gili pagarba ir meilė savo 
kultūrai ir pastangos ją to
liau puoselėti ir supažindinti 
su ja šį kraštą, pradėjo su 
laiku duoti teigiamų rezul
tatų ir iš Kanados vyriausy
bės pUsėsJCas kanadiečiams 
užimponavo - sunku tikrai 
nustatyti.Gal- kad mūsų gy- 
1980. HI. 7.

venimas šalia išsilaikymo ir 
užtikrinto gerbūvio, turi ir 
kitą dimensiją. Gal, kad mū
sų bendruomenėse/ bent Ka
nadoje/ negirdėti kriminali
nių nusikaltimų nei skurdaus 
valkatavimo. O gal- politi - 
niam gyvenimui paaštrėjus, 
pasidarė svarbi ir imigrantų 
nuomonė.

Kaip bebūtų, svarbu, kad 
lietuviai sujudo ir talkinin- 
kauja archyvinės medžiagos 
telkimui.

Montrealin atgabentoje pa
rodoje. skoningai ir patogiai 
įrengtoje AV parapijos salė
je matėme imigrantų kuklią 
pradžią įvairiuose darbuose; 
atliekant sutartis: miškuose, 
kasyklose, ūkiuose, siuvyk
lose, ligoninėse, statybose ir 
1.1. Matėmejkaip mes suge
bėjome Įsteigti organizaci - 
jas, parapijas, bankus, klubus, 
bankus, laikraščius, meno

ansamblius, mokyklas irt.t.
Buvo šiek tiek reprezen

tuoti ir individualūs atsieki- 
mai teatro srityje, leidžiant 
knygas, koncertuojant ir 1.1. 
Mums įdomu buvo prisimin • 
ti, o jauniesiems su nesle - 
piama nuostaba, susipažinti.

Ši paroda, galim sakyti , 
nurodo kryptį, kaip reikėtų 
ją toliau plėsti. Naudinga ir 
būtinai reikalinga paskelb
ti tokios parodos ateities 
gaires ir darbo planą. Tuo
met būtų daug lengvesnė ir 
našesnė talka iš visų lietu - 
vių.Ši pradinė paroda turė
tų būti rodoma visose lietu
vių kolonijose, kas i irgi pa
dėtų surinkti medžiagą.Sėk- 
mės.’Neištrinamas mūsų gy
venimo faktas yra ir I-oji i- 
migrantų banga. Medžiaga ar- 
pie juos ir jų gyvenimą y- 
ra taip pat svarbi ir įdomi . 
Reikia ir ją rinkti. Dal .

M

P r i sideti prie

Projektų siūlymo 

gaunami “Canada 
Centruose arba”De— 

Branch įstaigose.

P ro g ra moję numatyta 
algų, laikantis nustatyto provincijos 

minimumo. Be to, įstaiga suteiks dir
bančiam priklausančias privilegijas 
ir iki S 20,- už asmenį savaitei 

padengti nenumatytas išlaidas.
J STAIGA 

PADĖS* J If į VYKDYTI . 
PRISIDĖDAMA PRIE DIRBANČIU
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Gerai veikianti 

gaut i finansinę 

studentus.
KOKIE PROJEKTAI

Tie projektai t 
bus samdomi bent 

savaičių laikui I
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i organizacija gali 
paramą samdydama

TINKAMI ?
gaus p ara ma, ku r i e m s

• 3 studentai 6—18

tarp gegužes men.
ir rugsėjo men. 5 d. Pasiūlymai 
būti naudingi samdomiems studen — 

ir nešti nauda visuomenei.

KĄ REIKIA DABAR DARYTI?

Informacijoš ir 
įteikimo lapai 
Empl oyment 
velopment !
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Fi 
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paramai gauti 
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KOKIE STUDENTAI TIKS DARBAMS?

Post—see and ar y * arba “ secondary 
studentą iį'kurie numato grįžti į mokyk

la rudenį, Kanados piliečiai arba gavu
sieji nuolatinio a p si g y v e n i m o I e i d i m a.
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būti 

vėliau. 
Be abejo. 
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g a I u t i ne 
Dabar yra 
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MEN.
n a n s i n e i 
studentus 
t i (pašto

kaip kovo mė n. 
naudinga įteikti 

galima anksčiau, bet 
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pats laikas pradėti 
vasaros darbų projektą.

■ Employment and Emoloi et■ V Immigration Canada ImrS.graton Canada

Canada
TOGETHER WE CAN DO IT THIS SUMMER
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
MONTREALIO IMIGRANTU DUKTĖ
APDOVANOTA KANADOS ORDENU

ETHEL STARK

Garsi konduktorė, smuikininkė ir muzikos pedago
gė Ethel Stark, imigrantų duktė, neseniai buvo apdo - 
vanota "Order of Canada "- Kanados Ordenu. Tai yra 
Kanados aukščiausias pasižymėjimo įvertinimas.

E.Stark yra vienintelė moteris Kanadoje tarptautiniai 
įvertinta simfoninės muzikos dirigentė. Ji įsteigė Mon
realio Moterų Simfoninį Orkestrą /MWSO/ tuo laiku,kai 
į moteųų sugebėjimus nebuvo atkreipiamas dėmesys. Įs
teigdama MWSO ir jam diriguodama ji atliko nepapras - 
tą darbą: tokios rūšies orkestras buvo pirmasis pasau
lyje. Savo augšto meninio lygio dėka jis buvo pirmasis 
Kanados orkestras, pakviestas koncertuoti Carnegie Hall 
New York’e- pasauliniame muzikos centre.

E.Stark buvo pirmoji kanadietė, laimėjusi "Curtis 
Institute of Philadelphia" narės statusą. Jos dėka, be - 
viek kiekvienas didesnis simfoninis orkestras įvertina 
moteris instrumentalistes ir savo sudėtyje turi bent ke - 
lėtą jų.

Ji atliko didelį darbą tyrinėjimais muzikologijoje 
"Library of Congress" Washington’e, prisidėdama ir prie 
orkestrinio repertuaro. Šalia tų labai svarbių darbų, ji 
rado laiko ir muzikiniam pedagoginiam darbui. Dėstė - 
pirmoji kanadietė - Washington’o Catholic University ir 
14 metų buvo profesorė "Le Conservatoire Provincial de 
Quebec" smuiko klasėje. Paskutiniu metu dirba Montre- 
alio Concordia U-te.

Pasižymėjusiose CBC programose - "Concert Hour" 
ir "Distiguished Artists Series"' ji pasirodė daugelį kar
tų kaip dirigentė ir solo smuikininkė. Ji taip pat grojo 
dažnai CBC trumpų bangų programose,kurios pasiekė ir 
Europą, P.Ameriką, Genevos,Tokyo ir Jeruzalės sto
čių programose išpildė koncertus, kaip ir didžiosiose A- 
merikos radio stotyse.

Šie pažymėtini atsiekimai parodo, kad kanadiečiai , 
nežiūrint iš kurio krašto jie būtų čia atkeliavę, gali var - 
žytis sėkmingai su geriausiais pasaulio menininkais ir 
laimėti.

Kaip pirmoji Kanados moteris,pasiekusi tokio pripa
žinimo ir atlikusi tiek darbų ji patvirtino, kad Kanada su
teikia galimybių visiems lygiai.ir tais laikais, kai toks 
šūkis nebuvo plačiai skelbiamas.

1977 m. E.Stark gavo "Outstanding Citizenship Aw - 
ard" iš Mont-realio Pilietybės Tarybos/Montreal Citi
zenship Council/. Žymuo buvo įteiktas dalyvaujant Ka - 
nados Generaliniam Gubernatoriui Jules Leger už " ne - 
savanudišką darbą bendruomenei, kanadiečiams ir žmoni
jai". Ethel Stark tapo Pirmoji Muzikos Dama.

James Komar 
/ iš anglų kalbos laisvai vertė bn./.

GRAŽIAI SUTIKTA ANASTAZIJOS IR ANTANO 
TAMOŠAIČIU KNYGA KINGSTON HANDLOOM WEAVERS 
AND SPINNERS STUDIJOJE

Šiuo metu Kingston'o Audėjų ir Verpėjų Klubas turi 
63 nares. Kiekvieųo mėnesio antrąjį trečiadienį jos susi
renka Į visuotiną susirinkimą, kuriame aptaria Klubo 
veiklą, naujus audimo būdus ir įvairių žaliavų verpimą. 
Į susirinkimus kviečiami svečiai kalbėtojai - pasižymėję 
audinių srityje.

Š.m. vasario 13 d. Kluban buvo pakviesti Antanas ir 
Anastazija Tamošaičiai, kad supažindintų su jų knyga 
LITHUANIAN NATIONAL COSTUME. Šią knygą pristatė 
žinoma audėja Jane Stockdale, o A .Tamošaitienė Įteikė 
Klubo Bibliotekai Lietuvių I Tautodailės Instituto vardu 
neseniai pasirodžiusią knygą.apie lietuvių tautinius
drabužius.

Kanadietės itin domėjosi knyga ir įsigijo jų su auto
rių parašais.

Ta proga A.ir A .Tamošaičiai surengė Klube lietuvių 
senovinių ir naujų tautinių drabužių audeklų ir tautinių 
lėlių parodą, parodė filmą "Spirits of an Amber Past" , 
susuktą Ramūnės MacDonaldiir Vytauto Petrulio. Taip 
pat buvo parodytos tautinių drabužių skaidrės.

ilišiame iškilmingame susirinkime dalyvavo ir parodą 
padėjo surengti Queehs Universiteto prof. Jūratė Kamins
kaitė. Parodoje tautinių drabužių audiniai buvo išstatyti 
Anastazijos Tamošaitienės, Aldonos Veselkienės, Aldonos 
Vaitonienės, Gražinos Urbonienės,Kristinos Pikūnaitės 
ir Antaninos Baltrušaitytės.

Pažymėtina, kad abu Tamošaičiai jau virš 20 
metų yra to Klubo garbės nariai už veiklą vadovaujant 
kilimų audimo kursams, už paskaitų skaityjną, skaidrių 
rodymą ir dalyvavimą jury komisijose įvertinant paro - 
dų darbus.

Reikia prisiminti, kad šių lietuvių menininkų dėka 
audimo menas pasidarė labai populiarus Kingston’o a- 
pylinkėse, kai dar Kanadoje liaudies menu domėtis ne
buvo labai populiaru nei laisvalaikius praleisti audimais 
ar kilimų rišimais. b.

REGISTRACIJA I 2 7-t a EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĘ

Studijų Savaitė įvyks š.m. RUGPIŪČIO 9-16 d.d. 
INNSBRUCKE, Tirolyje, Austrijoje, "HAUS der BEGEG- 
NUNG", Tschurtschenthalerstr. 2

Pragyvenimas dienai "Haus der Begegnung" patalpose 
kainuos 30 DM., arba 210 austrų šilingų. Beveik visi 
kambariai yra dviems asmenims. Norintieji gyventi po 
vieną, galės apsistoti netoliese esančiame egzercicijų 
name, kur nakvynė su pusryčiais kainuos apie 12 DM. 
Pietūs /9 DM, arba 60 šilingų/ ir vakarienę /6 DM, arba 
40 šilingų/ galės visi valgyti bendrai "Haus der Begeg - 
nung" valgykloje.

Registruostis pas: IRENA JOERG, A - 6473 Wenns, 
Tirol, Austria.

Registracijos mokestis- 350 šilingų /5O DM/, o jau
nimui 140 šilingų /2O DM/. Rengėjai

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
"Lietuvių Dienų" žurnalo gruodžio mėn. numeris 

yra skirtas JuozuiB. Laučkai, Ateitininkų Federacijos 
Pirmininkui pagerbti. Jo atvaizdą matome šio numerio • 
viršelyje. Pokalbyje su juo yra daug vertingos medžiagos 
lięčiančios Ateitininkų Federacijos veiki1 praeityje ir da
bartyje. Žurnalo vedamasis Ateitininkų.Sąjūdžio klausi - 
mais paruoštas Igno Medžiuko, išsamiai nagrinėja Atei - 
tininkų Sąjungos narių nuveiktus darbus ir pasiaukojimą 
kovose dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir abiejų okupaci
jų metu.

Toliau randame pasikalbėjimą su prof.dr. Marija 
Gimbutiene apie jos išvykas ir atradimus archeologijos 
srityje.

Kun.dr. J.Prunskis rašo apie šimtmetinę spaudos 
sukaktį Amerikoje.

Įdomi rašytojo Jurgio Jankaus novelė "Dubenėlis". 
Daug nuotraukų iš lietuviškos veiklos.

Anglų kalbos dalyje daug įdomios informacinės me - 
džiagos ir žinių. Taip pat daug kalėdinių-sveikinimų

"Lietuvių Dienų" sausio mėn. numeris yra skirtas 
VLIKo veiklai ir Lietuvos laisvinimo klausimams aptar
ti. Vedamuoju- ištrauka iš VLIKo pirm. dr. K. Bobelio 
pranešimo metiniame VLIKo seime,kuris įvyko 1979 m. 
gruodžio mėn. Baltimorėję. Perspausdintas straipsnis Iš 
ELTOs biuletenio, kuriame duodami VLIKo istorijos bruo 
žai, VLIKo seimai, išvardinti VLIKo leidiniai ir priim
tosios seime rezoliucijos. Lyvijos Garsienės kalbos teks
te randame daug sugestijų jaunimo veiklos plėtotei ir 
konkretumui.

Kun.dr. J.Prunskio recenzijos Čiurlionio Ansamblio 
koncerto Čikagoje ir knygos "Lietuvos istorija paveiks - 
luose". Alės Rūtos aptarimai J. Jankaus romano "Anapus 
Rytojaus" ir L.Dovydėno "Vasaros Vidudienis". Pasisa
kymai ir nuotraukos iš Dramos Sambūrio kelionės .Aust
ralijon.

Anglų kalbos sekcijoje VLIKo pastangos ir kovos 
Lietuvos laisvinimo darbe. Margio Matulionio straipsnis 
apie atrastą diską Kretos saloje, kuris gali būti raktas į 
Lietuvos istoriją ir to disko ženklų aiškinimas.

Kaip paprastai - daug nuotraukų.

Žmoniškumo Šviesoje...
(tęsinys)

Bet kitų smalsumui nebuvo galo. Jos susirūpino, ko
dėl langelis pirmame aukšte būna atdaras, o kartą įlėkė 
viena pas Mariją, sakydama:

- Kas ten ? Mačiau žmogaus veidą pro grotas.. .
Pasitarėm su direktorium. Jisai išėjo į kiemą, į dar

žą, kur moterėlės darbavosi, pradėjo kalbėtis, o aš tuo 
mėtų užėjau į slėptuvę, atidariau langelį ir šūktelėjau 
kažką direktoriui:

-Tai jūs, pone? -pribėgo artyn žmogaus veidą lan
ge pastebėjusi moterėlė.

- Aš, kaip matote, - atsakiauX-Reikia juk patalpas 
vėdinti, dulkes nušluostyti.. .

Taip ir gyveno mūsų globotiniai. Sėkmė tąsyk ir juos 
ir mus lydėjo - krito bomba, o pastato dalis, kur jie buvo, 
liko sveika.

Manau, jog tai padaryti buvo mano pareiga, noras vi
som išgalėm priešintis baisiajai okupantų tvarkai. Išven
gęs mirties pats, troškau,kad liktų gyvi ir kiti... .Dabar 
ilsiuosi,esu pensininkas- baigė Juozas Stakauskas.

J. Žirnauskas, docentas, taip apibudino J.Stakauską: 
" Būdamas nepaprastai aukštos dorovės ir didelio kuk - 
lumo žmogus, J.Stakauskas visa tai darė grynai humaniš
kumo tikslais. Jis sakydavo: "Jeigu žmonės nekaltai per
sekiojami, tai aš privalau jiems padėti". Už savo hero
izmą ir pasiaukojimą nelaukė jokio atlyginimo, ir jokio 
atlyginimo negavo.
4 psl.

G. Judelevičiūtė, Binkių išgelbėta, rašo apie juos: 
"Kartą , vakare mes su draugais pastebėjome spra - 

gą Kauno getų vielų tvoroje. Niekam nematant, galima bu
vo perlipti. Kartą matėme su mamam, kaip viena mūsų 
draugė perlipo tvorą. Ir mudvi su mama nutarėme, kad 
ir aš mėginsiu.. .Vieną rytą- išėjau ir nubėgau pas ma - 
mos draugę Jadvygą Muralienę, kuri mane maloniai pri
ėmė. Šioje šeimoje išgyvenau visą mėnesį, bet aplinky
bėms susidėjus, atsiradau Kazio Binkio šeimoje. Pats 
Binkis sirgo ir iš karto visos tiesos apie mane nežinojo. 
Mane priėmė ir globojo jo žmona Sofia .

Šeimoje gyveno dar 4 vaikai, suaugę ir žentas V.Var- 
čikas. Binkiai gyveno Kaune, Vydūno alėjoje. Pirmos 
dienos vakare man pasiūlė pernakvoti jų kabinete prie 
didžiulės lentynos , prikrautos knygų. Visi šeimos nariai 
buvo tokie geri, jautrūs. Toje šeimoje buvo begalė trykš
tančio gyvybiškumo ir gilaus žmoniškumo. Prisimenu , 
kaip Binkienė nutarė vakarais su manim pasivaikščioti . 
Poetas Kazys Binkis sunkiai sirgo širdies liga. S. Binkie
nė slėpė mano buvimą nuo jo. Vėliau ji man pasakojo, kad 
vyras seniai žinojo, jog bute gyvena ne giminaitė, o žy - 
dų vaikas. Vėliau užeidavau į Binkio kambarį. Jis sutikda 
davo mane labai draugiškai, šiltai. Buvau tada 12-kos 
metų. Kartą K. Binkis man pasakė: "Neliūdėk, ta baisioji 
žudynių gadynė praeis. Žmogžudžiai žlugs - kitaip nega
li būti.. .Aš nesulauksiu galo, o tu būsi jų žlugimo liudi
ninkė. .."

Materialiai rašytojo šeima gyveno vargingai. K.Bin
kis mirė 1942 m. pavasarį. Sofija Binkienė ir toliau dirbo 
savo šventąjį darbą; gelbėjo žmones. Būdavo taip,kad 
Binkių namuose gyvendavo 11 nelegalių piliečių-žydų. Bu
vo sunku 'materialiniai. Prisimenu, kaip Binkienė vir - 
davo didžiulį katilą kopūstų visai šeimai. Visi su duona 
ir srėbdavome kopūstų sriubą...

Laisvais vakarais Binkienė ir žentas /V.Varčikas, 
muzikas, vėliau teatro direktorius/ eidavo ieškoti pas 
pažįstamus, ar kas nepriimtų žydų iš geto. Ir vis atsi - 
rasdavo gerų žmonių... O. Dauguvietienė priglaudė M .

Štenderytę, o mano motiną inž.K.Kaušinis. Mano močiu
tė gyveno pas Muralius, vėliau pas Likevičienę. Žmo
nės vis ėjo pas Binkienę žydų gelbėjimo reikalais. Visa 
šeima dirbo iš vien. Kur beatsidursime, visuomet juos 
atsiminsime, neužmiršime niekad, niekados".

P.S. Sofijos Binkienės sūnų studentą Gerardą NKVD 
1948 m. suėmė ir išvežė į Sibirą. Net ir prezidentas J . 
Paleckis negalėjo išgelbėti.. ./rašo S. Vaintraubas kny - 
goję "Ką gali širdis"/.

" 1941 m.gruodžio mėn.išbėgau iš geto naktį.Pir - 
miausia atsiradau čia pat buvusioje bažnyčioje. Prie 
jos stovėjo žmogus, nusigandau, tačiau priėjau prie jo 
ir visą tiesą pasakiau. Jis atsidarė duris ir įvedė į baž
nyčią. Pernakvojau ant grindų susirietusi su dukrele ir , 
rytą išėjau. Pamačiau vargingai apsirengusią moterėlę, 
einančią tilto link Vilijampolėje. Paprašaiu pernešti 
per tiltą kūdikį. Ji sutiko, net pasiūlė vaikų vežimėlį. Ji 
gyveno čia pat, suprato, kas aš esu. Vėliau sužinojau, 
kad jos pavardė Davidavičienė. Perėjus per tiltą, klajo
jau po Kauno senamiestį ir pagaliau užsukau pas batsiuvį 
Apuoką. Tačiau reikėjo surasti nuolatinę vietą,. Ir sura - 
dau pas dailininko M.Čiurlionio našlę, Sofiją Čiurlionienę 
rašytoją, profesorę. "Aš esu pasiruošusi padėti, nors 
tai žaidimas su mirtimi"- pareiškė ji.

Kas gali apsakyti tą nuoširdumą ir šilimą, kurią pa
rodė Sofija Čiurlionienė, jos dukra Danutė ir žentas Zu
bovas /grafo Zubovo sūnus/. Seniai matyta šilta vakarie
nė, užuojauta, paguodos ir padrąsinimo žodžiai. O nuo 
sienų žvelgė Į mus didžiojo lietuvių dailininko Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio, šios šeimos vyro ir tėvo kūriniai.

Vėliau susžinojau, kad tuo metu čia buvo slepiama 
ir globojama visa inž. A.Rozenblumo 5 asmenų šeima, 
dr.-Gurevičius... Sofija Čiurlionienė ir Zubovairado vie
tas vaikams iš geto "Lopšelio" Vaikų Prieglaudoje. Jos 
direktoriumi buvo dr.Petras Baublys.

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
DEMONSTRACIJOS KAIP REIKIANT
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/Iš spaudos okup.Lietuvoje Ir

SOLISTO SUKAKTIS
Operos solisto Jono STA

SIŪNO 60 metų amžiaus su
kaktis buvo atžymėta oku
puotoje Lietuvoje. Solistas 
gimė 1919 m. rugsėjo 26 d. 
Ničiūnų kaime,dabartiniame 
Kupiškio rajone. Mokėsi Pa
nevėžio gimnazijoje, daina
vo M. Karkos vadovaujama
me chore. Kauno konserva
torijoje pas Petrą Oleką dai
navimą studijavo 1940-41 m. 
Yra sukūręs apie 60 ryškių 
baritono vaidmenų. Nuo 1962. , 
metų dainavimą dėstė ir 
Vilniaus konservatorijoje. 
Ruošė koncertus, su "Ar
monikos" ansambliu yra ap- 
važinėjęs veveik visus Lie
tuvos miestus. Jonui Stasiu-’ 
nui yra suteikti Lietuvos 
liaudies artisto ir Sovietų 
Sąjungos artisto garbės 
vardai.

SKUNDŽIASI KAI LAUKIA 
IR NESULAUKIA

Panevėžio rajono Dauk- 
niūnų ryšių skyriaus dar
buotojai "Valstiečių laikraš
tyje". skundžiasi, kad jau 
antri metai jie turi dirbti 
neapkūrenamose patalpose, 
ir kolūkio pirmininkas nieko 
nepadeda( apšildymo sistema 
esanti remontuojama jau 
antri metai).

Sedos gyventojas skun - 
džiasi, kad jeigu nori nusi
pirkti guminės avalynės, be 
kurios "rudenį kaime pra
pultis".. reikia būtinai va— 
žiuoti į centrą - vietoje nė
ra.

Ilgiškio kolūkio atstovai' 
sakosi, kad mechanizatoriai 
negauna specialių drabužių, 
nors ne kartą buvo prašyta 
centre. Kartą atvežę 6 kom- 
binzonus ir 1O porų guminių 
batų, bet tokių dydžių, kurie 
tinka tik vaikams, o ne vy
rams.
* Karas pasibaigė prieš 35 
metus, bet "globėjų"primes
ta betvarkė tebeveikia Bi jo, 
kad lietuviai negyventų ge
riau, negu rusai.
RUSĖS APGAVIKĖS

Pavergtos Lietuvos humo
ro žurnale "Šluotoj"išspaus
dintas Laimučio Zubricko, 
Panevėžio liaudies teismo 
pirmininko ir "Šluotos" ko
respondento Gintauto Stal- 
nionio reportažas "Dujinin- 
kės", kuriame rašoma, kaip 
dvi kolonistės rusės plėši
kavo. Tam tikra prasme jų 
plėšikavimas primena ir tam 
tikrus sukčius Amerikoje, 
kai jvairiadangstimi į butus 
įeina tariami dujų ir elekt
ros "tikrintojai". "Šluota" 
rašo : "Čirškėjo skambutis. 
Prie durų stovėjo dvi nepa
žįstamos tetos. Dujų patik
rinti atėjo. Bet tetos ne tik 
dujas tikrino. Joms turbūt 
labai patiko butas, nes jos 
vaikštinėjo po visus kamba
rius. Dar tą patį vakarą Da
rutės mama pasigedo 302 
rublių, auksinio žiedo. . .

Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

Tą pačią dieną "dujinin- 
kės" apsilankė ir pas maža
metį Donatą, kurio tėvai ir
gi buvo darbe. Moteriš— 
kėms reikėjo dar ir išma
tuoti butą, todėl viena pabu
vo virtuvėje su Donatu, o 
kita matavo. . . Grįžę tėvai 
nerado laikrodžio, sudeda
mojo skėčio, žiedų. . .

Mažosios Dalytės tėvai 
tądien taip pat dirbo, kai 
paslaptingosios tetos atėjo 
pas juos "patikrinti dujų". 

'Viena iš jų davė Dalytei po
pieriaus ir liepė rašyti apie 
tėvus : pavardė, vardas, kur 
ir kuo dirba. . . Iš šito buto 
kartu su "dujininkėmis" din
go 200 rublių, keli laikro
džiai, sudedamas skėtis - iš 
viso daiktų už 487 rublius".

PREMIJA MOKSLININKUI
1979 metų premija už 

mokslinius darbus tikimy
bių teorijos srityje paskirta 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
matematikos ir kibernetikos 
instituto direktoriui mate
matikui Vytautui STATULE- 
VIČIUI.

NAUJAS TILTAS VILNIUJE
Okupuotos Lietuvos spau

da rašo, kad Vilniuje per 
Nėrį jau pastatytas ir spalio 
5 dieną atidarytas naudoji
muisi pats moderniausias ir 
plačiausias visame krašte 
tiltas.

Tiltas pastatytas pagal 
Leningrado ir Kazachijos 
specialistų projektą.

PIRMIEJI MILIJONAI
Mažeikių termofikacinės 

elektrinės pirmajame ener
getiniame bloke per pirmą
sias dvi darbo dekadas pa
gaminta milijonas kilovat
valandžių elektros energijos. 
Šio bloko galingumas beveik 
prilygsta Kauno hidroelek
trinei - 80 tūkst. kilovatų. 
Naftos perdirbimo įmonei 

’ jis taip pat tieks per valandą 
po 500 tonų technologinio 
garo karšto vandens.

Mažeikių termofikacinėje 
elektrinėje ateinančiais me
tais ruošiamasi paleisti 
antrąjį energetinį bloką, o iš 
viso čia bus sumontuoti dar 
trys garo katilai ir du tur- 
boagregatai.

"LIPS " IR "GOLD" 
VILNIUJE

Praėjusiais metais Vilniu
je lankėsi anglų estrados 
ansambliai "Lips" ir "Gold" 
"Literatūra ir Menas" rašo, 
kad buvo net susidariusi 
spūstis prie bilietų pardavi
mo langelio į jų koncertus.

Bet koncertais buvo nusi
vilta. Atrodė, kad "Lips" 
dainininkėms svarbiausia rū
pėjusi jų išvaizda, kuri bu
vusi netoli vulgarumo negu 
dainos menas. Nelabai kaip 
pasirodęs ir vokalinis - in- 
strumentalinisi ansamb
lis "Gold".

Vasario 9 dieną įvyko de
monstracija prieš naują so
vietų agresiją Afganistane. 
Demonstraciją surengė Pa
vergtų Tautų organizacija 
Toronte, sutraukdama virš 
2000 dalyvių. Nors pati or
ganizacija dabar susideda tik 
iš septynių tautybių - lietu
vių, latvių, estų, ukrainie
čių, lenkų, čekoslovakų bei 
vengrų, tačiau prisidėjo dar 
kelios tautybės. Tuo būdu 
demonstracija susidėjo be
veik iš visų karo ir pokario 
metu sovietų pavergtų tautų 
ir buvo viena didžiausių ir 
efektingiausių. Tai yija geras 
pavyzdys, kaip turi veikti 
sovietų pavergtieji ne tik 
Kanadoje, bet ir visame pa
saulyje.

Toronto PT organizacija 
yra centrinė, nes ją sudaro 
septynių tautybių Krašto 
Valdybos. Lietuvius atsto
vauja Jonas Simanavičius. 
Tai yra tvirta organizacija, 
nors dar yra nemaža darbo, 
kad ji suorganizuotų skyrius 
tuose miestuose, kur jų dar 
nėra.

Bene geriausiai veikiantis 
toks skyrius randasi St. 
Catharines mieste. Čia pra
sidėjo ir PT organizacijos 
užuomazga ir, kas gali būti 
įdomu kiekvienam, pačių 
vietos lietuvių iniciatyva. 
Pradžioje, apie metus laiko, 
ši Organizacija veikė ne
oficialiai, bet įsigijo čarte- 
rį ir jau oficialiai veikia 
penkti metai.

Pirmuosius du metus pir
mininku buvo lenkas E. 
Dzieržek, o sekančius du 
metus lietuvis S. Šetkus. Da
bar pirmininkauja čekoslo- 
vakas Fred Peijskar. Vice
pirmininku yra vengras Ni
colas Mezes, buvęs Vengri
jos parlamento narys. Lie
tuviui pirmininkaujant, tapo 
įvesti organizacijos kasme
tiniai debatai-diskusijos, da— 
lyvaujant Kanados parla
mento nariams, kurie turi 
progos atsakinėti į paverg- 
rlems rūpimus klausimus ir 
kartu išaiškinti Kanados vi
daus ir užsienio politinius 
reikalus. Pasirodo, kad tie 
parlamentarai nelabai susi
gaudo pavergtųjų siekiuose. 
Gavę raštu paklausimus, at
sako kiek pajėgia, o kitus 
pasiima geresniamsusipaži- 
nimui. Parlamentarai pa
prastai už tai yra dėkingi, 
nes įsigyja platų politinį 
akiratį ne tik vietiniuose, 
bet ir tarptautiniuose rei
kaluose, kas jiems daug pa
deda parlamente.

Iš kitos pusės tokiu būdu 
parlamentarai užsiangažuė- 
ja atstovauti pavergtas tau
tas Kanados parlamente.Ne
tenka nė sakyti, kad tai yra 
milžiniškos reikšmės dar
bas.

Gaila tik, kad kituose Ka
nados miestuose kol kas šis 
svarbus dalykas dar vis ne
pakelia sparnų nuo žemės. 
Pagrindinė priežastis yra 
dar vis tebesikapstymas 
praeities tautinėse proble
mose. Anglai, amerikiečiai, 
prancūzai iš vienos pusės, o 
japonai iš kitos pravedė 
žiaurų karą didžiausia ne
apykanta, skaudžiausiais 
ekscesais, o šiais laikais 
bendro priešo, Sovietų Ru
sijos akyvaizdoje, yra pra
eitį pamiršę ir vieningai 
siekia naujo rytojaus. Tas 
pats ir su mirtinais priešais 
žydais ir egyptiečiais. Ir 
šie yra pasidavę vieni ki
tiems, nes žino gerai, kad 
nesantaikoje gali žūti visi.

Tiek mūsų, tiek ukrainie
čių didžiausia problema yra 
su lenkais. Niagaros krašte 
nuo PT Organizacijos įsikū
rimo, ši problema yra pa
dėta į šalį. Lenkų radijas ir 
televizija eilę metų tik zu
linę apie Vilnių ir Lvovą, 
jau antri metai tų dalykųne- 
beužsimena, lenkų visuome
nę nebeagituoja. Ar tai nėra 
kitas didelis laimėjimas? 
Dar to nėra Toronte ir gal 
kur kitur, bet reikia nepa
miršti, kad su fanatikais, 
nesvarbu kokios tautybės, 
nėra lengva susitarti. Šiems 
ne tauta rūpi, bet jų pačių 
pagiežos liejimas. O kam to 
reikia ? Ar tai gali mums 
Vilnių išlaisvinti ? Niekad. 
Gali tik sukurti fanatikus ki
toje pusėje ir padidinti esa
mą skaičių.

Vilniją atgausime ne bur
nos aušinimu, bet kieta, pla
ninga veikla. Kol galima, tai 
geruoju, o jei tas nepadės, 
jei tam ateis laikas, tada ir 
kitokiomis priemonėmis. 
Lenkai neturės jokios gali
mybės atsilaikyti prieš savo 
priešus, supančius juos iš 
visų pusių. Dabar yra laikas 
juos tik įtikinti, paveikti 
kultūringu būdu, nes šis bū
das ir yra pats galingiau
sias. Mandagiu, bet aiškiu 
būdu, turime lenkams prie 
kiekvienos geros progos pa
sakyti, kad jie nebesvajotų 
apie pietų Lietuvos kraštus 
ir pirmoje eilėje apie Vil
nių. Kad pamirštų Pilsudskį 
ir jo užgrobimus kaimyninių 
žemių ir kad tik rūpintųsi 
atgavimu tai, kas jiems pri
klauso. Tada bus taika ir 
ramybė nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų. Bus jėga apsigin
ti nuo rusų ir vokiečių, ki
taip vėl visi jiems vergau
sime.

Tuo tarpu Pavergtųjų 
Tautų Organizacija tejungia 
visus prieš patį baisiausią 
visų priešą - maskolius, da
bar pasivadinusius Sovietų 
Sąjunga. Jau visas pasaulis 
rikiuojasi prieš šitą tautų

VE/dRoDž/AI

"Atvirai sakant, galvą pradėjo skaudėti 
besiklausant šių vaistų reklamos..."

JEIGU...
Aleksandras Didysis, Julius Cezaris ir Napoleonas ste

bėjo Maksvoje Raudonosios Armijos paradą. Aleksandras 
negalėjo atitraukti akių nuo tankų:"Jeigu aš būčiau ture - 
jęs tokias vežėčias, būčiau užkariavęs visą Aziją".Ce
zaris žavėjosi raketomis: "Su tokiomis strėlėmis- būčiau 
valdęs visą psasaulį'."

Napoelonas gi pakėlė akis nuo skaitomo "Pravdos"pus- 
lapio: "Jeigu aš būčiau turėjos tokį dienraštį, tai niekas 
niekada ir nebūtų sužinojęs apie mano paskutinį pralaimė
jimą Waterloo..." \-

pavergėją, svajojantį pa
vergti vieną kraštą po kito, 
o po to ir visą pasaulį. Ži
noma, kad tai yra lunatiko 
svajonė, bet jei pasaulis ir 
ypač pavergtos tautos, pa
čios nieko nedarydamos 
lauks,kad jas kas kitas išva
duotų, tai tada visko gali bū
ti. Atėjo laikas visiems pa
judėti.

Pavergtuosius dar stipro
kai veikia ir skaldo gerai 
apmokami, apdovanojami, 
vaišinami sovietų agentai, 
kurių yra ir lietuvių visuo
menėje. Vieni žino, ką daro, 
bet kiti nežino. Daro, kalba 
ir rašo, ką koks agentėlis 
pašnibžda į ausį. Nieko nėra 
lengvesnio, kaip sukiršinti 
net geriausius draugus.

Kas nesugyvena' savo tar
pe, kaip gali sugyventi ir 
veikti kitų pavergtų tautų 
tarpe ? Peštukai visur pasi
lieka peštukais ir iš jų tau
tai nėra jokios naudos. Jei 
lietuvis yra nesugyvenamas, 
tai yra pirmas ženklas, kad 
jis nesusigaudo ką daro, ko

kius laikus gyvena. Tokius 
"veikėjus " reiktų pakeisti 
taikingais, nesvarbu, ar jie 
būtų paprastose bendruome
nių valdybose, ar pačiose 
aukščiausiose viršūnėse. 
Nesutarimas nieko kito ne
reiškia, kaip nesugebėjimą 
dirbti visuomeninį darbą.

Jei Sovietų pavergtos tau
tos susiorganizuotų Kanado
je ir Amerikoje, tai būtų 
milžiniška politinė jėga, su 
kuria skaitytus! tų kraštų 
vyriausybės. Tada visi ga
lėtų siekti ne kokių ten mig
lotų Žmogaus Teisių, bet tie
siog išlaisvinimo tų tautų iš 
Rusijos jungo. Kai tautos 
atgaus laisvę ir nepriklau
somybę, tada nustos reikš
mės ir sovietų-rusų Žmo
gaus Teisių laužymas. Rei
kia naikinti ne vergijos pa
sėkas, bet pačią vergiją 
kurią puoselėja sovietų Ru
sija. Jos tyronijos funda
mentai jau braška ir visų 
pavergtųjų pajudėjimas į 
veiklą galėtų prisidėti prie 
jų visiško sutrupėjimo.

- Drėgna, kaip varlės koja /Pęrsai/
- Eina, kaip dešimties vyrų traukiamas, o devynių laiko

mas /A nglai /
- Vienakojui šlubuoti neįmanoma /Kiniečiai/
- Čiupinėjas, kaip skolintais nagais /Žemaitė/
/Citatos iš M.Čapkausko knygos "Palyginimų Žodynas" /

ooooooooo

JEIGU GERI IR GALI GERTI - »* TAVO REIKALAS «

JEIGU NORI NUSTOTI - •• MŪSIĮ «

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

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ,

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

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

1980. ni. 7.

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

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWICZ 
8499 rue Grouard. St., Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

on^ 6
26*0 FRONTENAC ST. - MONTREAL P-O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYTOS

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

Mi

LIETUVIŠKA RADIJO 
_________________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11,30 iki 1 2 vol. noktloo, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. S<«n»«,iFiu, 1053 A|k«n«l c,„ Pu»*,R«yt P.<L TRL. 44R.RM4

Malonus Skaitytojau,
neužmiršk testamente

KANADOS LIETUVIU FONDO!

S p»l.

I



Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didiiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
12 %
11^/2% 
10 %
12 %
11 ’/2%
10
6

MOKA:

už 6 mėn. term indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namu planą 
speciali taup. sąsk.
už taupymo s-ta$ 
už čekiu s-tas (dep.)

IMA: 

13’/x%už asm. paskolas 

13 % už mortgiČius 

15% už perviršio kreditą 
(line of credit)

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

■r 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 

Trečiadieniais uždaryta = 

Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 E 

Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 12 %
term, indėlius 1 metų 11 ¥2%
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų s-tą 12 %
taupomąją s-tą 10 %
spec. taup. s-tą 11 !/2%
depozitu-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS ii:
asmenines 13 ¥2 %
mortgičius 13 %

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

1£=M LIETUVIU NAMAI Leai LIETUVIU NAMAI

toronto
A. LUKOŠIUS

namuose
AR REIKALINGA SAVOJI SPAUDA?

Pirmiausiai tenka pabrėž- 
ti,kad apie tai kalbėti mums 
niekada nebuvo, nėra ir ne
bus perdaug.

Ar yra kitas panašus že
mės kampelis, kuris galėtų 
didžiuotis tokia gausa poetų , 
rašytojų, dailini rkų, dėl savo

DRAUDA (įįį)
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 RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• /VAIRIŲ draudos bendrovių atstovybė •

MIRĖ LIETUVIU NAMŲ, 
VEIKĖJA ONA BIT A IT Ė - 
RINKEVIČIENĖ

A.a. Ona Rinkcvičienė gi
mė 1906 m. gegužės mėn. 1O 
Žilaičių kaime, Tytuvėnų 
vaisė. .Šaulių ap skirty j e, pa
vyzdingų ūkininkų šeimoje . 
Baigė Šaulių gimnaziją, stu
dijavo Vytauto Didžiojo U-te 
Kaune ekonominius mokslus. 
Baigus U-tą .dirbo ELTOS 
radijo ryšių tarnyboje. Po II 
Pas.Karo iš Vokietijos atvy
ko įAngliją ir 1952m.emig - 
ravo j Kanadą. Čia gyvenda
ma, dalyvavo visuomeninėje 
veikloje, palikdama ypač 
didelį įnašą LNamuose.Dau
gelį metų buvo aktyvi LN 
Moterų Būrelio Valdybos 
narė, rūpinosi LN išpuošimu, 
aptarnavimu, dalyvaudavo ir 
talkininkaudavo visuose pa
rengimuose. Jos malonus 
būdas ir taktiškumas turėjo 
didelės įtakos į LN Moterų 
Būrelio našų ir sėkmingą 
darbą.

Gausaus būrio draugų ir 
pažįstamų velionė palaidota 
vasario 21 d., šv.Jono Lie
tuvių kapinėse Mississauga.

Liko nuliūdę velionės vy - 
ras Jonas Rinkevičius ir 
Lietuvoje dvi seserys su 
broliu.

LN METINIS NARIU. 
SUSIRINKIMAS

Primenama, kad kovo 16 d. 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Ka
raliaus Mindaugo Menėje 
vyks metinis LN susirinki - 
mas. LN finansines apyskai
tas, kurios yra patvirtintos 
revizoriaus ir kontrolės ko
misijos, galima gauti LN 
raštinėje arba susirinkimo 
metu.

e SEKMADIENIO POPIETĖ
SE patarnavimas ir maistas 
yra žymiai pagerėjęs. Pa - 
daugėjo ir svečių skaičius.

Nauja patyrusi šeimininkė 
J. BUBULIENĖ daro visas 
pastangas patobulinti ir šią 
LNamų veiklos sritį.
• Šiais metais į LN Valdy - 
bąbus prirenkami keturi as
menys. Iš Valdybos išeina: 
J.Cicėnas, B.Jackus, A.Ši
leika ir T.Stanulis. Į Kont
rolės Komisiją bus prirink
tas vienas asmuo. Iš jos iš
eina A.Jucys.

Gyvenant tarpe svetimų , 
ne savoje tėvynėje, visuomet 
žymiai dažniau susiduriama 
ir su įvairiausiais, mus ty
kojančiais pavojais.O jų yra 
daugelis, be veik Idekvie na me 
žingsnyje, dažniausiai visai 
nepramatomų ir sunkiai be- 
suvokiamų.

Didžiausias pavojus gre
sia tautiškumo išlaikymui.

Esame tarytumei Į neži
nomą šalį išklydę keleiviai 
arba audringon jūron išplau
kusieji jūreiviai. Kaip pasi
seks? Ar laimingai pavyks 
nūkeliaūti ir atgalios kran
tą n besūgrįžti?Ar atliksime 
mums patikėtą užduotį?

Ir tiktai paprasti, mieli 
vaikystės dienų prisimini
mai, gimtųjų namų ilgesys, 
ten palikę brangūs artimieji, 
mums išklydusiems teikia 
bene daugiausiai jėgų, palai
ko ištvermę, daro atspares - 
nius įvairiems nelemtiems 
bandymams.

Visa tai imant plačiuoju 
mastu, ypač kas liečia nema
žą mūsų rautos dalį, išblokš
tą svetur, - drąsiai ir be 
svyravimų galime pasakyti, 
kad tiktai savoji lietuviškoji 
spauda yra ir bus pats di - 
džiausiąs ir nepamainomas , 
visus mus apjungiantis 
veiksnys. Kaip kūnui reika
lingas nuolatinis maistas , 
taip sielai savoji spauda.Tik 
per ją mes ne tik tobulėjame, 
bet turime galimybės tarpu - 
savyje bendrauti, susižinoti > 
išsiaiškinti, sava prigimta 
kalba apspręsti kas, kur, 
kaip ir kodėl vyksta marga
jame pasaulyje.

Savąja lietuviška spauda 
mes esame ir būsime tamp
riai rišami su garsia, didin
ga mūsų praeitimi, dabarti
mi ir ateitimi.

Nekartą mums tenka iš
girsti ir tai: "O ką man duo
da ta lietuviškoji spauda,ka
da aš čia gyvenu ir jau šiam 
kraštui priklausau?, arba ', 
"Argi aš neprivalau eiti kar
tu su gyvenimu?".

Šitaip atsakantis, savaime 
prieštarauja pats sau, pa - 
niekindamas savo kilmę. 
Pats to nesuvokdamas, jau 
suka pražūtingojo kelio kryp
timi. Tokiems nė nesvarbu , 
arba ir nežinoma didinga 
mūsų tautos praeitis. Jos 
kalbos grožis, spalvingu - 
mas, garbinga kilmė bei ki - 
tos, tik mums prigimtos do
rybės. Kuri kita tauta gali 
prilygti gražiesiems mūsų 
papročiams, tradicijoms , 
sveikai sąmoningai iš amžių 
gilumos ateinančiai išmin
čiai,kuri visur ir plačiai pa
sireiškia mūsų liaudyje?

šalies pasiaukojusių did - 
vyrių?

Deja, palyginimų nebedaug 
Tai mūsų toksai paveldėji
mas, Kūrėjo skirtoji mums 
privilegija, pati aukščiausio
ji, gražiausioji žemiškoji do
vana mums.

Mūsų lūpomis pačiais gra
žiausiais išsireiškimais ne
paliaujamai prabyla Lietu
vos kalneliuose užmigę mil
žinai, narsūs anų ir šių lai
kų didvyriai, miško broliai, 
gausūs tolimojo Sibiro kan
kiniai.

Visa tai, tarytumei veidro
dyje, atsispindi savoje lietu
viškoje spaudoje, lietuviškoje 
knygoje,lietuviškoje,kad ir 
pilkoje, kasdienybėje.

Ji,lietuviška spauda, ne
tik pasako, mus informuoja ,
praneša, įspėja, suteikia ryž
to, jėgos, naujiems žygiams 
uždega, bet ir suteikia aps - 
čiai dvasinio peno.

Šis klausimas mūsų tarpe 
iš viso neturėtų būti disku
tuojamas, nes tai privaloma 
visiems. Aimanuoti, kad ne 
viskas Įdomu, ką lietuviai 
rašo, arba skųstis savųjų 
laikraščių silpnumu, taipogi 
perdaug negudru. Reikėtų 
tiktai paklausti patiems sa
vęs, argi ne nuo mūsų visų 
tai priklauso? Jeigu nerašo
me, neprisideda me, jų nere
miame, jų išlikimu nesisie- 
lojame, tai kaip gi dar iš
drįstame kaltinti?

Tie, kurie naudojamės tik 
gyvenamo krašto spauda ir 
tuomi didžiuojamės-esame 
tikri dvasios skurdžiai, kaž
kada ir kažkur tai prasilen
kę patys su savimi ir pasukę 
pragaištinga kryptimi. Dėl 
takelio praradę kelią, slen
kame klaikion užmaršties 
prarajon visai be ženklo,kad 
lietuviais esame buvę.O to
kių svetimųjų jūroje plūdu
riuojančių ir be ženklo pra
nykstančių vis daugiau ir 
daugiau matome. Susi mąstę , 
juos palydime klaikion pra
žūtim ..

Niekas neužbers lietuviš - 
kos žemės saujos jiems ant 
kapo, lietuviško kryžiaus 
ženklo nestatys, būsimos tė
vynainių kartos jų vardų ne
minės. Vien tik svetimi vė
jai jiems stūgaus, užmarš
ties šešėliai apie juos bylos.

Nieko mums šiandieną nė
ra ir negali būti svarbesnio, 
kaip išlikti lietuviais, ištiki
mais savajam kraštui. Išlai
kyti visą tai, kas brangiau - 
sia-savąją kalbą, raštą, tau - 
tiškumą,tradicijas.O tai pa
daryti galima tiktai palai
kant gyvą, kūrybingą savą - 
ją spaudą . ..

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠĖRIS 
• »el. 233 3334 231-2661 231-6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B IK#

♦ Namų — Gyvybės

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

Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO
M6P IA5 -

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

TORONTO GINTARIEČIAI 
RENGIASI 25-MEČIUI

Š.m. gegužės 24 d.To - 
ronto Gintaro Ansamblis iš
kilmingai švęs savo veiklos 
pažymėtiną 25-ių metų su - 
kaktį.Ruošiamsi leidiniui , 
kurio atspausdinimui renka
mos aukos. Galima paremti

ir pasinaudojant banko sąs- 
kaltomis:Prisikėlimo Para - 
pijos bankelyje nr. 4167, "Pa
ramoje"- nr.64O9.

Ginvaro Ansamblis daly
vaus tarptautiniame festiva
lyje Buffalo mieste balandžio 
27 d.

6 psl

JEIGU GERI IR GALI GERTI — "TAVO REIKALAS”,
JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK Į LIETUVIU, AA ( ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS, SUSIRINKIM A. SUSIRENKAME KIEKVIENA^
TREČIADIENI, Z l 9 MIMICO AVENUE ?Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 V. v.

SKAMBINKIT :487-5591

o MAŽOSIOS.. LIETUVOS 
MOTERŲ. DRAUGIJA suren
gė gražų tradicinį Šiupinį . 
Įvairi meninė programa, rū
pestingai suorganizuota lo - 
terija ir s magi nuotaika y- 
pač sudarė pulkų įspūdį šia- 
me Šiupinyje atsilankiu
siems.

Loterijai paveikslus buvo 
dovanoję dailJ.Dagys,A.ir 
A. Tamošaičiai,H. Žmuidzi- 
nienė.

Draugijos steigėja ir ilga
metė pirmininkė yra žymi 
mažlietuvių veikėja E. JAN - 
KŪTĖ. Ji tarė įvadinį žodį 
šiame Šiupinyje.

• PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
rengia metinę vakarienę, ku
rios metu bus pakrikštytas 
naujasis pianinas, dalyvau
jant meninėje dalyje žino -
mam mūsų pianistui Andriui 
KUPREVIČIUI.

Dalyvaus ir T oronto Vyrų 
Choras ARAS.

Vakarienė- programa bus 
kovo mėn. 23 d. sekmadienį , 
5:30 v. v.parapijos salėje .

• Buvęs montrealietis Va
cys ŽIŽYS persikėlė į To- 
tan ir įsijungė dirbti Frank 
Barauskas Ltd. Realtor įs
taigon.

VASARIO 16-osios 
MINĖJIMAS

Šiais metais KLB-ės 
Winnipeg'o A-kės V-bos su
rengtas Vasario 16 minė
jimas prasidėjo vasario 24 d. 
sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje pamal
domis.

Priešais altorių su Lietu
vos trispalve stovėjo Nepri
klausomybės Kovų dalyvis
M. Januška,kurį tarpais pa
sikeisdami pamainė Povilas 
Liaukevičius ir Ant.Samu - 
laitis. Salia vėliavos pasi
keisdamos sargybą nešėtau- 
tiniais rūbais pasipuošusios 
keturios lietuvaitės.

Pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė lietuvių pa
rapijos kleb.kun.J. Be r.ta
šius. Po pamaldų visi rinko
si į Vasario 16 minėjimą, 
kuris įvyko parapijos salėje. 
Prie įėjimo aukas rinko 
KLB- ės Winnipeg'o A-kės 
V-bos Ižd. Nijolė Zimins- 
kaitė- Pestrak ir Tautos 
Fondo atstovas J.Demerec- 
kas.

Prieš pradedant minėjimą 
8 vaikučiai, V-bos p-ko R. 
Balčiūno ir inž. J. Valaičio 
prižiūrimi, į salę Įnešė Ka
nados vėliavą ir Lietuvos 
trispalvę.

Minėjimą atidarė V-bos p- 
kas R.Balčiūnas, jr. Jis prie 
garbės stalo pakvietė Nepri
klausomybės Kovų dalyvius: 
P. Liaukevičių, M. Janušką ir 
A. Samulaitį, o V-bos narė
N. Žiminskaitė-Pestrak .pri
segė jiems po baltą gėlę.

Po to visi minutei sustojo 
pagerbti žuvusius kovose dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės. 
Susėdus prie gražiai papuoš
tų staliukų, jaunos šeiminin
kės atnešė visiems po stiklą 
vyno. P-kas pakėlė tostą už 
Lietuvos savanorius-kūrėjus 
bei Nepriklausomybės Kovų 
dalyvius ir pakvietė savano- 
rį-kūrėjąPovilą Liaukevičių 
tarti trumpą žodį. Jis padė - 
kojęs už jam suteiktą garbę ,

Pabaigai išsitarė,kad čia, 3 
buvę kovotojai, negalime įsi
vaizduoti, kad esame toli 
atskirti nuo savb Tėvynės 
Lietuvos. Lenkiame savo ži
las galvas, sakė jis, prieš 
tuos, kurie vargsta ištremti 
tolimose Sibiro taigose,kon
centracijų stovyklose ir ki
tur kankinami bei psichiat
rinėse ligoninėse, kur tas 
protingas tvarinys- žmogus 
paverčiamas žemiau gyvulio.

Inž. Jurgis Valaitis prista
tė iš Toronto atvykusį vy
riausią kalbėtoją, buvusį KL 
JS-gos-p-ką Paulių Kurą,a- 
pibūdindamas jo asmenį ir 
veiklą lietuviškuose baruose.

Prelegentas pradėdamas 
savo kalbą, pasakė: "Labai 
ačiū, kad mane pakvietėte Į 
mano gimtąjį kampelį".Jis 
gimęs Winnipeg'e. P.Kuras 
apibūdino 62-ąją Vasario 16 
Nepriklausomybės Akto su
kaktį ir jos reikšmę lietuvių 
tautai bei ką tai reiškia būti 
lietuviu. Savo kalbos trumpą 
apžvalgą perdavė ir angliš
kai .Kalbėtojas susilaukė la
bai daug plojimų.

V-bos p-kas padėkojo kal
bėtojui už išsamią paskaitą 
ir perleido toliau programą 
atlikti jaunimui,Pasirodė 4 
poros su daina"Noriu miegą 
saldaus miego", pašoko tau - 
tinių šokių, o mergaitės pa - 
deklamavo po kelis eilėraš - 
Sius.- J. Valaitis padėkojo 
programos dalyviams. Pa
minėjo,kad be jo, daug darbo 
į ją įdėjo kun. J. Bertašius, 
A. Samulaitienė ir J. Bar- 
kauskaitė. Pabaigai sugie
dotas Tautos Himnas.

Visi buvo pakviesti prie 
karštos kavutės ir gardžiai 
paruoštų užkandžių.Patarna
vo vien tik jaunimas.

Tenka pažymėti, kad šiais 
metais KLB-ės Winnipeg’o 
Apylinkės Skyrių vadovauti 
perėmė jaunimas. Beveik vi
si iš jo būrio praleido eilę 
metų studijuodami Manito- 
bos bei kituose universite-

pirmiausiai nušviečia Lietu
vių Fondo reikšmę.Kaipo to 
Fondo atstovas Winnipeg'e 
siūlo kiekvienam lietuviui 
atiduoti savo duoklę.Trum
pai nušviečia Nepriklauso
mybės kovų laikotarpį ir jo 
reikšmę atkuriant Lietuvą.

tuose, tad ir į Vasario 16 mi
nėjimą prisirinko pilnutėlė 
Šv.Kazimiero lietuvių para
pijos salė. Visą tvarką bei 
programą sudarė tik nauja 
ir jauna valdyba. Jai ir lin
kėtina sėkmės ateičiai'.

K.S-tis

AR PASKAITAI SAVO VAIKAMS LIETUVIŠKU PASAKŲ ?
AR KALBI SU JAIS TIK LIETUVIŠKAI?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamilton
Vienintelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —
Hamiltono Lietuvių 

Kredito Kooperatyvas
|-1w “TALKA” 

830 Main Street East
L8M 1L6 

telefonas 544-7125

sukaupęs virš 1 4 mil. dol. kapitalų 
kviečia r

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME UŽ: 

asmenines paskolas 14% 
nckiln. turto pask. 13!/i% 
Nemokomo syvybt. ir o.m. po.koly droud.
Nemokomo! pilno. Joki, potorno.imoi. 

Kopitolo! — .Iri S14.000.000.

pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
10 iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

ir prieš ilgus savaitgalius šeštadieniais uždaryto,____

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

Darbo valandos: c 
penktadieniais nuo 1 
Liepos - rugpjūčio men

FLORIDA

VASARIO 16-ji 
ST. PETERSBURGE

Galima spėti, kad niekur 
nebuvo Vasario 16-ji diena 
švenčiama taip visapusiškai 
išnaudojant sąlygas , pagar
sint lietuvių laisvės minėji
mo dieną, kaip St. Peters- 
burge.

Jau Vasario 1O d. Vyčių, 
o ypač Vytės V. Jakobson 
pastangomis, įvyko pamal
dos didelėje šv. Jono bažny
čioje, kur dalyvavo apie 200 
lietuvių ir apie' 2000 sve
timtaučių. Sumirgėjo visa 
bažnyčia lietuviškais drabu
žiais.

Mišias celebravo net ke
turi lietuviai kunigai. Prel 
J. Balkunas pasakė kalbą 
angliškai, labai aktualią, ne 
tik mums lietuviams, bet ir 
visiems svetimtaučiams,ku
ri tikrai visus sujaudino. 
Auką nešė keturios poros: 
moterys ir jaunos mergai
tės tautiniais drabužiais. Ne 
šė duoną, vyną, kviečių var
pas, vaisius, gėlių puokštes, 
papuoštas tautiniais kaspi
nais. Įspūdingai giedojo cho
ras, diriguojamas muz. P. 
A r mono. Pamaldas užbaigė 
giesme "Marija, Marija"...

TV 1O kanalo atstovai fil
mavo iškilmes ir tą pačią 
dieną rodė televizijoje žinių 
metu net du sykius.

Vasario 13 d. Klubo mote
rų "Dainos" vienetas, vado
vaujamas muz. E. Rukšte- 
lienės, taip pat Vytės V, Ja
kobson pastangomis vyko į 
TV K. 1O stotį, kur dr. K. 
Bobelis, V. Jakobson ir te
levizijos stoties atstovė tu
rėjo pasiklabėjimą apie Lie
tuvą, rusų, okupaciją, lietu
vių emigravimą, apie dabar
tinę Lietuvos padėtį ir apie 
Sovietų agresiją ir grėsmę 
visam laisvam pasauliui. 
Dainininkės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, padai
navo keletą dainų.Ši progra
ma, pavadinta "WORLD OF 
TODAY'' buvo rodoma vasa
rio 14 ir 16 dienomis.

Vasario 16 d. jau nuo anks
tyvo ryto vyko Lietuvos vė
liavos pakėlimo iškil mės į - 
vairiose miesto dalyse; 8 vai. 
Pinellas Parke, vėliau dar 
keturiose vietovėse, kur da
lyvavo valdžios atstovai ir

montreal
MUSŲ MINĖJIMAS

K. I .Bendruomenės Mont- 
realio Apylinkės Valdyba 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 62-osios sukak- 
ties minėjimą surengė va
sario mėn. 17 d. Verduno
1980. HI. 7.

6% 
12%

I

daug lietuvių, moterys su 
tautiniai s drabuži uis. Visur 
buvo kalbos apie Lietuvą ir 
giedami Amerikos ir Lietu
vos himnai. Vėliavos plevė
savo net vienuolikoje vietų. 
Vietos dienraštis talpino vė
liavos pakėlimo nuotrauką.

Po pietų, Lietuvių Klubo 
sal ėje įvyko iškilmės.Klubo 
pirm. Kl. Jurgėla pradėjo 
iškilmes vėliavų Įnešimu. 
Buvo paskaitytos Floridos 
gubernatoriaus ir St. Pe- 
iersburgo merės prisiųstos 
Vasario 16-tai dienai pro
klamacijos. Gubernatoriaus 
proklamaciją išrūpino ponia 
Jakobson. Ji gavo ir penkių 
kitų savivaldybių proklama- 
jas.

Šventei kalbėti buvo pa
kviesta signataro J. Vileišio 
duktė A. Devenienė. Buvo 
didelė garbė girdėti jos žo
dį, paprastą, bet aktualų, 
nuoširdų, persunktą tėvų 
žemės meile, ašaras išspau
džiantį ir tikrai nepamiršta
mą. Paminėsiu čia tik vieną 
jos kolbos ištrauką: "Prez. 
Carter’is nustebo, kad 
Maskva bgėdtškai meluoja, 
o aš nustebau, kad prez. 
Carter’is nus eno. ., nes 
man tas jau labai senai ži
noma". .,

Klubo choras atliko dainų 
programą. Vėliau rinko au
kas A LT ui, VLIKui ir Bend
ruomenei. Surinko virš 
4,000 dolerių.

Angliškai žodį tarė kong- 
res manas Young. Vasario 
16-tos dienos iškilmės baig
tos sekmadienį, vasario 17 d. 
lietuviškomis mišiomis ir 
pamokslu. Solo giedojo sve
čias p. Simanavičius. Šau
liai įnešė vėliavas, kas ->a- 
puoša pamaldų eigą. Visi jau
tė, kad ši savaitė buvo le- 
paprsaįa,

Vasario 13 d. buvo girdėti 
pasikalbėjimai su lietuvai
tėmis Jakobson, Bobeliene 
ir dar kita lietuvaite, aiški
nant mūsų reikalus. Kitatau
čiai ir klausia.- kiek mes tų 
lietuvių turime St. Peters- 
burge, kad .visur juos matai: 
tai bažnyčioj, tai televizijoj, 
ar girdi per radijo stotį?

Dalyvė.

Gimnazijos Auditorijoje.
Streikuojant darbininkams, 

įprastinę tokiems minėji
mams vietą -Plateau Hall - 
teko pakeisti. Gimnazijos 
Auditorijos salė labai patogi, 

graži, scena jauki ir atro
dė atsilankiusiems malones
nė, negu senoji vieta.Tačiau, 
vietos pakeitimas kiek su
mažino ' dalyvių Įprastinį 
skaičių iš rytinės miesto 
dalies. Tokie jau esame iš 
seno sėslūs ir nepaslankūs... 
Buvo, reikia pasakyti, nepas
lankių ir iš tų vietų,kuriems 
kita auditorija jokių sunku
mų neturėjo sudaryti.

Minėjimas gerai suorga
nizuotas. Programa neištęs- 
ta iki nu va r gi mo, paskaiti - 
ninkas-pirmą kartą Mcntrea- 
lyje-realistiškas ir optimis
tas, Leon 
tas dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas iš Chicagos. Jis pakan
kamai diskretiškai paminėjo 
problemas, bet iš jų "nepri- 
skaldė vežimo". Reikia pa
minėti, kad prelegentas pa
aukojo savo kelionės išlai
das Mcntrealio Apylinkei . 
Tuojau po minėjimo jis grį
žo lėktuvu atgal Į Chicagą .

Reikšminga, kad į šį mi
nėjimą atsilankę kviestieji 
svečiai buvo savo sveikini
mo žodžiuose iškalbingesni , 
išsamiau informuoti apie 
Lietuvos istoriją ir nuošir
desni savo susidomėjimu.
Jiems imponavo mūsų pas
tangos išlaikyti savo kultu - 
rą šiame krašte, mūsų di
delis būrys tautiniais rūbais 
pasipuošusio jaunimo ir mu
zikiniai mūsų liaudies instr 
rumentai, kuriuos daugumas 
matė pirmą kartą.

Įnešus Montrealio šau
liams 4-ias vėliavas ir ty
los minute pagerbus žuvu
siuosius už Lietuvos laisvę , 
vienas svečias prancūzas 
kvebekietis buvo susidomė - 
jęs šia ceremonija ir klau
sinėjo savo kaimynės apie 
mūsų organizacijas Montre- 
alyje.

Po paskaitos sveikinimo 
žodžius tarė:
Jacoues Dorion -Imigracijos 
Ministerio Couture atstovas, 
Jean Lapostolle- Montrealio 
mero pavaduotojas, Mr.Spu- 
ra - Latvių organizacijos 
atstovas,Leida Helde- Mont
realio Estų atstovė, John 
Ciaccia- Quebec'o liberalų 
partijos atstovas,John Camp
bell - LaSalle atstovas, John 
Vilnis - latvių Saulių atsto
vas.

Šalia įprastinių sveikini
mų, visų žodyje buvo aiškus 
susirūpinimas ir suvokimas, 
ką reiškia Žmogaus Teisių 
pažeidimas. Paskutinieji į- 
vykiai pasaulyje ir ypač , 
sovietų bei kitų aršiųjų vis 
didėjantis akiplėšiškumas, 
galų gale pradeda pasiekti ir 
snaudžiančiųjų sąmones...

Paskelbta ir perskaityta 
rezoliucija trimis kalbomis.

Po trumpos pertraukos 
bene pirmą kartą pasirodė 
galingo balso ir vaidybinio 
talento dainininkas Vytautas 
Paulionis. St.Šimkaus"Pa - 
mylėjau Vakar", Mozarto 
" Figaro Vestuvių" ir Ver
di "Otelio" arijose Vyt.Pau
lionis parodė gero charak
terinio aktoriaus sugebė - 
jimus. Bisui padainavo ko
mišką dainą su geru jumoru 

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COM VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė.,'— . r darbo ai’.fk.'.as stogadengys 

GUY RICHARD, kuris Jau senai lietuviams p atarn au j a. Dar bą 
atliekai sąžiningą! tr pr įeinamomis kainomis. Skambinkite

364-1470

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

7 psi.

ir saiku. Lietuvių kalbos iš - 
tarimą patobulinęs ir kreip - 
damas daugiau dėmesio į 
muzikinės dinamikos perė
jimus ir subtilumus, jis bus 
nauja stipri meninė pajėga, 
reikia tikėtis, ir lietuviš
kose scenose. Jam akompo- 
navo mūsų ištikimoji Mmt 
Madeleine Roch.

Imigracijos Ministerio 
atstovas buvo suintriguotas 
Mme Roch muzikiniu bend
radarbiavimu ir ilgamete 
draugyste su mūsų dainos 
vienetais ir solistais, bei 
mūsų prisirišimu prie šios 
mielos ir darbščios meni
ninkės. Jos profesiniai su
gebėjimai pasirodė ir prog
ramos pabaigoje AV Para - 
pijos Vyrų Choro atliktose 
lO-yje dainų. Muzikaliai , 
laisvai, sceniškai gerai pa - 
rinktoje dainų eilėje jie pri
davė šventiško pakilimo,Ki - 
tas stebinąs ir nepaprsatai 
džiuginantis faktas buvo tai , 

bus atnašaujamos A 

nyčioje kovo 15 d.

Prašome giminiu, 

dieno prisiminti jį.

kad visas dešinysis Choro 
sparnas skambėjo gražiais 
jaunais vyrų balsais. Šalia 
sultingai skambančių vete - 
ranų /nežiūrint jau kai kurių 
pasidabruojančių galvų , jie 
su dideliu susikaupimu ir
įsigilinimu virpino ir salę 
ir mūsų širdis/, jaunimas 
neatsiliko. Laisva laikysena, 
disciplinabe kurios neįmano
ma jokia pažanga-ir daugelio 
pasirodymų "šlifas" iš karto 
buvo jaučiamas.

Montrealio Jaunimo An
samblis Gintaras pasirodė 
su 9-iais išėjimais. Malonu, 
kad jo veikla tęsiasi,kad įsi
jungė jaunųjų grupė ir kad 
jaunieji vadovai turi kantry - 
bės nešti šio ansamblio veik
lą toliau. Malonu ir labai 
svarbu, kad veteranai, ku
rie nuo pat Ansamblio Įstei - 
gimo ištikimai jame daly - 
vauja ir pasiekę aukšto lygio 
išpildymą, palaiko prade
dančiuosius ar beveik pra - 
Rėdančiuosius. /L.

Programos sustatyme 
trūko kontrastų. Repetuo
jant, reikėtų tai iš anksto 
numatyti ir tuomet atliekamų 
kūrinių eilė automatiškai su
siderintų.

Dainininkės atliko savo 
daineles švelniai prisitaiky - 
damos prie mikrofonų. Labai 
norėjosi išgirsti Jievaro 
Tiltą/kad ir be šokėjų/,kuris 
tikrai originaliai ir įdomiai 
skambėjo Gintaro Ansamb - 
lio 1O- čio programoje ir 
buvo'labai gerai surepetuo - 
tas ir pačio jaunimo labai 
mėgiamas.

Patys jauniausieji meni
ninkai Gintarėlio nariai-bu- 
vo scenos priekyje.Rūpestin
gai paruošti-kankliayo ir dū
davo be jokio dirigento pa - 
galbos / kuo stebėjosi ir 
kviestieji svečiai/.

Gerai pasiruošusi, puikiai 
pranešinėjo laisvai vartoda
ma tris kalbas Ina Lukoše- 
vičiūtė /ir jos lietuvių kal
bos akcentas, nei kitų kalbų 
nė kiek dėl to nenukentėjo../

Iškilmės baigtos Tautos 
Himnu ir vėliavų išnešimu .

Plunksna

Ai A PRANO KLIČIAUS

5 METU MIRTIES SUKAKTIS

5 metu mirties sukaktuvių Ml SI OS

V. parapijos b a z —

5 va. p.p.

ir pažįstamų ta

savo maldose.

Žmona, duktė, sūnūs

ma r t i ir anūkes.

Montrealio Miesto ir Apylinkių Lietuvių, Susirinkusių 
1980 Metų Vasario 17 d. Montrealyje-Verdune paminė
ti 62-ąsias LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTATYMO 
METINES

RE ZOLIUCIJA
Tūkstantis devyni šimtai aštuonioliktų metų va

sario mėn. 16d. lietuvių tauta atstatė Lietuvos 
Nepriklausomybę . Lietuva garantavo visiems pi
liečiams laisvę reikšti savo kūrybines galias. Lietuva 
nesikišo į kitų valstybių vidaus reikalus ir laikėsi 
tarptautinių susitarimų ir įsipareigojimų. Tačiau po 
dvidešimt dviejų laisvo gyvenimo metų, Sovietų Są
junga , vykdydama savo kolonializmo planus, okupa
vo ne tik Lietuvą, bet ir Latviją ir Estiją ir vė - 
liau dalį Suomijos. Sovietų Sąjunga savo kolonializ
mo planus niekeno netrukdoma vykdė ir toliau už - 
mesdama savo valią''Vengrijai, Čekoslovakijai, Len-- 
kijai bei Rytų Vokietijai. Šiandien Sovietų Sąjunga 
okupavo Afganistaną ir savo jungą nori užmesti ki
toms Vidurinių Rytų, Afrikos ir Azijos tautoms.Gi 
tuo pačiu metu Sovietų Sąjungos atstovas Jungtinėse 
Tautose veidmaniškai meluoja sakydamas, kad So
vietų Sąjunga buvo pakviesta į Afganistaną. Apie 
tokius melagingus Sovietų Sąjungos teigimus Lietu
va, Latvija Estija ir Čekoslovakija jau daugelį 
metų liudija visam Vakarų pasauliui.

Sovietų Sąjunga nebeįstengia užslopinti pavergtų 
žmonių šauksmo iš psichiatrinių ligoninių ir kon - 
centracijos lagerių. Sovietų Sąjunga ištėmimais ir 
kalėjimu nori nutildyti visus, kurie nurodo jos ne
silaikymą Helsinkio susitarimų. Šiandien į kalėji - 
mus ir ištrėmimą važiuoja Sacharovai, Gajauskai , 
Sadūnaitės, Petkai, Kovalevai ir daugybė kitų nekal
tų Sovietų Sąjungos gyventojų, kad užgniaužus pa
sipriešinimą ir žmogaus laisvės troškimą.

Mes prašome Tamstą, Pone Minister! Pirmininke, 
Jungtinėse Tautose reikalauti, kad Sovietų Sąjunga 
pasitrauktų iš Lietuvos ir grąžntų laisvę visiems 
pavergtiems kraštams. '

Mes prašome Kanados vyriausybę reikalauti, kad 
Sovietų Sąjunga laikytųsi Helsinkio susitarimų ir iš 
kalėjimų, koncentracijos stovyklų bei kitų kauki - 
nimo vietų paleistų visus politinius kalinius.

Mes prašome, kad Kanada, Jungtinėse Tautose iš
keltų Sovietų Sąjungos vykdomą genocidą ne tik Lie
tuvoje, bet ir visoje Sovietų Sąjungoje.

Mes reikalaujame, kad Kanada nedalyvautų Pasau
linėje Sporto Olimpijadoje Maskvoje.

Mes sveikiname Kanados vyriausybę už išvarymą 
šnipų, kurie prisidengę Sovietų Sąjungos diplomatų 
vardu, kenkė Kanados demokratinei santvarkai.

kelnėms
pristatant 

ir atsiimant 
M PHILIPPE IŽZI

skJb^t- 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

’*’*7661-A CENTRALE 
495-90e AVĖ 

coin / corner Beync 365-1143
2 9 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.



HL REIKALAI Į
Gerbiamieji NL Skaitytojai,

Spaudos Baliaus, kuris įvyks Montrealyje balandžio 19 
d., Šv.Kazimiero Parapijos salėje, didžiųjų laimėjimų 
bilietukai jau išsiųsti. Būkite malonūs, grąžinkite
šakneles galimai greičiau. Ta proga, jeigu dar neapsi - 
mokėjote prenumeratos mokesčio- atlikite ir tai.

o
Spausdinant laimėjimų knygeles, įvyko klaida: dovanotų 

paveikslų sąraše spausdinant praleista S.ŠETKAUS pa - 
vardė. Neturime galimybių atitaisyti. Apgailestaujame .

o
MŪSŲ. RĖMĖJAI - / tęsinys /:

- ČEPULIS Antanas, La Salle, Que, mokėdamas prenume
ratą, paskyrė NL didiesiems laimėjimams paremti auką. 
Kartu linki geros sėkmės visiems laikraščio darbuotojams
- ERSLOVAS Vladas, Montreal, Que, nenuilstamas rėmė
jas, su prenumerata, pridėjo ir auką.
- BAGDONAS Vladas, Hamilton, Ont., atsiųsdamas auką , 
remia mūsų darbus.
- Dr.YČAS J., Toronto, Ont. .atnaujindamas prenumera
tą, su geriausiais linkėjimais pridėjo ir auką.
- MYLĖ Augustinas, La Salle, Que., daugelio organizaci
jų veikėjas ir nuoširdus NL rėmėjas, atnaujino prenume
ratą, pridėjo auką ir palinkėjo sėkmės.
- VEIVERYS Simas, V. Vokietija, sveikina NL leidėjus , 
dėkoja už malonų laikraštį. Prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo gražią sumą pramai.
- LUKOŠIUS Anicetas, Toronto, Ont. pastovus kiekvieno 
numerio "Popietė Savuose Namuose” rašytojas, NL Spau
dos Baliui paremti atsiuntė stambią auką.

Visiems- nuoširdus ACIU '.

• TARUŠKA Jurgis gavo 
širdies smūgį, paguldytas į 
Verdun General ligoninę.

e TYLENIS Jonas susirgo ir 
gydosi namuose.

9 KELMINSKIENĖ Cecilija , 
58 metų amžiaus, mirėoPa - 
liko sūnus ir duktėo

• RAMANAUSKIENĖ Nastė, 
89 mo amžiaus, mirėoPali
ko duktė Ona ir sūnus Jonas •

DR J. M A L l S K A
DANTŲ. GYDYTOJAS

- O -
1 440 St . Cath er in e West
Suite 600, Montreal

Te|: 866 -8735
n amu.: 488 —8528,

OR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

1410 GUY STBEET 
SUITE Ii - 12 

MONTREAL PQ

T ei. 932 ■ 6662, nomH 73? ■ 968 I.

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

Tėl 522-7236 Montreal H2j 1 K4
832. BOUL ST-JOSEPH E. f. Q. CANADA

Or.A.S. popieraitis
B.A.. M.D.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.C , E.ft.C.S.fCl

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West; Tel. 93I_-4024
Suite 215, Montreal Que.

||| PHARMACIENS PHARMACISTS
į, I M. CUSSON - R. GENDRON

I PHAR/v\ACIENS
I H Owvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
į MB Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
; Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.

l-ivraison grafaite - Free delivery
i ; 1 Skubus ir n ©k ai nuo i anti * p ri statymas 

76'261 rue Central St.fViUe LaSalle^

366-9742

365-0505

||
ADVOKATAS 

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

4 701 Bannantyne.
Verdun. Quebec Tėl. Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) Residence: 366-6245

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl 
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

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

Tel: 279-1 161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

Roman J. I^ganaitis, b.a.. b.c.l.

■4 NQTRE-DAME E. SUITE 504

MONTREAL, QUEBEC H2Y 1 B7 TEL..: 878-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA., B.C.L.
3 Place Ville M ar i e, Suite 627 
Montreal, P. Q. H 3 B 2 E3

Tel: ' 5 I 4) ,8 7 1 - 1 430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.cl
168 Notre Dame St.] E. , Suite 205 
Montreal , P. Q- H2Y 3P6

Tel: 866—2063, 866 -2064

8psl.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Šv. Kazimiero parapijoje 

apsivedė Petras VAUPSHĄS 
su Virginija BUNYTE. Po 
iškilmingų vedybinių apeigų, 
kurias.atliko kun.kleb.dr.F. 
Jucevičius, visi giminės ir 
svečiai, buvo pakviesti vaišių 
į parapijos salę.

Vaišių ceremonijas pra
vedė jaunojo dėdė Antanas 
Vaupshas. Visi buvo puikiai 
pavaišinti. Dalyvavo gražus 
būrys jaunimo-daugelis gin- 
tariečių. Abu jaunieji buvo 
Gintaro Ansamblio nariai. 
Kas norėjo šokti-prisišoko, 
geram profesiniam orkes
trui grojant.

Buvo pristatyti ir svečiai

METINIS LITO SUSIRINKIMAS

Lito Valdyba kviečia metini. Lito nariu susirinkimą, 1980 m. kovo men. 
2 2 d. šeštadienį, 4 vai. p. p. šv.Kazimiero parapijos salėje, 3426 Parthe — 
nais S t., M o n t re a I , P. Q.' Registracija prasidės puse, valandos anksčiau. Po 
susirinkimo - vakarienė.

Šiais metais Litą valdyboje savo kadencija^ užbaigė Juozas Bernotas 
ir Antanas Vaupshas, kredito komisijoje — Vincas Piecaitis ir revizijos 
komisijoje — Juozas Siaučiulis. Pagal Lito statuto, jie gali būti išsta
tyti kandidatais perrinkimui.

Kandidatu, pasiūlymai į valdyba, ir komisijas turi būti padaryti 
raštu bent 2—j u pilnateisiu unijos narių ir Įteikti valdybos sekretoriui iki 
susirinkimo atidarymo. Prie siūlymo turi būti pridėtas raštiškas kandidato 

sutikimas būti renkamu. Kandidatams išstatyti formos gaunamos abiejuose 
Lito skyriuose. Susirinkimo darbotvarke i ssiunciama visiems nari ams kar

tu su metine apyskaita. "LITO" VALDYBA

iš toliau: Edvardas ir Dalė 
Petruliai iš Kingston'o, Ont., 
Jimmy ir Genutė Patton iš 
Columbus, Ohio, P.p.Ado
mavičiai su dukra Ramune iš 
Winchester, Mass., Šarūnas 
ir Asta Norvaišai iš Dor
chester, Mass., Pranas Dai
nius iš Coquitlam, B. C., 
Christine Pylat iš Scarbo
rough, Ont., Leonardas Intas 
iš Edmonton, Alta.

Abu jaunieji išvyksta į 
Saudi Arabiją, kur Petras 
jau antri metai ten dirba.

Geriausios sėkmės jau
niesiems. Dal .

NAUJA L.K. MINDAUGO 
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Vasario mėn. 24 d. AV 
Parapijos salėje įvyko L. K. 
Mindaugo Šaulių Kuopos me
tinis narių susirinkimas.

Kuopos Valdybos pirmi
ninku išrinktas Augustinas 
MYLĖ, į Valdybą- V.SU- 
ŠINSKAS, B. KASPERAVI
ČIUS, J. BABRAUSKASjA . 
ŽIŪKAS snj.,Ig.PETRAUS
KAS, V. BARAUSKAS,A.ČE
PULIS.

Kandidatai-A. ŽIŪKAS jr. 
ir A.KALVAITIS.

Buvę montrealiečiai VI.ir G.Drešeriai, NL rėmėja4, Flo
ridoje, St.Petersburge, prie savo sodybos -pirmieji du 
iš kairės- su senais draugais iš Montrealio: Pr.ir S.Bul-
kais ir P.Klezu.

Vladas ir Gražina Drešeriai siunčia geriausius linkėji
mus NL laikraščiui ir draugams bei pažįstamiems Mont
realio apylinkėje.
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S k a m b i n t i t i k ,v a k a r a i s . 
Te/.- 727-0879 ir 727-7976 I
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PERKAME KANADOS, AMERIKOS IR 
LIETUVOS SIDABRINIUS PI
NIGUS. Tel: 935 - 97Š0. Adresas : 
L. D. B. P.O. Box 702, Verdun, P. Q .

H4G 3G6

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)
6396 Bonnontyne Avė.

Verdun, Montreal, Tel. 767-6183

C MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
pontiac - buick - astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FI.TMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Sale s Manager a UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manogeršu

LEO GUEEKAS

J

mu montrea! w»st automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 48Š-5391 

( At the End of Sherbrooke St. We st)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1980
IŠVYKIMO DATOS:

14, RUGPIŪČlO 14

1 d.
GEGUŽES 15. BIRŽELIO 12 , LI EPOS

I R RUGSĖJO 1

14* DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS -

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į ŠĮ
KRAŠTĄ - KANADĄ. >

KELIONĖ Į MIAMI TIK S 7 6 9 . LĖKTUVU 
Rašyti angliikoi:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)

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

Tel. (514) 844-5292 & 844-5662
KELIONĖMS / LIETUVA.PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

Greitas ir tikslus nata movimas!

4s”*. Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ . 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 Nomg 3 76 -378 1

Albertas N O R K E L i Ū N A S , B.A. C.S.£., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agent y_r_a__v e _i__k_i_a_ 2 ——.d*—

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas

Pensijų planas

6% 
12% 

12.25% 
1 1.75%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .................
Nekiln. turto ..........
čekių kredito.............
Investacines nuo ....

1 5 %

1 6.5 % 
15.5%

Trumpai, term ind. iki ..........  13

Duoda nemokamą gyvybės draudą 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemokama 
$10,000 už

gyvybės drauda iki 
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.

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, P^Q • CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČA1TIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1 1 M
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