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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

JT ATSTOVAI GRĮŽO 
IŠ IRANO APGAUTI

Penki neutralūs JT ats - 
tovai, kuriuos patvirtino ir 
Irano prez. Bani Sadr, buvo 
nuvykę į Iraną,pagal n nau
jausią susitarimą, išklausyti 
Irano skundų prieš šacho re
žimą ir pasimatyti su pag
robtaisiais amerikonais.

Iranas pažadų neišlaikė , 
daugiausia dėl to, kad nė - 
ra tikros vyriausybės, arba 
ji kelia ir toliau chaosą, iš- 
sityčioja iš bet kokių tarp - 
tautinių sutarčių ir dar tik
rojo savo veido neparodo.

Atstovai grįžo atgal į sa - 
vo kraštus išklausę tik Ira - 
niečių skundų ir nesutikę 
nė vieno Įkaito, nors buvo ir 
pažadėta.

SOVIETAI NESIKIŠA Į

nėra karo'.Kodėl reikėjo at
šaukti musulmonus sovietų Brežnev.as ir 
kareivius, kurie galėjo susi “taikos.
kalbėti su afganais ir juos 
pakeisti tokiais, kurie nega
lėtų susikalbėti? /Nes pra 
dėjo susidraugauti su vieti
niais/.

Ką agitatoriai sakys, 
pradės grįžti į "didžiąją 
vynę karstai?

Su širdgėla tenka pasa
kyti, kad keletą tokių karstų 
pasiekė ir Lietuvą...

KRAŠTU VIDAUS

KAS RAGINO PARDUOTI 
SOVIETAMS KOMPIUTE
RIUS ?

Spaudoje buvo keletą kar
tų (kad ir nežymiai)pasirodę 
straipsniai, kuriuose buvo 
pasisakyta, jog neprotinga 
būtų JAV - ėms parduoti 
aukštos technologijos kom-

Carter'is ir

STAIGA MIRĖ BUV, 
IZRAELIO UŽSIENIO 
REIKALU MINISTERIS

Yigal Allon, buvęs papras
tas ūkininko vaikas, vėliau 
tapęs tautos kariniu heroju
mi ir pasukęs J politinį gy-

REIKALUS
piuterių sovietams. Prieš 3 venimą Izraelyje, netikėtai
metus jau pasirodė žinios, mirė nuo širdies atakos su-

privesti prie nuolatinės

dar nepasisakė oficialiai dėl 
Ryan Konstitucijos projekto, 
vad. "Beige Paper".

Po šio susitikimo jis pa
reiškė, kad "naujoje Fede- 
deracijoje pripažinimas 
svarbios rolės provincijoms 
ne tiktai užtikrins Quebeco 
ateitį mūsų federalinėje 
sistemoje, bet taip pat at
gaivins Vakarų sritis vie
ningoje Kanadoje".

Pabrėžė taip pat, kad fe
deralinė sistema dėl to ne- 
susilpnės, bet priešingai - 
"stiprios provincijos reiš
kia stiprią Kanadą".

Lougheed nebuvo sukėlęs 
daug simpatijų kanadiečių 
tarpe savo godumą atstovau
jančiomis pažiūromis. Jis 
kovojo, kad Kanados alyva 
būtų ir savame krašte par
davinėjama pakeltomis pa-

nepateisino vilčių.. .saulinėje rinkoje kainomis.
E. Trudeau, kaip ir visi , 
buvo ir yra griežtai nusista
tęs dėl tokių vienos provin
cijos pasipinigavimo manev
rų.

Lougheed konstitucinių 
pakeitimų siūlymas vadinasi 
"harmonija skirtingumuose".

Buvo didelių gabumų kari
nis rašytojas. Viena jo knygų 
"Smėlio Uždanga"padėjo Iz
raeliui naudoti sėkmingą 
strategijų 1967 metų kare, 

eeeee
TARIASI LOUGHEED IR
RYAN

Albertos
KANADOS ĮMONĖS SAUGIOS

Afganistane, Kandahar 
miesto mečetėje buvo susi
rinkę keli tūkstančiai tikin
čiųjų, pasimelsti už savo

kad sovietai tuos kompiute
rius pritaikė kariniams 
ginklams. Po to buvo nutarta 
nebeparduoti deramo nau-

laukęs 61 metų amžiaus. Jis 
laidojamas su iškilmingomis 
karinėmis ceremonijomis. 
Buvo stiprus taikos šalinin-

premjeras Peter Lougheed 
ir Quebeco provincijos li
beralų lyderis Claude Ryan 
susitiko Montrealyje aptar-

provincijos ZIMBABWE VALSTYBĖJE
Naujoji vyriausybė nesku

bins nacionalizuoti Kanados 
kompanijų Zimbabwe vals- 
bėje, pagal tvirtinimą dr. E

žuvusiuosius. Sovietai pa
siuntė helikopterius ir arti
leriją, apšaudė mečetę. Zu - 
vo apie 50 žmonių.

Kabul mieste sovietai su- 
iminėja inteligentus/o tvir
tina, kad rūpi žmonių apšvie
ta/. Mokytojai, valdininkai, 
musulmonų dvasiškiai tar -

jausio "Control Data" kom
piuterio.

Kas iš pat pradžių davė 
sutikimą tokiai aukštos tech
nologijos prekybai ?

Nors visa ta istorija lai
koma paslaptyje, tačiau kai 
ką pavyko išaiškinti, kaip 
žurnalistas Jack Anderson

kas derybose su arabais. 
Opozicijos partijos lyderis 
Peres apgailestaudamas jo 
stalgią mirtį,pareiškė, kad 
Izraelis prarado vieną di
džiųjų savo žmonių. Begin 
pavadinęs jį herojumi per 
nepriklausomybės kovas ir 
ištikimu bei atsidavusiu sa-

ti Kanados naujos konstitu
cijos siūlymus. Abu yra pa
skelbę tokius siūlymus ir 
abiejų turi panašų tikslą - 
išgauti daugiau galios pro
vincijoms.

Iki dabar Lougheed laikėsi 
labai atsargiai ir diskretiš
kai per federatinius rinki-

Zvobdo, kuris tvarkė prem
jero Mugabe rinkiminę kom
paniją.

Afrikos valstybinė Unija 
(African National Union) ne
slepia savo tikslo sukurti 
humanišką socialistinę sis
temą. "Mes būsime tačiau 
labai realistiški to siekda-

TARPTAUTINĖ MOTERS 
DIENA-TIK PAPRASTAS 
PASISTUMDYMAS

Nors kovo 7 dienos vakare 
prie Rosemount stoties su
sirinko keletas tūkstančių 
atžymėti Tarptautinę Moters 
Dieną, pusė plakatus nešio- 
jančiųjų buvo vyrai. Nebuvo 
tai ir tikrai moterų suorga
nizuota eitynė, o daugiau 
Įvairiausių pasi naudoj ančių 
proga ir, tikriausiai, nedir
bančių jokio kito darbo ne
patenkintųjų mišrainė. Visi 
jie labai susirūpinę lygiomis 
moterų teisėmis dėl darbo 
ir atlyginimo. Moterys ta 
proga reikalavo ne tik tokio 
pat atlyginimo už darbus 
kaip vyrai, bet ir daugiau 
Vaikų Darželių, kur dirban
čiosios me namuose galėtų 
juos palikti.

Eitynėje dalyvavo ir strei
kuojantieji iš Bell Canada, 
"blue collor workers", Pla - 
ce Des Arts bilietų tikrin
tojai ir įvairios kairiųjų 
grupės, kaip Marksistai- 
Lenlnistai, Kanados Komu
nistų partija ir grupė už 
Quebeco atsiskyrimą.

Nenuostabu, nes mums se
niai ne paslaptis, kas kirši
na ir kelia nesantaikas. Ei
tynes organizavo Quebeco 
Darbo Federacija ir Natio
nal Trade Unions. Kodėl 
moterys pačios be tų visų 
"palydovų" nenorėjo susi
organizuoti ?

•

LIETUVIS DAINININKAS 
VOKIETIJOS OPEROJE

Ričardas DAUNORAS pri
imtas V.Vokietijos operon į 
nuolatinį sąstatą. Jis gavo

domi, įvairiais būdais ban
doma išgauti "prisipažini
mai", kad esą jų tarpe "už
sienio agentų"... Reikia juk 
save pateisinti. Tuo tarpu 
paskutinėmis žiniomis pa
aiškėjo, kad sovietų šnipų y- 
ra virš pusantro tūkstančio,

Sovietų žvalgybos lėktuvai 
buvo įsibrovę į Pakistano 
erdvę. Sargybinių lėktuvai 
juos nuvijo.

Irano oro erdvėje irgi pa
sirodė keletas sovietų lėktu
vų. Pasienio sargyba juos 
apšaudė. Pakistanas pasiun
tė griežtą notą Maskvai.

Iki vasario pabaigos, ma
noma, Sovietų kariuomenė 
prarado mažiausiai 1.500 
karių ir buvo sužeista apie 
3.500. Visa tai- tik dėl to , 
kad nesikišo Į kitų kraštų 
reikalus. Tik teisingumo ir 
lygybės vardan ji ten taikin
gai stoviniuoja.

Užsienio diplomatiniai 
šaltiniai tvirtina, kad Brež- 
nev'as politbiuro posėdyje 
nepritarė invazijai, bet kiti 
jį nubalsavo...

Komunistų partija taip iš
sigimė, kad iš melų nebeiš- 
brenda. Agitatoriai vis aiš - 
kiną- o vargšai Rusijos 
žmonės laikomi tamsybėje - 
kad Sovietai Afganistane ne - 
turi karinių nuostolių, nes

rašo savo paskutinės laidos 
"Sunday Express" Montrea
lyje skiltyje, pateikdamas 
keletą niekur neskelbtų fak
tų.

Nųon'as tikėjo, kad tokia 
prekyba yra pati svarbiausia 
detante!. Jis net paprašė 
memorandumo tuo klausimu 
iš Valstybės Saugumo De
partamento.

Memorandumas pasirašy
tas Kissinger’io 1969 m. dar 
tebėra "nepaprasto slaptumo 
kategorijoje". Kai ką yra 
pavykę sužinoti. Ten pažy
mėta, jog tam tikri kompiu
terio įrengimai sunkvežimių 
gamybai neturi būti parduo
dami.

Tačiau po to, Kissinger'is 
primygtinai įrodinėja, kad 
rusai galėtų gauti tokį gyvy
binį kompiuterį, jeigu už tai 
sutiktų duoti tam tikrų nuo
laidų taikai išlaikyti. Nixon' 
as nebepaisė Gynybos De
partamento protesto ir leido 
sovietams turėti IBM kom
piuterius, Žurnalistas tvir
tina, kad Kissinger'is pri
siekė JAV aliantams, jog 
rusai niekad nenaudos to 
kompiuterio karo reikalams

Po 5 metų-kariniai sunk
vežimiai masiniai pagaminti 
to kompiuterio pagalba Įrie
dėjo Į Afganistaną...

vo valstybinėse pareigose 
po to.

mus, išvengdamas pasisa
kymų žurnalistams. Taip pat

Aktorius Jonas KELEČIUS apdovanojamas Jaunimo Centre 
Chicagoje po jo rečitalio. Jis yra gavęs 1OOO dolerių 
premiją už reiškimąsi vaidybinėje srityje. Aktorių svei
kina rečitalio rengimo.komiteto pirm.Irena Pemkienė .

Nuotr. :Edv.Šulaičio
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mi" - pareiškė Zvobgo. Jis 
nurodė, kad reikia peržiū
rėti visą ekonominę struk
tūrą, kas buvo neįmanoma 
atlikti vykstant neramumams 
ir karo veiksmams. Reikė
tų sužinoti kas kam priklau
so, kokį pelną neša ir kokia 
yra nauda kraštui iš tų sve
timųjų kompanijų. Jis taip 
pat pabrėžė, kad Zimbabwe 
labai norėtų su tokiais kraš
tais, kaip Kanada, gerų san
tykių, kurie bazuotusi "ko- 
operavimu, draugiškumu ir 
nesikišimu į Zimbabwe vi
daus reikalus".

VERDUN AS RADO 
IŠEITĮ

Vasario mėnesį Verdune 
gaisrai padarė 9000 dole
rių nuostolio. Praeitais me
tais ihetais vasario mėnesį 
gaisrų nuostoliai siekė 700 
tūkst. dolerių sumą. Kitų' 
mėnesių gaisrų nuostoliai 
taip pat rodo didelį skirtu
mą, palyginant su pasku - 
tiniaisiais mėnesiais. Su
mažinti gaisrų nelaimes pa
sisekė dėl to, kad.gyventojų 
patruliai tolimesnėse užnu- 
garinėse gatvelėse padėjo 
įspūdingai sumažinti pade
gimų skaičių ir paskubino 
pranešimus vis tik pastebė
jus gaisro pavojų.

kontraktą vieniems metams 
pagrindinėms boso rolėms.

R. Daunoras tobulinosi 
Stuttgart'oAukštojoje Muzi
kos Mokykloje ir padarė di
delę pažangą.

Jo brolis Vaclovas Dau
noras po didelių pastangų į;ą- 
vęs leidimą koncertuoti už
sienyje, didžiųjų Europos ir 
Amerikos operų buvo labai 
teigiamai įvertintas. Būtų 
tučtuojau priimtas pagrindi
nėms rolėms...

Gal tai padėjo, nes galų 
gale jam vėl bus leista,kiek 
teko girdėti, dainuoti opero
se Lietuvoje.

PLB, PLJS ir Australijos 
LB valdybų kvietimu Simas 
Kudirka birželio mėnesį lan
kys Australijos lietuvius ir 
autraliečiams primins, kad 
jau 40 metų kaip Lietuva 
yra okupuota, tačiau visa 
tauta su dideliu ryžtingumu 
ir visokiais būdais kovoja 
prieš sovietų okupaciją.
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Civilizacija ir technikos pažanga šiame kontinente 
•yra stebinanti . Kūrybinio išradingumo azartas užliejo ir 
■ įvairių gaminių išradėjus, ir jų vartotojus, o ką jau be - 
kalbėti apie pirkėjus. Išsiugdė jau tiesiog, kaip mums 
atrodo, vaikiškas kapryzingumas - reikalingi daiktai pa
virto į žaisliukus suaugusiems. Šiandien yra du mygtukai 
- gerai. Kitą dieną yra kitas daiktas su 2 ir puse myg
tuko- šalin su pirmuoju daiktu*. O kas bus už savaitės, ar 
mėnesio, ar metų? Daug įvairiausių daiktų ir mygtukų 
pagal pasirinkimą.

Jau aprašinėjamas nuostabus gerbūvis, čia pat už 
durų - vietoj šuniuko ar kačiuko vaikštinės bute naminis 
robotas. Kad būtų jaukiau - turės ir kojas ,ir rankas, ir 
galvą, ir žmogaus balsą, kad ir metalinį. Jis imituos, gal 
šypsodamasis įstriža įpjova žmogiškąjį kontaktą: "ne, ne
valgyk. Tu laikaisi dietos". Arba: "5 vai.-posėdis". "Aš 
išvalysiu kambarį- atsipalaiduok." "Pasiruošk svečiams. 
Aš : sušukuosiu plaukus". "Nerūkyk cigaretės", ir 1.1, 
siųsk sąskaitą", ir 1.1.

Mokslininkai tvirtina, kad visa tai įmanoma ir jau ga
minama. O tuo tarpu atpalaiduotas žmogus-pasiekęs ho
mo sapiens pakopą- galės leistis į aukštesnės klasės a- 
vantiūras.

Atsikratę nuo kontakto su daiktais ir žmonėmis- ga
lėsime plūduriuoti didingumo nirvanoje - Ir taip noras 
turėti perdaug daiktų pradeda apakinti ir užgožti vis di - 
dėsnį skaičių šio kontinento gyventojų. Bet- kada ir kiek 
kalbama apie žmogų? Kaip tikrai gyventi pilnesnį gyve - 
nimą,kaip atsilaikyti prieš didelę tuštumą, kuri grąsina 
daiktams įsiskverbiant į mūsų gyvenimą, tvindant visus 
kampus. Plastikai, metalui grąsinant pakeisti tikras ran
kas, tikrą pokalbį, tikrą šypseną- daiktai maitinasi že - 
mės turtais, virškindami ir mūsų žemę iš po mūsų kojų .

Tik pradėjus vienai kitai grupei atsipeikėti ir pradėti 
skelbti, kad mes baigsime netrukus pereikvoti žemės tur
tus, kad yra daugybė šlamšto prigaminta, kurį be atodai
ros naikiname ir vėl naują gaminame atsiranda pasisa
kymų kaip apsaugoti žemę. Kaip saugoti ir save.

Montrealyje ir kituose gilesniuose miestuose atsi - 
randa sandėliai, kur popieriaus, stiklo, metalo liekanas 
galima nunešti ir visa ta medžiaga perdirbama kitiems 
gaminiams. Reikia tikėtis, tikrai naudingiems. Ta kryp
timi galėtų veikti ir kiti mažesnieji kraštai. Ta kryptimi 
galėtume auklėti ir savo vaikus,kurie, mažiau turėdami, 
labiau vertins ką turi. Gal atsiras daugiau laiko tada ne 
daiktais-žaislais vien užsiiminėti, bet ir knygą paskaityti.

E.V.

"GENEROLAS" PETRONIS 
ŽUVAUJA

Išeivijos komunistų laik
raštis, pavadintas ironiškai 
skambančiu vardu-”Laisvė"

Jam atsiųstame laiške
Petronis pristato išveivi

jos menininkus, kuriuos 
jau "pagavo" ant savo meš
kerės, nesigailėdamas jiems 
pagyrimų. Čia keletas iš
traukų iš to laiško:

"Du kartus lankiausi dai- 
linininkų Vytauto K. Jonyno 
ir jo žmonos Irenos D. Grie
žės darbų parodoje,kuri tal
pinos! LTSR Dailės muzie
jaus centriniuose rūmuose, 
Abu kartus parodos salėse 
buvo pilna dailės mėgėjų.

Jie dažniausiai buvo gi - 
liai, sakyčiau ,net iškil
mingai susikaupę.’ Per tokį 
jų meno "priėmimą"jutosi 
dailininkų Vytauto Jonyno ir 
Irenos Griežės sugebėjimas 
savo kūriniais suteikti žmo
nėms estetinį pasigėrėjimą, 
malonumą, perduoti savo 
meno liaudiškumą, sveiką ir 
artimą lietuvio širdžiai re
alizmą.

V. Jonyno kūryba Lietuvos 
platesnei visuomenei buvo 
žinoma mažai, o I.Griežės- 
visai nežinoma.Ir štai.pir -

Muziejaus vadovybė teigė,kad moję savo kūrinių parodoje 
taip būna kasdien.

Prie paveikslų būriavosi 
pagyvenę žmonės, jaunimas 
ir net jaunesniųjų klasių 
mokinukai. Kartu su jais gė
rėjausi ne tik parodoje eks
ponuojamais abiejų dailinin
kų kūriniais, bet stebėjau ir 
2 psl.

>4.
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žiūrovus. ( Kur gi ne? Juk 
taip svarbu "vadams" žinoti 
psichologines reakcijas. Juk 
reikia mases manipuliuoti, o 
čia toks neeilinis įvykis. . . . 
Red.).

Vilniuje, jie sugeba sužavėti 
mūsų visuomenę.

Pas mus niekas neskai
čiavo, kiek išeivijoje yra 
dailininkų lietuvių, tačiau 
visgi bus teisinga pasakyti, 
jų ten nemažai. Tačiau iš jų 
nedaug kas su savo kūryba

PANORAMA
MOTERYS KOVOJE UŽ LYGYBĘ

Iki Didžiosios Prancūzų 
Revoliucijos nerašytais ir 
rašytais įstatymais, moterys 
neturėjo teisės dalyvauti jo
kioje vaistyti nėję-politinėje 
veikloje.Išimtis- kai krašto 
valdžia atitekdavo moteriai- 
karalie nei.

Pirmą kartą moterų lygių 
teisių klausimą Europoje iš
kėlė anglė Mary Wollstone
craft 1792 metais. Ji parašė 
ir išleido knygą apie reikalą 
pripažinti moterims lygias 
teises - " Vindication of the 
Rights of Woman". Įstaty
miška prasme šis klausimas 
buvo pradėtas kelti Anglijoje 
1838 m. ,0 1866 m. buvo įs - 
teigtas provizorinis komite - 
tas siekti lygių teisių mote
rims. Taip vadinamas su- 
fražistinis judėjimas, ne - 
žiūrint energingos veiklos , 
nepajėgė parlamente pra - 
vesti Įstatymo, pripažįstan
čio moterims lygias balsa
vimo teises.

1888 m. Anglijoje buvo įs
teigtos Savivaldybių Tarybos, 
ir moterys turėjo teisę į jas 
rinkti narius, bet jos pačios 
negalėjo būti išrenkamos.

Vis dėlto, Aldburg *o 
miesto mere buvo išrinkta 
moteris - Garett Anderson. 
Po to moterys vis stipriau 
susiorganizuodavo, reikalau
damos lygių teisių, tvarkant 
viešuosius, valstybės reika
lus. Jos rengdavo demonst
racijas, būdavo už tai tei
siamos, pakliūdavo kartais 
ir į kalėjimą. Skelbė jos ir 
bado streikus.

Prasidėjus I Pas.Karui, 
moterys turėjo plačiai Įsi
jungti į krašto tvarkymą, pa- 
vaduodamos frontuose ka
riaujančius vyrus. Po tokio 
savo sugebėjimų įrodymo-, 
galų gale moterims 1918 m. 
buvo pripažinta teisė rinkti 
ir būti renkamoms į parla
mentą. Sąlyga- ji turėjo bū
ti ne jaunesnė kaip 30 m. 
amžiaus ir eiti šeimos gal - 
vos pareigas.

1918 m.pirmoji išrinkta į 
Parlamentą buvo kunigaikš
tienė Markiewicz. Visiškai 
sulygintos moterų teisės 
Anglijoje buvo 1928 metais.

Po I-ojo Pasaulinio Karo 
moterys gavo lygias teises 
su vyrais Austrijoje, Čekos
lovakijoje, Danijoje, Estijo-

pasirodė Tarybų Lietuvos 
žmonėms. (Nedrįso aiškinti , 
kodėl. . . Red. ). Per pastaruo
sius metus Vilniuje buvo or
ganizuotos tik dailininkų Jo
no Rimšos, Alfonso Krivickų 
Vytauto Jonyno ir Irenos 
Griežės kūrinių parodos. 
Šios parodos galbūt tik laljai 
kuklus, bet vertingas mūsų 
išeivijos dailininkų kultūri
nio bendravimo ir meninio 
ryšio su savo tautos kamie
nų reiškinys.
. . . Bet, deja, lietuviškos iš
eivijos eilėse yra tam tikri 
sluoksniai, kurie negali su
valdyti neapykantos savo 
tautaif. . .čia tai ir nukliedė- 
jo gerbiamas autorius; ir 
kasgi patikės tokia jo skel - 
biama nesąmone?) ir vi - 
siems tiems išeiviams, kas 
nors kiek stengiasi palaikyti 
ryšį su savo tautos kamienu. 
Neišvengė tų sluoksnių ne - 
apykantos ir dailininkai Vyt. 
Jonynas ir Irena Griežė.
• Į visas reakcines išeivi - 
jos veiksnių koliojimosi, įtū
žimo ir dantų griežimo aud
ras su žaibais ir perkūnijo

je, Airijoje, Latvijoje, Lietu
voje, Liuksemburge, Lenki - 
joje, Olandijoje,Norvegijoje, 
Suomijoje, Švedijoje ir Vo
kietijoje.

Kituose kraštuos-Vengri
joje, Ispanijoje, Belgijoje , 
Italijoje jos gavo tik dalines 
teises. Prancūzijoje ir Švei - 
carijoje moterys rinkimų 
teisių neturėjo.

JAV-se 1848 m., New Yor 
k’e buvo susirinkusi pirmoji 
moterų konferencija reika
laujanti lygių teisių. Nors 
tokios atkaklios kovos,kaip 
Anglijos moterims, ame- 
rikonėms nereikėjo vesti,ta
čiau pirmoji New Y„rk 
valstija jas suteikė 1917 m. , 
1918 m. dar 14 kitų valstijų ii 
1920 m. rugpiūčio 26 d.bal - 
savimo teises JAV-se gavo 
visos moterys.

Moterų teisėmis- ne tiktai 
rinkiminėmis- rūpinasi ir 
Jungtinių Tautų sudaryta 
Statuso Komisija. 

Lietuvoje moterų kelias į 
teises buvo kiek kitoks. Iš 
vienos pusės posakis "boba , 
ne žmogus" neva tai rodė 
nesiskaitymą su ja, iš kitos
pusės tai būdavo ir priedan- riausybė karo pabaigoje tie- 
ga neparodyti, kaip tikrai ji 
reikalinga ir verta. Lietuvė 
gilioje senovėje jau nesijau
tė savo vyro vergė. Valstie - 
tė ūkininkė nešėlygią su vy
ru atsakomybę šeimoje ir 
ūkyje.Carų priespaudos lai
kais ji kartu su vyru buvo ir 
švietėja, knygnešė, siekė sa - 
vo kraštui laisvės. Lietuviai 
lygių teisių moterims pri
pažinimą laikė normaliu 
reiškiniu. Prieš nepriklau
somybės atgavimą jau reika
laujamas moterų teisių pri
pažinimas buvo dažnai tai - 
komas caro valdžiai.

1905 m. Vilniuje buvo įs -
teigta pirmoji moterų orga- Baucus sako, kad jo pako- 
nizaci ja Lietuvos Moterų Su
sivienijimas. Tais pačiais 
metais komitete Didžiajam 
Vilniaus Seimui sušaukti da
lyvavo ir moterys. Atsišau
kime, kviečiant į Seimą, bu
vo kreipiamasi į vyrus ir Į 
moteris.

' Vilniaus Seime dalyvavo 
gerai žinomos mums mote - 
rys:G. Petkevičaitė-Bitė, F . 
Bortkevičienė, O.Sapkaus -

mis, Vyt. Jonynas atsakė la
bai lakoniškai:"Aš telaukiau 
nes neblogai pažįstu "apa - 
kusių"žmonių pavydo ir ne
apykantos nekontroliuojami 
žodyną'.'..

Reikėtų specialisto psicho
logo, kad būtų galima išaiš - 
kinti tokius dali. V.Jonyno 
sakinius .Taip pat įdomu bū
tų panagrinėti, kodėl dail • 
V. Jonynas taip labai panoro 
būti oficialioje /t. y. su sov . 
valdžios globa/parodoje ok . 
Lietuvoje, kad net ir užmo - 
kėjo prideramą kainą. Lyg 
baudžiauninkas prieš carą , 
taip jis nusilenkė prieš "di
džiąją" partiją, be dėko
dama s už jo darbų įverti
nimą... Už tai lietuviai 
čia, laisvose šalyse, negali 
jo suprasti nė pateisinti.

Yra menininkų- ne tik dai
lininkų, ir ne mažesnio ka
libro kaip Jonynas- kuriems 
buvo siūloma visa eilė par
tijos patarnavimų už dalyva
vimą parodoje arba už kny
gos išleidimą. Tačiau jie- 
atsilaikė. Nesutiko./O jeigu 
buvo kitoks atvejis- tai bent 
neliaupsino dėl to partijos/ . 
Tokie gerbia save, gerbia 
savo tautos savarankiškumą, 
gerbia tai, kas yra žmoguje 
gerbtino. Tai yra vertybė , 
kurią supranta ir manipulia
toriai.

kaitė, K. Janelytė, O. Bra
zauskaitė, Sofija Kymantai - 
tė ir kt. Seimas pasisakė, 
kad būsimoje Lietuvoje visų 
piliečių teisės bu? lygios, 
nežiūrint lyties skirtumo.

1905 m. gruodžio pabaigo
je įvyko moterų sodiečių su
važiavimas Šiauliuose , 
kviesdamas moteris burtis 
į draugijas. Atsirado dvi 
organizacijos-Lietuvių Mo
terų Sąjunga ir Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugija. Po 
I- sios Rusijos Revoliucijos 
1917 m. moterys Maskvoje 
susibūrė į Lietuvių Moterų 
Laisvės Sąjungą.Pirmininkė 
buvo Ona Brazauskaitė-Ma- 
šiotienė.

Pirmąsias savivaldybes 
renkant, moterys turėjo ly
gias teises ir rijiko Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą. Pirmaja
me Seimo posėdyje pirmi - 
ninkavo seniausia amžiumi , 
Gabrielė Petkevičaitė, sek
retoriavo jauniausia -Mu-

DVIDEŠIMT PIRMAS LAIŠKAS 
IŠ AMERIKOS

1.
koje. Neseniai Montanos se
natorius Max Baucus, sena
to juridinio pokomitečio pir
mininkas paskelbė, kad jis 
radęs, kad net pati Ameri
kos Jungtinių Valstybių vy- 

Vėl rado nacių Ameri-

siog urmu iš Vokietijos at
sigabeno Į šį kraštą daugybę 
nacių. Esą, kai buvo patir
ta, kad sovietai savo užim
toje Vokietijos dalyje ieško 
ir renkasi įvairių sričių vo
kiečių mokslininkus, kuriuos 
gabenasi į Sovietiją, tai ir 
amerikiečiai suskubo pasi
rinkti tokių mokslininkų, vi
sai nežiūrėdami ir netik
rindami, kad kai kurie jų 
buvo SS karininkai, kiti dir
bę Hitlerio karo mašinai ar 
darę įvairius eksperimentus 
su žydais ir rusų karo be- 
laisviaias.lyg su jūros kiau
lytėmis. Senatorius Max 

turi savo rankosemitetis 
iki šiol slaptai laikytą bylą, 
pavadintą "Paperclip", iš 
kurios matosi, kad į Ame
riką buvo atsigabenta dau
gybė tokių asmenų, visiškai 
nepatikrinus jų praeities ir 
net nereikalaujant, kad šie 
asmenys eitų per normalius 
imigracijos kanalus. Buvo 
atsigabenta tokių asmenų ir 
jų šeimų, net neturinčių jo-

Šiame kontinente dail. Jo
nynas turėjo darbo iki ausų, 
ypač kurdamas vitražus mū
sų religinių - kultūrinių or
ganizacijų pastatams. Jis 
pasižymėjo ir iliustracijo
mis. Nemaža gero yra pa
daręs karui baigiantis ir 
tuojau po jo - suorganizavo 
Dailės Institutą Freiburge , 
iš kurio išėjo nemažas bū
rys jaunų lietuvių menininkų. 
Kai kurie jų pasiekė ir tarp
tautinio pripažinimo vėliau , 
išvykę iš Europos ir emig - 
ravę Į Įvairius kontinentus .

Netrūko jam atlyginimo , 
bet garbės, atrodo, neužteko. 
Ar gal, sulaukęs išminties 
amžiaus- staiga ją praradų 
argai niekada jos neturėjo..

Ar jį paveikė taip giliai 
galimybė pabūti savo krašte, 
vaizdas naujos kartos me - 
nininkų, kurie per didžiausią 
pastangą ir didelį gyvastin
gumą ieško savojo braižo 
kuria savo kultūrą, atsispir- 
dami visokeriopiems^ . ne— 
menininkų spaudimams. Ir 
staiga - pakriko?

Net ir tikslūs žinovų atsa
kymai į tuos klausimus galų 
gale nebūtų taip svarbu. Lie
ka vienas pagrindinis -kur 
savigarba? Ar ir tos nebe
liko? Ką gi laimėjo Jonynas?

E. K.,
Quebec 

raškaitė - Račiukai tie nė.
Pagal senus rusų įstaty

mus buvo išlikusi nelygybė 
turto valdymo ir paveldėji - 
mo srityje. Krikščionių de
mokratų frakcijos ■ mote
rys atstovės paruošė ir įne
šė į Seimą Civilinio Kodek
so pataisų Įstatymą, kuriuo 
sulyginamos moters teisės 
turtą valdant ir paveldint.Šį 
įstatymą palaikė ir kitų 
frakcijų atstovės:F. Bortke- 
vičienė, L.Purėnienė, S.La- 
dygienė. .Visos jos aktyviai 
dalyvavo Seimo Komisijų 
įstatymams paruošti dar
buose. Reikėjo tačiau, nuo
lat budėti, kad jų teisės ne - 
būtų palaužtos.

Dabar moteris Lietuvoje 
turi teisę dirbti dvigubai , 
gauti mažesnes pensijas, jei
gu nedirbo "socializmui", o 
tik./'./augi no vaikus ir anų - 
kus... Ir lygias teises ken
tėti diktatūrinę prievartą.

Flunks na

irgi paskubomis 
iš Vokietijos atsiga-

kių asmens dokumentų.
Bene tokių "nusikaltėlių" 

tarpe priskaitytinas yra ir 
dr. Werner von Braun, vo
kiečių; toli nešančių;raketų 
išradėjas. Jo pagamintos ra
ketos V4 karo metu apšaudė 
Londoną, padarydamos 
miestui didžiulių nuostolių. 
Jau buvo beveik baigta ir to
bulesnė raketa V-2, bet pa
sibaigęs karas sutrukdė jos 
gamybą. Taigi, ir dr. Warner 
von Braun su kitais savo pa
dėjėjais 
buvo 
bentas į Ameriką, kur ir to
liau dirbo raketų vystymo 
srityje. Kai prezidentas 
Kennedy prieš keliolika metų 
buvo nusprendęs, kad ame
rikiečiai pirmieji turi išsi
kelti ant Mėnulio, dr. Wer
ner von Braun su keliais ki
tais dirbo kaip tik NASA 
įstaigoje. Jų pastangomis 
buvo pastatytos nepaprastai 
galingos Saturn raketos., ku
rios ir iškėlė žmogų į erd
ves ir nuleido ant Mėnelio, 
ko sovietai ir iki šiol nepa
jėgė padaryti. Dr. Werner 
von Braun mirė čia prieš 
porą metų.
2. Ir Brazilijoje .. . Prieš 
kiek laiko žydų agentai iš
aiškino, kad Brazilijoje gy
vena jiems labai reikalingas 
žmogus Hans Gustav Wag
ner, buvęs Treblinkos lage
rio komendanto padėjėjas. 
Tuč tuojau buvo kreiptasi į 
Brazilijos vyriausybę, kad 
ji tą "karo nusikaltėlį" iš
duotų teisti Vakarų Vokieti
jai, Lenkijai ar Izraeliui. 
Tačiau Brazilijos Aukščiau
sias Teismas nutarė, kad 
Wagner, jei ir yra padaręs 
kokių nusikaltimų, tai tas 
buvo daugiau, nei prieš 20 
metų ir todėl jis nėra baus
tinas. Mat, Brazilijoje vei
kia įsisenėjimo įstatymas : 
jei kas nors padarė kokį nu
sikaltimą ir jei jis per tuos 
20 metų nebuvo išaiškintas, 
tai nebėra baustinas. Be to, 
Brazilija savo piliečių nie
kam neišdavinėja. Kaip pa
tirta, dėl Wagnerio ištrė
mimo keletas Amerikos 
kongresmanų (žydų kilmės 
ar jiems palankių)buvo krei
piąs! į Brazilijos gyriausybę 
su tam tikra rezoliucija, bet 
ir tos pastangos nedavė vai - 
šių. Wagneris ir toliau gy
vena savo vietoje, o jo ap
saugai yra paskirta sargyba. 
Brazilijos žydai pakėlė 
triukšmą ir žadėjo padaryti 
"savo teismą'-'. Jiems buvo 
patarta žiūrėti savo reikalų, 
arba, jei jiems čia nepatinka 
gyventi, galėtų pasirinkti 
kitą gyvenimui kraštą.

A. Beržinis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VARŽYBŲ EIGA
Tiesiog invazija rusųper- 

galių aptemdo kitų tautų pa
sieki mus. Garsųjį biathloną, 
20 km. perbėgimą ir biath- 
lono estafetę nukabina rusai 
su žymia persvara.'Ledo ri
tuly vėlei be pralaimėjimu 
gauna aukso medalį. Čekai 
antrieji ir V. vokiečiai bron
zos medalį.

Greitajam čiuožime Ave
rina paglemžia 1OOO mtr. 
ir 3000, Stepanskaja 1500, 
Amerikietės Sheila Young 
11-oji 1500 nuotolyje ir iš
neša 500 m. aukso medalį

Šiuose žaidimuose yra dvi 
naujos rungtys : 1OOO mt. 
greitasis čiuožimas vyrams 
ir šookiai ant ledo - porinis 
Vyrų sprintą - 500 mt. laimi 
Evgeni j Kulikov, 11-oji vie
ta atitenka jo tautiečiui Mu
ratov, 1OOO mt. amerikie
tis Peter Mueller, sekantie
ji du rusai. 1500 ir 5000 
norvegų derlius (Storholt ir 
Stensen), 1O. OOO olandui 
Piet Kleinei. Dailusis čiuo
žimas anglų atstovo John 
Cųrry buvo pasigėrėtino ly -

/ Papildomi

I

Rugpiūčio 9 d. , gražų va
karą, apie pusė astuonių, 
Toronto aerodrome pakilo 
Olandų B~ės lėktuvas. (KLM ) 
Atlanto- vandenyno link, nu
skristi į senos kultūros cent
rą - Europą. Jame vietas 
užėmė apie 300 keleivių, 
kurie skrido į įvairius Eu
ropos kraštus, kaip Olandi
ją, Turkiją, Italiją ir dar, 
gal būt, į kitas sritis. Olan
dų viena šeima pasisakė, kad 
jie įykena Kanadoje, tačiau 
vyksta į savąją tėviš kę pasi
matyti su artimaisiais ir čia 
praleisti savąsias atosto
gas. Iš kitų buvo galima su
prasti, kad jie yra turistai, 
vykstą į kitus kraštus dėl 
įdomumo. Keleivių tarpe bu
vo ir lietuvių 14 asmenų 
grupė, kurios tikslas buvo 
aplankyti sąvąją tėvynę, jos 
sostinę ir savuosius gimi
naičius.

Po trumpo skridimo lėk
tuvo tarnyba paruošė kelei
vius kaip panaudoti turimas 
apsaugos priemones, jei 
kartais ištiktų nenumatyta 
nelaimė ir tektų atsidurti 
vandenyno bangose. Tokie 
priminimai kartais atneša 
keleiviams laikinos baimės, 
o ypač tiems, kurie šiuo 
milžinu skrenda pirmą kartą 
j anapus Atlanto. Tarnyba 
paruošusi keleivius gali
moms nelaimėms sutikti, 
skaniai visus pavalgydino. 
Tai buvo pietūs, vakarienė, 
o gal ir pusryčiai ? Juk lėk
tuve valgėme tik pirmą kar
tą, lygiai kaip namuose da
roma dienos pradžioje. Pa
galiau ir nesvarbu, kaip tai 
vadinti. Svarbu tik, jei bū
damas alkanas, gavai sočiai 
pąvalgyti.

Netrukus po užkandžių 
pradėjo rodyti filmus dvie
juose ekranuose, kaip pa
prastai ilgose kelionėse bū
na. Atrodė, kad susidomėji
mas filmais nebuvo per daug 
entuziastingas. Gal dėl to, 
kad filmai nelabai įdomūs, 
ar vidurnakčio kaltė, kuri 
1980. III. 14. 

gio, bet ant kulnų lipo rusas 
Kovalev. Moterų kl. ame
rikietė Dorothy Hamil šva
ria mokykline programa, o 
ypač laisvuoju čiuožimu, 
garbingai apgina JAV klasę. 
Porinis ir šokiai rusų ran
kose - Irina Rodnina - A. 
Zaitsev ir L. Pakhomova ir 
tas pats Zaitsev.

Alpinistinėse moterų 
rungtyse švysteli Vakarų 
vokietaitė Rosi Mittermai- 
er, nusileidime ir slalome 
abu aukso medaliai, tretysis 
deja, nepavyko, bet sidab
rinis didžiajam slalome, vos 
12 šimtųjų nuo kanadietės 
Kathy Kreiner, pabrėžia šios 
merginos pranašumą. Vyrai 
stovi taip: nusileidimas 
austrui Klammer, didysis 
slalomas šveicarui Hemmi, 
slalomas italui Gros.

Šiauriečių rungčių eiga 
aštri. 5 km. moterims suo
mė Takalo, 11-oji rusė Sme- 
tanina, tai 1O km. keičiasi 
vietomis - Smetaninai auk
so, o suomei Takalo sidabro 
medal i s. 3x5 km estafetę nu
neša rusės prieš suomes.

oooooooooooooooooooooooooooo

VIZITAS SOSTINĖJE
Z. PULIANAUSKAS 
įspūdžiai iš kelionės Į Vilnių ir 
j Vilniaus nepamiršk, lietuvi'."

traukė visus miego karalys
tėn. Norintiems pailsėti, bu
vo duotos pagalvės ir ant
klodės užsikloti. Taigi, vie- 
ni’ stebėjo filmus, kiti mie
gojo ir dar maža dalis užsi
sakė pakartotinai "double 
drink ". Žodžiu, vienaip ar 
kitaip, visi keliautojai buvo 
užimti. Kartais galėjai iš
girsti garsesnį knarkimą 
arba minimą asmens vardą. 
Tik ramiai miegojo čia buvę 
keli kūdikiai ar jauni vaikai-. 
Tokių buvo apie 1O. Aš pats 
buvau niekam tikęs:nežiūrė
jau filmų, nenorėjau miego, 
nei "double drinks". Todėl 
turėjau progos ir laiko, įdo
mumo vedamas, pavaikščio
ti abiem takais ir stebėti kas 
darosi "pasaulyje" virš de
besų nakties metu.

Šalia manęs iš abiejų pu
sių sėdėjo bendrakeleivės 
lietuvaitės, su kuriomis vy
ko pokalbiai, bet pritrūkus 
žodžiams, ir jos prisijungė 
prie miegančiųjų grupės.

Buvau labai patenkintas 
pripuolamai gavęs lėktuve 
tokią patogią vietą keliavi
mui. Savo sėdynėje galėjau 
laisvai judėti ir vaikščioti 
kiekvienu metu, netrukdy
damas savo kaimynų. O dar 
svarbiau, kad šioje vietoje 
sėdėdamas, savo ilgas kojas 
gali ištiesti kiek nori, nes 
prieš jas tuščia aikštė apie 
5 pėdų pločio. Jos kitoje pu
sėje trims asmenims sėdy
nės skirtos tarnybai, kuri 
jomis naudojasi labai retai, 
tad ir patogumo galimybės 
dar padidėja. Jei vėl kada 
nors tektų keliauti tos pačios 
bendrovės lėktuvu, pirkda
mas bilietą, visada prašy
čiau tokios patogios vietos. 
Pasitaikius tam pačiam lėk
tuvui, jame žinau ir tų pa
togių vietų eilės numerius. •

Artėjant prie Amsterda
mo visi malonumai buvo 
baigti. Netrukus keleiviai 
buvo pavaišinti kavute, pyra
gaičiais ir ledais. Po kavu
tės, pripuolamai užkalbintas 

Vargšai yra _ skandinavai 
šioje srityje, nes vėl rusų 
vyrų falanga atima medalius 
15 ir 30 km. distancijose 
(Balukov ir Saveliev) laimė
tojai)’.

Istorinis indėlis - jauno 
amerikiečio William Koch 
30 km. distancijos laimėji
mas, pelnijantis jam sidab
ro medalį ir yra pirmasis 
JAV slidininkas žiemos žai
dimų eigoje prasimušęs į 
pirmąjį trejetą.

Garsus valio norvegui 
Ivor Formo,kuriam pavyks
ta išlaikyti garbingą ir sun
kią 50 km. rungtį nepalauž
tą. Antruoju - Rytų vokietis 
Dietmor Klauze. Pabaiga 
šiauriečių kovų davė gerą 
atgaivą 4x10 km. estafetė
je, kai suomių vyrukai ir jų 
palydovai norvegai nugali 
rusus, palikdami juos tre
čioje vietoje.

Šiauriečių sudėtinė Rytų 
vokiečio Ulrich Wehling 
"grobis", antroji vieta vo
kiečiui Hettich. Rusas čia 
buvo 6-ju. Specialius 9 mt. 
šuolius, kaip šeimininkai, 

kitur / 

keleivis, pasisakė, kad jis 
grįžtąs iš Kanados, aplan
kęs savo draugus. Dviejų sa
vaičių atostogas labai gra
žiai praleidęs. Man pasisa
kius kas esu ir kur vykstu, 
pridūrė, kad lietuviai geri 
žmonės. Vilniuje jis netu
rėjęs progos būti, bet apie 
jį žinąs iš knygų.

Tikbaigus trumpą pokalbį, 
garsiakalbiais pranešė, kad 
netrukus leisimės į aerodro
mą, todėl keleiviai prašomi 
sėdėti prisirišus diržus. Dar 
po keliolikės minučių jau 
buvome žemėje.

Paruoštais laiptais visi 
lipome žemyn ir nešini ne
lengvus rankinius bagažus, 
pamažu slinkome prie pa
stato. Įėjus į vidų, mus pa
sitiko tarnautoja-kontrolie
rė - jauna ir mandagi mo
teris. Patikrinusi bilietus, 
nurodė kryptį, kur turime 
eiti. Visi susirinkę krūvon, 
pradėjome žygį nurodyton 
vieton. Kelias buvo ilgas. 
Tačiau, praėjus porai minu
čių, pasirodė, kad nerei
kia labai nusiminti : grindų 
viduriu ėjo elektrinis takas, 
kuriuo galima važiuoti, jei 
nenori ar negali eiti. Pasie
kę tą taką, ant jo sustojome 
su visais savo krūviais ir 
pamažu slinkome pirmyn.. 
Juo važiavimas labai sau
gus: slenka pamažu, nuo vi
sų grindų atitvertas tvore
lėmis. Kartą jis buvo suge
dęs, tad reikėjo naudoti nuo
savas jėgas. Po dešimties 
minučių privažiavę reikiamą 
vietą, susėdome vėl poil
siui. Čia sieninis laikrodis 
rėdė 8 v.45 min.ryto. Pagal 
tvarkaraštį iš čia turime iš
vykti 2 v. po pietų.

Nuo 9 v. ryto iki 2 v. po 
pietų -labai daug laisvo lai
ko. Tad ką dabar daryti ? 
Dalis mūsų tautiečių grupės 
nutaria susirasti taksistą ir 
išvažiuoja- Amsterdamo 
miesto apžiūrėti. Kita grupė 
lieka čia pat. Jų tarpe ir aš.

/bus daugiau/ 

pasiglemžia austrai Schnabl 
ir Ihnauer. 70 mt. vyrų vo
kietis Achenbach. Bobsley 
dvejetas ir ketvertas - Rytų 
Vokietijai.

Bendros išvados dėl 1976 
metų Innsbrucke' įvykusių 
Olimpinių Žaidimų yra to
kios : rekordinis skaičius 
žiūrovų arti 1.5 mil. Apie 
600 mil. turėjo progos ma
tyti žaidimus televizijoje. 
Sportininkų aprūpinimas 
maistu, transportu ir tech
niniu žaidimų pravedimu, 
užsienio spaudos įvertintas 
gerai. Atidarymo ir užda
rymo iškilmės pagal TD Ko
miteto protokolą, pavyko iš
kilmingai. Spaudos atstovai 
su mažomis išimtimis taip 
pat patenkinti. Puikus oras 
gera sniego danga laidavo 
sėkmingą žaidimų eigą. Ma
žoji Austrija Žiemos Olim
piados Žaidimuose užsitar
navo kilnios įr darbščios 
tautos vardą.

PAAIŠKINIMAI
Šio straispnio rėmuose 

rasime ŽOZ - Žiemos Olim
piniai Žaidimai, ar ŽŽ - 
Žiemos Žaidimai. Kai mi
nimos rungtys, reikia su
prasti taip, pvz. greitasis 
čiuožimas turi 500, 1OOO, 
1500, 5000 ir 10.000 mt. 
distancijas, tai paskirai 
imant jos vadinsis rungtimis, 
o visas greitasis čiuožimas 
su visomis rungtimis jau bus 
greitojo čiuožimo varžybos. 
Taip yra alpinistinių ir šiau
riečių varžybose. Visi trys 
nusileidimai, kaip progra
moje yra : nusileidimas, di
dysis slalomas ir slalomas, 
jau bus alpinistinės varžy
bos.

Kuo gi skiriasi šios alpi
nistinės rungtys viena nuo 
kitos, nors tikrenybėje vi
sos atliekamos nuo kalnų. 
Pvz. 1972 m. Sapporo ŽŽ 
moterų nusileidimo nuotolis 
buvo 2110 mt. Pradmė-sthr- 
tas 870 mt. aukštyje, o 
baigmė - 336 mt. Plius eilė 
vartų, per kuriuos, neiš- 
verčiant pastatytų kartelių, 
dalyvis turi pravažiuoti. Kas 
per trumpesnį laiką šią dis
tanciją pralekia, tas yra 
nugalėtojas. Vyrų klasėje

Jus priklausote Kanadai

••• o Kanada priklauso 
jums

Kanada yra jūsų, šalis- Kiekviena provincija, 
kiekvienas miestas, kiekvienas miestelis!

Atlanto provincijos r ytuose, žavinga 
valstybinės sostinės sritis, didingieji

Rockic kalnai vakaruose ir už' jų. I 
Vakarines sritys. Tai nuostabaus ir 

nat ūr alaus grožio, pažangos ir paprasto 
nuoširdumo salis, su

plačiausiom a to s to g u g a u m y D ė m,
# kurių neturi jokia kita šalis.
Šiais metais susipažinkite ir su kitomis 

Kanados sritimis!

Canada
Canadian Government Office de tourisme
Office of Tourism du Canada

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

ANTANO TAMKEVICIAUS
Jau praslinko 5 metai nuo 1975 m. vasario 15 d., 

kuomet negailestinga mirtis iš gyvųjų tarpo atsky - 
rė mano mylimą vyrą ir vaikų tėvelį.

Šią liūdną sukaktį prisimename su širdies skaus
mu ir ašarom,vilgančiom akis.Tu, brangus Antanai, 
ilsėkis ramiai šaltoj žemelėj, o mes tave visuomet 
laikysime mintyse ir širdyse, kol tik mūsų kruti - 
nėję širdys plaks.

Žmona-MARIA TAMKEVIČIENĖ
Dukra —ALDONA su šeima

A f A

J. KIBIRKSTIENEI

u k i e iu Ireną 
Kibirkštį su šeimomis
me —

nuotolis šiek tiek ilgesnis. 
Šapporo žaidynėse buvo 
2640 mt. ir aukščio skirtu
mai taip pat didesni - (126 : 
354, reiškia pradmė 1126 mt. 
aukštyje, baigmė 354 mt. 
Nusileidimą atlieka tik vie
ną kartą.

Didysis slalomas mote
rims tik vieną sykį, o vy
rams du pravažiavimus 
(suma abiejų kartu) parodo 
laiką. Čia nuotoliai trum
pesni (moterims buvo 1240 
mt. , vyrams 1130), bet dau
giau vartų. Slalomas be žo
džio didysis,abiems grupėms 
(vyrų ir moterų) reikia at
likti 2 sykius ir suma laiko 
rodo nugalėtoją. Nuotolis 
dar trumpesnis, daugiau 
vartų, nes čia dalyvis įrodo 
pilną slidžių techniką įvai
riose nusileidimo vietose ir 
praėjime per vartus. Nuga
lėtojas išvedamas iš dviejų 
nusileidimų. Visų čia sumi
nėtų rungčių vietovės parin-

TIEK DAUG GALIMYBIŲ 

i i g a i i e ne, sūnų justa 
nuoširdžiai u / j a u d i a -

Skolastika Remeikaitė
ir E. V. Ke r b e I i a i

kimas ir vartų išdėstymas 
turi būti taip suderintas, kad 
ir prie geriausių oro sąlygų 
ir itin išbaigtos slydžių pa
naudojimo technikos greitis 
neviršytų kaip 60 km. (vy
rams) į vai. vidurkį imant, 
moterims - 45. Vartų skai
čius vyrams - 55-75, mo
terims - 45 - 60. Matome, 
kokios sudėtingos, sunkios 
ir eilės metų reikalaujančios 
intensyvaus treningo varžy
bos, nors eiliniam žmogui 
atrodo gana paprastos ir 
lengvos. Dabartiniai nugalė 
tojai, prie visų panaudotų 
techninių apskaičiavimų lai
kui, kuris eina net 11 sek. 
dalimi, yra taip arti vienas 
kito, kad dažnai 1/10 sek. 
tarpe rikiuojasi 5-8 > daly
viai.

Tokios būtų bendros apy
braižos apie ŽO Žaidimus, 
jų eigą ir buvusius laimėto
jus. «

3 psi.

i



KULTŪRINIS PUSLAPIS®
PRASMINGA IR GRAŽI TRADICIJA

Mūsų Šeštadieninė Mokykla Vasario 16 dienos minė
jimo proga išleidžia savo laikraštėlį-žurnaliuką LIEPS
NA. Ši tradicija tapo gražiai tęsiama ir šĮmA.

1980 m. Liepsną redagavo - ADAMONYTĖ Marytė, 
jai talkininkavo OTTAITĖ Krista, JAUGELIS Tomas,KI- 
BIRKŠTYTĖ Kristina, KNYSTAUTAS Linas, LAPINAITĖ 
Audra, PIEČAITIS Danius, VAZALINSKAITĖ Silvija, ŽE- 
MAITAITYTĖ Aleksandra.

Redaktorės Adamonytės Marytes žodyje taip pasisa
koma: "Kai mes pradėjome lankyti lietuvišką mokyklą , 
išėjo pirmasis LIEPSNOS numeris. Tai reiškia, kad Jūs 
jau LIEPSNĄ skaitote vienuoliką metų, nes dauguma mūsų 
pradėjome lankyti lietuviškos mokyklos parengiamąjį sky
rių būdami ketvertų metų.

Mes dabar esame devinto skyriaus mokiniai. Ėjome 
Į mokyklą noriai ir nenoriai, nes ne visada norėjome 
keltis anksti iš ryto, arba paruošti pamokas. Į mokyklą 
jau einame vienuoliktus metus ir išmokome galiu sakyti , 
nemažai. Iš pradžios išmokome alfabetą, vėliau skaityti , 
linksniuoti, o dabar mokomės sintaksę. Mokytojams ne 
visada patiko, kai mes klasėje jų neklausėme, bet visi 
truputį išdykauja.

Dabar mes mokame skaityti, rašyti ir kalbėti mūsų 
tėvų kalba. Mes galime papasakoti, kodėl Gediminas ne - 
tapo karalium , kokios yra Lietuvos sritys, arba kokius 
eilėraščius kas parašė.

Skaitykite ir domėkitės LIEPSNA , ką Montrealio li
tuanistinės mokyklos mokiniai čia yra parašę."

Marytė Adamonytė yra 9-to skyriaus mokinė.
Turinyje randame 53 aprašymėlius- pasisakymus- 

atpasakojimus ir visą eilę piešinukų arba patarlių rinki - 
nių ir kitų įvairybių.

Manau, kai išleis 12-ąją LIEPSNĄ - reikėtų pačius 
įdomiausius mažųjų ir vyresniųjų kūrinėlius išrinkti, 
pridėti piešinukus ir išleisti Liepsnos antologijėlę. Kad 
ir taip pat paprastai rotatorium atspausdintą. Naujieji 
mokinukai , o gal jau ir tų buvusių mokinių vaikai tu - 
rėtų pasiskaitymų ne iš mokyklinio vadovėlio. Rastų sau 
artimų vaizdų, minčių ir juokų. Galvojant.toliau, - to
kią išeivijos vaikų kūrybos antologiją,išrinkus iš visos 
Kanados ar ir kitų mokyklos laikraštėlių' , būtų labai 
Įdomu ir naudinga. b.

IŠ "LIEPSNA” :

MANO ŠEIMA
Mano šeimoj yra tėve

lis, mama, Karolina, Kris
ta ir aš.

Mama ir tėvelis dirba, aš ir mano sesutės einam Į
mokyklą. Romukas Otto, 1 sk.

RUSTY
Rusty yra medžiaginis šuniukas. Jis yra visada mažas. 

Jis laukia manęs pareinant namo. Su juo visada smagu 
žaisti. Roma Dainiūtė, 4 sk.

SPARKLE .
"Sparkie'' yra mano šuniuko vardas. Tai yra mažiukas, 

labai gražus šuniukas su ilga nosimi,didelėmis ausinis 
ir su trumpom kreivom kojom. Jos kūnas yra labai ilgas 
ir dėl to ją kartais vadiname "Sosiska". Sparkie yra la - 
bai geras sargas ir, jeigu kas nors tik prieina prie durų, 
jinai pradeda piktai loti. Kai mes su broliu išeinam į mo
kyklą, Sparkie atsigula ant laiptų ir laukia mūsų.

Vieną kartą, kai Sparkie buvo labai stora, aš su ja 
išėjau pasivaikščioti. Jinai labai greitai pavargo, atsi
gulė ant žolės ir nenorėjo toliau eiti. Aš turėjau ją paim
ti ant rankų ir parnešti namo. Sparkie tas labai patiko 
ir sekantį kartą, kai išėjom pasivaikštčioti, ji vėl norė
jo, kad aš ją neščiau ant rankų, bet aš jos nenešiau, nes 
tai buvo jos mankšta ne mano.

Dabar Sparkie yra daug plonesnė ir pati visur bėgio
ja. Kristina Kibirkštytė, 9 sk.

JEI AŠ TURĖČIAU VAIKŲ.
Aš norėčiau, kad mano vaikai būtų labai draugiški.
Man patiktų,kai jie užaugs,kad jie žaistų sportą,kur ga
lima gauti daug pinigų.
Man patiktų, kad jie pasidarytų labai garsūs.
Man patiktų,kad jie turėtų Mercedes.Ferrari J’orsche 
mašinas.
Aš norėčiau, kad jie turėtų didelius namus ir kad mane 
pakviestų.
Man būtų labai smagu, kad jie apsiženytų su gražiomis 
mergaitėmis.
Man patiktų,kad jie butų vadovai stovykloje.
Aš norėčiau, kad jie negertų alaus, vyno, scotch, brandy, 
aš tik norėčiau, kad jie būtų sveiki.
Aš nenorėčiau, kad jie rūkytų cigaretes ir cigarus. 
Man patiktų, kad jie švęstų šventes su visa šeima.

\ Marius Valinskas, 5 sk.

JEI AŠ LAIMĖČIAU MIL IJONĄ DOLERIU
Jei aš laimėčiau milijoną dolerių, aš rėkčiau iš 

džiaugsmo. Man reikėtų nusipirkti nedegamą spintą įdėti 
pinigus. Aš paslėpčiau po labai dideliu ir sunkiu paveiks
lu ir aš įdėčiau aliarmą, kad aš žinočiau, kad kas norėtų 
pavogti mano pinigus. Man būtų baisu miegoti gal tik pir
mas savaites. Aš nupirkčiau labai gražią mašiną, gal net 
tris mašinas nusipirkčiau: vieną Porsche, vieną Rolls- 
Royce ir Citroen. Aš tėveliui nupirkčiau Zephyr, Živilei 
nupirkčiau keletą arklių, nes jai patinka gyvuliai. Gintai 
aš nupirkčiau motociklą, ir Rimai nupirkčiau Corvette.

Aš keliaučiau aplink pasaulį. Keliaučiau su "body 
guards" į Vankuverį, tada į Lietuvą ir Italiją. Paskui į 
Romą, Prancūziją, Australiją, Graikiją, Angliją ir atgal 
į Verduną, kur aš gyvenu.

Tai ką aš daryčiau, jei laimėčiau milijoną dolerių.
Vytenis Jurkus, 6 sk.

juos lupčiau, jei jie darytų ką nors negerai.
norėčiau, kad jie būtų gudrūs.
norėčiau, kad jie būtų sveiki.
norėčiau, kad jie išmoktų groti muziką.

Aš norėčiau turėti 1 mergaitę ir 1 berniuką.
Jei aš turėčiau vaikų, aš juos leisčiau į lietuvišką mokyk
lą.
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš norėčiau, kad jie kalbėtų angliškai, lietuviškai ir pran
cūziškai.
Aš juos labai mylėčiau.
Aš norėčiau, kad jie būtų dideli, kad jie apsiženytų.
Aš norėčiau, kad jie būtų laimingi.

Loreta Čičinskaitė 6 sk

JEI AŠ TURĖČIAU VAIKU.
Mano vaikai būtų labai geri ir gudrūs.
Aš jiems neleisčiau žaisti su negerais vaikais.
Aš jiems neduočiau daug saldainių valgyti.
Aš juos leisčiau į prancūzišką mokyklą.
Aš juos labai mylėčiau.
Aš norėčiau turėti dvi mergaites ir du berniukus.
Jie labai klausytų klasėje ir ir jie būtų ramūs.
Jie būtų labai mandagūs su žmonėmis.
Jie eitų į lietuvišką ir prancūzišką mokyklą.
Jie būtų švarūs ir jie nevogtų, nerūkytų ir nežiūrėtų bjau
rių filmų.

Dana Mickutė, 5 sk.

MANO LĖLĖ
Mano lėlė labai graži. Jos vardas Sindy. Ji labai graži. 

Ji turi namą ir aš žaidžiu visada su ja. Ji visada važiuo
ja su manim mašinoje. Man patinka mano lėlė. Ji turi val
gio ir valgo ir geria.Kai būna 2 valamdos.aš su ja žai - 
džiu. Man būna didelė šventė.Aš esu lėlės mama.

Onutė Beniūtė, 3 sk.
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MANO LĖLYTĖS VARDAS YRA ELVYRA.
AŠ JĄ PAGULDAU IR DUODU VALGYTI. AŠ
JĄ LABAI MYLIU. Adrija Mc Vic

žmoniškumo Šviesoje...
(tęsinys)

Vieną sykį ji mane parodė kunigui,kuris gavo man 
dokumentus ir parūpino rietą.

Tai buvo plačiapetis, civiliai apsirengęs akiniuotas 
žmogus, niekuo neprimenąs kunigą. Jo akys spindėjo kaž 
kokia šiluma. Jos iš karto man sukėlė gilią simpatiją 
nepažįstamam žmogui.

Mes išėjome drauge. Jis sėdo ant dviračio. Važiavc
labai lėtai. Paskui jį, išlaikydama tam tikrą atstumą , 
ėjau aš. Taip pasiekėme Šančius. Čia, siauroje gatvelėje 
prie "Metalo" fabriko, jis mane vėliau apgyvendino.

Pirmasis įspūdis manęs neapgavo. Tai iš tikrųjų ne
buvo paprastas kunigas Povilas Jakas. Jis niekuomet, 
nei per pirmuosius mūsų susitikimus, nei vėliau, ne
mėgino mane atversti į "tikrąjį tikėjimą", niekada net ne- 
lietėme religinių temų. Nors šnekėdavome su juo daug -
apie moralę, humaniškumą, muziką. Jis buvo didelis mu
zikos mėgėjas - turėjo namuose fisharmoniją ir fortepio- 
ną. Vėliau aš supratau, kad jo humaniškumas, jo toleran
cija mano pažiūroms Į religiją galėjo man labai brangiai 
atsieiti. Jeigu būtų sugavę, aš nebūčiau mokėjusi nė vie
nos maldos. C juk Gutą Šmuklerytę buvo sugavę, ir tik 
dėl to,kad ji mokėjo kalbėti maldas,pavyko Įtikinti, jog e- 
santi krikščionė lietuvė...

P. Jakas tada dirbo Amatų mokykloje,kur ir gavo 
man mokinės liudijimą Birutės Mikneričiutės vardu.' Šan
čiuose mane apgyvendino pas paprastą, gerašidrdę sar - 
gienę Zaksaitę. Ji nepaprastai gerbė kunigą Jaką. Iš pa
garbos jam ši moteris sutiko ir mane priimti. Ji buvo 
vieniška, turėjo atskirą dviejų kambarių pusrūsio butuką 
su virtuve. Švara bute buvo pavyzdinga. Aš čia apsigyve
nau prieš pat Naujus Metus, 1943 m.gruodžio 31 d. Tur 
būt, niekad neužmiršiu tos nakties. Viršuje, pirmame 
aukšte ponai triukšmingai sutiko 1944 metus...Aš pirmą 
4 Pri

kurtą po beveik pustrečių metų gulėjau ant minkštos, šva
rios sofos šiltame blizgančiame kambaryje ir graudžiai 
verkiau. Ar turėjau teisę išeiti iš geto?.. .Išeiti ir visus 
palikti ? ...

Darbo neturėjau. Namų ruošos buvo nedaug, ir Zak- 
saitė nelabai man leisdavo dirbti. Vos išprašiau leisti 
plauti grindis. Skaičiau knygas, kartais aplankydavau E. 
Kutorgienę, nueidavau su Zaksaitę pas jos geras pažįs - 
tarnas, kurios nieko apie mane nežinojo. Bet visa tai bu
vo lašas jūroje. As jaučiau, kad ilgai taip neištversiu , 
išeisiu iš proto - per daug laiko turėjau galvoti ir ka - 
muotis. Pradėjau kalbėti Kutorgienei ir Jakui,kad noriu 
dirbti. Bet kur, bet kuo. Tik nesėdėti, rankas sudėjus, til 
nepasilikti vienai su savo mintimis ir jausmais.

Ir štai Jakas man padarė dokumentą - laikiną as - 
mens liudijimą. Dabar aš jau Aldona Vąičiulionytė.Ku- 
torgienė žiūri laikraštyje skelbimus - kam reikalinga 
tarnaitė. O tokių dabar labai reikia^ laikraščiai mirga 
ieškančiais. Mat, jaunos merginos vežamos į Vokietiją 
- nėra tarnaičių... Iš daugybės skelbimų Kutorgienė iš
renka patį tinkamiausią-nuošaliausią, Vaižganto gatvėje, 
Žaliakalnyje. Paskambina nurodytu telefonu. Sužino, kad 
šeimininkė Elzė Miniotienė, našlė su keturiais berniu - 
kais. Įtikinančiu balsu Kutorgienė giria tarnaitę - gera, 
sąžininga mergaitė. Miniotienė neklausia, kas kalba, Ku
torgienė taip pat to nepasako.

Kitą dieną nuėjau susitarti su šeimininke. Tai buvo 
aukšta, labai graži moteris, taisyklingų veido bruožų, 
juodais, lygiai sušukuotais plaukais. Nepaprastai rami, 
ori, niekad nekeldavo balso, o juk buvo keturi berniukai- 
4, 7, 11 ir 13 metų’. Atrodė, aš jai jokių abejonių nesu- 
kėliau. Vis dėl to dar paskambino ir Jakas. Taip pat re
komendavo sąžiningą mergaitę... Ir vėl Miniotienė nieko 
neklausė. Tik vėliau, kai buvau jau pas ją apie savaitę , 
ji paklausė, kas skambino. Aš pasakiau,kad buvęs mano 
mokytojas ir jo žmona. Tuo ir pasitenkino. Daugiau ji 
niekad manęs neklausinėjo, nerodė jokio smalsumo, nie
kad nesiteiravo, kas aš, iš kur atėjau.

Miniotienės namuose man labai sekėsi. Net menknie
kiuose. Kaip tik pirmą mano tarnavimo dieną skerdė kiau

lę ir išdarinėjo mėsą. Pasirodė, kad kiaulę ilgai penėjo 
rūsyje. Kaip apsidžiaugiau, kad jos jau nebus’. Iš karto 
suprastų, kad aš niekad kaime nesu buvusi - kiaulės iš 
tolo bijojau... _ _

Ar tik ne pačią pirmąją savaitę gavau progos išgirsti 
mano šeimininkės pažūras į hitlerinį rasizmą. Buvo sek
madienio prie Spietė. Saitas oras, ūkanota. Miegamajame 
ant paklotos lovos apsirengusi gulėjo Miniotienė. Salia , 
kitoje lovoje gulėjo vyriausias sūnus Aloyzas. Jis sirgo. 
Kitų vaikų, rodos , nebuvo. Aš šluosčiau dulkes. Ir štai 
atėjo moteriškė, kadaise buvusi jų tarnaitė, arši davat
ka. Nebęatsimenu, nuo ko prasidėjo, bet ji ėmė plūsti 
žydus, Įrodinėjo, kad visiškai teisingai juos persekioja 
ir žudo, nes jie nukryžiavę Kristų...

Mano šeimininkė iš pradžių dar mėgino gana švelnia 
forma nutraukti pasikalbėjimą, bet paskui, pamačiusi, 
kaip ana įširdusi, ji jau labai rimtu ir griežtu balsu su
draudė davatką skelbti tokias nesąmones jos vaikams 
girdint. Ji visai nenorinti, kad sūnūs būtų auklėjami to
kia dvasia.

Mano kambario spintoje gulėjo kažkoks didelis dra - 
bužių ryšulys. Kartą vaikai minėjo, kad prieš mane kurį 
laiką šiame kambaryje gyveno ponia Irena, rudaplaukė , 
lyg ir žydė. ..Tai jos daiktai. Šios istorijos smulkmenų 
taip ir nesužinojau.

C vieną dieną pas mus atėjo skarele apsirišusi gydy
toja F.Švabaitė. Aš ją pažinojau iš geto, bet tik iš maty
mo. Jai ir į galvą neatėjo, kad aš pabėgėlė iš geto.

C paskui, rodos, balandžio mėnesį teko papasakoti 
Miniotienei teisybę. Buvo taip. Man paprastai beveik nie
kur nereikėdavo išeiti. Visais produktais aprūpindavo 
šeimą pati šeimininkė. Tik pieną kasdien pagal korteles 
iš "Pienocentro" atnešdavo sūnus Ignas. Ir štai, vieną 
dieną šeimininikė pasakė, kad dabar man reikės vaikš - 
čioti pieno, nes Igno pamokų tvarka pasikeitė, jis nebe - 
spės. Aš linktelėjau galva, bet labai išsigandau. Buvau 
tikra, kad svetimiems žmonėms jokių abejonių nesukel - 
siu - maęo grynai "ariška" išvaizda niekuomet manęs ne
išduodavo. Bet "Pienocentras" - Laisvės Alėjos ir Dau
kanto gatvių kampe, prie pat Mickevičiaus gatvės, kur 
gyvenau iki karo. Mane gali sutikti pažįstami, kaimynai, 
o ypač namų savininkė Bagdonienė. /bus daugiau/
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IŠ PADANGĖS MIELOS
BALTO- ALSČI U CIVILIZACIJOS LIKUČIAI 

"Norėčiau prikelti nors vieną senelį iš kapųmilzinu. 
Ir išgirsti bent vienų gyva, žodelį, iš senovės laikų." 

Maironis
/Iš spaudos okųp. Lietuvoje Ir

STATOMI KRYŽIAI
Vilkaviškio rajono, parti

jos komiteto sekretorius Tė- 
vėlis, kalbėdamas Vilkaviš
kio siuvimo fabrike, pareiš
kė, kad šiame rajone tai vie
nur , tai kitur yra statomi 
kryžiai. Nors kryžių staty
mas {statymais nėra uždraus
tas, bet kai jie pastatomi 
"neleistinose" vietose, tuo
met juos tenka pašalinti. 
Taip buvo ir čia padaryta - 
vienus kryžius buvo pasta
tytas ant "bandito" kapo, to
dėl, kaip paminklą prie
šams, reikėjo jį pašalinti.

Antrasis kryžius buvo pa
statytas ant seniai supilto 
kauburo, esančio pusiauke
lėje tarp Vilkaviškio ir Kap
suko. Šį kauburį sekretorius 
pavadinęs "istoriniu pa
minklu", kur draudžiama 
daryti bet kokius kasihėji- 
mus, todėl ir šį kryžių rei
kėjo nuversti.

Šie kryžiai buvo nuversti 
Vilkaviškio rajono vykdomo
jo komiteto pirmininko pa
vaduotojo Urbono įsakymu, 
Vykdant seną kompartijos li
niją - sunaikinti krikščio
niškąjį tautos veidą.

LAIDOTUVIŲ RŪMAI 
VILNIUJE

Vilniuje veikia laidotuvių 
rūmai ir čia galima nusi
pirkti vainikų, ant kurių kas
pinų dailininkai čia pat už
rašo tekstus. Tačiau daili
ninkams yra uždrausta ant 
kaspinų užrašyti "A*A".
* Koks begalinis komparti
jos rūpinimasis ne tik gyvai
siais, bet ir mirusiais.

APIE ŽUVINTO EŽERĄ 
"DAS TIER" >ŽURNALE

Vokiškai kalbančiuose 
kraštuose gausiai skaitoma
me mėnesiniame žurnale 
"Das Tier” spalio numeryje 
paskelbtas sovietinėje Lie
tuvoje gyvenančio ornitologo 
Algimanto Kamaičio straips
nis apie Žuvinto ežero 
draustinyne perinčias neby
les gulbes. Straipnis lydi
mas įspūdingų iliustracijų 
vaizduojančių taip pat užsie
nyje pagarsėjusį gamtos ap
saugos draustinį. Straipsny
je nurodoma, kad Žuvinto 
draustinyje (tarp Marijam
polės ir Simno, 1032 hekta
rų ploto) ligšiol aptikta 247 
paukščių rūšys, tarp jų to
kios retenybės kaip baublys, 
sidabriniai ir purpuriniai 
garniai, mažosios gulbės, 
bitininkai, nendrinės ir pie
vinės lingės, gagos ir kt. 
Be to, draustinyje veisiasi 
20 žinduolių rūšys, tarp jų 
paskutiniuoju laiku globoja
masis vilkas.

KUR NUSIPIRKTI 
KURO ?

"Gyvename miestelyje 
nuosavame name. Butas šil
domas krosnimi. Kuro par
sigabenti iš rajono centro

JEIGU GERI IR GALI GERTI - *« TAVO REIKALAS **

JEIGU NORI NUSTOTI - «* MŪSŲ •* ■

ATEIK | LIETUVIŲ A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS 

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, j 

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

ARBA SKAFBINK MJMS: i
Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); I
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; <
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 (

1980. III. 14.

Išeivijoje/ Parinko J. P-lis 

toloka. Girdėjome, kad mal
kų galima įsigyti ir miškų 
ūkyje. Norėtume sužinoti, 
kas mums galėtų padėti ap
sirūpinti kuru ?".

Panašių laiškų redakcija 
gauna ir'daugiau. Į "Tiesos" 
skaitytojų klausimus - kokių 
malkų ir kokiomis sąlygomis 
galima nusipirkti ar pasiga
minti miškuose, ir J ką rei
kia kreiptis, atsakė okuopo- 
tos Lietuvos miškų ūkio ir 
miško pramonės ministro 
pavaduotojas Jurgis Gečys.

Miškų ūkiai gali leisti pa
sigaminti malkų kuro pa
tiems gyventojams. Jo gali - 
pasigaminti ugdant jaunuo
lynus, valant užverstus plo
tus, iškertant įvairias tra
sas ir kvartalines linijas 
per jaunuolynus, išvalant 
jaunuolynus nuo sausuolių, 
sniegolaužų, išvartų, vyk
dant rekonstrukcinius jau
nuolynų kirtimus, iškertant 
medynuose lazdynų ir kitokį 
traką, išvalant gaisravietes 
ir pievas, taip pat iškertant 
smulkų mišką plotuose, per
duodamuose durpynams ,kar- 
jierams bei įvairioms staty
boms. Kuro taip pat galima 
pasigaminti iš kirtimo at
liekų (viršūnių, šakų) miškų 
ūkių kirtavietėse. Tokių kir
timų paprastai yra visuose 
miškų ūkiuose ir beveik vi
sose girininkijose. Gyven
tojai turėtų kreiptis į arti
miausią miškų ūkį arba į 
girininkiją.

Mokestis pačiam išsiker- 
tant mišką nedidelis : pri
klausomai nuo miškų grupės 
ir medžių rūšies malkų 
kietmetris kainuoja nuo 20 
iki 80 kapeikų, o už žabus 
mokama tik 40 procentų 
malkų kainos.

KAUNO NAUJIENOS
Kauniečiai architektai G. 

Janulytė ir V. Makaraitis pa
ruošė originalų projektą Vi
tebsko miesto kultūros ir 
sporto komplekso rūmams.

Maršrutu Geležinkelio 
Stotis- Ukmergės plentas 
/Savanorių-dabar pavadintas 
Raudonosios Armijos-pros- 
pektas/ - Banaičio gatvė 
Kaune pradėjo kursuoti nauji 
mikroaufobusai-taksi.

Profsąjungos Kultūros Rū
muose Kaune pramogos me
tu, gitaristas G.P.,priėjęs 
prie mikrofono, norėjo pas
kelbti naują programos vei - 
kalą, tačiau elektros grandi
nėje įvyko trumpas sujungi
mas, ir žiūrovų akivaizdoje 
jis krito be sąmonės.

Gretimoje salėje tuo metu 
repetavo gydytojai, lietu vos 
pramoginių šokių meistrai, 
Jūratė ir Česlovas Norvai
šos. Nukentėjusiam jie su
teikė pirmąją pagalbą ir 
jis buvo nuvežtas į ligoninę. 
Atsigavo po 18 parų.

Kodėl mūsų istorijos va
dovėliai pradeda jos rimtą 
praeities aprašymą tik nuo
Vytautinių laikų, Mindaugą 
ir kitus laikydami "žiliausia 
senove"?

Kodėl pagaliau kiekvienos 
Europos valstybės oficiali 
istorija pradedama tik nuo 
jos krikšto ? Ar nepanašiai 
daro ir komunistai su savo 
"istorijomis" ? Atseit "pa
gonių" istorija, ar "fašistų" 
istorijos visiškai nesvarbu, 
nes jos mums tik akis ga
dintų. . .

Prancūzijos istorija pra
dedama Klovis krikštu 499 
metais, nors kelių šimtų 
metų ankstesnių šaltinių yra 
kiek norite. Taip pat danų, 
čekų, vengrų, lenkų, Kijevo 
Rasos istorijas ištinka pa
našus likimas. Taigi, ką be
kalbėti apie mus, taip vadi
namus "Europos indėnus"ir 
ilgiausiai Europoje išliku
siais tariamais "pagonimis".

Mūsų proseneliai nužymė
jo savo praeitį jų supiltais 
stebuklingais kapais (pilkal
niais, "kurganais"). Šių pa- 
minklųnespėjo sunaikinti nei 
laikas, nei vagys. Eidami 
nuosekliai atgal tais praei- 
ties laiptais, mes gali me at
statyti mūsų proistoriją. 
Taip per 3000 metų, ar 
daugiau, mes nusekame jų 
nenetrūkstamą grandį iš Pa
baltos per visą Europą ij? 
Ukrainą ligi Persijos gilu
mos, iš kur jie buvo pradėję 
savo ilgą kelionę.

Pirmieji pasaulyje išmo
kę balnoti bėrus žirgelius, 
šventuosiusAšvas, jie tapo 
sanskrito ir latvių "Ašvi- 
nais" (riteriais), persų "fa- 
ris", graikų "Kintavyriais" 
ir buvo jų vadų-kunigų aris
tokratine feodaline santvarai 
ka rikiuojami. Toji santvar-
ka, jiems sugriovus Romos 
imperiją IV-me šimtmetyje 
po Kristaus, jų buvo įvesta 
visoje Europoje ir išsilaikė

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D.
ALIUMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA, GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS
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SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard, St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975
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PROGRAMOS VEDĖJAS
L. StanSa.lflM., 1053 Albwial O.. P.O. TEL. —V-0M4

Boleslovas KLOVA sukūrė dekoratyvinę lentą sportiniam 
kompleksui /projektas-maketė/. Lietuviai pasižymi iš - 
kiliais talentais dailės srityje. Ir mūsų bočiai mėgos sti
lizuotas formas. lietuviai dailininkai ir architektai yra 
kviečiami į Sov. Sąjungos respublikas projektams.

S psl.

tai mums patvirtino. Jo 1387 
metais duotoje privilegijoje 
Lietuvos bajorams jis lai-
doja jiems teisę ir toliau 
karo žygin traukti "secun
dum veterum usum Pago - 
niae" ir užtikrina jiems , 
ligi renesanso, o pas mus 
beveik ligi nepriklausomybės 
atstatymo : Fuero Juzgo tei
sė Ispanijoje, Frankų Sau- 
lenų teisė Prancūzijoje ir 
Lietuvos Statutas yra tos 
santvarkos "Konstitucijos". 
Taigi, per visus viduram
žius, daugiau kaip 1OOO me
tų, Europoje kultūra buvo 
mūsų civilizacijos ženkle.

Kas buvo tie pagonys ?
Štai ką tuo reikalu turi 

pasakyti S. Daukantas : "Tie, 
kurie į karą traukė ūkio 
(valstybės) nuo neprietelių 
ginti, vadinosi vyčiais (nuo 
žodžio vyti, ginti), kurie ne
prietelius ujo iš ūkio laukan. 
Tie vyčiai žemaičių žemlio- 
nimis yra vadinami, jog už 
savo žemę, kurią dėvėjo nie
ko nemokėdami, pavojui ra
dusis turėjo j karo žygį 
traukti. Tų žemlionių buvo 
kitą kartą didelė daugybė 
Lietuvoje ir Žemaičiuose,
kurių daug paskui Jomylis- 
tos (didikai) panaikino ir 
pavergė . . . Tokia daugybė, 
sako, jų kitą kartą buvusi, 
jog iš vieno mažo pavieto, 
kaip yra Palangos pavietas, 
daugiau nei 2000 raitų Vy
čių, o pėsčiųjų 5000 ar 
6000 į karą traukdavo. Šian
dien likusieji vadinasi bajo
rais, taippat be kokios švie
sybės, nebežiną patys kuo 
kitą kartą buvę ir kuo šian
dien yra, kas kartą spau
džiami ir naikinami", (Isto- 
ryje Žemaytyška).

Ar galima rasti geresnį 
Karolio Didžiojo žemės' ba-
jorų- liaudų aprašymą ’Abie
jų socialinė santvarka iden
tiška. Net ir mūsų buvęs 
karalius Jogaila tai

vcReM 
VE/ORo£>ž/m

Taip interpretuoja Concordia U-to Montrealyje studentai 
įvykius Afganistane savo leidžiamajame laikraštyje "The 
Georgian". Taip pat interpretuoja ir kiti Montrealio gy
ventojai. Tik Kremlius bijo tiesą pasakyti saviesiems. 
Ten žmonės tiki, kad sov. kariuomenės Afganistane tik 
vos 1CGC, prižiūrėti tvarkai.Apie invaziją nieko nežino.

kaip Karolis, žemės nuosa
vybę, uždedamas tik parei
gą statyti, kur reikalinga, 
gynybos pilis.

Tas privilegijoje pabrėž
tas "karo vedimas pagal se
novinį pagaunios (Vyties) pa
protį" daug ką reiškia.

Visų pirma, bajorai (bau
dai-vyčiai) kovos savo pulku, 
savo "vėliava" ir bus karve
džio (vėliau maršalkos.) ve
dami, o nebus išmėtyti įvai
riuose karaliaus daliniuose.

Antra, senovinė Pagaunės- 
Vyties tradicija liepė iš pa
salų įsibrovusį ir grobiu ne
šiną priešą greitosios raiti- 
jos vėliavomis pavyti, pa- "pogany" išvedė iš jų kalbo- 
gauti ir sunaikinti. Iš šių je esamo veiksmažodžio 
dviejų, tos pat esminės "pogoniti" (pagauti) ir vėliau 
reikšmės veiksmažodžių, ki- prikergė vergo titulą.

lo mūsų Vyties ir slavų Pa
goda vardai.

Tą senovišką "pagonių" 
šaknį vakarų kalbininkai 
jau seniai konfiskavo,kil
dindami ją iš lotynų "paga
nus", t. y. žemdirbys. Bet 
romiečiai to žodžio nesugal- - 
vojo, nes jie neturi jam. 
veiksmažodžio. Paprastai 
jie ardavo laukus (kaip ir 
dar prie rusų caro) pagau
tais karo belaisviais, t. y. 
"pagauniais". Taigi, kildinti 
tą žodį iš lotynų kalbos yra 
nesąmonė, gi slavai lotynų 
kalbos nenaudojo. Aiškiai ir 
neginčijamai slavai savo 

Mūsų Vyties ratelio (kar-
žygio, Ašvino, faris, ken
tauro, pagonia) skyde esąs 
dvigubas kryžius neturi nie
ko bendro su katalikybe, ar 
ortodoksija. Jis buvo var
tojamas daugelį amžių prieš 
Kristų ir buvo pasisavintas 
Rasos slavų. Tai vienas iš 
mūsų runraščio išlikusių 
ženklų-skaitmenų, reiškiąs 
1OOO. Jį atrandame prieš
laikinių pelasgų skaičiavimo 
sistemoje bei tocharų ir 
Himalajų papėdės tautelių 
(mūsų) civilizacijos liekano
se. To ženklo reikšmė dar 
patvirtinama ir "gotų"- iš
kraipyto tūkstantinės (vė
liavos) vado pavadinime 
"tiufad". Tas mūsų raitelis 
tai ne "paprastas”draugas", 
o draugonės vadas, jos iš
rinktas Rikis. / b.d. /



Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didiiausiame /■ JB Jį A JA ' 
TORONTO LIETUVIŲ f*A4K/4/VIM
KREDITO KOOPERATYVE --------------- ----

MOKA;
12 % už 6 mėn. term indėlius
11 !/£%. už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensijų ir namų planą 
llVi% speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tas

6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA: 

13*Ą%už asm. paskolas 

13į % už mortgiČius 

15% už perviriio kreditą 
(line of credit)

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1X6

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

AKTYVAI — viri 17 milijonų
KASOS VALANDOS: =
Pirmadieniais 10-3 E 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 E 
Seštadienia'is 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų s-tą 
taupomąją s-tą 
spec. taup. s-tą 
depozitų-čekių s-tą
DUODA PASKOLAS ii: 
asmenines 
mortgičius

12 %
1 1 ’/$%
10 %
12 %
10 %
11 ’/$%

6 %

131/2 %
13 %

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

Nemokoma visų narių gyvybė, drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —— Iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir plrilglnes ,perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitą patarnavimas. • Mūsų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

VASARIO 16-OJI TORONTE
Lietuvių tautai Vasario 16 

1918 yra brangi diena.Tik ta 
tauta pilnai tai supras, kuri 
laisvę-nepriklausomybę tu
rėjo ir ją prarado.

Toronte Vasario 16 pami
nėjimo iškilmės pradėtos 
Kanados himnu. Po to KLB 
Toronto apylinkės pirmi
ninkė R. Jonaitienė apibūdino 
dienos reikšmę.

Iškilmių dienotvarkę-pro- 
gramą pravedė Aušra Kar- 
kienė, perskaitydąma Lie
tuvoje gyvenančio poeto pa
rašytą eilėraštį "Tėvynei", 
kaipo įžanginį žodį : "Jeigu 
akis man išplėš - Niekam 
neleisk, kad į tamsą jų, me
lą įdėtų. Ir akiduobių tam
soje rodytų saulę. Jeigu man 
Širdį išims - Svetimos ne- 
įdėk ; ten, kur ji buvo, sauja 
žemių įberk, kad girdėčiau 
gyvybę. Jeigu sulaužys ma
ne - Man kuprą, iš mano 
kaulų teisybės, uždėk man 
Ir leisk, nors ant laiptų, 
Teisingai numirti. . . "

Invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Žilinskas. Toronto Vy
rų choras "Aras" sudainavo 
"Lietuva brangi" ir "Leiskit 
į tėvynę". Dirigavo muz. V. 
Verikaitis, akomponavo muz. 
S. Gailevičius

Pagrindinę minėjimo pa
skaitą skaitė PLB pirminin
kas V. Kamantas anglų ir 
lietuvių kalbomis, sugretin
damas sunkią lietuvių tautos 
būklę su šių dienų pasauli
niais įvykiais.

Lietuvos Gen. Konsulas 
Toronte dr. J. Žmuidzinas 
tarė žodį, pastebėdamas, 
kad Lietuvos istorija yra

tūros ir ji sugebėjo sukurti 
prieš 800 metų valstybę, 
turėjo savo statutą-}statymų 
kodeksą, kuris savo lygiu ir 
reikšme rikiuojasi su Ro
mėnų, Napoleono ir kt. Va - 
karų Europos įstatymų rin
kiniais - kodeksais. Taipogi 
priminė, kad Vasario 18 d. 
1980 metais sueina 200 me
tų nuo mirties K. Donelaičio, 
kuris sukūrė klasikinį vei
kalą "Metus", prilygstantį 
Dantes "Dieviškajai kome
dijai".

Toronto Jaunimo Ansamb
lis "Gintaras" /vyr. grupė/ 
pašoko kelis šokius ir mer
ginos padainavo keletą dainų. 
Šokių vadovė-R. Karasijienė, 
merginų- G.Paulionienė.

Toliau žodį tarė KLB pir
mininkas J. R. Simanavi - 
čius.

Vasario 16-tos proga svei
kino : MP J. Clark vardu 
Mr. R. Blenkarn. Taip pat 
buvo perskaitytas raštas iš 
Ontario MP V. Davis.

Žodžiu sveikino Missis
sauga burmistre, Latvijos 
ir Estijos Generaliniai Kon
sulai. Kalbėjo ir Toronto 
miesto aldermanas T. Rup- 
rescht, kuris pastebėjo,kad 
jam neaišku, kodėl JAV ir 
kitos Vakarų valstybės pil- 

,nai nesupranta SSSR planų 
užkariauti pasaulį. Vakarai 
rusams duoda kviečių ir ki
tokį maistą pigiausiomis 
kainomis, kariškas medžia
gas, elektroninius įrengi
mus, kompiuterius ir t. t. 
Visa tai stiprina SSSR ka
rinį pajėgumą, nukreiptą 
prieš Vakarų pasaulį. Kodėl

garbinga, 'tauta aukštos kul- Vakarai atidavė Maskvai Pa-

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

ATEIK / LIETUVIŲ AA (.ALKOHOLIU ANONYMOUS) 
GRUPĖS. S US lRINKI M 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, l 1 9 MIMICO AVENUE ?Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 psl.

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD,

kasdienine duona

Yra sakoma, kad žmogus 
ne vien tik duona yra gyvas. 
Šis kad ir trumpas išsireiš
kimas. Betgi gana teisingai 
nusakantis to tobuliausio že
mės tvarinio žmogaus pa
skirtį. Šalia apčiuopiamos 
ir kasdieninės duonos, kuri 
yra būtina kūno gyvastingu
mo palaikymui, palei mūsų 
žmogiškąją prigimtį mums 
dar neišvengiamai reikalin-' 
ga ir kur kas daugiau, tai 
yra kitos, kad ir nematomos 
vertybės, mūsų žmogiško
sios buities palaikymui.

Trumpai visa tai yra va
dinama dvasiniu penu, arba 
dvasiniu turtu, kuriuomi mes 
gana ryškiai ir išsiskiriame 
iš visų kitų, įvairiausių že
miškųjų tvarinių. Žmogus, 
kaipo toks, palei savo pri
gimtį ir paveldėjimą visuo
met dar siekia ir trokšta jam 
priklausančių šitų vertybių. 
Jis ieško grožio, tobulumo, 
išminties, laisvo apsispren
dimo, savarankiškumo, ne
priklausomumo ir dar daug 
kitų pilnutinio žmogaus gy
venimo apraiškų. Tuo pačiu 
savaime jis neatlaidžiai ir 
nuolatos trokšta, kiek tik 
įmanoma, prasiveržti virš 
pilkos, jį gaubiančios kas
dienybės, ieškodamas ryšio 
bendravimo, patyrimo vi
suose šio gyvenimo aspek
tuose.

Tobulas žmogus, net ir 
savo laisvalaikio metu, ne
gali vien užsidaręs tūnoti 
savoje buveinėje ir laukti 
tik sekančios savo darbo 
dienos. Skundžiantis pavar
gimu. beieškant kasdieninės 
duonos kąsnio, būtų tik sa
vos menkystės aiškus pade
monstravimas.

Visais laikais žmogui rei
kalingi draugai, kiti, net ir 
svetimi žmonės, visai neat
sižvelgiant, kas ir kokie jie 
bebūtų. Jį turi dominuoti ki
tų žmonių, net it skirtingų 
grupių, rūpesčiai, nelai
mės, bėdos, arba ir džiaugs
mai. Jis visuomet juda, ei
na, veržiasi į ten, kur ne tik 
vystosi dabartis, kyla kū
rybiškas gyvenimas, bet 
grindžiami ateities pagrin
dai.

Tuomi ne vien tik ieškoma 
pramogų, įdomumo, užsi
miršimo, išsiveržimo iš 
kartais slegiančios kas
dienybės, bet sau pačiam ir 
savo aplinkai tobulumo.Tik
tai nuolatos besikartojančios 
ir tais pačiais žmonių gyve
nimo keliais bekeliaujančios 
skaudžios nelaimės, dažnai

balti jo kraštus, Lenkiją, Če
koslovakiją, Vengriją, Ru
muniją, Bulgariją ? Kodėl ?

Po jo kalbėjo senatorė 
Mrs. Naumanienė E. Trudeau 
vardu.

Trumpindama sveikintojų 
laiką, pranešėja A. Katkienė 
perskaitė pavardes kitų sve
čių , norinčių kalbėti : alder- 
mano Tony O'Donahue, Mr. 
Fliss su ponia, Mr. Udo Pe
terson, Mr. P. Azabo, Mr. 
Szabo ir kt.

Po sveikinimų buvo pri
imta rezoliucija, pasisakan
ti už Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atgavimo, 
stabdymo lietuvių tautos 
persekiojimo, Žmogaus Tei
sių gynimų tautos apsaugoji
mui. Rezoliucija priimta 
vienbalsiai ir bus pasiųsta 
naujam Kanados Ministerial 
Pirmininkui E. Trudeau.

priverčia visa tai palikti, 
atidėti, atsižadėti ir vien tik 
kasdieniniu duonos kąsneliu 
besisieloti...

Didžiulės gamtos nelaimės 
niekada nesibaigiantys ka
rai, įvairiausios revoliuci
jos, neramumai milijonus 
žmonių ir net ištisas tautas 
nustumia į skurdą, purvais 
apdrabsto, paniekina ir su
traiško. Sunaikina ir visus 
gražiuosius, kad ir paties 
tobuliausio žmogaus, sie
kius. Kai tas užsitęsia kar- 
rais net ištisais dešimtme
čiais, tai ir pats protingiau
sias žemės tvarinys vos tik 
sąvaja išvaizda dar lieka pa
našus į žmogų.

Gerai žinome, ką pasau
liui atnešė ir ką iš paskiro 
žmogaus padarė kai kurie 
buvę ir dar tebeegzistuojan
tys sąjūdžiai. Kada jiems 
vadovaujantys tyronai, ap
svaigę vien žemiškomis gė
rybėmis, visa kita skaudžiai 
paniekindami, bando sužlug
dyti. Garsiai , plačiai ir iš
didžiai tuomi puikavosi vo
kiškosios hitlerinės nacių 
hordos, gėrėdamiesi neva 
naujai sukurtuoju žmogumi - 
robotu. Dar plačiau ir kur 
kas grąsiau po dabarties pa
saulį tebeskardena šiurpūs 
baisūs ir pražūtingi "rau
donojo rojaus" sakalų šūka
vimai, pragaištingi parėdy
mai jėga viską išrauti,iš
deginti, ištrinti iš žmogaus 
širdies bei atminties.

Milijonai dvasiniai sunie
kintųjų, nužmogintų, vos ne 
vos belšsilaikydami, vien tik 
stebuklo laukia ir viliasi. Vi
sų jų kaltė viena ir ta pati - 
įsitikinimas ir ištikimybė 
žmogiškiesiems principams, 
troškimas dvasinio peno ir 
tai ne kūno, o sielos porei
kiams.

Visi šie įvairūs, baisūs ir 
nepaliaujami tyronų kėslai 
išrauti iš žmogaus prigim
ties jam nuolatos reikalingą 
dvasinį spinduliavimą, tuo 
pačiu norint jį perauklėti, 
pakeisti, kaip tik mumspri- 
migtinai parodo, kaip visa 
tai yra vertinga ir brangu. 
Dvasinių lobių vertė gi kur 
kas aukščiau prašoka že
miškąsias brangenybes. Pil
nutiniam ir tobulam šios že
mės tvariniui žmogui dauge
liu atveju tai yra nepalygi
namai svarbiau ir vertingiau 
už kasdieninės duonos kąsnį, 
nes ištikrųjų tai ir yra ne- 
žūstantys, nesunaikinami, 
neįkainuojami, iš kartos į 
kartą drauge su žmogaus 
prigimtimi perteikiami ne
marūs Įobiai. . .

Pabaigai "Aras" padaina
vo dar tris dainas. Chore 
matėsi virš 40 uniformuotų 
vyrų, darniai susidainavusių 
su stipriais balsais ir geru 
dirigentu V. Verikaičiu.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu, kurį sugiedojo virš 
1OOO dalyvių.

Pranešėja A. Karkienė vi
siems dalyviams padėkojo 
ir pranešė, kad viešoji pro
grama baigta (per 2 v. ir 15 
min.) Visuomenė buvo pa
kviesta kavutei, kurią pa
ruošė Anapilioparapijos mo
terys. Rengėjai ir kviestieji 
svečiai KLB V-bos vicepir
mininko kun. P. Ažubalio bu
vo pakviesti į kleboniją va
karienei.

Visuomenė yra dėkinga, 
kad KLB apylinkės vadovybė 
šiais metais sugebėjo pra
vesti ir turiningai, sklan-

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

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

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių drauda • VALTERIS DRESERIS 
• įstaigos tol. 233-3334 231-2661 231 6226a

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

♦ Nomų — Gyvybės
> A įkį f* E * Automobilių< CZ/trffr v C * K°merc.n.o.

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

BaČėnaS All Seasons Travel, b d.
1551 Bloor Street W, Vi”is kf-||oniM reikalais

TORONTO, ONTARIO bC,kur

Mep iA5 tel. 533-3531
džiai ir greitai minėjimą.

Aukos buvo renkamos Tau
tos Fondui ir KL Bendruo
menei atskiruose vokeliuose.

metais Lietuvos
Toronte skambėjo 
ir iškilmingiau. Jau 
9 dieną demonstra-

Šiais 
vardas 
plačiau 
vasario
cijoje prieš SSSR dėl Afga
nistano okupacijos lietuvių 
vardas nuskambėjo per ra
dio ir TV. Laikraščiuose 
specialiai buvo paminėta, 
nes komunistai sumušė mo
kytoją Petrulienę, sukruvin
dami jos veidą. Nuotraukos 
tilpo pirmame puslapyje.

Penktadienį, vasario 15 d. 
KLB Valdyba Prisikėlimo 
parapijos salėje suruošė 
diplomatams, etninių grupių 
veikėjams ir laikraštinin
kams priėmimą- vakarienę. 
Vadovavo KLB pirmininkas 
J. Simanavičius. Buvo ir 
meninė programa. Svečiai 
ir organizacijų atstovai tu
rėjo progos susipažinti, pa
sikalbėti apie pavergtų tautų 
reikalus. Žinoma, visus ri
šo Afganistano okupacija ir 
rūpestis, ką Kremlius griebs 
toliau. Vakarų pasaulio di
džiūnai jau šaukia visa gerk
le prieš SSSR, nes Kremlius 
jau tiesia rankas-} jų intere
sų sferas (apie Europos 
valstybes-tautas, kurias jie 
"saugo nuo nacių", dar ty - 
lima„ kaip ir apie rusų ra
ketas Kuboje. . .)

Šeštadienį per televizijos 
1O kanalą buvo lietuviams 
skirtas pusvalandis, kurį 
pravedė R. Draugelytė, nu
pasakojusi Lietuvos istori
ją. Taip pat žodį tarė Lie
tuvos Generalinis Konsulas

Šią programą paruošė J 
Karpis ir p. Cicėnas.

Taip pat tos pačios dienos 
vakare Prisikėlimo parapi
jos parodų salėje PLB pir
mininkas V. Kamantas darė 
pranešimą apie PLB veiklą 
ir santykius su VLIKu. Tuo 
tarpu abi organizacijos ne
turi draugiškų ryšių ir kiek
viena veikia atskirai. Įvy
kiai tarp dr. Bobelio ir dr. 
Gurecko nėra sureguliuoti. 
VLIKas nepritariąs LB sky
riui, kuris rūpinsis Lietu
vos vadavimo problemomis. 
LB nemananti apsiriboti 
vien kultūrine ir švietimo 
tvarkymo veikla. Kun. Pu- 
gevičiaus vadovaujamas LB 
informacijos centras bus 
remiamas. Manoma, kad 
VLIKo ir PLB santykiai su- 
sinormalizuos, nes nesusi
pratimas buvo Įvykęs ne dėl 
principinių dalykų.

Reorganizuota bendruo
menė turi 200 narių. Ar su

nusileisti daugu- 
Ambicijos panašios, 

Voldemaro su Ą. 
kun. M. Krupavi- 
dr. JAmbrazevi- 
A. Voldemaro-A.

sudr.Gabriu-Par-

ja irgi manoma tartis?At
rodo, kad kovos tarp viršū
nių yra nelygaus charakte
rio asmenų išsišokimai ir 
nenoras 
mai.
kaip A. 
Smetona, 
čiaus su 
vičiumi, 
Smetonos
šaičiu-grafu de Garliava ir 
panašiai. Mūsų visuomenė 
tiek JAV, tiek ir Kanadoje, 
yra patriotiška, svarbius 
reikalus remia ir darbu, ir 
lėšomis. Tai buvo įrodyta 
per PLD ir LJS Europoje ir 
kitais atvejais. Kas nemoka 
sugyventi ir pykstasi turėtų 
vardan tėvynės meilės, ne 
dėl ambicijos, pasi
traukti iš viršūnių garbės. 
Jų vi etoje yra pilna lietu
vių vyrų bei moterų su 
mokslo laipsniais, gero ir 
sugyvenamo charakterio.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktą pasirašė vyrai,ku
rių daugiau kaip pusė buvo 
tik, virš 30 metų amžiaus. 
Pasitrauks vienas kitas se
nis veteranas ir jo vietoje 
stos kiti, jauni, tvirti, kaip 
ąžuolai. O jų yra apsčiai 
aplink jus visus, kurie gal
vojate, kad be jūsų Lietuva 
žus. Jaunieji akademikai 
laukia . .. Vienas pavyzdys, 
tai ”PL" žurnalo ištobulė- 
jimas.

Po inž. V. Kamanto paskai
tos buvo daug klausimų.

Bendros išvados : ameri
kiečiai vyrai nesipeškite, 
gėda. ..

Trijose lietuviųbažnyčiose 
buvo specialios Vasario 16 d. 
pritaikytos pamaldos ;. pa
mokslais religijos ir tėvy
nės meilės temomis ir vil
timi, kad lietuvių tauta iš
sivaduos iš rusų-komunistų 
vergijos. Pamaldose dalyva- 

ivo ir lietuviškos organiza- 
vijos su vėliavomis, kaip 
skautai, savanoriai - kūrė
jai, šauliai.

Pažymėtinas faktas, kad 
Vasario 16 -sios šventę to
rontiškiai teberemia labai 
gausiai. Ta proga skaitlingai 
atsilanko ir gausiai aukoja 
laisvės kovai vesti. Ačiū vi
siems susipratusiems lietu
viams, kurie neužmiršta 
savo tautos reikalų nors ir 
gyvendami materialiniame 
pertekliuje - sotūs ir šiltuo
se namuose, važinėja gerais 
automobiliais ir džiaugiasi 
šio krašto patogumais su vi
somis žmogaus laisvėmis. 
Jų yra netekę broliai ir se
sės okupuotoje Lietuvoje.

J. Krk.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamilton
Vienintelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose — 

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKA” 
830 Main Street East 

L8M 1L6 

telefonas 544-7125

sukaupęs virš 1 4 mil. del. kapitalą 
kviečia • 

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME Už: 
asmeninei paskolai 14'%%
nekiln. turto palk. 15%

MOKAME UŽ: 
depozitu, (P.C.A.) 
santaupas 1 V/s %

term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 111/1% 
pensijų fondo

Darbo valanda,: 
penktadieniais nuo 
Liepos - rugpjūčio men

Detroit
REPORTAŽAS

Detroitas ir pietinis kai
mynas Windsoras visada ge
rai sugyveno. Tūkstančiai 
ivindsoriečių dirba Detroito 
pramonėje, prekyboje ir ki
tur. Tūkstančiai detroitiš — 
kių kasdien važiuoja į darbą 
Windsoran. Kanadiečiai 
lanko mūsų teatrus, nakti
nius klubus, automobilių pa
rodas. Mes važiuojame į 
Windsoro ūkininkų turgų, 
kartais į restoranus,kartais 
ir pigesnio gazolino prisipil
ti. O jau gražiais vasaros 
savaitgaliais tai užsikemša 
ir Ambasadoriaus tiltas, ir 
bevardis tunelis, kai šimtai 
tūkstančių amerikiečių pa
sileidžia į Ontario platumas 
ankstyvą šeštadienio rytmetį 
ir kai vėl ta pati banga pra
deda grįži sekmadienio naktį.

Detroitas ir Windsoras - 
du savaip įdomūs JAV ir 
Kanados didmiesčiai abie
juose plačiuose Detroito 
upės krantuose.

Nuo šių metų vasario 
pradžios abu miestai išgy
vena medaus mėnesį. Kodėl ? 
Nagi dėl tų šešių Kanados 
Ambasadoje Teherane išsau
gotų amerikiečių, po trijų 
mėnesių iššmugelluotų iš 
Irano. Virš Ambasadoriaus 
tilto ir, berods, kitur pa
upy iškilo reklaminės len
tos, su elektros lempučių 
šviesomis išrašytais žo
džiai "Thank You, Canada". 
Detroito vidurmiesčio pre
kybininkai kurį laiką lygio
mis ėmė kanadišką dolerį 
(šiaip jau 15% mažesnį už 
amerikinį). Renaissance 
centre ir kitur imta rinkti 
parašus ir tūkstančiai jų pa
siųsta Kanados valdžiai su 
padėkos raštais. Greenfield 
Village ir Fordo muziejus 
savo grožybes windsorie- 
čiams ėmė rodyti be įvažia
vimo bilietų (bilietą atstoja 
Kanados automobilių idenfi- 
kacinės plokštelės). Kai ku
rie detroitiečiai net ėmė 
siųsti Kanadai pinigines do
vanas . . . Kaip ilgai tas me
daus mėnuo tęsis, nežinia. 
Bet ir ekstazei pasibaigus, 
reikia tikėtis, abiejų mies
tų ir šiaip šilti, santykiai, 
liks keliais laipsniais šil
tesni ilgą laiką.

Vasario 16 - ją ir vėl pa
minėjome labai anksti, iš 
tikrųjų bene anksčiausiai iš 
visų pokario metų - vasario 
1O dieną. Pernai, minėjimą 
surengus vasario 11 dieną,

italai — viri $14,000,000.11%%
pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai.,
10 iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

ir prieš ilgus saVaitgalius šeštadieniais uždaryto.

Alfonsas NAKAS 
IŠ DETROITO

už tokį ankstumą rengėjus 
pabariau "Draugo" dienraš
tyje ir gavau pylos. Sako, 
vėlesnei datai salės negauta. 
Turbūt dar didesnis paanks- 
tinimas ir šiemet dėl tos 
pačios priežasties. Man ne
svarbu, kas kaltas, bet Det
roitu! ,- vienam iš pačių di
džiausių lietuviškų telkinių 
Amerikoje, nepriklausomy
bės sukaktį minėti visa sa
vaite peranksti, yra gėda. 
O kalbant apie tą patį 
minėjimą, tai jis beveik ne
siskyrė nuo minėjimų per 
paskutinius dvidešimtį ar 
daugiau metų. Beje, kadan
gi šį rudenį prezidentiniai 
rinkimai, JAV politikų, no
rinčių mums kalbas sakyti, 
galėjai semti rieškučiomis. 
Užtat šalia į programą įra
šyto Michigano viceguberna- 
toriaus, pasireiškė ir abu 
JAV senatoriai iš Michigano 
(vienas pats į minėjimą at
vykęs ir karštai prabilęs, o 
kitas su pareiškimu sekre
torę atsiuntęs) ir vienas 
JAV Kongreso narys, svei
kinęs laišku. Minėjimą ren
gė Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centras. Kadangi 
tai ALTos satelitas ir visas 
surinktas aukas atiduoda 
ALTai, Lietuvių Bendruo
menė aukas savo politinei 
veiklai rinko partizaniškai. 
Atrodo, publika nemažai bus 
aukojusi ir vieniems, ir ki
tiems.

Oką darėm šeštadienį,va
sario 16-tąją(iš mažosios) ? 
Šventėm užgavėnes. Į Dievo 
Apvaizdos parapijos kultūros 
centrą susirinko trejetas 
šimtų žmonių (gal tik šimtu 
mažiau, negu ten pat prieš 
šešias dienas Į minėjimą) 
išklausyti koncerto, pašokti , 
nugerti. Programą atliko 
išeivijoje bene žinomiausi 
ir įdomiausi estradiniai 
dai nininkai Nerija Linkevi
čiūtė ir Bernardas Prapuo
lenis. Nelipo jiedu ant sce
nos, o susikabinę už rankų 
ir pavieniui slankiojo po šo
kiams skirtą tuščią erdvę 
ir dainavo liaudies bei mei
lės dainas. Kai kurie,naujo
vėms nepaslankūs žiūrovai 
tokiu dainininkų nenustygi
mu ir vadavimuisi iš stati
kos buvo labai nepatenkinti. 
Bet tik kai kurie. Didelė 
dauguma sutiko karštais 
entuziastiškais plojimais 
kiekvieną dainą. Katučių ir 
"bis" šauksmų paveikti, dai-

nininkai nepašykštėjo trijų 
ar keturių ekstra dainų.

Vasario 16 ~ oji (iš mažo-

šimtų padų dar 
valandas po vl- 
Iš tikrųjų, abu 
renginiai (nepr.

sios) praėjo pasiutusiai 
linksmai ir parketas kaito 
nuo kelių 
beveik dvi 
durnakčio. 
pastarieji 
sukakties minėjimas ir Už
gavėnių balius) turėjo būti 
sukeisti vietomis. Šitaip, 
pavyzdžiui, atlikta Toronte.

Ak, nepaminėjau, kad Už
gavėnių pobūvį surengė Det
roito ateitininkai sandrau- 

Keletas įdomių renginių 
Kultūros centre laukia eilės. 
Kovo 1 d. įvyks Pietų Ame
rikos jaunimo koncertas. Tai 
Urugvajaus "Atžalyno" an
samblis ir Argentinos Ži
butės. Apie 40 jaunų žmo
nių iš mums beveik nepa
žįstamo, egzotiško pasaulio, 
į kurį, berods, galima gal 
per keletą metų ir pėsčiomis
nueiti, kojų nesušlapus. Rei
kia manyti, kad jų pasiro
dymas suburs keletą šimtų 
Detroito ir Windsoro lietu
vių. Tą pačią dieną, tik va
landą anksčiau, ten pat, Kul
tūros centre, bus atidaryta 
Zitos Sodeikienės meno dar
bų paroda. Šen ir ten paro
das rengusi čikagietė daili
ninkė Detroite pasirodys 
pirmą kartą. Kaip ir visos 
lietuvių dailės parodos Det
roite, tesitęs tik keliolika 
valandų, nuo šeštadienio, 
kovo 1 d. vakaro iki sekma
dienio, kovo 2 d. popiečio. 
Abu minimi renginiai (kon
certas ir dailės paroda) ren
giami LB Detroito apylinkės 
valdybos.

Kovo 9 d. Kultūros centrą 
užkariaus"visųginklo rūšių” 
skautai. Tai jų tradicinės 
kasmetinės mugės diena. Jau 
daugelį savaičių jie ruošiasi, 
gamindami visokius ekspo
natus, kuriuos mugės metu 
turės publikai įsiūlyti.

Kovo 22 dieną (vis tame 
pačiame Kultūros centre) 
sulauksime aktoriaus Jono 
Kelečiaus rečitalio. Net gė
da prisipažinti, kad ir J. Ke- 
lečius, kaip Z. Sodeikienė, 
arčiausia Detroito tebuvo 
tik Dainavą pasiekę ir čia 
pasirodys pirmąjį kartą. Ne
reikia nė aiškinti, kad šis 
"vieno žmogaus teatro" en
tuziastas dramos mėgėjų 
yra nepaprastai laukiamas

Nebeminėsiu balandžio ir 
vėlesnių renginių. Vistiek 
jie užsimirš peranksti pa
skelbti. O ką priminiau, tai 
tik norėdamas pasigirti, kad 
ir Detroite dar esama šiek 
tiek kultūros ir gero sko
nio.

A t A

ANELEI SALALIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos 
dukras ONUTĘ ir ELENUTĘ, su jų, 
s e i m o m is ir kartu liūdime —

Montvilų, seimą.

M. PHILIPPE IZZI —

skahbi°mkit — 365-7146 
nettoyeurs cleaners

** *7661-A CENTRALE 
495-90e AVĖ

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

766-2667.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarė,-- .darbo ai’.lk-'ins stogadengys

GUY RICHARD, kuris Jau senai lietuviams patarnauja. Dar ba. 
atliekai sąžiningai |r pr ielnamomis kainomls. Skambinkite

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

7 pd.

Pabaigai dar stabtelkim 
ties Čikagos Lietuvių Opera 
ir šio sezono jos programa. 
Nepaisant pirmaeilių solis
tų stigliaus, astronomiškų 
kainų simfoniniam orkestrui 
ir kitokių kliūčių, Lietuvių 
Opera dar tebėra gyva ir 
daro viską, kad daugelio 
metų savo gerbėjų neapviltų.

Šį pavasarį statomi du 
trumpesni kūriniai. Tai 
Carl Orff'o oratorija "Car- 
mina Burana"ir Leoncaval
lo opera "Pajacai", "Car- 
minoje" solo partijas atliks 
Montrealio Lakštingalos 
vardą gavusi Gina Čapkaus- 
kienė, o po keletos metų 
petraukos vėl Į Lietuvių 
Operą sugrįžęs pirmaeilis 
baritonas Algimantas Gri
gas ir iki šiol mažiau gir
dėtas Paul Gudas. "Pajacuo
se" - geriausias išeivijos 
lietuvių tenoras Stasys Ba
ras, kasmet tobulėjantis 
sopranas Margarita Mom-
kienė, Kathy Kogut, buvęs 
Metropolitain Operos bosas 
Algirdas Brazis, Liudas 
Stukas ir ilgametis Operos 
mažesnių, bet svarbių rolių 
atlikėjas Julius Savrimas.

Kaip visada, pastatymuo
se dalyvaus gerai paruoštas 
Operos choras ir, naujas 
dalykas - berniukų choras. 
Baleto numerius-atliks apie 
40 šokėjų. Pastatymų diri
gentas Alvydas Vasaitis, jau 
bene trečią sezoną Lietuvių 
Operos dirigavimą į savo 
rankas paėmęs. Režisorius 
amerikietis iš New Yorko 
David Hicks. Choreografė 
Violeta Karosaitė, akompo- 
niatorius Arūnas Kamins
kas, chorvedžiai Alfonsas 
Gečas ir Emilija Sakadols- 
kienė. Scenos reikalų vado
vas Kazys Oželis, scenos 
menedžeris Jonas Paronis, 
apšvietėjas Kazys Cijūnėlis. 
Pastatymuose dalyvaus 48 
asmenų simfoninis orkest
ras. "Carminos" libreto 
tekstą J lietuvių kalbą išver
tė Birutė Pūkelevičiūtė.

Kaip matome, Lietuvių 
Operos pastatymuose daly
vaus gerokai virš šimto 
žmonių. Iš viso bus trys 
spektakliai. Jie įvyks Ma
rijos aukšt. mokyklos au - 
di tori joje balandžio 19, 20 ir 
26 dienomis.

Reikia manyti, kad ir ne
mažas būrys Kanados lie
tuvių, ypač iš Montrealio, 
atvažiuos ar atskris savo 
lakštingalos pasiklausyti. 
Čikagos Lietuvių Opera, ar
tėjanti į trečio dešimtmečio 
gyvavimo pabaigą, yra fe
nomenas, vertas dėmesio, 
pagarbos, pasididžiavimo.

UŽUOJAUTA

A t A Mielai ONUTEI Rl NKEVI Cl ENEI 
mirus, jos vyrui Jonui Rinkevičiui ir 
seserims Lietuvoje gilių, užuojautų, reiš
kiame ir kartu liūdime —

Gina ir Moris Capkauskai

MIELUS KOLEGAS
Justą KIBIRKŠTĮ ir Ireną VI LGALI ENĘ 
su šeimomis, jų, motinai Juozei Kl Bl RKŠTI ENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučia

LIETUVIŲ. AKADEMINIS SAMBŪRIS

MONTREALYJE

Mūsų. Kredito Unijos narei 
A t A

ONAI J AK? I ENEI
mirus, jos dukterims Aldonai G u d i e n e i , G i n a i 

Jazokienei ir Bertai Tooker su šeimomis bei 
visiems giminėms ir artimiesiems nuosirdzi.ą 
užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių, Kredito 
Unijos LITO Valdyba

A + A

ANELEI SALALIENEI
mi rus, nuoširdžia i užjaučiame jos

dukras ONUTĘ i r ELENUTĘ su Šei-

m o m i s
Kazė Maciulevičiene 
ir Gureckų seimą.

kelnėms- 
pristatant 
ir atsiimant

1^80. m. 14.



NL REIKALAI
Spaudos Baliaus didžiųjų laimėjimų knygutės išsiųstos 

visiems skaitytojams. Prašome galimai greičiau grą
žinti šakneles. Ta pačia proga, jeigu nesate to padarę , 
malonėkite pridėti ir prenumeratos mokestį. Taip su - 
taupysite sau ir mums laiką ir išlaidas.

o
MŪSŲ. RĖMĖJAI - /tęsinys/:

- STROPUS Justas, Brampton, Ont., buvęs montrealie- 
tis, 'siųsdamas prenumeratos mokestį, kaip kiekvienais 
metais, taip ir šį kartą, pridėjo paramą laikraščiui.
- ALEKNA Petras, Rigaud,Que., aplankėNL redakciją. 
Mokėdamas prenumeratos mokestį, paskyrė paramą ir 
loterijai.
- GRAŽYS Juozas, Montreal, Que, spebialistas kailių 
siuvėjas,prieš išvykdamas atostogų, apsilankė redakcijoje, 
apsimokėjo ir atnaujino skelbimą, paskyrė ir auką lote - 
rijai paremti.
- OSCILA Julius, Montreal, Que, siųsdamas prenumeratą 
ir loterijai paremti auką, sveikina darbuotojus su laikraš
čio pagerėjimu.
- JANUSE VIČ Sofija, Edmonton, Alberta, siųsdama ' auką 
NL laikraščiui paremti, nusiskundžia labai pavėluotu paš
to aptarnavimu. Apgailestaujame, nes mes atiduodame ir 
spaustuvei ir paštui laikraštį labai punktualiai.
- VENCIŪNAS P., Calgary, Alberta, eilę metųnuošir-, 
džiai parėmė laikraštį. Rašo, kad žinąs kaip infliacija 
visus spaudži a, tad šį kartą siunčia auką su priedu.

Visiems - nuoširdus AČIŪ1,

• NGRKELIŪNAI, Albertas sesuo su šeima. Velionis 
ir Onutė, Montreal Enter- buvo daugelį metų aktyvus 
prises Draudimo Agentūros Sv.Kazimieroparapijos cho- 
savininkai, praleidę mėnesį ristas. Palaidotas per savo 
laiko saulėtoje Floridoje , parapiją.
grįžo laimingi ir pailsėję
Vėl įsijungė į draudimo dar- e ŠAPALIENĖ Anelė, 82 m. 
bą. mirė, paliko dukteris Onutę

ir Elenutę su šeimomis. Ji 
e BUBELIS Vincas, 72 m., buvo nuoširdi laikraščio NL 
mirė. Liko žmona Anni ir rėmėja.

DR J. M ALI S K A
D A N T-U_ GYDYTOJ AS 

- 0 -

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

Te|: 866 -8235
namu.: 488 —8528.

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11 . 12 

MONTREAL P.Q.
r el. 9 32 - 666 2, 73? • 968 1.

— ■ —--------------- — 11 ■*

Dr. E. Andrukait's, .... r..c, .c.

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

ADVOKATAS

Dr. A.S. popieraitis
BA.. M.D.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.C . E.R.C.S.tCt

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, JeĮ 931 -40 24
Suite 215, Montreal Que.

HI PHARMACIENS PHARMACISTS

j I M. CUSSON - R. GENpRON
j g PHARMACIENS
} IK Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 

Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Į Dimanche: 10 a.m. d 9:30 Pern.

Livraison gratuite - Free delivery
I Skubus if nek oinuoj anti * pristatymas

76’26, rue Central St. ,Ville LaSalle —

366-9742

365-0505

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

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

• KIBIRKŠTIENĖ - ANIO - 
LAUSKAITĖ Juozė, 78 m. , 
mirė. Paliko duktė Irena , 
sūnus Justas su šeimomis «

Velionės vyras buvo Gen. 
Štabo pulkininkas, mirė jati 
1935 m. ir jaunoji nąšlė tu
rėjo užauginti 2 vaikus ir 
pergyventi išeivijos sunku
mus. Našta nebuvo lengva.

Palaidota per Š v. Kazi
miero parapiją, dalyvaujant 
dideliam skaičiui giminių 
bei artimųjų.

• BALEIŠIENĖ Julija stai
giai susirgo, paguldyta į 
Royal Victoria ligoninę, per
gyveno sunkią operaciją.

o PAKULIENĖ Janina su
sirgo, paguldyta į Royal Vic
toria ligoninę.

LITO VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

Primenama, kad LITAS 
šaukia metinį savo narių 
susirinkimą š.m.kovo mėn. 
22 d., šeštadienį, 4 vai.p.p. 
Šv.Kazimiero parapijos sa - 
Įėję, 3426 Parthenais st. 
Montrealyje. Registracija 
pusę valandos ankščiau. Po 
susiri nkimo-vakarienė.

KAZIMIERINĖ VAKARIENĖ
Apie 300 svečių susirinko 

tradicinei vakarienei Š v. Ka
zimiero parapijos salėje. Be 
puikios vakarienės ir geros 
muzikos šiemet buvo ir me
ninė programa. Ją išpildė 
naujai suorganizuotas jaunų 
ir gražių Montrealio Mer
gaičių Choras, vadovaujamas 
Seselės Teresės. Jos sūdai - 
navo-Sesutėle,pažvelk,. Mei
lės vasara, Poeto svajonė 
/žodž. H. Nagio/, Oi, nėra 
niekur tokio vėjelio ir Bal - 
tijos vėjelis.

Reikia pažymėti, kad daly-1 
vavo labai daug jaunimo, kas 
šiandien rečiau pasitaiko ir 
buvo labai malonu.

Sveikiname naują meninį 
vienetą ir linkime drąsiai 
žengti su daina. P.

• ANDRIUŠKEVIČIUS Kos
tas išvyko ilgesnėms atos
togoms į Floridą, kur žada 
aplankyti daugelį vietų.

• Sol. ČAPKAUSKIENĖ Gina 
grįžusi iš gastrolių po Euro
pą, atsilankė N L redakcijoje. 
Lietuviai Europoje buvo la - 
bai dėkingi už solistės kon - 
certus. Škotijoje lietuviai 
nuo 1945 m. nebuvo matę lie
tuvio menininko.

RŪTOS KLUBO
BIBLIOTEKA ĮVAIRI

Rūtos Klubo biblioteka ga
li pasinaudoti ir ne Klubo 
nariai. Joje yra didelis pa - 
sirinkimas lietuviškų knygų.

Turintieji daugiau laiko , 
gali ir susidaryti visą skai
tymo planą metų sezonams . 
Nemaža lengvesnio pasis
kaitymo knygų, netrūksta ir 
apš vietos. Pasinaudokime.

MONTREALIETĖS KNYGA 
IŠLEISTA NEW YORK'E

Š. m. vasario mėn.15 d., 
New York'e Vantage Press 
išleido novelę, pavadintą 
Lost Winter, kurią parašė 
Maria Gould. Tai yra slapy - 
varde Marijos Daukšaitės - 
Girdžiuvienės, montrealie- 
tės, adv. Stasio ir Gražinos 
Daukšų dukters.

Viršelio aplanką nupiešė 
dail.Anastazija Tamošaitie - 
nė. Leidėjai duoda jos trum - 
pą biografiją ir teigiamai Į - 
vertina knygą:.. "brilliantly 
captures eternal dilema - 
love".

M.Daukšaitė-Girdžiuvie - 
nė .lankydama d’Arcy McGee 
gimnaziją Montrealyje, buvo 
laimėjusi Quebec'o provin
cijos literatūros premiją už 
kompoziciją anglų kalboje.

SKAUTŲ MUGĖ VYKS 
VĖLIAU

Montrealio Skaučių ir 
Skautų tuntai praneša, kad jų 
Kaziuko Mugės datą teks pa
keisti. Ji bus pranešta arti - 

1 miausiu laiku.

JAUNIMAS PAS JAUNIMĄ 
Beveik visi Gintaro An 

samblio veteranai - 12-ką - 
buvo nuvykę į Torontą pasi
klausyti ir pamatyti lietuvių 
meno ansamblių iš Urugva
jaus ir Argentinos.Koncertu 
labai patenkinti.

MOKESČIŲ 
REIKALAI

Išlaidos dėl gydymosi ir 
vaistų turi teisę būti nura - 
šomos /dedukcija/. Šias iš
laidas galima deklaruoti už 
bet kurį 12-kos mėnesių lai
kotarpį, baigiant 1979 metais.

Jeigu 1979 metų pabaigoje 
turėjote daug išlaidų ir 1980 
metų pradžioje taip pat gana 
didelę sumą, patartina tas 
išlaidas nuo rugsėjo 1979 m. 
iki rugsėjo 1980 m. dėklą - 
ruoti ateinančiais metais. 
Šiais metais deklaruotumėte 
$1CO dedukciją, už kurią ne
reikia pristatyti kvitų / re
ceipts/.

Federalinės valdžios mo
kesčiams galite pasinaudoti 
žmonos ar vaiko medicinos 
išlaidoms dedukcijai su są
lyga, kad jų uždarbiai ne
peržengia $2570 sumos. Jei
gu žmona ar vaikas uždirba 
virš tos sumos, skirtumą 
nuo to uždarbio ir $2750 ga
lite pridėti prie savo paja
mų ir šiuo atveju turite tei
sę visas jų medicinos išlai- 
das-panaudoti dedukcijai.

Quebec'o valdžios mokes
čiams ta pati procedūra, tik 
skirtumas žmonos ar vaiko 
uždarbio sumos.

Leonas Markauskas

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1980
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽĖS 15, BIRŽELIO 12, LIEPOS 14, RUGPIŪČlO 14 

I R RUGSĖJO 1 1 d.

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

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS Į ŠI 
KRAŠTĄ^ - KANADĄ.

KELIONE į MIAMI TIK $ 16 9. LĖKTUVU 
Raiyti angliikoi:

ADRIA TRAVEL SERVICE 
(ADRIA VOYAGE INC.)

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

Tel. (514) 844-5292 & 844-5662
KELIONĖMS / LIETUVA.PATARNAUJAME VIRS 26 METAI.1

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel Bus: 722 3545

| Res.-. 256-5355

PETRAS ADAMON IS
C. I. B. »

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMON IS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD.. MONTREAL, QUE

NOTARE

Rūta Pocaudkas bcl
NOTAIRE ■ NOTARY 

TITLE ATTORNEY

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

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

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS, B.A.. B.C.L.

■4 NŪTRE-DAME E. SUITE 504

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
? Place Ville Marie, Suite 627 
Montreal , P. Q. ■ H3B 2 E3

Tel: '514) 87 I - 1 i30

advokatas

J.p. MILLER,bjl, b.cx.
16 8 Noire Dame St., E. , Suite 205 
Montreal , P.O:, H2Y 3P6

Tel: 866-2063, 866-2064

n M ■■ ■■ ■! ■■ “
INCOME TAX |

* Informacija * Planavimas * P it d y m as |

Skambinti tik vakarais.
Tel: 727—0879 ir 721-7916 I

LEONAS MARKAUS KAS |

re-ra 11 m IT ITII n » »» mn « 111 m » I n «-i 111r «t rmrw-rTrnn.ilt

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

H4G 3G6

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 120 Namų 3 76 -378 1

Albertas NORKELI Ū N AS, B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra v e _i__k_i_a__p_ų_o —91'—

m 111111 r IT I m , , , m ■ i T n 11 m r I m 1ri« ■ ■Uliniu inv

J u OZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage) x
6396 Bannantyne Avė.

Verdun, Montreal, Tel. 767-6183

C MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAfj

AUTOMOBILE
Pontiac - buick - astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ t

• NEMIRTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FI.7MA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Sale s Manager a (jį^lKITE į ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE su
Manager** 

LEO QUKEKAS

mat montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH A89-5391
En d of Sher br poke St. We si)

. — IYIŪNTREHLJŪ LIETIMU.
HREDITū LINIJA

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s*tas .......... 6%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ...................... 15%

Taupomąsias s-tas ...............
Pensijų planas ......................

12% Nekiln. turto 13.75%
16.5%.12.25% čekių kredito................

Investacines nuoTerm. ind. Im.
Trumpai, term ind. iki ...

11.75 % 
13%

15.5%

Duoda nemokamų gyvybės 
iki $2,000 už taup. s-tos

draudę 
sumas.

Nemokama gyvybės drauda 
$10,000 už paskolos sumq.

iki

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. 3ALTRUK0NIS 
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, PJQ . CANADA 
H3Z 2M9

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

8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

I
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